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Svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 
 T: 04 237 31 19  
 F: 04 237 31 06 
 E: mok@kranj.si 
 S: www.Kranj.si 

  
 
Številka: 900-9/2016-(52/04) 
Datum: 20.4.2016 
 
 
 
 
 
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 16. sejo  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.3.2016 IN 

6.4.2016 TER ZAPISNIKA 15. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 6.4.2016 IN 
POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. POTRDITEV MANDATA ČLANICI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 
/ 
 
B. ODSTOP PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA IN IMENOVANJE NOVEGA  
/ 
 
C. IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z imenovanjem Mirjam Drnovšček za direktorico javnega zavoda Prešernovo 
gledališče Kranj za mandatno dobo petih let. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
Komisija se je seznanila s predlogom za imenovanje direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče 
Kranj Mirjam Drnovšček.  
 
D. MNENJE O KANDIDATKI ZA RAVNATELJICO GLASBENE ŠOLE 
/ 
 
E. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA/ICO OŠ PREDOSLJE KRANJ 
/ 
 
F. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA TURIZEM 
/ 
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G. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 
/ 
 
H.  IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
/ 
 
I. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MOK V SVETU GORENJSKEGA MUZEJA 
/ 
 
J. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MOK V SVETU DIJAŠKEGA IN 

ŠTUDENTSKEGA DOMA.  
/ 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo Premoženjskih zadev. 
 
 
A. Načrt razvojnih programov – opremljanje odročnih delov občine z defibrilatorji 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 
Komisija soglaša s predlogom, da se v načrt razvojnih programov 2016-2018 za leto 2016 uvrsti 
investicijski transfer za nakup defibrilatorjev Gasilski zvezi MOK. 
 
B. Odprtje novega NRP 40600201 GORKI – 2. SKLOP (2. Faza) 
 
C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

dopolnitev 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima pripomb.  
 
Komisija  za krajevne skupnosti: 
Komisija se strinja z dopolnitvijo Načrta za razpolaganje z nepremičnim premoženjem MOK za leto 
2016 
 
Komisija za kmetijstvo:  
Komisija se je seznanila s predloženo premoženjsko zadevo. 
 
D. Predlog za povečanje pravic porabe v finančnem načrtu KS Besnica in prerazporeditev iz 

splošne proračunske rezervacije 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija se je seznanila s predlaganima sklepoma in nanju nima pripomb.  
 
Komisija za kmetijstvo:  
Komisija se je seznanila s predloženo premoženjsko zadevo. 
 
 
4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Zaključnim račun proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2015.  
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Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 – v delu, 
ki se nanaša  na  turizem.   
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj v letu 2015.  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015  in nima 

pripomb. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z Zaključnim računom Mestne občine Kranj za leto 2015. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom – in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in nanj 
nima pripomb. 
 
Komisija  za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila z zaključnim računom in obrazložitvijo finančnih načrtov KS 
 
Komisija za kmetijstvo:  
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 
2015. 
 
 
5. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK (OPPN ŠENK) – 1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija soglaša s predlaganim besedilom s pripombo, naj se besedilo ustrezno členi na odstavke, ki 
naj bodo enotno označeni. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Šenk in nima pripomb. 

 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem  podrobnem 
prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (prva obravnava), se z njim strinja in 
predlaga Svetu MO Kranj, da ga sprejme.   
 
 
 
6. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA BUAN, D.O.O., PE 

ZASEBNI VRTEC POD MAVRICO 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa BUAN, d.o.o., PE 
Zasebni vrtec Pod mavrico. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega 
programa BUAN d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 
svetu, da ga sprejme. 
 
 

 
7. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2015 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v 
letu 2015. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila s poslovnim rezultatom Javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj v 
letu 2015 in predlagano razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki v višini 75.817 EUR. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015 in predlaga, 
da se vzpostavijo pravila delitve presežka prihodkov iz tržne dejavnosti. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2015. 
 
 
 
8. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG 

V MOK ZA LETO 2015 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v 
MOK za leto 2015. 
 
Komisija  za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog 
v MOK za leto 2015 in hkrati daje pobudo Mestni občini Kranj za poziv k pristopu, vključevanju in 
reševanju problematike zlorab drog tudi drugih občin v regiji iz katerih odvisniki sedaj gravitirajo na 
lokacije v Kranj. 
 
 
 
9. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ V 

LETU 2015 
 
Komisija  za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila z informacijo o varnostni problematiki na območju MOK za leto 2015 
 
 
 
10. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2015 
 
Komisija  za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila s poročilom Medobčinskega inšpektorata 2015 
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11. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ V 

LETU 2015 
 
/ 
 
 
 
12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Komisija za gospodarstvo želi pojasnilo, zakaj ni mogoče uvesti višjega davka za nezasedene lokale v 
starem mestnem jedru. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Milena Bohinc 
 


