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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 

 www.kranj.si 

 
 

 

Sprejeti dnevni red 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2013: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava 

6. Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih 

zavodov osnovnih šol v MOK – prva obravnava  

7. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v 

mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju 

izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – prva obravnava  

8. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – prva obravnava 

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega 

načrta Pševo – druga obravnava 

10. A. Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 

območje Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12) 

B. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina jug 

11. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2012 

12. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2012 

13. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2012 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

 

 

 

 

SPREJETI SKLEPI: 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

20.3.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Potrdi se zapisnik 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. Prenehanje mandata članici Sveta Mestne občine Kranj – mag. Alenki Bratušek 

 

Ugotovi se, da je zaradi nezdružljivosti funkcij prenehal mandat članici Sveta Mestne občine 

Kranj mag. Alenki Bratušek.  

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  

 

 

B. Prenehanje mandata članici Sveta Mestne občine Kranj – Ireni Ahčin 

 

Ugotovi se, da je zaradi odstopa prenehal mandat članici Sveta Mestne občine Kranj Ireni 

Ahčin.  

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  

 

 

C. Prenehanje mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Zmagoslavu Zadniku 

 

Ugotovi se, da je zaradi odstopa prenehal mandat članu Sveta Mestne občine Kranj 

Zmagoslavu Zadniku.  

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  

 

 

D. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Gorenjski 

muzej imenujejo:  

1. Dr. MATEVŽ KOŠIR, Kopališka 1, Škofja Loka 

2. MAKSIMILJAN SAGADIN, Župančičeva 39, Kranj 

3. Mag. ANDREJ ŠUŠTERŠIČ, Kutinova ulica 10, Kranj 

4. Dr. ANDREJA VALIČ ZVER, Likozarjeva 29, Kranj 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gorenjski muzej. 

 

 

E. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in 

gradbene šole Šolskega centra Kranj 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Nadi Šmid in kandidatu Tomu Grahku 

k imenovanju za ravnatelja/ico Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega 

centra Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se oba 

kandidata prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta 

vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja/ice 

Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj. 
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F. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Srednje šole za elektrotehniko in 

računalništvo Šolskega centra Kranj 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Saši Kocijančič in kandidatu Borutu 

Pogačniku k imenovanju za ravnatelja/ico Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo 

Šolskega centra Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta 

se oba kandidata prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in 

izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela in naloge 

ravnatelja/ice Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Kranj. 

 

G. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Zdenki Varl k imenovanju za 

ravnateljico Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval 

svet zavoda, je razvidno, da se je kandidatka prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno 

mesto ravnatelja/ice in izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnateljice Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj. 

 

H. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra 

Kranj 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkam Nastji Beznik, Jelki Bajželj in Lidiji 

Grmek Zupanc k imenovanju za ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj. Iz 

dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidatke prijavile v 

zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane 

pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljale dela in naloge ravnateljice Višje strokovne 

šole Šolskega centra Kranj. 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 - 

dopolnitev 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2013. 

 

B. Status javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica 

 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo sprejetega sklepa. 

 

C. Prošnja za izdajo soglasja k izvedbi postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo 

spodnjega dela stopnišča Pot na kolodvor 

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša k izvedbi javnega naročila: »Dodatek št. 1 k naročilnici za 

novogradnjo spodnjega dela stopnišča Pot na kolodvor št. 0182/2013-42717 – izvedba del v 

večjem obsegu«. 
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D. Prošnja za pisno soglasje k izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. Členu 

Zakona o javnem naročanju za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za 

nadgradnjo centralne čistilne naprave Kranj 

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša k izvedbi javnega naročila: »Dodatek št. 2 k pogodbi za 

izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za nadgradnjo centralne čistilne naprave Kranj 

št. 354-0076/2008-83-(42/14) -  izvedba del v večjem obsegu«. 

 

 

E. Nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj – diagnostični ultrazvočni 

aparat, popravek sklepa 

 

Mestna občina Kranj iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, postavka 221001 Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, prerazporedi sredstva 

v višini 40.000 € na podprogram programske klasifikacije 17029001 Dejavnost zdravstvenih 

domov, nov NRP 40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat, postavko 160201 Zdravstvo-

materialni stroški, podkonto 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav, za nakup 

diagnostičnega ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Kranj.  

 

 

F. NRP Energetska sanacija OŠ Orehek 

 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za energetsko sanacijo OŠ 

OREHEK. 

2. Sredstva v višini 200.000 € se iz NRP 40600017 Pot na Jošta, postavka 221001 

investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 221004 cestna dejavnost – 

zemljišča, konto 420401 novogradnje prerazporedijo na nov NRP OŠ OREHEK, postavko 

141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

3. Sredstva v višini 100.000 € se iz NRP 40600032 LN Pševo, postavka 221001 investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, prerazporedijo na 

nov NRP OŠ OREHEK, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

4. Povečajo se prihodki na podkontu 74001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

predviden prihodek iz državnega proračuna v višini 550.000 €. 

5. Sredstva namenskega prihodka iz prejšnje točke se razporedijo v višini 550.000 € na NRP 

OŠ Orehek, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave. 

 

 

G. NRP Energetska sanacija vrtca ČENČA 

 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za energetsko sanacijo vrtca 

ČENČA. 

2. Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – 

svet, podkonta 409000 Splošna proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva v višini 

30.000 € na nov NRP ČENČA, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za energetsko sanacijo vrtca  ČENČA.  

3. Povečajo se prihodki na podkontu 74001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

predviden prihodek iz državnega proračuna v višini 50.000 €. 
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4. Sredstva namenskega prihodka iz prejšnje točke se razporedijo v višini 50.000 € na NRP 

ČENČA, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave. 

 

 

 

4. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ 

ZA LETO 2012 

 

1. Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012. 

2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012. 

3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012. 

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Kranjski vrtci se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Kranjski vrtci. 

 

 

 

6. ODLOKI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O USTANOVITVI 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OSNOVNIH ŠOL V MOK – PRVA 

OBRAVNAVA  

 

I. 

1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

4) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 
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6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj se obravnava in sprejme 

po skrajšanem postopku. 

7) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

8) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

9) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

10) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku. 

11) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska 

univerza Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

 

II. 

1) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj. 

2) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj. 

3) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 

4) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. 

5) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj. 

6) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

7) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj. 

8) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. 

9) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj. 

10) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj. 

11) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudska univerza Kranj. 
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7. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU IN OCENA 

IZVEDLJIVOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PODROČJU 

IZVAJANJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 

PRVA OBRAVNAVA  

 

1. Ugotavlja se obstoj javnega interesa, ki ga potrjuje izdelana Ocena izvedljivosti javno-

zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni 

občini Kranj.  

2. Sprejme se Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih 

prevozov v mestnem prometu v prvi obravnavi. 

3. Seznanja se z osnutkom Koncesijske pogodbe 

4. Seznanja se z osnutkom razpisne dokumentacije javnega razpisa. 

5. Seznanja se z osnutkom Sklepa o določitvi obveznih linij in voznega reda. 

6. Seznanja se z osnutkom o določitvi cene prevoznih sredstev.  

 

 

8. ODLOK O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Sprejme se Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – prva obravnava.  

 

 

9. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA PŠEVO – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 

lokacijskega načrta Pševo.  

 

 

10. A. OBVEZNA RAZLAGA 8., 11., 16. IN 17. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PLANINA JUG (URADNI LIST RS, ŠT. 

68/05, 40/08, 84/12) 

B. TEHNIČNI POPRAVEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE PLANINA JUG 

 

I. 

Sprejme se Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 

za območje Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12).  

 

II. 

Sprejme se tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina 

jug, ki se glasi: 

V odloku o občinskem lokacijskem načrtu Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 

84/12) se v načrtu št. 2/4 – parcelacija in v načrtu št. 3/5 – lega objektov na zemljišču-

regulacijski elementi, meja gradbene parcele št. 7 pravilno zariše tako, da le ta obsega 

celotno parcelo 341/8 k.o. Čirče. Temu ustrezno se popravijo zakoličbe točk od 114 do 

123. Velikost gradbene parcele 7 znaša 3.080 m
2
. 

V grafičnem delu odloka o občinskem lokacijskem načrtu Planina jug (Uradni list RS, št. 

68/05, 40/08, 84/12) so v načrtu št. 2/4 in št. 3/5 vrisani tudi objekti za oglaševanje in 
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obveščanje. Postavitev pomožnih objektov (tudi objektov za obveščanje in oglaševanje) se 

dovoli po določilih 17. člena (odstopanja pri gradnji objektov) in 22. člena (gradnja v 

varovalnih pasovih pod pogoji pozitivnega soglasja pristojnega upravljalca komunalne 

oziroma cestne infrastrukture). 

 

 

11. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V 

LETU 2012 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2012, 

katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.  

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad 

odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej v višini 45.398,38 €, Mestna knjižnica Kranj v 

višini 23.197,25 €, Prešernovo gledališče v višini 22.859,35 €, Kranjski vrtci v višini 

164.235,08 €, Zavod za šport Kranj 2.122,00 €, Zavodu za turizem Kranj 718,00 € in 

Gasilsko reševalni službi Kranj v višini 1.603,00€. 

 

 

12. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2012 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata Kranj za 

leto 2012. 

 

 

13. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ V LETU 2012 

 

Sprejme se Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 

2012. 

 

 

14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

Občinska uprava naj najkasneje na junijski seji predstavi realizacijo razvojnih projektov v letu 

2013 s predlogom porabe oz. realizacije do konca leta glede na to, kakšen bo takrat status 

posameznega projekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


