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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ
ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 3. sejo
2. KADROVSKE ZADEVE
A. Nadomestne volitve člana Sveta KS Besnica
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s točkami 2. A in 2. B.
B. Imenovanje direktorja javnega zavoda Gorenjski muzej
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja s predlogom, da se mag. Marjana
Žibert imenuje za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno dobo petih letih.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija daje soglasje k imenovanju mag. Marjane Žibert za direktorico javnega zavoda Gorenjski
muzej za mandatno dobo petih let.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s točkami 2. A in 2. B.
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B, 3. C in 3. D, se
z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11, k.o. 2105 – Britof
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. V prihodnje naj občinska uprava
priloži tudi zakonsko zahtevano dokazilo, da nepremičnina ne sluzi več namenu, zaradi katerega ji je
bil dodeljen status javnega dobra.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Izvzema iz javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 218/20 in 226/11, k. o. 2105 - Britof.
Komisija za krajevne skupnosti:

Komisija za KS se je seznanila s točkami 3. A, 3. B, in 3.C.

B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1260/9, k.o. 2131 – Stražišče
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. V prihodnje naj občinska uprava
priloži tudi zakonsko zahtevano dokazilo, da nepremičnina ne sluzi več namenu, zaradi katerega ji je
bil dodeljen status javnega dobra.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Izvzema iz javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1260/9, k. o. 2131 – Stražišče.
Komisija za krajevne skupnosti:

Komisija za KS se je seznanila s točkami 3. A, 3. B, in 3.C.
C. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1258/7, k.o. 2131 – Stražišče
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. V prihodnje naj občinska uprava
priloži tudi zakonsko zahtevano dokazilo, da nepremičnina ne sluzi več namenu, zaradi katerega ji je
bil dodeljen status javnega dobra.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Izvzema iz javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1258/7, k. o. 2131 – Stražišče.
Komisija za krajevne skupnosti:

Komisija za KS se je seznanila s točkami 3. A, 3. B, in 3.C.
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015 dopolnitev
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. V prihodnje naj občinska uprava
natančno navaja zakonodajo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015.

Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je strinjala s predlogom predsednika Sveta KS Center, da se Svetu MOK predlaga
umik točke 3. D v delu, ki se nanaša na prvi predlog prodaje zemljišč – na parcelni številki 201/1 in
201/2, dokler se ne razčistijo vse okoliščine glede rabe obeh zemljišč in opravi ogled.
E. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem
Stanovanjska komisija:

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.

4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK
Statutarno pravna komisija:
1. Statutarno pravna komisija soglaša s predlaganim hitrim postopkom za sprejem odloka.
Obrazložitev glasu proti člana komisije Klemna Valterja: Obrazložitev izrednih potreb za hitri
postopek ni ustrezna, ker ne gre za izredne potrebe občine, ki bi imela hude posledice za delovanje
občine. Bolj primeren bi bil skrajšan postopek po 100. členu poslovnika.
2. Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom in predlaga pripravljavcu gradiva, da se v
gradivu tudi doda in točno opredeli, kateri urad ima pristojnost oz. je zadolžen za opravljanje nadzora
in opravljanje meritev nad hrupom na prireditvah.

5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBA:
- doda naj se nov 5. člen spremembe odloka, ki se glasi
»V 5. alineji 9. člena se črta besedilo »in predstavnika odraslih v svet zavoda.«
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
1. Komisija soglaša z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Kranj. V 4. členu naj se besedilo zadnjega odstavka združi v en stavek.
2. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se posreduje pobuda za spremembo sestave sveta
zavoda javne organizacije za izobraževanje odraslih, in sicer s spremembo 4. odstavka 46. člena
ZOFVI, ki določa sestavo sveta zavoda. V pobudi se predlaga sledeča sestava: trije predstavniki
ustanovitelja in dva predstavnika delavcev.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE OREHEK KRANJ –
PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.

7. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) – PRVA OBRAVNAVA
(SKRAJŠANI POSTOPEK)
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.
8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
1. Komisija soglaša s predlagano ekonomsko ceno storitve pomoči na domu v višini 16,40 € in
predlagano subvencijo cene storitve za uporabnike v višini 74,4%. Cena urne postavke storitve pomoči
na domu za uporabnika znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne postavke za uporabnika 5,88 €, na
dan državnega praznika in dela prostega dne 6,30 €. MOK pri tem sofinancira javno službo pomoči na
domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno
varstvenih storitev.
2. Komisija soglaša, da DU Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu MOK za leto 2015
koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nakup osebne varovalne
opreme in oblačil ter stroškov povezanih z vzdrževanjem voznega parka in dostopa do uporabnikov.
3. Komisija soglaša, da DU Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu MOK za leto 2015
lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno
administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in investicijskega
vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oz. dejanskih stroškov.
4. Komisija soglaša, da DU Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu MOK za leto 2015
lahko zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb
upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni
zagotavljati storitev.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Soglasje k ceni storitve
pomoči na domu, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.
9. SEZNANITEV S POVZETKOM REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2014 – 2016 ZA GORENJSKO STATISTIČNO
REGIJO
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva
2014 – 2016 za Gorenjsko statistično regijo.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.

10. NAČRT UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA ZA OBDOBJE 2014-2016
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Načrtom ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016 in z
njim soglaša.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.
11. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1.) IN (2.4) TOČKE 11. ČLENA ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO
URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA
Statutarno pravna komisija:
1. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je utemeljena.
2. Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 11. člena Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in z njo
soglaša.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.
12. KODEKS RAVNANJA FUNKCIONARJEV MESTNE OBČINE KRANJ
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBI:
- v 9. členu se navede pravilna okrajšava zakona, in sicer namesto »ZIPK« se zapiše »(ZIntPK)«,
- 17. in 18. člen se zamenjata in posledično preštevilčita.
SKLEP:
Komisija predlaga, da se svetniki opredelijo do 15. in 16. člena, ki določata sestavo in imenovanje
komisije in spremljanje izvajanja kodeksa v povezavi retroaktivnega učinka in pravne podlage za
takšno ureditev. Komisija predlaga tri možne rešitve, in sicer:
- črtanje 15. in 16. člena,
- povzame se rešitev, ki jo je sprejela Skupnost občin Slovenije glede imenovanje skupne komisije,
- soglasje vseh svetnikov za sprejem kodeksa v predlaganem besedilu.

Pripravila:
Svetlana Draksler

