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Številka:    900-27/2019-(52/04) 
Datum:      23. 10. 2019 
 
        
Zadeva:   Sprejeti sklepi 
Zveza:  9. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 10. 2019 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne, 18.9.2019 ter poročila 

o izvršitvi sklepov  
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOK – osnutek 
4. Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 

izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj št. 411-
6/2017-29-42/24 z dne 12. 11. 2018  

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek 
6. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 - osnutek 
7. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MOK - predlog 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 

Kranj – osnutek (predlog za skrajšani postopek) 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Gorenjski muzej - osnutek (predlog za 

skrajšani postopek) 
10. Predlogi za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2019 
11. Prekinitev »Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja«, sklenjene med Mestno občino Kranj in 

Svetovanje in informiranje, Miran Šubic, s. p., z dne 10.6.2019. 
12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
 
 
SPREJETI SKLEPI: 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18. 9. 2019 

IN POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 

Potrdi se zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne  
18. 9. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
 
 
2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini, katastrska občina 2124 Hrastje, parcela 819/2 (ID 

7006570)   
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine, katastrska občina 2124 Hrastje, 
parcela 819/2 (ID 7006570). 
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B. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2019. 

 
 
C. Dopolnitev načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

 
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019. 
 
D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini, katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1243/2 (ID 

1109736) in katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1244 (ID 437584)  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine, katastrska občina 2131 Stražišče, 
parcela 1243/2 (ID 1109736) in katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1244 (ID 437584).« 
 
E. Sklep o spremembi območja oskrbe z zemeljskim plinom na območju mestne občine Kranj  
 
Daje se soglasje k sklepu o spremembi območja oskrbe z zemeljskim plinom.« 
 
 
 
3. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MOK – OSNUTEK  
 
Sprejme se osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj. 
 
 
 

4. ODVZEM KONCESIJE PO KONCESIJSKI POGODBI ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA 
PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ ŠT. 411-6/2017-29-42/24 Z DNE 12. 11. 2018 

 
Mestni svet Mestne občine Kranj v zvezi z izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo 
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj po pogodbi št. 411-
6/2017-29-42/24 z dne 12.11.2019 mestni upravi predlaga, da dodatno preuči obstoj javnega interesa za 
nadaljevanje izvajanja predmeta koncesije kot koncesionirane dejavnosti v obliki javno-zasebnega 
partnerstva.  
 
 
 
5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 – OSNUTEK 
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 z obrazložitvami – osnutek. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2020 do l. 2023 – osnutek. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2020 – 1. obravnava. 
4. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2020 – osnutek. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2020 – osnutek. 
6. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2020 – osnutek. 
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2020 z obrazložitvijo – osnutek. 
8. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, 

sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2020. 
9. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  otroških in športnih igrišč, zelenih 

površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2020; 
10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2020 se določijo v skupni višini 75.036,00 EUR  oziroma 

189,48 EUR /svetnik/mesec. 
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11. Za financiranje političnih strank se v l. 2020 nameni 85.000,00 EUR.  
 
 
 
6. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 - OSNUTEK 
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 z obrazložitvami – osnutek 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2021 do l. 2024 – osnutek 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2021 – osnutek 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2021 – 

osnutek. 
5. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2021 – osnutek. 
6. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2021 – osnutek. 
7. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2021 – osnutek. 
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2021 z obrazložitvijo – osnutek. 
9. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, 

sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2021. 
10. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  otroških in športnih igrišč, zelenih 

površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2021; 
11. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2021 se določijo v skupni višini 69.536 eur oziroma 

175,596 EUR /svetnik/mesec. 
12. Za financiranje političnih strank se v l. 2021 nameni 85.000,00 EURr. 
 
 
 
7. ODLOK O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOK - PREDLOG 
 
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. 
 
 
 
8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA 

TURIZEM IN KULTURO KRANJ – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 
1.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in 

kulturo Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 
 
2. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
 
 
 
9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JZ GORENJSKI MUZEJ - OSNUTEK 

(PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 
 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Gorenjski muzej. 
 
 
 
10. PREDLOGI ZA NAGRADE IN PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmeta  

  zakonca Andrej in Marija Štremfelj  
- za dosežke v alpinizmu in prispevek k prepoznavnosti Kranja v svetu 

 
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejme 
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 Kulturno društvo Brdo Kranj 
- za ohranjanje in bogatitev kulturne dediščine 

 
3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmejo 

 gospoda Bogdan Koci in Jakob Drmota 
- za zgled in nesebično pomoč pri reševanju življenj in prvi pomoči pri zastoju srca  

 gospa Biljana Djaković 
- za doprinos pri delovanju Rdečega križa  

 gospod Matjaž Jerala 
- za ozaveščanje o pomenu in aktivnem delovanju za ekološko pridelavo in sožitje z naravo 

 Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje 
- ob 90-letnici delovanja in za skrb in zagotavljanje požarne varnosti v kraju in širše 

 Planinsko društvo Kranj 
- za razvoj planinstva ob 120-letnici delovanja 

 
4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmejo 

 gospod Zvonimir Debeljak 
- za doprinos na področju smučarske inovativnosti 

 Klub En korak več, društvo za pomoč osebam po pridobljeni možganski poškodbi  
- za razvoj programov za vsakodnevno pomoč osebam po možganski poškodbi 

 Mestna knjižnica Kranj 
-  za stalno delo in inovativne pristope pri vzpodbujanju branja vseh starostnih skupin 

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2019 prejmejo 

 mag. Irena Jeras Dimovska 
- za prispevek na področju restavratorstva, likovnega ustvarjanja in popularizacije likovne 

dejavnosti mesta Kranja   
 gospod Gregor Grašič in gospod Primož Grašič 

- za razvoj glasbene kulture v Kranju in širšo prepoznavnost Jazz Kampa Kranj 
 

Ugotavljamo prisotnost (počakati). Prosim, da glasujete (počakati) (razglasiti izid). 
 
 
11. PREKINITEV »POGODBE O IZVEDBI STORITEV SVETOVANJA«, SKLENJENE MED MESTNO OBČINO 
KRANJ IN SVETOVANJE IN INFORMIRANJE, MIRAN ŠUBC, S. P., Z DNE 10.6.2019. 
 
Ta točka dnevnega reda je bila prekinjena. 


