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Številka: 032-6/2019-35-(41/22) 
Datum: 24. 1. 2020 
 

Z A P I S N I K 
14. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v petek, dne 24. 1. 2020 ob 8.00 uri, v sobi št. 9 

poslopja Mestne občine Kranj 
 
PRISOTNI: 

- Tanja Graonja Krstev, predsednica  
- Stanislav Boštjančič, član 
- Klemen Valter, član 
- Andreja Kert, članica 
- Milan Glamočanin, član 
- Mateja Koprivec, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 
- Marko Hočevar, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Janez Černe, podžupan 
- Sabina Metelko, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 

 
Predsednica  je ugotovila, da je komisija sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red seje se dopolni z novo, 4. točko: 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 13. seje Statutarno pravne komisije 
2. Premoženjske zadeve 

3. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne 
občine Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 

4. Ponovna obravnava predloga obvezne razlage 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (Ur. list RS št. 
72/18) 

5. Razno 
 
Po glasovanju je dnevni red soglasno  (5 ZA) sprejet. 
 
1. Potrditev zapisnika 13. seje Statutarno pravne komisije  

Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 13. seje Statutarno pravne komisije z dne 13. 12. 2019. 
 
 
2. Premoženjske zadeve 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premoženjskih zadev. 
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3. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne 

občine Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 
 

V razpravi je g. Boštjančič podal sledeče pripombe: 
- K 11. členu – črta naj se prvi odstavek, ker je odveč, saj odgovornost za škodo izhaja že iz splošnih 

pravil obligacijskega prava; 
- K 14. členu – črta naj se zadnji del povedi »skladno s predpisi in v javnem interesu.«; 
- K 17. členu  - učinkovanje izjave o odstopu od pogodbe: črta naj se šestmesečni rok; 
- K 22. členu – ali lahko MOK posega v določbe o imenovanju sveta zavetišča, ki je določen z 

Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana?; 
- K 25. členu – beseda »skrbniki« naj se nadomesti z besedo »lastniki«. 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se s podanimi pripombami g. Boštjančiča ne strinja. (v zvezi s pripombo k 11. 
členu: 3 ZA, 2 PROTI, v zvezi z ostalimi pripombami: 4 ZA, 1 PROTI) 
Statutarno pravna komisija mestni upravi predlaga v razmislek podrobnejšo opredelitev utemeljenih 
okoliščin za odstop od pogodbe v koncesijski pogodbi (5 ZA) 
 
4. Ponovna obravnava predloga obvezne razlage 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne 

občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (Ur. list 
RS št. 72/18) 

 
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija umika predlog obvezne razlage 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (Ur. list RS št. 
72/18) in mestni upravi predlaga, naj pripravi pobudo državnemu zboru za sprejem avtentične razlage 8. 
člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pobudo naj predhodno v morebitno dopolnitev 
posreduje še Statutarno pravni komisiji. 
 
5. Razno 

Janez Černe, podžupan MOK, je Statutarno pravno komisijo seznanil s predlogom dopisa Komisiji za 
pobude in pritožbe MOK, katerega namen je jasnejša opredelitev pristojnosti in delovnega področja te 
komisije skladno s poslovnikom mestnega sveta.  
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se glede opredelitve pristojnosti Komisije za pobude in pritožbe strinja z 
vsebino predlaganega dopisa 032-11/2019-29-01/01 z dne 21. 1. 2020 in predlaga, da se ga naslovi na 
Komisijo za pobude in pritožbe 
 
Seja je bila zaključena ob 10. 10 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Sabina Metelko                                                                 Tanja Graonja Krstev  
                     Predsednica  

 


