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Sprejeti dnevni red 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.3.2017: 
 
1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2017 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Sprememba Statuta MOK – hitri postopek 
5. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj – 2. obravnava 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Či2 – centralne 

dejavnosti v Čirčah – usklajen predlog - 2. obravnava 
7. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za 

leto 2016 
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
 
 
 
 
SPREJETI SKLEPI:  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.2.2017 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Potrdi se zapisnik 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2017 s pripombo, podano v razpravi 
in poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Soglasje k imenovanju direktorja OZG, OE Zdravstveni dom Kranj 
 

Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Liljane Gantar Žura, dr. med. spec. za direktorja OZG, 

OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5 let od 19.4.2017 do 18.4.2022. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu! 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 676/5 k.o. 2103 - 

Predoslje 
 
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 676/5 k.o. 2103 – Predoslje. 
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B. Kazenska in odškodninska odgovornost Mohorja Bogataja v zadevi Dimnikarstvo Dovrtel d. 
o. o. 
 
Obravnava točke dnevnega reda prekinjena, nadaljuje se na naslednji seji Mestnega sveta Mestne 
občine Kranj.  
 
 
 
4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK 
 
Sprejme se Sprememba Statuta Mestne občine Kranj. 

 
 
 
5. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – 2. OBRAVNAVA 
 
Amandma št. 2:  
Besedilo 39. člena, (3) točke se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
„(3) Na  slavnostno  sejo se poleg svetnikov vabi predsednike krajevnih skupnosti MOK, predstavnike 
mestne uprave, častne občane in druge osebe, za katere tako določi župan.“ 
 
Amandma na amandma št. 5: 

A) Amandma k 59. členu: 
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Z dvigovanjem rok se glasuje, kadar glasovalna naprava ne deluje ali kadar je seja v prostoru, kjer 
take naprave ni. Predsedujoči pred glasovanjem z dvigom rok preveri sklepčnost. Glasujejo lahko samo 
svetniki, ki so dvignili roko pri ugotavljanju sklepčnosti. Pri vprašanju, kdo je »za«, svetniki, ki se 
opredeljujejo »za«, dvignejo roko, pri vprašanju, kdo je »proti«, pa dvignejo roko svetniki, ki se 
opredeljujejo »proti«, ostali prijavljeni svetniki pa se štejejo kot neopredeljeni.« 
 

B) Amandma k 63. členu: 
Besedilo tretjega odstavka 63. člena se dopolni tako, da se  v celoti glasi: 
»(3) Število dejansko navzočih svetnikov je enako številu prevzetih glasovnic. Sklepčnost se ugotavlja 
na podlagi števila prevzetih glasovnic.« 
 

C) Amandma k 67. členu: 
Besedilo drugega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Prazna glasovnica se šteje kot neopredeljen glas.« 
Doda se nov, tretji odstavek: 
»(3) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna.« 
 

D) Amandma k 68. členu. 
Doda se nova, zadnja alineja: 

»- številu glasov, ki štejejo kot neopredeljeni.« 
 

E) Amandma k 90. členu: 
Briše se beseda »samo«, tako da se člen glasi: 
»Predlogi sklepov morajo biti postavljeni tako, da se o njih lahko glasuje »za« ali »proti«.« 
 

F) Amandma k 167. členu: 
V petem odstavku se na koncu doda vejica in besedilo: »v nasprotnem primeru se šteje glas kot 
neopredeljen«, tako da se odstavek v celoti glasi: 
»(5) Če se tajno glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se 
na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«, v nasprotnem primeru se šteje glas kot neopredeljen.« 
Doda se nov, šesti odstavek: 
»(6) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna.« 
 
Amandma št. 8:  
Besedilo 116. člena 2. točke se črta. 
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Amandma št. 10  

V tretjem odstavku predlaganega 141. člena poslovnika se črta besedilo »pristojna delovna telesa 
najkasneje zadnji delovni dan pred sejo sveta,«, tako da se tretji odstavek 141. člena glasi: 
»(3) Amandmaje z obrazložitvami mora svetnik poslati notranji organizacijski enoti mestne uprave, 
pristojni za organiziranje dela sveta, najmanj tri delovne dni pred sejo sveta, predlagatelj gradiva, 
najmanj četrtina svetnikov in župan pa lahko vložijo amandmaje do konca razprave o posameznem 
členu.« 
 
Amandma št. 11 

V prvem odstavku 152. člena Poslovnika se črta besedilo »pristojna delovna telesa pa najkasneje zadnji 

delovni dan pred sejo sveta« in vejica pred tem besedilom, tako da se prvi odstavek 152. člena glasi: 

(1) Amandmaje k predlogu proračuna morata svetnik in delovno telo poslati notranji organizacijski enoti 
mestne uprave, pristojni za organiziranje dela sveta, najmanj tri delovne dni pred sejo sveta. Župan in 
najmanj četrtina svetnikov lahko vložijo amandmaje k predlogu proračuna do konca razprave o predlogu 
proračuna na seji sveta. Amandma k predlogu proračuna mora biti obrazložen.« 
Tretji odstavek 152. člena Poslovnika se črta. 
 
Sprejme se Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj s sprejetimi amandmaji. 

 
 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH – USKLAJEN PREDLOG - 2. 
OBRAVNAVA 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Či2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah. 

 
 
 
 
7. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V 

MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016 
 
 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v Mestni 

občini Kranj za leto 2016. 

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


