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Številka:    900-28/2019-4-(52/05) 

Datum:      6. 11. 2019 

 

         

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   10. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 6. 11. 2019 

 

 
1. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Mnenje o kandidatih/tkah za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj 
B. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj 
/ 
 
 
2. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, KR 

K 4/2, KR K 5 IN KR K 6 – KANJON KOKRA - PRVA OBRAVNAVA 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6 – kanjon Kokra (prva 
obravnava).  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Potrdi se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR 
K 5 in KR K 6 – kanjon Kokra - prva obravnava in predlaga se sprejem na Mestnem Svetu MOK. 

 
 

3. ODLOK O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA VZPOSTAVITEV KONCEPTA ELEKTRIČNE 
MOBILNOSTI V MO KRANJ – OSNUTEK  

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o javno 
zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj – osnutek in se z njim 
strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o javno zasebnem 
partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Potrdi se Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO 

Kranj. 

 
 

4. ODLOK O USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D. O. 
O. – PREDLOG 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – predlog.  
Predlagajo, da se iz predlaganega odloka črta celotno  XI. poglavje, in sicer Pravila regulacije cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb z namenom, da uprava še enkrat preuči nujnost uvrstitve tega poglavja 
v odlok; z ostalimi določbami predlaganega odloka pa se strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o ustanovitvi in  
organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. . 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlagano točko Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala 
Kranj, d.o.o. 
 
 
5. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ- OSNUTEK 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o pravilih cestnega 
prometa v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. 
 

 
6. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

MESTNI OBČINI KRANJ -  PREDLOG 
 
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 Mestni občini Kranj -  predlog in se z njim 
strinjajo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Kranj s tem, da naj se sprejeta pripomba vnese v 10. točko 7. člena Odloka 
(obseg strokovnih delavcev se nadomesti s številom strokovnih delavcev). 
 
 
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH 

DEJAVNOSTI V MOK - OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠAN POSTOPEK)  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v MOK (predlog za skrajšan postopek). 
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8. ODLOK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA MLADINSKIH 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja 
mladinskih dejavnosti v Mestni občini Kranj. 

 
 

9. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN UPOKOJENSKIH DRUŠTEV 
V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih 
društev v Mestni občini Kranj. 

 
 

10.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Spremembami in dopolnitvami Akta o 
ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja. 

 
 

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 
GORENJSKI MUZEJ – PREDLOG 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Gorenjski muzej – predlog (v nadaljevanj Odlok) in podaja naslednje pripombe na katere želijo dodatna 
pojasnila: 
- Podana obrazložitev na 12. člen Odloka, ki opredeljuje, da direktor na predlog župana imenuje vodjo 
Galerije Prešernovih nagrajencev (v nadaljevanju: GPN) je nerazumljiva, ker iz obrazložitve ne izhaja kakšni 
so razlogi za in kakšni so razlogi proti, da direktor na predlog župana imenuje vodjo GPN. 
- Ker v predlaganem Odloku direktor na predlog župana imenuje vodjo GPN, komisijo zanima katere so 
pravne podlage za podelitev pristojnosti predlaganja županu. 
- Zakaj se v predlaganem Odloku vodjo GPN imenuje za določeno časovno obdobje, to je obdobje 5 let 
glede na to, da v  prejšnjem Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj 
imenovanje vodje GPN ni bilo časovno omejeno. 
- V predlaganem Odloku niso razvidne delovne naloge vodje GPN, kriteriji za izbor vodje GPN, status vodje 
GPN (redno zaposlen ali ne) ter odnos med direktorjem Gorenjskega muzeja in vodjem GPN, zato komisija 
želi pojasnila kateri predpisi to že urejajo oziroma bodo uredili. 
 
 
12. SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 47. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu   
Avtobusni terminal v Kranju. 

 
13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 
 

Zbrala: 

Milena Bohinc 


