
 

MESTNA OBČINA KRANJ 

S V E T 

 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka: 900-22/2010-2-(41/04) 

Datum: 08. 09. 2010 

 
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 39. sejo  

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Predlog za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov 

 

B. Soglasje h kandidatu za direktorja Osrednje knjiţnice Kranj 

 

C. Odpoklic direktorice Gorenjskega muzeja in Imenovanje v. d. direktorice Gorenjskega muzeja 

 

Odbor za druţbene dejavnosti: 

Odbor se je seznanil s predlogom mnenja h kandidatu za direktorja Osrednje knjiţnice Kranj Viljemu Lebanu. 

Odbor se je nadalje seznanil tudi s predlogom odpoklica direktorice Gorenjskega muzeja Barbare Ravnik in s 

predlogom za imenovanje Marije Ogrin kot vršilke dolţnosti direktorice Gorenjskega muzeja. 

 

 

4. PREMOŢENJSKE ZADEVE  

 

A. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc. št. 1002/2, k.o. Kranj  

 

Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

Sprejme se sklep o prenehanju javnega dobra na zemljišču parc. št. 1002/2 k.o. Kranj. 

 

B. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: 

 parc. št. 352, k.o. Rupa, 

 parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica 

 parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt, 

 parc. št. 253/37, k.o. Kokrica 

 parc. št. 586/2, k.o. Pševo 

 parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, 892/11, vse k.o. Straţišče 

 parc. št. 480, k.o. Drulovka 

 

Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

Nepremičnine: 

- parc. št. 352 k.o. Rupa, 

- parc. št. 2916/8, 2916/10, obe k.o. Ţabnica, 

- parc. št. 417/4 k.o. Babni vrt, 

- parc. št. 253/37 k.o. Kokrica, 

- parc. št. 586/2 k.o. Pševo, 

- parc. št. ½, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, 892/11, vse k.o. Straţišče, 

- parc. št. 480 k.o. Drulovka, 
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pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO v lastni Mestne 

občine Kranj.  

 

Odbor za finance: 

1. Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma pod točkama 4. A in 4. B, se z njima 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ju sprejme.  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na točki 4. A in 4. B. 

 

C. Sklep o vzpostavitvi novega projekta v načrtu razvojnih programov 

 

Odbor za finance: 

2. Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 4.C, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

Hkrati pa pri tej točki predlagajo dodaten sklep, in sicer, naj se opredeli, kdo krije dodatne stroške v primeru 

podraţitve projekta.  

 

Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

V načrt razvojnih programov Mestne občine Kranj za l. 2011 in 2012 se uvrsti nov projekt Prenova ZD Kranj 

– obnova prostorov DMD, hodnika in šolskega dispanzerja, številka projekta 40700074.   

 

 

5. ODLOK O KONCESIJI ZA OBSTOJEČO ŢIČNIŠKO NAPRAVO DVOSEDEŢNICO 

BAUHENK – GORENJA SAVA – HITRI POSTOPEK 

 

Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 

Člani odbora so se seznanili z Odlokom o koncesiji za obstoječo ţičniško napravo dvosedeţnico Bauhenk – 

Gorenja Sava – hitri postopek in se strinjajo. 

 

Odbor za finance: 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 

Odbor se seznanja z Odlokom o koncesiji za obstoječo ţičniško napravo dvosedeţnico Bauhenk – Gorenja 

Sava. 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- predlagatelj naj podrobno obrazloţi izredne potrebe občine za hitri postopek, 

- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb.  

 
Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 

 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU 

OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE – 1. OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
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Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 

Člani odbora se s predlaganim gradivom strinjajo in predlagajo, da se potrdi. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA BR/1 - BRITOF JUG – 2. 

OBRAVNAVA 

 

Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 

Člani odbora so gradivo sprejeli na znanje in soglašajo s predlaganim odlokom. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI IN VARNOSTI 

CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBO: 

- uprava naj preveri ali je smiselno dodati nov 4. člen, ki se glasi »V 2. odstavku 4. člena naj se za številko 

»5.« doda besedilo »in 6.«. 

 

Komisije za oţivljanje mestnega jedra: 

Komisija za oţivljanje mestnega jedra se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvi in varnosti cestnega prometa v MOK – hitri postopek in ima nanj naslednje pripombe:  

- pripravljavec odloka naj v prilogi navede terminski plan parkirišč in obnove Slovenskega trga; 

- zagotovi naj se enako število parkirišč, kot se jih bo zmanjšalo z zaporo;  

- parkirišča in ulice naj se zaprejo takrat, ko se bo zgradila parkirna hiša;  

- odloki, ki zadevajo mestno jedro najprej uskladijo z zaposlenimi in prebivalci mestnega jedra; 

- pred sprejetjem tega odloka naj se ponovno organizira posvet s stanovalci Vodopivčeve ulice. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 

 

9. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN V 

MESTNI OBČINI KRANJ – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBO: 

- 3. člen: * na koncu stavka naj se doda besedilo »dokler ne sprejme svojega poslovnika.« 

 

Odbor za finance: 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 



 4 

 

10. SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 

2010 V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 

Odbor za finance: 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 

 

11. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MOK ZA LETO 2010 

 

Odbor za druţbene dejavnosti: 

Odbor je obravnaval predloge. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Zapisnik komisije za krajevne skupnosti je v prilogi. 

 

 

12. POROČILI NADZORNEGA ODBORA MOK   

A. NADZORNO POROČILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI DODELITVE TER 

PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV MO KRANJ DRUŠTVOM ZASEBNIM 

ZAVODOM, USTANOVAM IN OSTALIM NEPROFITNIM NEVLADNIM 

ORGANIZACIJAM V OBDOBJU 2006-2008 

 

B. NADZORNO POROČILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE FINANČNIH 

SREDSTEV JAVNEGA NAROČILA REKONSTRUKCIJE OŠ V ŢABNICI TER GRADNJE 

PRIZIDKA – TELOVADNICE – FAZA I 

 

Odbor za finance: 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganima poročiloma Nadzornega odbora MO Kranj, hkrati pa 

ugotavljajo, da pri projektu Rekonstrukcije OŠ v Ţabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza 1, uprava 

MO Kranj, vključno z ţupanom ni delala v skladu s podpisano pogodbo in v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju. 

 

Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 

Odbor se seznanja z Nadzornim poročilom o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih 

sredstev MO Kranj društvom zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam 

v obdobju 2006-2008. 

 

Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 

Člani odbora so se seznanili s poročilom. 

 


