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 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.10.2016:
1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Statut Mestne občine Kranj – druga obravnava
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk
– druga obravnava
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju – druga
obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat Kranj« – druga obravnava
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
9. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2016
10. Listina temeljnih pravic brezdomnih
11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

Sprejeti sklepi po posameznih točkah dnevnega reda:
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28.9.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 in poročilo o izvršitvi sklepov.

2. KADROVSKE ZADEVE
A.

IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRITOŽBE

1. Zoranu Stevanoviću z dnem 5.5.2016 preneha funkcija podpredsednika Komisije za pritožbe.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za podpredsednico Komisije za pritožbe se imenuje Helena Sitar, 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.
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B.

IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

1. Beti Jenko z dne 15.7.2016 preneha funkcija članice Statutarno pravne komisije.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za člana Statutarno pravne komisije se imenuje Boris Kozelj, 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.

C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA TURIZEM
1. Martinu Erjavcu z dne 19.9.2016 preneha funkcija člana Komisije za turizem.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za člana Komisije za turizem se imenuje Bor Balderman.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.

D. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA/ICO KRANJSKIH VRTCEV
M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev:
Mojci Pelcel se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona
Jenka – PŠ Center«

1. V načrt razvojnih programov 2016-2019 se uvrsti nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija
objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center«.

2. Na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ
Center« se sredstva v proračunskem letu 2016 v skupni višini 36.600,00 € prerazporedijo kot
sledi:
a. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode,
podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona JenkaPŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 1.656 €;
b. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode,
podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona JenkaPŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 460 €;
c. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode,
podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona JenkaPŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto
402607 Najem programske računalniške opreme v višini 2.484 €;
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d. iz NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ
Center, postavke 121001 Investicije in invest. transfer, podkonta 420500 Investicijsko
vzdrževanje in izboljšave
na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona JenkaPŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 2.000 €;
e. iz NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ
Center, postavke 121001 Investicije in invest. transfer, podkonta 420804 Načrti in
druga projektna dokumentacija
na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona JenkaPŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 3.000 €;
f. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode,
podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona JenkaPŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 27.000 €.
B. Odprtje novega NRP 40700119 OŠ Stražišče – telovadnica
1. V načrt razvojnih programov 2016-2018 se uvrsti nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE –
TELOVADNICA.
2. Na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA se sredstva v proračunskem letu
2016 v skupni višini 20.000,00 € prerazporedijo kot sledi:
a. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo,
podkonta 420401 Novogradnje
na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA, postavko 111001 Investicije
in invest. transfer - izobraževanje, in sicer na podkonto 402920 Sodni stroški, storitve
odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 8.000 €;
b. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo,
podkonta 420401 Novogradnje
na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA, postavko 111001 Investicije
in invest. transfer - izobraževanje, in sicer na podkonto 420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija v višini 4.000 €;
c. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028
Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo,
podkonta 420401 Novogradnje
na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA, postavko 111001 Investicije
in invest. transfer - izobraževanje, in sicer na podkonto 420899 Plačila drugih storitev in
dokumentacije v višini 8.000 €.

C. Predlog za prerazporeditev sredstev - Dovrtel
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 se na postavko 101401 Premoženjskopravne zadeve
konto 402799 Druge odškodnine in kazni za leto 2016 prerazporedijo sredstva v skupni višini
825.000,00 EUR kot sledi:




iz postavke 100217 Odplačilo obresti iz financiranja in konta 403101 Plačila obresti od
dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam: sredstva v višini 65.000 EUR;
iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija-svet in konta 409000 Splošna
proračunska rezervacija: sredstva v višini 347.000 EUR;
iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, PNRP40600028 Nadgradnja CČN
neupravičen del, PP 231101,
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-PKT 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva v višini 50.000 EUR
-PKT 402199 Drugi posebni materiali in storitve: sredstva v višini 106.000 EUR
-PKT 402200 Električna energija: sredstva v višini 99.000 EUR;
in
iz NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, PP 141001 Šport
investicije in investicijski transfer,
-PKT 420401 Novogradnje: sredstva v višini 158.000 EUR.

Svet Mestne občine Kranj poziva prejšnjega župana Mohorja Bogataja, da se javno opraviči
Kranjčanom in Kranjčankam za povzročeno veliko premoženjsko škodo z odpovedjo pogodbe podjetju
Dimnikarstvo Dovrtel leta 2004.
V kolikor občinska uprava Mestne občine Kranj dobi pravno mnenje, da je prejšnji župan Mohor
Bogataj v primeru odpovedi pogodbe podjetju Dimnikarstvo Dovrtel leta 2004 ravnal nezakonito,
Svet Mestne občine Kranj pooblašča župana, da pri ustreznih organih sproži postopek za kazensko
in odškodninsko odgovornost za izgubljeno tožbo v tem primeru.

D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 718/0 k.o. 2103Predoslje
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 718/0 k.o. 2103 –
Predoslje.
E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 94/8 in 269/2, obe
k.o. 2098 – Struževo
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 94/8 in 269/2, obe k.o.
2098 – Struževo.

4.STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA

AMANDMAJI:
1. Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mestni svet lahko razreši člana
delovnega telesa, na predlog najmanj ene tretjine članov mestnega sveta, z dvotretjinsko
večino vseh članov mestnega sveta in po postopku, ki ga ureja poslovnik mestnega sveta.
2. V 32. členu se besedilo: »Komisija za družbene dejavnosti« nadomesti z »Komisija za socialne
dejavnosti, zdravstvo in šolstvo« in »Komisija za kulturo in šport«.
3. Prvi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje finančnega načrta
krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.«
4. Prvi odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje proračuna je odgovoren
župan, če ni s statutom drugače določeno.«
5. Prvi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi: »Proračun MOK se sprejme z odlokom o
proračunu MOK. Spremembe proračuna se sprejmejo z odlokom o spremembi proračuna.
Rebalans proračuna se sprejme z odlokom o rebalansu proračuna v eni obravnavi.«
SKLEP:
Sprejme se Statut Mestne občine Kranj s sprejetimi amandmaji.
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5.ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se usklajen predlog (druga obravnava) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk.
6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V
KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju.

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA
ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« – DRUGA
OBRAVNAVA
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat Kranj«.

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH – PRVA OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah se sprejme po
skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah.

9. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016 prejme
 mag. Drago Štefe
- za uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in njeno vpetostjo v družbeno življenje
Kranja
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016 prejmeta
 gospod Peter Colnar
- kot novinar in publicist za 55-letnico svojega novinarskega in publicističnega delovanja


gospod Nejč (Valentin Jernej) Slapar
- kot glasbenik in likovni ustvarjalec za več kot 40-letno odmevno delovanje na likovnem
področju

3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016 prejmejo
 gospa Ivana Jenko
- kot vzgled prostovoljcem za svoje več kot 14-letno prostovoljsko delo v Župniji karitas
Kranj


gospod Marjan Gantar
- za družbeno aktivno in humanitarno delo na področju delovanja Rdečega križa Kranj
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gospod Klemen Markelj
- kot tabornik in idejni pobudnik ter organizator čistilne akcije »Očistimo Kranj-Kranj ni
več usran!« za odmevno ozaveščanje in aktivnosti na področju ekologije



gospod Peter Robnik
- za uspešno društveno delovanje, rušenje predsodkov in ozaveščanje širše družbene
skupnosti do invalidov paraplegikov



gospod Franc Hafner
- za aktivno in uspešno društveno delovanje na območju KS Žabnica

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016 prejmejo
 Mag. Franc Rozman
- ob 20-letnici uspešnega vodenja Gimnazije Kranj in njene prepoznavnosti v
slovenskem prostoru



Odbojkarski klub Kranj
- za več kot 50-letno uspešno delovanje, zlasti na področju dela z mladimi
Branko Mesec
- za družbeno aktivno medkrajevno delovanje

5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2016 prejme
 Akademski kipar Jože Eržen
- kot kipar, grafik, slikar in uspešen likovni pedagog za uveljavljeno 45-letno delo na
področju likovne umetnosti

10. LISTINA TEMELJNIH PRAVIC BREZDOMNIH
Mestna občina Kranj pristopi k podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih.

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