T: 04 237 31 19
F: 04 237 31 06
E: mok@kranj.si
S: www.Kranj.si

Svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Sprejeti dnevni red 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2016:
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Kranja z dne 23.3.2016 in 6.4.2016 ter potrditev
zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.4.2016
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015
5. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega
gospodarstva Šenk (OPPN Šenk) – 1. obravnava
6. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa BUAN, d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod
mavrico
7. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015
8. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2015
9. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2015
10. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2015
11. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj v letu 2015
12. Predlog Sklepa Sveta Mestne občine Kranj za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo
Republike Slovenije
13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

Sprejeti sklepi po posameznih točkah dnevnega reda:

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJA Z DNE 23.3.2016 IN
6.4.2016 TER POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
6.4.2016
Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.3. 2016 in 6.4.2016 ter poročilo o
izvršitvi sklepov.
Potrdi se zapisnik 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.4.2016 in poročilo o izvršitvi sklepov.

2. KADROVSKE ZADEVE

A. Potrditev mandata članici sveta Mestne občine Kranj
Tini Žalec Centa se potrdi mandat za članico Sveta Mestne občine Kranj.
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B. Odstop podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
imenovanje novega
1. Mag. Andreju Šušteršiču z dnem 11.3.2016 preneha funkcija podpredsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za podpredsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje mag.
Barbara Gunčar, članica Sveta Mestne občine Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.

C. Imenovanje direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
Mirjam Drnovšček se imenuje za direktorico javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj za
mandatno dobo petih let.

D. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Petri Mohorčič k imenovanju za ravnateljico
Glasbene šole 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 Glasbene šole
Kranj.

E. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico OŠ Predoslje Kranj
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatom/tkam: Robertu Bertonclju, Petri Atteyi Fabiani,
Jožetu Povšinu, Janji Sršen in Gašperju Strniša k imenovanju za ravnatelja/ico Osnovne šole
Predoslje Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidati/tke
prijavili v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane
pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljali dela in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Predoslje
Kranj.

F. Imenovanje nadomestnega podpredsednika Komisije za turizem
1. Sandi Nikolić z dnem 29.2.2016 preneha funkcija podpredsednice Komisije za turizem.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za podpredsednika Komisije za turizem se imenuje mag. Primož Terplan, član Sveta Mestne
občine Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.
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G. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za nagrade in priznanja
1. Sandi Nikolić z dnem 29.2.2016 preneha funkcija članice Komisije za nagrade in priznanja.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za članico Komisije za nagrade in priznanja se imenuje Tina Žalec Centa, članica Sveta Mestne
občine Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.

H. Imenovanje nadomestnega predsednika Statutarno pravne komisije
1. Janezu Černe z dne 14.3.2016 preneha funkcija predsednika Statutarno pravne komisije.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predsednico Statutarno pravne komisije se imenuje Darinka Zorko, članica Sveta Mestne
občine Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.

I.

Imenovanje nadomestnega predstavnika MOK v svetu Gorenjskega muzeja

1. Maksimiljanu Sagadinu z dnem 12.3.2016 preneha funkcija predstavnika Mestne občine Kranj v
Svetu zavoda Gorenjski muzej.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet zavoda Gorenjski muzej imenuje
mag. Franc Rozman.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.

J. Imenovanje nadomestnega predstavnika MOK v svetu Dijaškega in študentskega doma
1. S funkcije predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Dijaški in študentski dom Kranj se
razreši Franca Smrekarja.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet zavoda Dijaški in študentski
dom Kranj imenuje Jadranka Završnik.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Načrt razvojnih programov – opremljanje odročnih delov občine z defibrilatorji
1. V Načrt razvojnih programov 2016 – 18 se za leto 2016 uvrsti investicijski transfer za nakup
defibrilatorjev Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.
2. Mestna občina Kranj iz NRP 40700070 Reševalno vozilo OZG prerazporedi sredstva v višini
23.800 €
 na podprogram programske klasifikacije 07039002 Delovanje sistema za zaščito,
reševanje in pomoč,
 nov NRP 40200012 GZ MOK – DEFIBRILATORJI; investicije, investicijski
transferi,
 postavko 190401 GZ MOK Investicije in investicijski transferi;
 konto 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za
nakup defibrilatorjev.

B. Odprtje novega NRP 40600201 GORKI – 2. SKLOP (2. Faza)

1. V načrt razvojnih programov 2016-2018 se uvrsti nov projekt GORKI-2. sklop (2.faza).
2. Nov projekt GORKI-2.sklop (2.faza) vključuje podprojekt Britof-Predoslje, podprojekt Mlaka pri
Kranju in podprojekt GORKI-2.sklop (2.faza).

3. Na nov NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2. faza) se sredstva v skupni višini 1.617.174 €
prerazporedijo kot sledi:
1. iz obstoječega NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 231005
Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje
na podNRP 40600202 Britof-Predoslje, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in
sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 1.179.015 €;
2. iz obstoječega NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 231005
Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420801 Investicijski nadzor
na podNRP 40600202 Britof-Predoslje, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in
sicer na podkonto 420801 Investicijski nadzor v višini 23.780 €;
3. iz obstoječega NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, postavke
231005 Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje
na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in
sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 396.450 €;
4. iz obstoječega NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, postavke
231005 Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420801 Investicijski nadzor
na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in
sicer na podkonto 420801 Investicijski nadzor v višini 7.929 €;
5. iz obstoječega NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 231005
Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje
na podNRP 40600205 GORKI-2.sklop (2.faza), postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo,
in sicer na podkonto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 10.000 €.

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 –
dopolnitev
Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2016.
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D. Predlog za povečanje pravic porabe v finančnem načrtu KS Besnica in prerazporeditev iz
splošne proračunske rezervacije
1. Poveča se pravica porabe za 40.000 € v finančnem načrtu KS Besnica 2016 za namen plačila
odškodnine za služnost užitka dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica.
2. Pravice porabe se za namen plačila odškodnine za služnost užitka dvorane in prostorov v objektu
PGD Besnica zagotovijo v višini 40.000,00 eur;
a. iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta
409000 Splošna proračunska rezervacija
b. Na proračunsko postavko 50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Besnica, podkonto
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča.

4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015.
2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2015.
3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015.

5. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK (OPPN ŠENK) – 1. OBRAVNAVA
Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev
kmetijskega gospodarstva Šenk – prva obravnava.

6. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA BUAN, D.O.O., PE
ZASEBNI VRTEC POD MAVRICO
Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v gospodarski družbi Buan, d.o.o.,
PE Zasebni vrtec Pod Mavrico.

7. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2015
1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2015, 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 4.632 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 1.753 €,
Mestna knjižnica Kranj v višini 29.267 €, Zavod za šport Kranj v višini 99.918 €, Zavod za turizem
in kulturo Kranj v višini 75.817 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 30.370 € in Kranjski vrtci
v višini 93.303,16 €.
3. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v
javnem zavodu Ljudska univerza Kranj v višini 13.915 €.
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8. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE
DROG V MOK ZA LETO 2015
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v
Mestni občini Kranj za leto 2015.

9. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ V
LETU 2015
Sprejme se Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2015.

10. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2015
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2015.

11. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ V
LETU 2015
Svet Mestne občine Kranj sprejme oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine
Kranj za leto 2015.

12. PREDLOG SKLEPA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ ZA VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE
DO VODE V USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije
1. Svet Mestne občine Kranj podpira Peticijo Civilne iniciative Za Slovenijo in Svobodo, da se v
Ustavo Republike Slovenije zapiše neodtujljiva pravica do vode.
2. Svet Mestne občine Kranj poziva Državni zbor Republike Slovenije, da do poletja 2016 sprejme
spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica
do vode za vsakogar.
3. Pod neodtujljivo pravico do vode za vsakogar se razume, da bo v Ustavo Republike Slovenije
zapisano določilo, ki bo smiselno zaobjelo spodaj zapisane zahteva:
-

da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar;
da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vod, vodni tokovi) javno dobro, katero je država
dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov;
da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje
ljudi, razvoj in varnost države.
da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago;
da se vodni viri ne morejo privatizirati oz. komercializirati;
da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev s pitno vodo
pred drugimi rabami vode;
da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot neprofitna
javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesije.

6

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