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Številka: 032-6/2019-33-(41/22) 
Datum: 13. 12. 2019 
 

Z A P I S N I K 
13. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v petek, dne 13. 12. 2019 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 
- Mateja Koprivec, Urad za splošne zadeve 
- Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Mihaela Šuštar Gruber, Urad za okolje in prostor 
- Mirko Tavčar, Urad za finance 
- Sabina Metelko, Urad za splošne zadeve 

 
Predsednica  je ugotovila, da je komisija sklepčna. 
 
Glede na dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj,  
je predlagan naslednji 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Statutarno pravne komisije 
2. Premoženjske zadeve 
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – predlog 
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – predlog 
5. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
6. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 
7. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na delih zemljišč parc. št. 1273/1, 

1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1, vse k.o. Primskovo 
8. Razno 
 

 
Po glasovanju je dnevni red soglasno  (4 ZA) sprejet. 
 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Statutarno pravne komisije  

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 12. seje Statutarno pravne komisije z dne 21. 11. 2019. 
 
 
2. Premoženjske zadeve 

Uvodna pojasnila je dodala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
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Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb. 
 

 
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – predlog 

Uvodna pojasnila je podal Mirko Tavčar. 
 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlogom odloka in nima pripomb nanj. 
 
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – predlog 

Uvodna pojasnila je podal Mirko Tavčar. 
 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlogom odloka in nima pripomb nanj. 
 
5. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

Uvodna pojasnila je podal Slavko Savič. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
6. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na delih zemljišč parc. št. 1273/1, 

1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1, vse k.o. Primskovo 

Uvodna pojasnila je podala Mihaela Šuštar Gruber. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 

 
SKLEP: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega sklepa. 
 
7. Razno 

SPK se je seznanila z dopisom, s katerim je MOK pristojno ministrstvo zaprosila za stališče v zvezi s 
predlogom obvezne razlage. SPK vztraja pri svojem predlogu obvezne razlage in pripominja, da avtentično 
razlago zakona lahko poda le državni zbor, občina pa lahko svoje zadeve ureja samostojno v skladu z 
Ustavo RS in Zakonom o lokalni samoupravi. Uvrstitev točke na dnevni red oziroma predlog za njen umik 
pa je v skladu s poslovnikom Mestnega sveta MOK pristojnost župana. 
 
Seja je bila zaključena ob 8.35 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Sabina Metelko                                                                 Tanja Graonja Krstev  
                     Predsednica  

 


