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1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 17.4.2019 IN
POROČIL O IZVRŠITVI SKLEPOV
/

2.

KADROVSKE ZADEVE

A. Zadržanje izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 20.3.2019 in predlog mestnemu svetu za
ponovno odločanje
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija se je seznanila s to točko dnevnega reda in ugotavlja, da ni pristojna podati
mnenja v zvezi s tem.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija je obravnavala in se seznanila z zadržanjem izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 20.3.2019
in predlogom mestnemu svetu za ponovno odločanje in ni sprejela nobenega sklepa.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Komisije za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod
točkami 3. A, 3. B, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se strinja s sprejemom predlaganih sklepov.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev in Mestnemu Svetu predlaga
sprejem.
A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela
1140/2 in 1140/3
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B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019 – dopolnitev
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira.
C.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019 – dopolnitev

D. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje

4.

STATUT MESTNE OBČINE KRANJ (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB2)

Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta MOK.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se strinja s sprejemom predlaganega sklepa.

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU
MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 3 - PRVA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se strinja s sprejemom predlaganega sklepa.
Manja Zorko - KS Bratov Smuk je postavila vprašanje glede priloge 6 pri tem gradivu, kjer je razvidno, da
je na koncu tega območja predvidena gradnja verskega objekta. KS meni, da prostor ni najbolj primeren
za verski objekt in če se bodo ob redni obravnavi lahko podale tudi pripombe oziroma pobude za
spremembo.
Tomaž Ogris – KS Bitnje je postavil vprašanje, če je možno v tem Odloku predvideti tudi območja za
začasno deponiranje gradbenega materiala in pa tudi, če je možna gradnja dvojčkov, ki v njihovem okolju
predstavlja problem, ker so zgrajeni na premajhnih zemljiščih, zato prihaja do problemov s parkiranjem
na občinskim cestah, ker pred objekti nimajo dovolj prostora.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 (prva
obravnava).
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 - prva obravnava in predlaga Svetu Mestne občine Kranj
sprejem.

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (V NADALJEVANJU SD2 OPPN ČI2) –
DRUGA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se strinja s sprejemom predlaganega sklepa.
2|3

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah
(druga obravnava).
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija predlaga Svetu Mestne občine Kranj sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah.

7. SPREMEMBA ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN
Komisije za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa o
spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin in se z njimi
strinjajo.
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega akta.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za KS se strinja s spremembami in dopolnitvami Odredbe o določitvi območij parkiranj, taks in
cen parkirnin.
Dr. Aleksander Pavšlar - KS Center je podal štiri pripombe in sicer:
 Ne podpirajo spremembe in dopolnitve Odredbe o določitvi območij parkiranj, taks in cen
parkirnin, ki se nanaša na uvedbo občinske takse za drugo in tretje vozilo na stanovanjsko enoto
saj ne vidi nobene, na novo nastale okoliščine, ki bi utemeljevale odstop od stališča KS Center že
ob sprejemu te Odredbe v prejšnjem mandatu, da se občinska taksa ne zaračunava,
 Obstaja strah, da se bodo v prihodnosti te cene postopno zviševale, saj bo Komunala Kranj kot
upravljalec parkirišč vršila pritisk po povišanju cen in to utemeljevala s previsokimi stroški in
izgubo, kot so občani že navajeni pri odpadkih in vodi,
 Zavedati se je potrebno, da javne parkirne površine ob oziroma pri mestnem jedru primarno ne
bi smele biti namenjene za ustvarjanje dohodka za proračun ampak kot podpora mestnemu jedru
in njegovemu razvoju, za katerega pa se ve, da ni v najboljši socialni ali ekonomski kondiciji. Zato
meni, da se v takih razmerah, nalaganje dodatnih občinskih bremen (poleg upravne takse in
stroškov izdelave dovolilnice) stanovalcem mestnega jedra zdi nespametno,
 Opozoriti je potrebno tudi na dodatno administrativno obremenjenost občinske uprave, če se
bodo območja širila še na bližnje krajevne skupnosti. Posledično bo vedno več vlog za izdajo
dovolilnic, več menjav dovolilnic, …, stroški pa na koncu bremenijo uporabnika.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Spremembo Odredbe o določitvi
območij parkiranja, taks in cen parkirnin.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s spremembami Odredbe in predlaga sprejem.

8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
/
Zbrala:
Milena Bohinc
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