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Številka:    900-15/2018-5-(52/04) 
Datum:      19.9.2018 
 
         
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   40. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19.9.2018 
 
 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.6.2018 IN 
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
 

2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 
3.F, 3. G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami, ki jih je pripravil Urad za 
splošne zadeve.   
 
 

A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 Stražišče parcela 924/46 (ID 4688899) 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
 

B. Ukinitev statusa javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/1, 446/3, 
446/4, 446/5 in 446/7 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
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C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 72/17 k.o. 2135 Drulovka 

 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
 

D. Načrt razpolaganja z nepremičnim  premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
 

E. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira. 
 

F. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini 
Kranj 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega 
pomena v Mestni občini Kranj. 
 

G. Predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
 

H. Odprtje novega NRP energetske sanacije – tehnološki ukrepi in uskladitev NRPjev 
 
 
 
 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2019 – OSNUTEK 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2019 – osnutek. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga, da se v pravni podlagi popravi navedba objave Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti v Uradnem lista. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 – osnutek in nima 
pripomb. Komisija predlaga mestnemu svetu, da se najde rešitev in ustrezna razlaga ter da se 
upoštevajo pripombe Janeza Freliha. 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne 
občine Kranj za leto 2019 in se z njim v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, strinja. 
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Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet za krajevne skupnosti se je seznanil z osnutkom proračuna in predlaga, da mestni svet razmisli o 

smotrnosti višine predlaganih sredstev za vse kolesarske projekte in investicije, saj bi s to višino sredstev 

lahko uredili vodovod v zaselku Zabukovje, ki je brez pitne vode, zato Sosvet za krajevne skupnosti tudi 

meni, da je ureditev vodovoda prednostna.  

Komisija za turizem: 
Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – osnutek. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019.  
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – 
osnutek. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019. 
 
 
 

4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKAMI ML 7/1-
13 MLAKA PRI KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z 
oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju – druga obravnava in nima pripomb. Komisija je dobila ustrezne 
odgovore in strokovno razlago na vsa zastavljena vprašanja. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju - druga obravnava.  
 
 
 

5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OPPN ZA EUP ML 7/1-13 MLAKA PRI KRANJU – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in nima pripomb. 
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Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 
7/1-13 Mlaka pri Kranju in se z njim strinja. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju. 
 
 
 

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 
(STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI) – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – druga obravnava in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi. 
 
 
 

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA 2 KRANJ 
SAVA – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako 
KR SA 2 Kranj Sava – druga obravnava in nima pripomb 
 
 
 

8. ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE 
DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija se strinja s predlaganim gradivom, hkrati pa predlaga, da se pripravi dodatna obrazložitev izbire 
koncesionarja glede na stanje in ponudbo na trgu. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-
urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek in nima pripomb. 

Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
 
 
 



5 | 6 

 

 
9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV 

LOKALNEGA POMENA V OBMOČJU ŠEMPETRSKE GRAŠČINE V STRAŽIŠČU PRI KRANJU– OSNUTEK – 
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
 
 

10. ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA – OSNUTEK – 
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s sprejemom Odlokoma o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva po skrajšanem 
postopku. 
 
 
 

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga, da se v 7. členu spremeni vrstni red odstavkov, doda naj se naslov »Prehodna in končna 
določba«, v predlogu prečiščenega besedila odloka z označenimi spremembam pa naj se popravi napačno 
številčenje 99. člena.  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj po skrajšanem postopku. Pri tem se upošteva pripombe 
Statutarno prane komisije in črtanje 79. člena odloka, in sicer: 
- 4. člen se zapiše tako, da se za besedo »osnovni program«  naredi pika. Sledi nov stavek: Z vsakokratnim 
veljavnim proračunom MOK se lahko zagotovijo tudi sredstva za zaposlenega delavca s srednješolsko 
izobrazbo za podprogram Viški hrane; 
- v 7. člen se zapiše, da se črta 79. člen Odloka; 
- drugi odstavek prej 7. člena, sedaj 8. člena se črta. 
 
 
 

12. ODLOK O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI KRANJ – URADNO 
PREČIŠČENO BESEDILO 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s prečiščenim besedilom Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v 
Mestni občini Kranj. Komisija daje pobudo, da se v odlok doda tudi pogoj državljanstva RS. 
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13. POTRDITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA 
IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA 
ŽAGARJA 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim predlogom koncesijske pogodbe za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo  telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ 
Staneta Žagarja. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
 
 

14. PREDLOGI ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 
/ 
 
 
 

15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


