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MESTNA OBČINA KRANJ  
Svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

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

  
 
Številka: 900-65/2015-4-(52/06) 
Datum: 18.11.2015 
 
 
 
 
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 11. sejo  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 21.10.2015 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 
A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj 
/ 
 

B. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Dijaškega in študentskega doma Kranj 

/ 
 

C. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Stražišče Kranj 

/ 
 

D. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje 

/ 

 

E. Predlog plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela direktorju Zavoda 
za šport Kranj 

 
Statutarno pravna komisija 
Zaradi nezadostne obrazložitve komisija predlaga umike točke z dnevnega reda seje Sveta MOK in 
preučitev drugih možnosti za plačilo. 
 
F. Predlog kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Kranju 
/ 
 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Komisija za finance 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B in  3. C,  se z 
njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 
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A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1030/1, k.o. Kranj 
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganim izvzemom iz javnega dobra na nepremičnini 
parc. št. 1030/1, k. o. Kranj.  
 
B. Predlog o prerazporeditvi sredstev 
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
C. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine 

Kranj 
 
 
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 – 1. OBRAVNAVA 
 
Komisija za finance 
Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 
leto 2016 -1. obravnava. 
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za turizem  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava. 

 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za krajevne skupnosti 
Komisija se je seznanila z gradivom in pobudo (KS Center) o zagotovitvi dodatnih sredstev v 
proračunu MOK za leto 2016 za ureditev brežin nad Jelenovim klancem. 
 
Stanovanjska komisija 
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava in z 

njim soglaša. 
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Komisija za gospodarstvo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 –1. obravnava, pri 
čemer ima pripombo, da so predvidena sredstva za gospodarstvo nesorazmerno majhna napram 
kulturi in športu. Komisija za gospodarstvo predlaga, da zavodi povečajo svoj tržni delež na letni ravni 
in se temu sorazmerno zmanjšuje financiranje iz proračuna. Temu sorazmerno se tudi nagrajuje 
direktorje zavodov. 
 
Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s  Proračunom MO Kranj za leto 2016 (prva 
obravnava).  
 
 
5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V 

KRANJU – 1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija predlaga, da se gradivo dopolni z vsebino pridobljenih smernic k OPPN Avtobusni terminal v 
Kranju. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v 

Kranju – 1. obravnava. Potrebna so dodatna pojasnila prometnega strokovnjaka, zato predlagajo 

obravnavo odloka na prihodnji seji. Predlagajo prestavitev seje na mesec januar 2016. Iščejo naj se 

tudi programi oz. rešitve za izpraznjeno območje obstoječe avtobusne postaje. 

 
Komisija za krajevne skupnosti 
Komisija se je seznanila z gradivom, pripombami in vprašanji članov Komisije za KS (glede 
zagotovitve zadostnih parkirnih mest v KS Zlato polje in KS Vodovodni stolp). 
 
 
6. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KNEZ IN KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NASTRAN – 1.  OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za  preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez – 1. obravnava in 

z njim soglaša. 

 
Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z dopolnjenim osnutkom Odloka  o OPPN za  
preselitev kmetijskih gospodarstev  Nastran in Knez (prva obravnava).  
 
 
7. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ZMRZLIKAR IN PRESELITEV 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRT – 1. OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za  preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt – 1. obravnava in z 

njim soglaša. 
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Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z dopolnjenim osnutkom Odloka  o OPPN za     
preselitev kmetijskih gospodarstev Zmrzlikar in Krt (prva obravnava).  
 
 
8. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija predlaga, da se v drugem odstavku 37. člena popravi sklicevanje na člen, in sicer se »36.« 
črta in se zapiše »35.«  
 
Komisija za finance 
Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o sofinanciranju programov 
športa v Mestni občini Kranj.  
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj 
 
 
9. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2016. 
 
 
10. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 
/ 
 
 
11. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GORKI IN VODOVOD BAŠELJ – KRANJ 
 
Komisija za finance 
Člani Komisije za finance so se seznanili s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj 
Kranj. 
 
Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj in z njim 

soglaša. 

 
Komisija za gospodarstvo  
Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj-Kranj.  
 
Komisija za krajevne skupnosti 
Komisija se je seznanila s poročilom o izvajanju projekta Gorki in vodovod Bašelj - Kranj 
 
Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod  
Bašelj – Kranj. 
 
 
12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
/ 
 
 
 
Pripravila: 
Milena Bohinc 
 


