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Številka:    900-21/2020-5-401102 
Datum:      23. 12. 2020 
 
        
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   22. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 23. 12. 2020 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 2. 12. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 

2. KADROVSKE ZADEVE  
A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ŠOLSKI CENTER KRANJ 
B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA  KRANJ 

/ 
 

C. POTRDITEV SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA RAZVOJNI SVET GORENJSKE REGIJE 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
Komisija se strinja s potrditvijo skupne liste kandidatov za Razvojni svet Gorenjske regije.  
 

D. IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
Komisija se strinja z imenovanjem direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 

a. IZJEMNA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 
PODALJŠANJE 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino točke: Izjemna 
dodelitev neprofitnega stanovanja MO Kranj v najem-podaljšanje in se z njo strinjajo. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 
 
 

b. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC 
PARCELA 262/17 (ID 6620550), KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 259/5 (ID 6620559), 
KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 258/7 (ID 6620566) IN KATASTRSKA OBČINA 2121 
KLANEC PARCELA 252 (ID 6620666) 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa 
pod 3. B točko Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 
 
 

C. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ 
PARCELA 955/16 (ID 3538323) 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa 
pod 3. C točko Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 
 
 

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino dokumenta Spremembe 
in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj. Predlagajo, da se spremembe in dopolnitve, predvsem v 
predlaganem 4. členu na Mestnem svetu podrobno pojasnijo.  
 
Statutarno pravna komisija: 

1. SKLEP (4 ZA): 
Statutarno pravna komisija v zvezi s predlaganim 2. in 4. členom Sprememb in dopolnitev Statuta 
ugotavlja nekonsistentnost predlaganih sprememb v zvezi s pristojnostjo sprejemanja načrta 
nepremičnega in premičnega premoženja. Hkrati predlaga, da se opredeli, do katerega zneska lahko 
župan odloča o sklepanju poravnav in prodaji finančnega premoženja. 

2. SKLEP (2 ZA, 2 PROTI): 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni potrebe in tudi ne zakonske podlage za širjenje pogojev, 
ki bi jih morali izpolnjevati člani nadzornega odbora. Dovolj stroga je že veljavna ureditev, ki zadosti 
namenu, ki se zasleduje. Strokovnost dela nadzornega odbora hkrati omogoča župan z mestno 
upravo, po potrebi pa tudi imenovanje izvedenca na podlagi 32a. člena Zakona o lokalni samoupravi. 
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5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, da se črta 7. člen Sprememb in dopolnitev Poslovnika mestnega sveta MOK. 
 
 
 

6. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI 
OBČINI KRANJ  - OSNUTEK 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v MOK-osnutek  in se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
- v drugem odstavku 11. člena namesto preračunavanja po matematični formuli določi sorazmerni 

delež zmanjšanja sredstev, 
- v četrti alineji prvega odstavka 13. člena beseda »potrebno« nadomesti s »predpisano«, 
- v drugem odstavku 15. člena doda zahteva po predložitvi najemne pogodbe, če je upravičenec 

najemnik, 
- v prvem odstavku 16. člena zapiše, da sklep o dodelitvi sredstev po tem odloku na predlog 

strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, izda direktor mestne uprave, 
- v drugem odstavku 16. člena beseda »odločitev« nadomesti s »sklep«, 
- da se v 19. členu črta »pristojna strokovna komisija«, namesto »občinska služba« pa zapiše 

»skrbnik pogodbe«, 
- v 20. členu izraz »zakonite« nadomesti z »zakonske«, 
- odlok dopolni s členom, ki opredeljuje sestavo komisije, 
- predlog sklepa mestnega sveta dopolni z besedo »osnutek«. 

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne 
dediščine v Mestni občini Kranj – prva obravnava in nima pripomb. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni 
občini Kranj za obdobje od 2021 do 2023 in predlagala, da: 
- se zaradi negotovosti in tveganji povezanih z Covid-19 epidemijo in načrtovanega rebalansa 

proračuna, Odlok sprejme samo za obdobje leta 2021, 
- Mestni svet potrdi izbrane prejemnike sredstev, 
- se predloži poročilo o izvedenih sofinanciranjih tako obnov kot najemnin za zadnja 4. leta. 

 
 
 

7. DOPOLNITEV ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ 
- IMENOVANJE ŽIMARSKE ULICE – DRUGA OBRAVNAVA  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z dopolnitvijo Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni 
občini Kranj - imenovanje Žimarske ulice – druga obravnava in nima pripomb. 
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8. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR L1 
KRANJ LABORE – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
urejanja KR L1 Kranj Labore – druga obravnava in nima pripomb 
 
 
 

9. PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1.105 A TOČKE 47. ČLENA V POVEZAVI S 46. ČLENOM 
ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o 
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi 
s 46. členom Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in nima pripomb. 
 
 
 

10. PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE PRVEGA (1) IN DRUGEGA (2) ODSTAVKA 2.2.2.2. TOČKE 
12. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. 
člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 
2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in nima 
pripomb. 
 
 
 

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI 
KRANJ - PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da se predlog sklepa mestnega sveta popravi 
tako, da se sprejme Odlok, ne pa predlog Odloka. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v 
Mestni občini Kranj – predlog in nima pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah 
in  dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj. 
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12. PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 
RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V  MESTNI OBČINI KRANJ ZA PROGRAMSKO 
OBDOBJE 2015 – 2020 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko 
obdobje 2015 – 2020 in nima pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je podrobno seznanila s Pravilnikom o dodelitvi 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v  Mestni občini 
Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 in spremembo le-tega.  
 
 
 

13. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MOK 
– OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
spremembah Odloka o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v MOK-osnutek-predlog za 
skrajšani postopek. Predlagajo, da za vse javne razpise za dodeljevanje javnih sredstev v okviru tega 
Odloka, odloča 5 članska strokovna komisija (4 zunanji člani in javni uslužbenec). Ob upoštevanju tega 
predloga se s predlaganim Odlokom strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga enotno sestavo komisije za vse programe iz 18. člena Odloka ali pa posebno 
utemeljitev, zakaj je ustrezno, da je le za enega od programov, to je izvajanje prevozov za starejše, 
primerno, da je sestava komisije različna od siceršnje. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v MOK. 
 
 
 

14. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V JAVNIH 
VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Sklepa o 
spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK in 
se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov 
v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj. 
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15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
/ 
 
 


