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Sklepi komisij
35. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 2. 2018

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 24. 1. 2018 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/

2.

KADROVSKE ZADEVE

A. Imenovanje dveh predstavnikov soustanoviteljev v Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja
/

3.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 2. A Premoženjskih zadev.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 in nanjo nima pripomb.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija soglaša z dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne
občine Kranj za leto 2018.

B. Predlog odprtja novega NRP št. 40418001 Nakup stacionarnih radarjev in prerazporeditev sredstev
za nakup ter vzdrževanje le teh
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 2. B Premoženjskih zadev.
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Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.

4.

ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO VRTCA BITNJE – OSNUTEK –
NADALJEVANJE OBRAVNAVE

Statutarno pravna komisija:
Komisija vztraja pri pripombah, ki jih je k gradivu podala na prejšnji seji z dopolnitvijo, da naj se 9. člen
popravi tako, da se uporaba slovenskega jezika nanaša na uradno dokumentacijo in uradno komunikacijo.

5.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNA
KNJIŽNICA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

Statutarno pravna komisija:
Po pregledu dodatno predloženega sporočila generalnega direktorja Ministrstva za kulturo, mag. Igorja
Teršarja, komisija na gradivo nima pripomb.
Komisija za kulturo in šport
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna
knjižnica Kranj.

6.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI OSNUTEK

Statutarno pravna komisija:
Komisija se strinja s predlaganima amandmajema s pripombo, da naj se »svetzavoda@kranjski-vrtci.si« in
»svetstaršev@kranjski-vrtci.si« nadomesti z »organa zavoda«.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci
s predlaganim amandmajem g. Kozelja.

7.

-

-

ODLOK O DOLOČITVI PREDNOSTNIH OBMOČJIH OGREVANJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK

Statutarno pravna komisija:
Komisija podaja naslednje pripombe:
črta naj se 4. točka 3. člena odloka,
preambula naj se spremeni na način, da se zapiše »na podlagi 22. člena statuta in v zvezi z izvrševanjem
Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj«, pri čemer naj se navede tudi številka
uradnega lista, v katerem je odlok objavila Mestna občina Kranj,
SPK izrecno opozarja pripravljavca, da s sprejetjem takšnega odloka občanom prednostnih območij
ogrevanja onemogoča pridobivanje subvencij EKO sklada za vgradnjo kotla na lesno biomaso.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov na
območju Mestne občine Kranj – osnutek in ga podpira. Komisija predlaga naj se preuči ali naj se območje
prednostnih območij še razširi.
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Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.

8.

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SPODBUJANJU RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V
MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2016-2020

Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija se je seznanila s Pravilnikom o spremembi pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega
podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016-2020. Komisija pripominja, da določilo o overjanju
fotokopije podpisane pogodbe o zaposlitvi (8 alineja 8. člena) ni smiselno oz. potrebno.

9.

INFORMACIJA O ZAKLJUČNEM POROČILU PROJEKTA »ORGANIZACIJSKA ANALIZA VRTCEV V
MESTNI OBČINI KRANJ«

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila z informacijo o zaključnem poročilu projekta »Organizacijska analiza vrtcev v
Mestni občini Kranj«.

10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
V zvezi z vprašanjem, ki ga je na SPK naslovil Jani Černe, je STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA sprejela
naslednji
SKLEP:
Ali ima pobuda finančne posledice, je vsebinsko vprašanje, ki ni predmet presoje SPK. SPK sicer meni, da
bi predsedujoči lahko glasovanje preložil na naslednjo sejo v skladu z 80. členom poslovnika, svetnik pa bi
lahko dal na glasovanje predlog sklepa ali se o njegovem predlogu glasuje.
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