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Številka: 032-6/2019-30-(41/40) 
Datum: 21. 11. 2019 
 

Z A P I S N I K 
12. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v četrtek, dne 21. 11. 2019 ob 16.00 uri, v sobi št. 17 

poslopja Mestne občine Kranj 
 
PRISOTNI: 

- Tanja Graonja Krstev, predsednica  
- Stanislav Boštjančič, član 
- Klemen Valter, član 
- Milan Glamočanin, član 
- Mateja Koprivec, Urad za splošne zadeve 
- Manja Vovk, vodja Urada za družbene zadeve 
- Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Marko Hočevar, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Mihaela Šuštar Gruber, Urad za okolje in prostor 
- Maja Gregorc, Urad za splošne zadeve 

 
Predsednica  je ugotovila, da je komisija sklepčna. 
 
Glede na dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj,  
 
je predlagan naslednji 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Statutarno pravne komisije 
2. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj - predlog 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

– spremembe št. 3 - druga obravnava 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1- Zgornje Bitnje 

– druga obravnava 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 
lasti MO Kranj 

6. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj - 
predlog 

7. Odlok o pravilih cestnega prometa Mestni občini Kranj – predlog 
8. Letni program športa 
9. Predlog svetnice Nataše Majcen za obvezno razlago Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, v delu ki se nanaša 
na prvi prevoz pokojnika 

10. Razno 
 

 
Po glasovanju je dnevni red soglasno  (4 ZA) sprejet. 
 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Statutarno pravne komisije  
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Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 11. seje Statutarno pravne komisije z dne 4. 11. 2019. 
 
 
2. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj – predlog 
 

Uvodna pojasnila je dodala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 

 
 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 

Kranj – spremembe št. 3 – druga obravnava 
 

Uvodna pojasnila je podala Mihaela Šuštar Gruber. 
 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z aktom. 
 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1-Zgornje 

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

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 
lasti MO Kranj 

 
Uvodna pojasnila je podal Marko Hočevar. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija podaja pripombo oziroma predlog, naj se naslov odloka ustrezno spremeni 
tako, da se v naslovu Odloka beseda »dopolnitvi« nadomesti z besedo »spremembah«.  

 
6. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj 

– predlog) 

Uvodna pojasnila je podal Marko Hočevar.  
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
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- v 18. členu v prvem odstavku beseda »vzorec« nadomesti z »osnutek«, kar je v skladu tudi s 67. 
členom ZJN-3 

- v 18. členu tretji odstavek briše (ker je nepotreben) 
- v 21. členu v drugem odstavku se briše 5. alineja, ker odvzem koncesije iz razloga javnega interesa 

ureja že 29. člen 
- 25. člen črta, ker meni da za to ni pravne podlage in da gre za ureditev obligacijskih razmerij 

pogodbenih strank, za katere se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika 
- črta tretji odstavek 29. člena, ker je že isto določeno v 8. alineji drugega odstavka 29. člena 

 
7. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – predlog 

 
Uvodna pojasnila je podal Slavko Savić. 
 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani akt. 
 
8. Letni program športa 

Uvodna pojasnila je podala Manja Vovk. 
 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se v obrazložitvi gradiva in v preambuli letnega programa za šport 
kot pravni temelj navede tudi Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v MOK. 

 
9. Predlog svetnice Nataše Majcen za obvezno razlago Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, v delu, ki se 
nanaša na prvi prevoz pokojnika 
 

Statutarno pravna komisija predlaga naslednje besedilo obvezne razlage 8. člena Odloka o načinu 
opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini 
Kranj (Ur. list RS št. 72/18). 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Ur.l.RS, št. 37/19 – UPB2) 
je Mestni svet Mestne občine Kranj na ………. seji dne ….. sprejel 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
 

osmega člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Mestni občini Kranj (Ur. List RS št. 72, z dne 16. 11. 2018): 
 
v naslednjem besedilu: 
»Osmi člen se tolmači tako, da 24-dežurna pogrebna služba kot obvezna občinska gospodarska javna 
služba obsega izključno samo prevoz pokojnika iz kraja smrti zaradi obdukcije, odvzema organov ali drugih 
postopkov na pokojniku, ne pa vsak prvi prevoz pokojnika iz kraja smrti, ki je del pogrebne dejavnosti, ki 
se izvaja na trgu, kot to določa 2. odstavek 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.« 
 
Obrazložitev: 
Tako po jezikovni, predvsem pa namenski razlagi zakona, upoštevajoč tudi 5. člen ZPPDej, izhaja, da tukaj 
ne gre za vsak prvi prevoz pokojnika iz kraja smrti, saj bi potem takem zakon to izrecno določil. Drugi 
odstavek 5. člena jasno loči med prevozi pokojnika v okviru 24-urne dežurne službe in drugimi prevozi 
pokojnika iz kraja smrti, ki se izvajajo na trgu. 
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10. Razno 
Ni bilo obravnavanih zadev. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.05 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Maja Gregorc                                                                 Tanja Graonja Krstev  
                     Predsednica  

 


