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Sprejeti dnevni red 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.5.2013:
1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2013 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. 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 – druga obravnava
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna
energetska agencija Gorenjske (LEAG) – prva obravnava
6. Predlog Sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske
vzgoje
7. Pristop Mestne občine Kranj h konvenciji županov
8. Poročilo o delu LAS (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog) za leto
2012
9. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
območja D02/3 – Šolski center Zlato polje (Ur.l. RS, št. 59/12)
10.
Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
17.4.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2013 z dopolnitvijo občinske
uprave in poročilo o izvršitvi sklepov.

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jakobu Piskerniku
Jakobu Piskerniku, Kokrški log 20, Kranj, se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine
Kranj.
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C. Potrditev mandata članici Sveta Mestne občine Kranj – Darji Kovačič
Darji Kovačič, Zlato polje 14a, Kranj, se potrdi mandat za članico Sveta Mestne občine Kranj.
D. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice/podpredsednice Komisije za finance
1. Razreši se članica/podpredsednica Komisije za finance mag. Alenka Bratušek, Prisojna
ulica1, Kranj, ki je bila imenovana na 2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 15.12.2010.
2. Za članico/podpredsednico Komisije za finance se imenuje Smiljano Vončina Slavec,
Goriče 74, Golnik.
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka
mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj!
E. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice Komisije za socialne dejavnosti,
zdravstvo in šolstvo
1. Razreši se članica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo Irena Ahčin, Cesta
Kokrškega odreda 36, Kranj, ki je bila imenovana na 2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne
15.12.2010.
2. Za članico Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se imenuje Vlasto Sagadin,
Župančičeva 39, Kranj.
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka
mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj!
F. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet Zavoda za turizem Kranj
1. Razreši se Ireno Ahčin s funkcije članice Sveta Zavoda za turizem Kranj.
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Zavoda za turizem Kranj
imenuje Martin Leskovar, Cesta na Rupo 28, Kranj.
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka
mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.

G. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Mirjam Bizjak in kandidatu Klemenu
Urankarju k imenovanju za ravnatelja/ico Gimnazije Franceta Prešerna. 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 Gimnazija Franceta Prešerna.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013
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V načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 se uvrsti
nakup novega triosnega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov.
B. Status javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica
Svet Mestne občine Kranj se je v zadevi izvzema zemljišča parc. št. 110/1, k.o. Zgornja
Besnica iz javne rabe seznanil s celotnim listinskim gradivom, s katerim razpolaga uprava
Mestne občine Kranj v tej zadevi, s pritožbo, z ugotovitvami in sklepom Komisije za pritožbe
z dne 14.3.2013 ter z obrazložitvijo uprave Mestne občine Kranj glede razveljavitve sklepa o
izvzemu zemljišča parcelna številka 110/1, k.o. Zgornja Besnica iz javne rabe, ki ga je Svet
Mestne občine Kranj sprejel na svoji 7. seji dne 22.6.2011.
C. NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save
1. V proračun Mestne občine Kranj za leto 2013 se uvrsti NRP 40600080 Hrastje – desni
breg Save v okvirni vrednosti 30.000,00 €.
2. V NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. Faza, pod NRP 40600030
Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 231007 Oskrba z vodo – investicije in
investicijski transfer, podkonto 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v skupni
višini 30.000 €:
- Na NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save, postavka 231007 Oskrba z vodo –
investicije in investicijski transfer, podkonto 420804 Načrti in druga projektna
dokumentacija, v višini 7.000,00 € in
- Na NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save, postavka 231101 Taksa za
obremenjevanje vode, podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
v višini 23.000,00 €.

4. 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 –
DRUGA OBRAVNAVA
AMANDMA:
Spremenita se 1. in 4. alineja 25. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske
javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, kot je navedeno v nadaljevanju:
»25. Člen
(prevoz živali)
1. Z vozili mestnega linijskega prevoza se ne sme prevažati živih živali razen:
a. Službenih psov policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in enot reševalnih
psov Civilne zaščite, vse v spremstvu vodnika;
b. Psov vodnikov za slepe ali invalidne osebe z vodnikom.
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4. v primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati razen psov navedenih v 1.
Odstavku tega člena v točki a. in b.«
SKLEPI:
1. Ugotavlja se obstoj javnega interesa, ki ga potrjuje izdelana Ocena izvedljivosti javnozasebnega 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 drugi obravnavi s sprejetim amandmajem.
3. Sprejme se Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda.
4. Sprejme se Sklep o določitvi cene prevoznih storitev.
5. Potrdi se osnutek Koncesije pogodbe in podaja strinjanje o njeni vsebini.

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG)
– PRVA OBRAVNAVA
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna
energetska agencija Gorenjske (LEAG) se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG).

6. PREDLOG SKLEPA O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE
SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
1. Sprejme se Sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske
vzgoje.
2. Uprava Mestne občine Kranj na podlagi 1. točke podeli koncesijo izbranemu ponudniku.
7. PRISTOP MESTNE OBČINE KRANJ H KONVENCIJI ŽUPANOV
Svet Mestne občine Kranj se strinja s pristopom Mestne občine Kranj h Konvenciji županov
in pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca.
8. POROČILO O DELU LAS (LOKALNE AKCIJSKE
PREPREČEVANJE ZLORABE DROG) ZA LETO 2012

SKUPINE

ZA

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilo o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog
v Mestni občini Kranj za leto 2012.
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9. OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D02/3 – ŠOLSKI CENTER
ZLATO POLJE (UR.L. RS, ŠT. 59/12)
Sprejme se Obvezna razlaga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu območja D02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 59/12).
10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Občinska uprava naj pripravi predlog spremembe 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, v katerem naj
se uvede princip premo sorazmernega plačila za udeležbo svetnikov na seji mestnega sveta.
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