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Sprejeti dnevni red 36. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.9.2014: 

 

 

1. Potrditev zapisnika 35. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.6.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

5. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj – 

druga obravnava 

7. Obvezna razlaga prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistične zasnove Golnika  

8. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj – skrajšani postopek 

9. Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti 

10. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

Centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l. RS, št. 59/12) 

11. Poročilo o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj-Kranj 

12. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2014 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  
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SPREJETI SKLEPI: 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 35. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

18.6.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Potrdi se zapisnik 35. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.6.2014 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne 

 

Za predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda Gorenjske 

lekarne imenuje Klemen Valter, Goriče 61, Golnik.  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

 

 

 

B. Soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Kranj 

 

1. Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju Urbana Lebarja za vršilca 

dolžnosti direktorja Zavoda za turizem. 

 

2. Svet Mestne občine Kranj pooblašča gospoda Mitja Heraka, direktorja občinske uprave 

Mestne občine Kranj, za zastopanje in vodenje Zavoda za turizem Kranj za čas do izbora 

novega vršilca dolžnosti direktorja ali direktorja Zavoda za turizem Kranj. 

 

3. Opravi se notranja revizija javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Prerazporeditev sredstev s splošne proračunske rezervacije na proračunsko postavko 

170501 Povečanje zaposljivosti – Javna dela 

S proračunske postavke 240202  Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija, se za izplačilo plač in regresa udeležencem javnih del 

zagotovi sredstva na postavki 170501 Povečanje zaposljivosti, podkontu 410211 Sredstva za 

izvajanje javnih del v privatnih podjetjih, v višini 27.470 EUR.  
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B. Prerazporeditev sredstev s splošne proračunske rezervacije na PP 100404 SOS, 

ZMOS, (članarine) 

S proračunske postavke 240102  Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija, se za pokrivanje povečane članarine na proračunsko 

postavko 100404 SOS, ZMOS, podkonto 402923 Druge članarine, prerazporedijo sredstva v 

višini 1.608,00 EUR. 

 

 

C. Dodatna sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 

Mestne občine Kranj 

Mestna občina Kranj iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonto 

409000 Splošna proračunska rezervacija, za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo 

prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov prerazporedi sredstva v višini 

76.900,00 EUR na podprogram programske kvalifikacije 17079001 Nujno zdravstveno 

varstvo, postavko 160301 – Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, podkonto 413105 – 

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 

 

 

D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 636/2 in 

657/2, obe k.o. 2139 - Mavčiče 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 636/2 in 657/2, obe k.o. 2139 

– Mavčiče. 

 

 

E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 1297/35 k.o. 

2127 - Nemilje 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 1297/35 k.o. 2127 – Nemilje. 

 

 

F. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2014. 
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G. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2014. 

 

 

 

H. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v 

Mestni občini Kranj 

Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega 

pomena v Mestni občini Kranj. 

 

 

 

4. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

5. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

 

AMANDMA: 

1. V 3. točki 17. člena Odloka o strateškem načrtu Mestne občine Kranj se črta d točka, ki se 

glasi : »preoblikovanje lokalnih vodovodov v javne sisteme«. 

2. V prvem stavku 20. člena Odloka o strateškem načrtu Mestne občine Kranj se črta 

besedilo »(Labore)«. 

SKLEP: 

1. Sprejme se Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga 

obravnava s sprejetima amandmajema. 

2. Sprejme se Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga 

obravnava. 

 

 

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj – 

druga obravnava 

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj 

– druga obravnava. 
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7. Obvezna razlaga prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistične zasnove Golnika  

 

Sprejme se Obvezna razlaga prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistične zasnove Golnika. 

 

 

8. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj – skrajšani 

postopek 

 

1. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se sprejme po 

skrajšanem postopku. 

2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj. 

 

 

9. Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti 

 

Občinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, Janezu Erčulju, 

mag. farm., Društvena ulica 6, 1000 Ljubljana, v prostorih na naslovu Glavni trg 21, Kranj. 

 

 

10. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 

– Centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l. RS, št. 59/12) 

Sprejme se obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 

– Centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l.RS, št. 59/12). 

 

 

11. Poročilo o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj-Kranj 

 

Svet Mestne občine Kranj se seznani s Poročilo o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

Vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj. 
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12. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2014 

 

1. Za leto 2014 se podeli en naziv častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naziv častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 gospod Vincenc Draksler za več kot desetletje dolgo aktivno delovanje na področju 

pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov ter za ves dosedanji prispevek in za vso 

naklonjenost, ki jo izkazuje svojemu rodnemu mestu. 

 

2. Za leto 2014 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj. 

    Nagrado Mestne občine Kranj prejmeta: 

 Boksarski klub Kranj za izredne športne uspehe in kvalitetno delo z mladimi  in 

 Folklorna skupina Sava Kranj za velik prispevek pri ohranjanju slovenske kulturne 

dediščine v Mestni občini Kranj.  

 

3. Za leto 2014 se podeli 5 listin o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2014 prejmejo: 

 Andrej Tavčar za več kot 20 letno uspešno delo na področju turizma; 

 Marija Jugovic za aktivno 25 letno podpiranje in širjenje umetnosti med ljudi;  

 Emil Muri za neutrudno delo na področju slepih in slabovidnih ter vključevanju 

videčih med slepe in slabovidne; 

 Janez Kovačič za dolgoletno delo na lokalnem področju in v skupini za preprečevanje 

uporabe prepovedanih drug in  

 Nogometni klub Kranj ob 40 letnici uspešnega delovanja. 

 

4. Za leto 2014 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2014 prejmejo: 

 Medobčinsko društvo invalidov Kranj za uspešno 45 letno delovanje na področju 

invalidskega varstva; 

 Zveza tabornikov občine Kranj za več kot 60 letno skrb, da mladi aktivno in koristno 

preživljajo svoj prosti čas   in  

 Kranjski ultramaratonec Dušan Mravlje ob zaključku uspešne športne kariere. 

 

5. Za leto 2014 se podeli velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2014 prejme: 

 Zveza ustvarjalnih društev Kranj za 10 letno aktivno delovanje in povezovanje društev 

na področju kulture, s poudarkom na približevanju kulturnih dejavnosti otrokom. 
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13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

 

Status pripadajočih funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih urejenih  naseljih naj se 

dokončno uredi z brezplačnim prenosom zemljišč na etažne lastnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 


