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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 13. sejo  

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Nakup opreme za splošno in zobozdravstveno ambulanto v prostorih bolnišnice Golnik 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano pogodbo. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

- Komisija pogojno soglaša s sklepom, da: Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 

Splošna proračunske rezervacije – svet, proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 

Splošna proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva na podprogramu programske klasifikacije 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, nov NRP 40700076 Oprema za ambulanti Golnik, 

postavko 161001 Investicije in investicijski transferi, konto 432300 Investicijski transferi v javne 

zavoda za nakup opreme za splošno ambulanto in zobozdravstveno ambulanto na Golniku. 

Sredstva za ta namen največ v višini 40.200,00 EUR Mestna občina nakaže Osnovnemu zdravstvu 

Gorenjske. 

- OZG Kranj naj preveri stanje in zadovoljstvo registriranih pacientov pri tej ambulanti, in sicer naj 

se pacienti odločijo ali bi radi obiskovali ambulanto v Kranju ali na Golniku. 

- Mestna občina Kranj naj razmisli o ukrepih, ki bi pripomogli, da bi Kranj dobil več novih splošnih 

zdravnikov. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim sklepom. 

 

B. Sofinanciranje nakupa novega digitalnega mamografa 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano pogodbo. 
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Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B, se z njim strinjajo, ob 

upoštevanju dejstva, da je NRP-ju potrebno določiti celotno vrednost projekta ter vire financiranja. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša: 

da Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije – svet, 

proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 Splošna proračunska rezervacija, 

prerazporedi sredstva na podprogramu programske klasifikacije 17039001 Investicijska vlaganja v 

bolnišnice, NRP 40700075 Digitalni mamogra, postavko 161003 Bolnišnica za ginekologijo in 

porodništvo Kranj, konto 432300 Investicijski transferi v javne zavode za sofinanciranje nakupa 

novega digitalnega mamografa v Centru za bolezni dojk Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo 

Kranj. Sredstva za ta namen v višini 3.000 EUR Mestna občina Kranj nakaže Bolnišnici za 

ginekologijo in porodništvo Kranj. 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 – 

dopolnitev 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija predlaga, da se v vseh premoženjskih zadevah – za načrte oddaje v najem, razpolaganja in 

pridobivanja, ki niso obravnavane skupaj s proračunom, navede konkretna pravna podlaga. Drugih 

pripomb komisija nima. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. C, se z njim strinjajo ob 

zagotovilu, da nobena parcela ne bo ocenjena več kot 20 tisoč EUR, se pravi, da se bodo sklenile 

neposredne pogodbe z zainteresiranimi lastniki stanovanjskih hiš ob konkretnih zemljiščih. V primeru, 

da bo ocenjena vrednost zemljišča večja od 20 tisoč EUR, pa mora gradivo oz. konkretni primer še 

enkrat v obravnavo na Mestni svet. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija o zadevi ni sklepala. 

 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012     – 

dopolnitev 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija predlaga, da se v vseh premoženjskih zadevah – za načrte oddaje v najem, razpolaganja in 

pridobivanja, ki niso obravnavane skupaj s proračunom, navede konkretna pravna podlaga. Drugih 

pripomb komisija nima. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. D, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 
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4. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 

OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja sledeče pripombe na odlok: 

1. člen: prvi odstavek naj se napiše tehnično enako kot drugi odstavek; 

2. člen: besedi »1 meseca« naj se nadomestita z besedama »meseca dni«; 

Komisija nadalje predlaga, da se v skladu s poslovnikom najprej predlaga sprejem odloka po 

običajnem postopku, v kolikor pa na seji na odlok ne bo bistvenih vsebinskih pripomb, se predlaga 

skrajšani postopek za sprejem odloka. Komisija predlaga, da se to navede tudi v obrazložitvi. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje sklep o sprejemu Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.  

 

 

5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA Či2 – 

CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH – PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlogom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah – prva obravnava. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja sledeče pripombe na odlok: 

1. v preambuli naj se navede pravilna pravna podlaga za sprejem odloka – v kolikor je pravilna 

podlaga Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in 

družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009 (Uradni list RS, št. 

33/10), naj se ta odlok navede za Zakonom o prostorskem načrtovanju;  

2. v 1. členu se črta besedilo »skladno Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – 

dopolnitev 2009 (Uradni list RS, št. 33/10),«; 

3. v 5. členu naj se opredeli še površina za področja FCA, FCB in FCC. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija za prostor se je seznanila z gradivom. Po daljši in strokovni razpravi se nadaljnja razprava 

prenese na mestni svet. Razprava naj poteka v smeri, da se pretočnost vzhodne vpadnice ne bo 

zmanjšala, etažnost objektov pa naj bo K+P+2+M brez oznake maksimalno. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se načelno strinja  z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah ( prva obravnava) s tem, da se do druge obravnave 

opredeli zadnji stavek 2. odstavka 6. člena odloka s parcelnimi številkami in okvirno velikostjo parcel, 

namenjenih širitvi obravnavanega območja ter v okviru 8. in 32. člena odloka določi maksimalno 

višino predvidenih zgradb.   

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se strinja z odlokom,  ob tem pa da se upoštevajo pripombe KS Čiče in da se preučijo 

tudi vse ostale pripombe dane v razpravi ter pojasnijo do drugega branja 
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6. ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske 

regije Komisija se strinja, da mora razvojni svet pri sprejemanju odločitev upoštevati komentar na 

drugi odstavek 17. člen Odloka, ki opozarja na pristojnost mestnega sveta, ki je med drugim 

sprejemanje razvojnih planov občine. Župan ima skladno z s 44. členom statuta nalogo predlagati 

svetu v sprejem akte iz pristojnosti sveta. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo, posebej pa poudarja, da je funkcija župana po 2. 

odstavku 17. člena zgolj izvrševanje sklepov občinskega sveta. Župan ima namreč skladno s 44. 

členom Statuta nalogo predlagati svetu v sprejem akte iz pristojnosti sveta, mestni svet pa ima po 18. 

členu Statuta pristojnost sprejemanja razvojnih planov občine. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 


