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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 20. sejo  

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 

Pod točko razno se je komisija seznanila s kadrovskimi zadevami in sicer predlaga se,  

- da Mestna občina Kranj da pozitivno mnenje kandidatu Damirju Markoviću in kandidatki Ivki 

Sodnik k imenovanju za ravnatelja(ico) OŠ Orehek, 

- da se v svet javnega zavoda OŠ Stražišče imenuje Mateja Dolenca, Igorja Velova in Zmagoslava 

Zadnika, 

- da se v svet javnega zavoda OŠ Helene Puhar imenuje Urša Capuder, Saša Kristan in Karel 

Piškur, 

- da se v svet javnega zavoda Ljudska univerza imenuje Ana Pavlovski in Vlasta Sagadin, 

- da se v nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja imenuje Branka Grimsa in Darjana Petriča. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini zemljiška parcela 2134-3043/16-0 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se s pripombo, da naj občinska uprava do 

seje Sveta Mestne občine Kranj gradivo dopolni s podatkoma o površini in vrednosti nepremičnine ter 

grafičnim prikazom nepremičnine, strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni so se strinjali s predlaganim gradivom. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagane sklepe. 
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B. Predlog za odpis terjatev iz naslova najemnin in zakonskih zamudnih obresti 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 

podpira. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B, na sami seji Sveta pa 

pričakujejo pojasnilo, zakaj terjatve niso bile prijavljene v stečajno maso. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagane sklepe. 

 

 

4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2013 – 2. OBRAVNAVA 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2013 

– 2. obravnava. Predlagajo, da se v odlok zapiše, da se občina lahko zadolži do višine 7 mio EUR, od 

tega nekaj manj kot 5 mio EUR izključno za projekta Gorki in Vodovod Bašelj – Kranj. Če ta dva 

projekta ne bosta realizirana, se občina lahko zadolži le višini dobrih 2 mio EUR, ki so predvideni za 

financiranje ostalih projektov iz načrta razvojnih programov. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganimi sklepi, ki se nanašajo na Odlok o proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. obravnava. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. obravnava in z 

njim soglaša s pripombo, na seji so predvideni tudi amandmaji. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s proračunom  Mestne občine Kranj za leto 2013 ( 2. 

obravnava) in nanj  nima pripomb.  

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – v 

delu, ki se nanaša na turizem – 2. obravnava in se z njim strinja. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim Odlokom o 

proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – druga obravnava. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu MOK za leto 2013 predlaga Svetu mestne občine Kranj 

njegov sprejem.  
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Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 

podpira. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni so se strinjali s predlaganim gradivom. 

 

 

5. ODLOK O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MESTNI 

OBČINI KRANJ – 2. OBRAVNAVA 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj – 2. 

obravnava. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni so se strinjali s predlaganim gradivom. 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH  

 

Statutarno pravna komisija: 

Uprava naj preveri ali gre za hitri ali skrajšani postopek. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah 

– hitri postopek in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odlok o spremembi in 

dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah po hitrem postopku 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni so se strinjali s predlaganim gradivom za Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

gospodarskih javnih službah – hitri postopek in  Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih površin – 

1. obravnava. 

 

 

7. ODLOK O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU JAVNIH PARKIRIŠČ - PREDLOG 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o upravljanju in vzdrževanju javnih 

parkirišč – 1. obravnava, pričakujejo pa pojasnila, zakaj naj bi to sedaj prevzela Komunala Kranj in 

kakšne bodo finančne posledice za Komunalo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč – 1. Obravnava in z 

njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 
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8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

- v gradivu je potrebno napisati, da gre za 1. obravnavo 

- zaradi pravilnega vrstnega reda naj gre 1. člen pred 5. člen 

- jasno mora biti razvidno v katero organizacijsko enoto spada 4. stolp 

- Vovkov vrt se mora v obrazložitvi imenovati kot v odloku 

- 3. člen: število članov programskega sveta je parno, vendar bi bilo bolje, če bi bilo neparno 

- 5. člen: treba je dopolniti ali je 4. stolp samostojna organizacijska enota ali je znotraj drugih 

organizacijskih enot 

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zavod za turizem Kranj – 1. obravnava in se z njim strinja. 

V predlaganem odloku naj se popravi 3. člen tako, da se v 4. odstavku 5. člena navedba »predstavnik 

Ministrstva za kulturo« spremeni tako, da se glasi »predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport«.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni so se strinjali s predlaganim gradivom. 

 

 

9. SEZNANITEV S STRATEGIJO MESTNEGA POŠTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI KRANJ 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Strategijo mestnega potniškega prometa Mestne občine Kranj in potrditvijo 

izbranega razvojnega scenarija in z njo soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu strategije mestnega potniškega 

prometa Mestne občine Kranj in potrditvi razvojnega scenarija I. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni se strinjajo s predlaganim gradivom. 

 

 

10. SKLEP O DOLIČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROBRAMA V ZASEBNEM 

VRTCU S KONCESIJO MEZINČEK 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Mezinček. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega 

programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, 

da ga sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni se strinjajo s predlaganim gradivom. 
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11. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2013 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč predlaga, da vrednost točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2013 ostane na ravni 

vrednosti točke za leto 2012. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2013. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni se strinjajo s predlaganim gradivom. 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


