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MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi komisij Sveta Mestne občine Kranj in Sosveta za krajevne skupnosti
za 26. sejo
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.2.2017 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/
2. KADROVSKE ZADEVE
A. Soglasje k imenovanju direktorja OZG, OE Zdravstveni dom Kranj
/
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 676/5 k.o. 2103 Predoslje
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A Premoženjskih zadev.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 676/5 k. o. Predoslje in nanjo nima pripomb.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in
nanj nima pripomb.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se strinja z ukinitvijo statusa javnega dobra za zemljišče ob Domu KS Predoslje z namenom
prenosa zemljišča v upravljanje KS Predoslje
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B. Kazenska in odškodninska odgovornost Mohorja Bogataja v zadevi Dimnikarstvo Dovrtel d.
o. o.
/

4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlaganim hitrim postopkom.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se je seznanil s spremembami v Statutu MOK in nima pripomb.

5. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija
Komisija predlaga sprejem amandmaja, in sicer da se na koncu tretjega odstavka 34. člena beseda
»izjemnih« nadomesti z besedo »tehtnih«
Komisija je v zvezi s predlaganimi amandmaji svetnika Janeza Černeta soglasno (4 ZA) sprejela
naslednje SKLEPE
Komisija se zaradi vsebinske narave predlaganih amandmajev pod št. 2, 3, 4, 5, 8, 9 in 10 ni
opredelila.
Amandma št. 1: Snemanje sej in prenos po spletu – Komisija ugotavlja, da predlagani amandma ne
izpolnjuje zakonskih predpisov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Amandma št. 6: Izdajanje aktov v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev s strani
KMVVI – Komisija ugotavlja, da je iz pravnega vidika amandma sprejemljiv, vendar bi s sprejetjem
operativno onemogočili izvajanje nalog, ki so podeljene na podlagi zakona, s tem pa bi povzročili tudi
dodatne stroške.
Amandma št. 7: Statutarno-pravna komisija in pristojnost podaje razlage Statuta – Komisija ugotavlja,
da amandma ni potreben, glede na to, da je po 4. točki 107. člena poslovnika Statutarno pravna
komisija pristojna za pripravo predlogov za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje
pristojnosti. Poleg tega pa se pojasnjuje, da se 7. točka istega člena dejansko navezuje na določbo
180. člen poslovnika, v skladu s katero lahko predsedujoči sejo sveta prekine in zaprosi za razlago
Statutarno pravno komisijo. Da statutarno pravna komisija razlaga poslovnik, je tu navedeno zaradi
smiselne celote.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj
obravnava).

(2.

Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj – 2.
obravnava.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se je seznanil s spremembami Poslovnika MOK in nima pripomb.
Komisija za pritožbe:
Komisija soglasno sprejema amandma k 27. členu, katerega besedilo se spremeni tako, da se glasi:
»Zvočno, slikovno in video snemanje sej sveta izvaja izključno notranja organizacijska enota mestne
uprave, ki je pristojna za organizacijo dela sveta, in predstavniki javnih občil ter drugi vabljeni na sejo,
pod pogojem, da se snemanje izvaja na način, ki ne moti delovnega poteka seje sveta.«
Stanovanjska komisija:
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom.
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH – USKLAJEN PREDLOG - 2.
OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 – centralne
dejavnosti v Čirčah – 2. obravnava in nima pripomb.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (2.obravnava).

7. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG
V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v
Mestni občini Kranj za leto 2016.

8. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Komisija za finance:
Po razpravi so člani komisije za finance soglasno sprejeli naslednji sklep (3 prisotni, 3 ZA):
Uprava Mestne občine Kranj bi morala od predstavnikov občine v Svetih javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je MO Kranj, dobiti povratne informacije o delovanju teh zavodov. Priporočamo, da bi
bili v prihodnje predstavniki bolj strokovno podkovani oz. da bi imeli izkušnje iz področij, v katerih bi bili
imenovani, da bi lahko opozarjali na anomalije, ki se dogajajo v zavodih in se hkrati bolj povezovati z
zaposlenimi na občini, ki pokrivajo to določeno področje. Vsaj enkrat na leto bi morali predstavniki
poročati Mestnemu svetu o delovanju zavodov, opozoriti na njihove problematike ter na ugotovljene
napake in skupaj z upravo poiskati rešitve, ki naj bi posledično prinesle tudi morebitne prihranke.

Zbrala:
Milena Bohinc
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