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Sprejeti dnevni red 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18. 12. 2013:
1. Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.11.2013 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava
5. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem – prva
obravnava
6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki – prvo
branje (skrajšani postopek)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – druga obravnava
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov
9. Sklep o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Kranj za leto 2014
10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj
11. Pravilnik o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
20.11.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.11.2013 in poročilo o izvršitvi
sklepov.
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2. KADROVSKE ZADEVE

A. Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjski
muzej Kranj
1. Razreši se dr. Andrejo Valič Zver, Likozarjeva 27, Kranj, s funkcije članice Sveta
Gorenjskega muzeja.
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Gorenjskega muzeja
imenuje Borut Zatler, Planina 25, Kranj.
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka
mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.
B. Predlog za imenovanje predstavnika v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun
Za predstavnico lokalne skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče, se
v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun imenuje mag. Andrejka Majhen, 2.11.1968, Cesta
Staneta Žagarja 45, Kranj, magistra, zaposlena Dedra-šport.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Delitev skupne infrastrukture na področju dejavnosti obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. V skladu z 51. b členom Zakona o lokalni samoupravi se premoženje občine, ki se
razdeli na dvoje ali več novih občin, razdeli sporazumno:
-

Infrastruktura, ki je v lasti in namenjena uporabi v dveh ali več občinah – skupna
infrastruktura pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo, se deli po deležih lastništva
posameznih občin.

-

Pri infrastrukturi, ki je v lasti in namenjena uporabi v dveh ali več občinah – skupni
infrastrukturi pri ostali dejavnostih, se ohrani stanje deležev lastništva posameznih
občin, ugotovljeno ob prenosu infrastrukture v poslovne knjige občin.

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se oblikuje enotna cena omrežnine in vodarine v
vseh občinah ustanoviteljicah javnega podjetja.
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B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 747/1, k.o.
2124 – Hrastje
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 747/1 k.o. 2124 –Hrastje.
C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v lasti Mestne občine
Kranj
Sprejme se sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz seznama v
prilogi 1, skupaj z vsemi sestavinami. Status se v zemljiški knjigi vpiše kot zaznamba javnega
dobra.
D. Zakon o davku na nepremičnine
Mestna občina Kranj je bila s sklepom Mestne občine Koper seznanjena in podpira
izpodbijanje navedenega zakona pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.

4. ODLOK O PRORAČUNU MESNTE OBČINE KRANJ ZA LETO 2014 – DRUGA
OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 z obrazložitvami.
Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2014 do l. 2017.
Sprejme se kadrovski načrt za leto 2014.
Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in
kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2014
5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2014.
6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2014 z obrazložitvijo.
7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za
l. 2014.
8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne
kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin
izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2014;
9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2014 se določijo v skupni višini 85.620,00
EUR oziroma 216,21 EUR/svetnik/mesec.
10. Skupna vrednost poslov, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem, za leto 2014 znaša 340.000 EUR. Za vrednost iz prejšnjega
stavka lahko Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga župana poveča sprejeti načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem.
1.
2.
3.
4.
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5. ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA TURIZEM – PRVA OBRAVNAVA
1. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj se
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem
Kranj.

6. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DEL
NOVEGA NASELJA NA DRULOVKI – PRVO BRANJE (SKRAJŠANI
POSTOPEK)
1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki se
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na
Drulovki.

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE
ZASNOVE MESTA KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA
AMANDMA:
Besedilo 4. in 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (v nadaljevanju: odlok o
spremembah PUP Kranj) se delno korigira oziroma dopolni in sicer:
- V tretji alineji 4. člena odloka o spremembah PUP Kranj se besedilo prvega odstavka
dopolni tako, da se glasi:
»Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati naravovarstveno soglasje
pristojnega organa za ohranjanje narave in kulturno varstvene pogoje in soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. IV-84/8-09 z dne 5. maj 2010. Zavod RS za
varstvo narave za vse načrtovane posege v območju LN pripravi naravovarstvene
smernice.«;
- v drugi alineji 5. Člena odloka o spremembah PUP Kranj se besedilo, ki se nanaša na
točko (3.5) Drulovka Dr-S1 dopolni tako, da se glasi:
»Na zemljišču parc. št. 558/10 k.o. Breg ob Savi je dovoljena novogradnja garažnih
objektov in parkirišč. Zaradi povečane verjetnosti najdb arheoloških ostalin, mora
lastnik zemljišča oziroma investitor, oziroma odgovorni vodja o dinamiki gradbenih
del pisno obvestiti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine vsaj 5 delovnih dni
pred začetkom zemeljskih del in pristojni osebi omogočiti strokovni nadzor nad
posegi.«.
V odloku o spremembah PUP Kranj se odpravi tipkarska napaka tako, da se številka zadnjega
člena odloka spremeni iz »9« v »7«.
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfološko enoto urbanistične zasnove mesta Kranja s sprejetim amandmajem.
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8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH
IN PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM
SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O
POVRAČILIH STROŠKOV
Obravnava pravilnika prekinjena, preloženo na naslednjo 30. Sejo Sveta MOK.

9. SKLEP O VREDNOTENJU TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO
2014
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Kranj za leto 2014.

10. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V
MESTNI OBČINI KRANJ
Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj.

11. PRAVILNIK O PRENEHANJU PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM
Sprejme se Pravilnik o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL
RS, št. 54/2003).

12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega sklepa.
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