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MESTNA OBČINA KRANJ 

Svet 
 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 13 

 F: 04 237 31 06 
 E: obcina.kranj@kranj.si 

 www.kranj.si 

 

 

Številka: 900-24/2013-3-(41/05) 

Datum: 20. 11. 2013 

 
 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 28. sejo  

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013 - 

dopolnitev 

 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlagano dopolnitvijo Načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma pod točkama 3. A in 3. B, se z 

njima strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ju sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije podpira. 

 

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 - 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlagano dopolnitvijo Načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije podpira. 
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Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma pod točkama 3. A in 3. B, se z 

njima strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ju sprejme. 

 

 

4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2014 – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2014 

– prva obravnava, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim Odlokom o 

proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014-prva obravnava  in 

ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije podpira. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagane sklepe, ki se nanašajo na Odlok o proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2014 – prva obravnava. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – prva obravnava, 

in z njim soglaša. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

prva obravnava.  

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – prva 

obravnava,  v delu, ki se nanaša na turizem, in nanj nima pripomb. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so potrdili Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – prva 

obravnava. 
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5. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

VARSTVENEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja naslednjo pripombo: v 1. členu se črta besedilo v oklepaju. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci. 

 

 

6. ODLOK O IZDAJI SOGLASIJ ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA 

GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA 

DEJAVNOST V PODALJŠANEM  OBRATOVALNEM ČASU – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- potrebno je opredeliti ali odlok določa zgolj podaljšani obratovalni čas ali tudi redni obratovalni 

čas in temu prilagoditi naziv odloka in člene; 

- 1. člen: v 1. odstavku se črta besedilo »,urad, pristojen za gostinstvo (v nadaljevanju: Mestna 

občina Kranj)«; v 2. odstavku se beseda »oz.« nadomesti z besedo »ali«; 

- 2. člen: v 1. odstavku se pika nadomesti z vejico in se dopolni z besedilom »ki se nanašajo na to 

področje.«; v 2. odstavku se črtata besedi »določene vrste«; v 4. odstavku se za besedama 

»gostinska dejavnost« doda vejica in besedica »ki«, nadalje se za besedama »gostinskega obrata« 

doda vejica in besedilo »se opravlja v«; 

- 3. člen: v 1. odstavku naj se opredeli za katerega kmeta gre, nadalje se v tretji alineji istega 

odstavka med besedi »bari, vinotoči« doda beseda »in«, črtata se besedi »in osmice«;  

- 4. člen: naj se opredeli ali gre za redni ali podaljšani delovni čas; 

- 5. člen: člen naj se vsebinsko prilagodi na način, da se vloga, ki ni popolna, posreduje v 

dopolnitev; 

- 7. člen: črta se besedilo »vsakič po enkrat«; 

- 12. člen: v 1. odstavku se črta besedilo v oklepaju; druga alineja istega odstavka se smiselno 

popravi v delu »od 5. do 6. ure in do 03. ure naslednjega dne«; 

- 13. člen: člen se smiselno prilagodi na način, da MOK sama pridobi dokumente, ki jih je izdala 

(četudi jih izdajo različni uradi znotraj MOK); 

- 14. člen: tretja alineja se dopolni z navedbo kaj je prekomerna obremenitev okolja s hrupom (npr. 

s hrupom, ki presega dovoljeno mejo ___ decibelov); nadalje naj uprava definira pojma »preklic« 

oz. »odvzem« soglasja in kako je v primeru odvzema oz. preklica soglasja, če se kasneje ugotovi, 

da ni bilo krivde gostinca (da ni bilo prekoračitve hrupa); preveri naj se tudi pravilnost 4. točke – 

ali se zapisnik/poročilo tržnega inšpektorja nadomesti s pravnomočno odločbo; 

- uprava naj po svoji presoji pred 15. člen doda naslov »prehodne in končne določbe«. 

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem predlaga, da se tretji odstavek 11. člena in prvi odstavek 12. člena obravnavanega 

odloka spremenita in dopolnita tako, da se v letnem času od 1. maja do 30. septembra dovoli 

obratovanje gostinskih vrtov in teras do 01. ure zjutraj naslednjega dne. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo predlaga, da se spremenita 2. odstavka 11. in 12. člena obravnavanega odloka 

tako, da se dovoli obratovanje vseh gostinskih obratov z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma 

družabni program le do 3. ure naslednjega dne.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o izdaji soglasij za 

določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v 

podaljšanem obratovalnem času – prva obravnava. 
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Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so podprli predlagani odlok s tem, da se obvezno upoštevajo zgoraj navedene 

pripombe. 

Sonja Mašič, predsednica Sveta KS Huje, je opozorila na predolg predlagani obratovalni čas v spalnih 

naseljih, na strah stanovalcev za podajanje pritožb glede obratovanja lokalov, na neurejene razmere in 

moteče lokale na »mini tržnici«,  vprašala je tudi, kakšna je ekonomska upravičenost za podaljšanje  

obratovalnega časa in kaj ima dejansko občina od tega. 

Dr. Aleksander Pavšlar, predsednik Sveta KS Center,  opozoril je na 11. člen, zakaj je za ožje območje 

starega mestnega jedra predviden drugačen režim kot za ostale lokale? Kje MOK vidi možnost za 

postavitev gostinskega lokala z mehansko ali živo glasbo (diskoteko), ki se omenja v tem členu? Če 

MOK dovoli podaljšanje obratovalnega časa mora potem tudi zagotoviti nadzor za tako kontrolo oz. 

meritve hrupa. V 14. členu je rok 8 dni prekratek, običajni rok je 15 dni. Potrebno  se je tudi bolj jasno 

opredeliti glede mnenja, ki ga poda krajevna skupnosti, npr. je obvezujoče za občino? 

Podžupan Janez Frelih je opozoril, da je hrup ob dogodkih v mestu moteč tudi za okoliške krajevne 

skupnosti. 

Jože Lombar je opozoril, da  se je potrebno opredeliti tudi do »kanonad« na turističnih kmetijah, ki 

povzročajo nemir tudi pri živalih… 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se strinja s predlaganim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj – druga obravnava. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so podprli predlagani Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zavod za turizem – druga obravnava 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA 

DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE  KRANJ – DRUGA  OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – druga obravnava, in z 

njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o spremembi odloka o 

dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne 

občine Kranj – druga obravnava. 
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Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so podprli predlagani Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – druga 

obravnava.  

 

 

9. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO KRANJ – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim odlokom. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občino Kranj – druga obravnava, in z njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja naslednjo pripombo na besedilo odloka: preveri se, ali Svet MOK z vidika enakosti 

pred zakonom lahko sprejme odlok, ki ustvarja razliko med občani, ki so plačali komunalni prispevek 

pred oz. po datumu 21.9.2009. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo ne podpira sklepa o sprejemu Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – druga obravnava. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so podprli predlagani Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – druga obravnava s upoštevanjem pripombe, da se v 

21. členu podaljša rok  za pisno vlogo na MOK.  

 

 

10. SOGLASJE MESTNE OBČINE KRANJ K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM 

STATUTA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano soglasje. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske. 

 

 

11. SEZNANITEV Z ODLOKOM O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki 

ga je izdala Vlada RS, in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagane sklepe, ki se nanašajo na točko o seznanitvi Sveta 

Mestne občine Kranj z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je 

izdala Vlada RS. 
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Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so sprejeli sklep, da se pripombe posredujejo na seji Sveta MOK kot dodatno 

gradivo.  

Dr. Aleksander Pavšlar, predsednik Sveta KS Center,  je pojasnil, da je proti takemu dokumentu,  da 

ima občine pomembnejše projekte kot je ta, da gre tu očitno za nadaljevanje slabe prakse iz prejšnjega 

mandata, ko se obveznosti sprejemajo kar »na počez« in niso  finančno zaprte npr.  – v gradivu 

zapisana gradnja garažnih hiš, če se ve, da jih ne bo (Kranjska parkirišča v stečaj). Ali bo občina za 

izgradnjo plačala s. p.-ju?  Ali bo npr. gradnja teh parkirnih hiš zavezujoča za MOK? Kdo na MOK je 

vladi posredoval te  podatke? 

Franc Globočnik je predlagal, da se gradivo umakne. 

Jure Kristan je opozoril na zapis pri 4.2.3, kjer je potreben popravek. 

 

 

12. POROČILO O STANJU PROJEKTOV GORKI – 2. SKLOP IN VODOVODNEGA 

OMREŽJA BAŠELJ – KRANJ  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in vodovodnega omrežja 

Bašelj – Kranj. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s Poročilom o stanju projektov GORKI-2. sklop in 

vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se seznanili s poročilom. 

 

 

13. LISTINA O SODELOVANJU MESTNE OBČINE KRANJ IN MESTA CARIGRAD – 

BÜYÜKÇEKMECE 

 

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje: 

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se strinja in potrjuje predlog listine o 

sodelovanju Mestne občine Kranj in mestom Carigrad - Buyucekmece 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


