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Številka:    900-25/2019-6-(52/05) 

Datum:      18. 9. 2019 

 

         

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   8. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 18.9.2019 

 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 19.6.2019 

IN ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18.7.2019 TER POROČILA O IZVRŠITVI 
SKLEPOV  

/ 
 
 
2. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR L1 KRANJ 

LABORE– PRVA OBRAVNAVA – DOPOLNJEN OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR 
L1 Kranj Labore – prva obravnava – dopolnjen osnutek in podaja pobudo: 

- za spremembo IPN MOK, da se stanovanjskim objektom v območju KR L 6, SSe(s) - območje eno in 
dvostanovanjskih objektov namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi spremeni namenska 
raba v območje večstanovanjskih objektov; 

- za spremembo IPN MOK, glede na to, da stanovanjsko območje Stražišča na JV prehaja direktno v 
območje za industrijo, nastaja konflikt v prostoru. Komisija zato predlaga, da se ustvari neko 
prehodno območje, za blag prehod med stanovanjskim in industrijskim območjem. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore (prva obravnava). 

 

3. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Mnenje h kandidatki za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj 
/ 
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4. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko A. Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo.  
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev. 
 
B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019-dopolnitev 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko B. Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo.  
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev. 
 
C. Predlog za prerazporeditev sredstev na FN KS Mavčiče (1. del) in znotraj proračuna MOK (2. del) 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko C. Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev. 
 
 
5. ODLOK O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KRANJ - 

OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- v 3. členu v alinejah v vseh glagolih končnica »a« spremeni v »e«, 
- 4. člen naj se razdeli na dva odstavka; v prvem se zapiše s kakšnim namenom se ustanovi 

proračunski stanovanjski sklad, v drugem odstavku pa, da se ustanovi za nedoločen čas, 
- v 5. členu naj se zamenja vrstni red prvega in drugega odstavka, 
- 10. člen naj se popravi na način, da se besedilo celotnega člena nadomesti z besedilom: 

Proračunski stanovanjski sklad preneha v skladu z določbami zakona, ki ureja javne finance. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj – osnutek in se z njim strinjajo. 
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Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 
 
6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA NASELJE 8 STANOVANJSKIH HIŠ NA 

GOZDNI JASI (OPPN NA GOZDNI JASI) – DRUGA OBRAVNAVA  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 
stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (OPPN Na gozdni jasi) – druga obravnava. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (OPPN Na gozdni jasi, druga obravnava).  
 
 
7. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- dopolni pomanjkljiva obrazložitev predlaganega akta, 
- v celotnem besedilu enotno navaja »zakon, ki ureja šport« v ustreznem sklonu, 
- v 9. alineji drugega člena naj se »na področju« spremeni v »s področja«, 
- v tretjem členu naj se v 4. alineji uporabi ustreznejši izraz za »zbirke članstva in udeležencev 

programov«, kot npr. »seznam«, v 5. alineji na namesto »njenih povezanih pravnih oseb«, 
- v četrtem členu naj se jasneje opredeli pomen  besedne zveze, uporabljene v prvih treh 

odstavkih, »pravni subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport«, 
- v šestem členu naj se v tabeli iz prvega odstavka namesto izraza »kompetentnost« uporabi 

ustreznejši izraz, v drugem odstavku naj se namesto »se izbere vloga izvajalca, ki« uporabi »se 
izbere tisti, ki«, 

- v devetem in desetem odstavku sedmega člena naj se »mestnih panožnih šol« nadomesti z 
»občinskih panožnih šol«, »Obseg strokovnih delavcev« pa z »Število strokovnih delavcev«, 

- v osmem členu naj se v naslovu »sofinanciranje dejavnosti področja« popravi v »sofinanciranja 
področja«, enako tudi v naslovih ostalih členov, če je to potrebno, 

- v zvezi s kriterijem deficitarnosti iz osmega člena manjka opredelitev, kdaj gre za deficitarnost  in 
v kakšnem pomenu se uporablja ta izraz, 

- v 11. členu naj se v tretji alineji prvega odstavka črta »sredozemske igre«, 
- v 13. členu namen domicila ustrezneje uredi, saj se sedež društva določa s statutom društva, ne 

pa z domicilom, 
- v 15. členu naj se samostalnik »izvajalcev« zapiše v pravilnem sklonu, »izvajalcem«, 
- opredeli naj se, kaj so enote iz drugega odstavka 16. člena, 
- v zvezi z 18. členom naj se predlagatelj opredeli o kriterijih za izbiro članov komisije in njihovem 

številu, 
- v 30. členu naj se samostalnik »javnostmi« popravi v »javnostjo«, 
- v 31. členu naj se na koncu povedi doda »Mestne občine Kranj«, 
- v zvezi s 33. členom naj predlagatelj preveri dobro prakso glede obveze vračila celotnega zneska 

sofinanciranja ob ugotovljeni nenamenski uporabi sredstev. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MO Kranj – osnutek in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Kranj in predlagala naslednje: 
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- v preambuli naj se besedica »števila« zapiše »št.«, 
- v 2. točki 7. člena naj se faktor športnih panog 3. skupine namesto 0,5 določi v višini 0,7 faktorja, 
- v 2. točki 20. člena naj se celotno besedilo, ki je navedeno v oklepaju, črta, 
- v 2. točki 24. člena naj se pri županu črtajo naloge iz 3., 6. in 9. točke, 
- v 25. členu naj se besedna zveza »naloge pristojnega urada« zamenja z besedo zvezo »notranja 

organizacijska enota«, 
- v 26. členu naj se določi koliko članska bo razpisna komisija; Komisija za kulturo in šport predlaga 

pet člansko razpisno komisijo. 
 
 
8. SKLEP O 5204DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila in podaja soglasje k Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 
Mestni občini Kranj. 
 
 
9. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR SA 6/1 – KRANJ SAVA NA 

ZEMLJIŠČIH PARC. ŠT. 254/1, 254/2, 254/3 IN 256 K.O. HUJE 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 6/1 – Kranj 
Sava na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje. 
 
 
10. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR PL 2/2 NA ZEMLJIŠČIH PARC. 

ŠT. 176/1-DEL IN 176/9-DEL K.O. KLANEC 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 2/2 na 
zemljiščih parc. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec. 
 
 
11. SOGLASJE K STATUTU GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
 
12. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Podpredsednica Komisije za kulturo in šport ga. Andreja Valič Zver je vprašala, kako je s koncertno 
dvorano. 
 
 

 

 

Zbrala: 

Milena Bohinc 


