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Sprejeti dnevni red 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.1.2015:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.12.2014 in poročilo o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri postopek
5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj – prva
obravnava (skrajšani postopek)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Orehek Kranj – prva obravnava (skrajšani postopek)
7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija
Gorenjske (LEAG) – prva obravnava (skrajšani postopek)
8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
9. Seznanitev s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 –
2016 za Gorenjsko statistično regijo
10. Načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016
11. Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
12. Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj
13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 17.12.2014
IN POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.12.2014 in poročilo o izvršitvi sklepov.

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Nadomestne volitve člana Sveta KS Besnica
Svet Mestne občine Kranj za nadomestne volitve članov Sveta KS Besnica za celotno opravljanje in
vodenje tehničnega dela v zvezi z volitvami določi izključno pristojnost Občinske volilne komisije,
brez sodelovanja Volilnih komisij KS.
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B. Imenovanje direktorja javnega zavoda Gorenjski muzej (m/ž)
Mag. Marjana Žibert se imenuje za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno dobo
petih let.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
C. Imenovanje dveh komisij Sveta Mestne občine Kranj
V KOMISIJO ZA PRIDOBIVANJE IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za
mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:
1. Sonja Mašić, članica sveta – za predsednico
2. Jože Lombar, član sveta – za podpredsednika
3. Rafael Čirič – za člana
4. Mag. Branko Grims, član sveta – za člana
5. Darko Zorko – za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
V KOMISIJO ZA PRITOŽBE za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:
1. Mag. Branko Grims, član sveta – za predsednika
2. Zoran Stevanović, član sveta – za podpredsednik
3. Rok Pintar – za člana
4. Damjana Piškur, članica sveta – za članico
5. Klemen Valter – za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
D. Razrešitev predstavnika Mestne občine Kranj iz Skupščine Komunale Kranj, javno podjetje,
d.o.o.
Peter Zaletelj, ki je bil imenovan kot predstavnik Mestne občine Kranj, se razreši iz Skupščine
Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o..
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, razrešitev pa stopi v veljavo z dnem
imenovanja novega predstavnika Mestne občine Kranj v skupščino podjetja.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11, k.o. 2105-Britof
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra za nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11, k.o.
2105 – Britof.
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B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1260/9, k.o. 2131 – Stražišče
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1260/9, k.o. 2131 –
Stražišče.
C. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1258/7, k.o. 2131 – Stražišče
Zadeva je bila umaknjena.
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2015, s tem da se izvzame zemljišči parc. št. 201/1 in 201/2, obe k.o. 2100 – Kranj in del zemljišča
parc. št. 393/3, k.o. 2121 - Klanec.
E. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem v
skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.
14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006-ZUE, 11/2009 in 81/2011), in sicer stanovanja št. 8, na naslovu
Planina 1, v Kranju.

4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK
Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.

5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)
1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj se sprejme
po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Kranj.

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE OREHEK KRANJ –
PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Orehek Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj.
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7. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) – PRVA OBRAVNAVA
(SKRAJŠANI POSTOPEK)
1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija
Gorenjske (LEAG) se sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska
agencija Gorenjske (LEAG).

8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2015 soglasje k
predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,40 € in predlagani subvenciji cene
storitve za uporabnike v višini 74,4%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika
znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne postavke za uporabnika 5,88 €, na dan državnega
praznika in dela prostega dne 6,30 €. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo
pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene
socialno varstvenih storitev.
2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nakup osebne
varovalne opreme in oblačil ter stroškov povezanih z vzdrževanjem voznega parka in dostopa do
uporabnikov.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami
(upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in
investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oz.
dejanskih stroškov.
4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015 lahko zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za
zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških
odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev.

9. SEZNANITEV S POVZETKOM REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2014 – 2016 ZA GORENJSKO STATISTIČNO
REGIJO
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju
socialnega varstva 2014- 2016 za Gorenjsko statistično regijo.

10. NAČRT UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA ZA OBDOBJE 2014-2016
1. Svet Mestne občine Kranj se seznani s predlogom Programa ukrepov iz Odloka o načrtu za
kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje.
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2. Svet Mestne občine Kranj soglaša z nalogami občine, kot izhaja iz Programa ukrepov in Odloka o
načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, pri čemer dopušča možnost, da se
razmerje financiranja ukrepov med državo in občino zaradi objektivnih razlogov spremeni.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu Mestne občine Kranj.

11. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1.) IN (2.4) TOČKE 11. ČLENA ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO
URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA
Sprejme se obvezna razlaga prve alineje (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (PUP Kranj)

12. KODEKS RAVNANJA FUNKCIONARJEV MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj.

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Občinsko upravo se zaveže vsake štiri mesece posredovati članom in članicam Sveta Mestne občine
Kranj v elektronski obliki seznam odprtih sodnih in odprtih izvršilnih zadev.

5

