Mestni svet
Statutarno-pravna komisija
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 132 E: sabina.metelko@kranj.si
S: www.kranj.si

Številka: 032-6/2019-28-(41/22)
Datum: 4. 11. 2019
ZAPISNIK
11. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, dne 4. 11. 2019 ob 16.00 uri, v sobi št.
9 poslopja Mestne občine Kranj
PRISOTNI:
- Tanja Graonja Krstev, predsednica
- Stanislav Boštjančič, član
- Klemen Valter, član
- Milan Glamočanin, član
- Andreja Kert, članica
- Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene zadeve
- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Marko Hočevar, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Boštjan Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak
- Dejan Podhraški, ROC d.o.o.
- Mihaela Šuštar Gruber, Urad za okolje in prostor
- Ana Gradišar, Urad za okolje in prostor
- Sabina Metelko, tajnica SPK
Predsednica je ugotovila, da je komisija sklepčna.
Glede na spremenjeni dnevni red 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj,
Je predlagam naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 10. seje Statutarno pravne komisije
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 Kokre -prva obravnava
3. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj osnutek
4. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - predlog
5. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - osnutek
6. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj predlog
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK osnutek (predlog za skrajšani postopek)
8. Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v Mestni
občini Kranj - osnutek
9. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini
Kranj - osnutek
10. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
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12. Predlog svetnice Nataše Majcen za obvezno razlago Odlok 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
13. Zahteva za sprejem obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
avtobusni terminal v Kranju
14. Razno

Po glasovanju je dnevni red soglasno (5 ZA) sprejet.
1.

Potrditev zapisnika 10. seje Statutarno pravne komisije

Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 10. seje Statutarno pravne komisije z dne 23. 10. 2019.
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 Kokre -prva obravnava

Uvodna pojasnila je podala Ana Gradišar.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
3.

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

Uvodna pojasnila so podali Marko Čehovin, Marko Hočevar in Boštjan Ferk.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji:
SKLEP:
SPK podaja naslednje pripombe na predlagano besedilo:
-

-

-

V prvem odstavku 1. člena naj se »vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa« nadomesti z
»določa, da obstaja javni interes«;
V drugi alineji 2. člena naj se »v okviru« nadomesti z »na podlagi«;
Črta naj se besedilo prvega odstavka 3. člena v delu, kjer gre za navedbo veljavnih predpisov,
hkrati naj se dodatno obrazloži, zakaj je najbolj smotrno, da se ugotovljeni javni interes zagotavlja
v obliki javno zasebnega partnerstva s podelitvijo koncesije;
V drugi alineji prvega odstavka 4. člena naj se za »spremljanje in nadzor nad izvajanjem projekta«
zapiše pika, veznik »ter« se črta, pred »zlasti še:« pa se vstavi »S koncesijsko pogodbo se uredi«;
V drugem odstavku 4. člena se za »opredeljeni s pogodbo« zapiše pika, preostanek besedila te
povedi se črta;
V tretjem odstavku 4. člena se »kompatibilnost« nadomesti z »združljivost«;
V prvem odstavku 5. člena se črta »celotne«;
V drugem in tretjem odstavku 6. člena se izraz »izvedeni investicijski ukrep« nadomesti z
ustreznejšim izrazom;
V tretjem odstavku 7. člena se črta besedilo »primerna in razpoložljiva« in besedilo v oklepaju, v
četrtem odstavku istega člena beseda »razpoložljive« in besedilo v oklepaju, v petem odstavku
7. člena pa se »Za potrebe« nadomesti z »Zaradi«;
V prvem odstavku 8. člen se «izvedbe« črta in nadomesti z »za izvedbo«.

2|6

4.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – predlog

Uvodna pojasnila je podal Marko Čehovin.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga, da se amandma k 39. členu predloga odloka spremeni na način, da
se z njim določi razveljavitev tretje, šeste in sedme alineje prvega odstavka 4. člena Odloka o ustanovitvi
skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode,
Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list
RS, št. 55/11).
5.

Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - osnutek

Uvodna pojasnila je podal Marko Čehovin.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga, da se:
- V 5. členu črta »MOK«;
- V 46. členu se pred »cestnem telesu« črta odvečni predlog »iz«;
- V 59. členu ustrezno popravi pričetek uporabe odloka.
6.

Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj
- predlog

Uvodna pojasnila je podaja Nada Bogataj Kržan.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta.
7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK
– osnutek (predlog za skrajšani postopek)

Uvodna pojasnila je podaja Nada Bogataj Kržan.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta.
8.

Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v
Mestni občini Kranj – osnutek

Uvodna pojasnila je podaja Nada Bogataj Kržan.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga, da se:
- V tretji alineji 5. člena črta beseda »formalno«, v peti alineji pa »pravne«;
- V 7. členu črta vejica za besedo »predpisi« in besedilo »s tem odlokom«;
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-

9.

V četrti povedi drugega odstavka 8. člena se za »v sorodstvenem razmerju« zapiše besedilo »v
ravni ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu, v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti ali partnerski zvezi, četudi je zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ali partnerska
zveza že prenehala«.

Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini
Kranj – osnutek

Uvodna pojasnila je podala Nada Bogataj Kržan.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija na predlagano besedilo podaja sledeče pripombe:
- V 2. členu se črtata četrti alineji oddelka a) in b);
- V 4. členu se v četrti alineji črta »pravne«;
10. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja
Uvodna pojasnila je podala Nada Bogataj Kržan.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija na predlagano besedilo podaja sledeče pripombe:
- Predlagani nov tretji odstavek 1. člena akta naj se spremeni tako, da se glasi: »Po smrti Vincenca
Drakslerja ustanoviteljske pravice od 30. 8. 2018 izvršuje zgolj Mestna občina Kranj kot edini
ustanovitelj«;
- Na vseh mestih v aktu naj se beseda »soustanovitelj« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo
»ustanovitelj«;
- V četrti alineji 14. člena naj beseda »ustanova« ostane zapisana z veliko začetnico;
- V 16. členu naj se na koncu povedi zapiše pika;
- V peti alineji 17. člena naj se veznik »ter« pred besedo »reintegracije« nadomesti z veznikom
»in«;
- V osmi alineji 17. člena naj se besedilo »prav tako je namen ustanove« črta;
- Besedilo 19. člena naj se ustrezno strukturira z alinejami in uporabo pravilnega sklona;
- V 21. členu naj se v povedi »Člani uprave je po poteku dobe lahko ponovno imenovan«, enotno
uporabi ali edninska oblika samostalnika člani uprave ali pravilni glagol glede na množinsko obliko
samostalnika član uprave;
- V drugem odstavku 22. člena naj se »od dne oklica zbiranja kandidatur« nadomesti z »od dneva
objave razpisa za člane uprave«;
- V četrtem odstavku 24. člena naj se v povedi uporabi pravilno glagolsko obliko glede na edninsko
obliko samostalnika član uprave;
- Drugi odstavek 28. člena naj se zapiše v naslednjem besedilu: »Nadzorni odbor ima tri člane, in
sicer predstavnika Mestne občine Kranj, ki je njen vsakokratni župan, predstavnika fundacije
»R&V Draksler Stiftung« iz Švice, ter tretjega člana, ki ga soglasno imenujeta predstavnika
Mestne občine Kranj in fundacije«;
- V 28. členu se kot tretji odstavek zapiše: »Predsednik nadzornega odbora je vsakokratni župan
Mestne občine Kranj«;
- V predlaganem tretjem odstavku se ohrani le poved (ki glede na zgoraj dodani tretji odstavek
postane četrti odstavek): Nadzorni odbor sprejema odločitve soglasno. Če soglasje ni mogoče, se
odloča z glasovanjem.«;
- Prvotno predlagani četrti odstavek 28. člen je nesmiseln, zato se črta;
- Kot peti odstavek 28. člena se zapiše poved: »Mandatna doba tretjega člana uprave je pet let in
je lahko ponovno imenovan«;
- V tretjem odstavku 30. člena se za »prostovoljnega dela« doda veznik »in«, beseda »financiranje«
se uporabi v pravilnem sklonu (rodilnik);
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-

-

-

V 35. členu se ime neveljavnega zakona nadomesti z napotitvijo na zakon, ki ureja finančno
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
V 36. členu se odpravi tipkarska napaka v pridevniku »stečajne«;
Glede 38. člena, ki ureja udeležbo delavcev, prostovoljcev in uporabnikov pri upravljanju, SPK
predlaga, da se črta, tako zaradi njegove nedorečenosti kot po drugi strani stroge zaveze
omogočanja vpliva na upravljanje fundacije;
V 40. členu naj se glede napotitve na zakonodajo ne uporablja neposredno imen zakonov, temveč
se uporabi le napotitev na področni zakon (npr. zakon, ki ureja ustanove namesto Zakon o
ustanovah)
Besedilo 41. člena naj se zapiše »Ta akt je sprejet, ko ga sprejme mestni svet Mestne občine Kranj
in je potrjen v obliki notarskega zapisa, v veljavo pa stopi z dnem, ko da k njemu soglasje organ,
pristojen za ustanove.

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Gorenjski muzej – predlog
Uvodna pojasnila je podala Nada Bogataj Kržan.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta.

12. Predlog svetnice Nataše Majcen za obvezno razlago Odlok 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
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija bo predlog svetnice Nataše Majcen obravnavala po pridobitvi mnenja
pristojnega ministrstva glede prvega prevoza pokojnika.
13. Zahteva za sprejem obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
avtobusni terminal v Kranju
Uvodna pojasnila je podal Mihaela Šuštar Gruber.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga naslednje besedilo obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu avtobusni terminal v Kranju.
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/19 –
UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na ……….. seji dne ……… sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
četrtega odstavka 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v
Kranju (Uradni list RS, št. 71/16):
v naslednjem besedilu:
»Dopustne delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev gospodarske
infrastrukture in izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne ureditve posameznega
omrežja gospodarske infrastrukture, obsegajo tudi začasne ureditve parkirnih mest«.
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14. Razno
Komisija je v zvezi s pozivom stranke VZK za podajo razlage poslovnika mestnega sveta soglasno (5 ZA)
sprejela naslednji
SKLEP:
SPK razlaga poslovnik, ne opredeljuje pa se do morebitnih kršitev poslovnika. Zahteva VZK za razlago
poslovnika mestnega sveta z dne 28. 10. 2019 ne vsebuje navedbe člena, za katerega se predlaga razlaga.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Sabina Metelko

Tanja Graonja Krstev
Predsednica
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