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MESTNA OBČINA KRANJ  
Mestni svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 
• T: 04 237 31 19  
• F: 04 237 31 06 
• E: mok@kranj.si 
• S: www.Kranj.si 

 

Številka: 900-14/2017-5-(52/04) 
Datum: 21.6.2017 

 
 
 
MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi komisij Sveta Mestne občine Kranj in Sosveta za krajevne skupnosti  

      za 29. sejo  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z 

DNE 24.5.2017 IN NADALJEVANJA 28. SEJE Z DNE 1.6.2017 TER POROČILA O 
IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet Dijaškega in študentskega 

doma Kranj 
/ 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
Komisija za finance:  

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih 
zadev. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
 
A. NRP ZD Kranj – Nakup terminalov za reševalne postaje 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša s predlaganimi sklepi. 
 
B. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2017 - 

dopolnitev 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano 
dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2017 in nanjo nima pripomb.  
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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 s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkama 
3.B) in 3.C). 
 
 
C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 684/2, 

684/5, obe k.o. 2130 – Pševo 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim 
sklepom in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkama 
3.B) in 3.C). 
 
 
D. Predlog prerazporeditve – za potrebe nakupa avtobusa mestnega potniškega 

prometa 
 
 
 
4. SEZNANITEV Z NOVELO ODLOKA O NAČRTU KAKOVOSTI ZRAKA NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE KRANJ IN SPREJEM PODROBNEJŠEGA PROGRAMA UKREPOV 
IZ ODLOKA O NAČRTU KAKOVOSTI ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 
KRANJ ZA OBDOBJE OD LETA 2017 DO LETA 2019 

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo Komisija se je seznanila z 
Odlokom o zagotavljanju ustrezne kvalitete zraka v Mestni občini Kranj – seznanitev. 
 
 
 
5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA 

EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN ZGORNJE BITNJE) – PREDLOG 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje (OPPN Zgornje Bitnje) – predlog in nima pripomb. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  s predlogom  Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 - Zgornje Bitnje (OPPN Zgornje Bitnje). 
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V MESTNI 

OBČINI KRANJ– OSNUTEK 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga mestni upravi, da: 

- pripravi obrazložitev, zakaj je potrebno povišanje glob in ustrezno utemelji zneske 
povišanja glob; 

- se v 7. členu odloka izraz »čistilni pribor za pobiranje iztrebkov« nadomesti z 
ustreznejšim izrazom; 

 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v 
Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
 
 
7. PRAVILNIK O PODELJEVANJU ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI V MESTNI OBČINI 

KRANJ - PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija: 

a) Komisija predlaga mestni upravi, da: 
- v tretjem odstavku 2. člena »na isti stopnji izobraževanja« spremeni v »istem letniku«; 
- četrti odstavek 8. člena naj se v drugi alineji dopolni tako, da se doda podatek o višini 

štipendije; 
- da 10. člen dopolni tako, da se za drugim odstavkom vstavi nov odstavek, ki naj določa, 

da dosežki na posameznih področjih ne predstavljajo več kot 30% točkovanja. Hkrati 
naj se preveri vse postavljene kriterije  in se tiste, ki niso merljivi, črta: 

 
b) Komisija predlaga, da se v drugem odstavku 34. člena odločanje o oprostitvi vračila 

štipendije uredi na način, da o tem na prvi stopnji odloči mestna uprava, na drugi stopnji 
pa župan. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s Pravilnikom o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s predlogom Pravilnika o podeljevanju štipendij  za 
študij v tujini v Mestni občini Kranj. 
Komisija za gospodarstvo predlaga županu, da vloži amandma: 
Objava javnega razpisa  za podelitev štipendij mora vsebovati zlasti podatke o višini 
posamezne štipendije in številu štipendij (druga alineja četrtega odstavka 8. člena 
 
 
 
8. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V VRTCU 

DUHEC D.O.O. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom o določitvi cene vzgojno-
varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o.. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec 
d.o.o.. 
 
 

 
9. PROGRAM KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015 – 2020 – NOVELACIJA 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila s Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 – 
novelacija.  

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 - 2020 – novelacija ter 
predlaga Mestnemu svetu njegov sprejem. 

 
 
 
10. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2016 Z OCENO 

VARNOSTNIH RAZMER 
/ 
 
 
11. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V MESTNI OBČINI 

KRANJ V LETU 2016 
/ 
 
 
12. PRISTOP MESTNE OBČINE KRANJ H KONVENCIJI ŽUPANOV ZA PODNEBNE 

SPREMEMBE IN ENERGIJ 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pristopom MO Kranj h konvenciji 
županov za podnebne spremembe in energijo. 
 
 
 
13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE SVETNIKOV 
 
Komisija za turizem je obravnavala točko Predstavitev ideje o Kampusu Zlato polje Kranj in 
sprejela naslednje sklepe: 
 

1. Komisija za turizem se je seznanila s projektom Kampus Zlato polje Kranj. 

2. Komisija za turizem predlaga predstavitev in obravnavo projekta Kampus Zlato polje 

Kranj na seji Mestnega sveta MOK. 

3. Komisija za turizem predlaga, da člana delovne skupine projekta Kampus Zlato polje 

Kranj posredujeta vabila članom Mestnega sveta MOK na projektna srečanja.  

 
 
 
 
Zbrala:  
Milena Bohinc 
 


