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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 18. sejo  

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

C. Imenovanje predstavnikov v svete javnih zavodov 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se strinja s predlogom za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet OŠ Simona Jenka 

Kranj in v svet Kranjskih vrtcev. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma in se z njima strinjajo. V zvezi s 

predlogom prodaje stanovanja na Župančičevi 23 naj uprava preveri skladnost sklepa 8. seje Mestnega 

sveta, na kateri se je že enkrat obravnavalo dotično stanovanje.   

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

V razpravi ni bilo pripomb. 

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 - 

dopolnitev 
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija opozarja, da pri prodaji stavbnih zemljišč 226/5, k.o. Rupa, ekonomska utemeljenost ni 

doseganje čim večje kupnine, saj bi se v tem primeru izvedla javna dražba, zato je utemeljitev za 

neposredno prodajo drugačna. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 

podpira. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 
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B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 - dopolnitev 
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V 

MESTNI OBČINI KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s spremembami in dopolnitvami odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj - druga 

obravnava, hkrati podpira amandma, ki ga je vložil župan.  

Komisija želi na sami seji Sveta MOK, da Župan dodatno obrazloži tolmačenje "ugotavljanje kršitve 

na podlagi vedenja posameznikov".  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

5. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALJNEM SISTEMU V MESTNI OBČINI 

KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- V 8. členu se črta beseda »enakovrednih«. 

- V 3. odstavku 9. člena se črta beseda »pravnomočno«, poleg tega se za besedi »oglaševanje se« 

doda besedilo »po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka«. 

- Zadnji odstavek 25. člena se pravilno zapiše »Vse navedene kršitve se sankcionirajo z globo, če 

kršitelji niso upoštevali prvega opomina.«. 

Komisija opozarja, da so spremembe odloka mogoče le z vložitvijo amandmaja. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 

2. obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o oglaševanju in 

usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj ter 

predlaga Svetu mestne občine Kranj njegov sprejem.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom, v kolikor bodo v obliki amandmaja upoštevane 

pripombe Komisije za KS. Če ne bodo upoštevane, se predlaga umik gradiva.  
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V 

MESTNI OBČINI KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- V 2. odstavku 4. člena se pravilno navede 64. člen namesto 54. člen. 

- V 54. členu se v 1. in 3. odstavku ponovi enako besedilo »Če za predlagano zaporo ni predpisan 

elaborat…..«, zato komisija predlaga, da se besedilo v 3. odstavku črta. 

Komisija opozarja, da so spremembe odloka mogoče le z vložitvijo amandmaja. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni 

občini Kranj – 2. obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu stališč in predlogov Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SAJOVIC – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Sajovic – 2. obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo sicer podpira tako samo preselitev kmetijskega gospodarstva kot korektno 

pripravljen odlok, vendarle predlaga, da se v izogib vsem nevšečnostim kmetijsko gospodarstvo 

prestavi na lokacijo, ki je v interesu nosilca kmetijskega gospodarstva, krajanov in Krajevne skupnosti 

Predoslje.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic (druga obravnava) 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS predlaga prestavitev gradiva na prihodnjo sejo pod pogojem, da se državne institucije 

obvežejo za rešitev navedene problematike. V nasprotnem primeru  se daje soglasje, da se na naslednji 

seji to pripravljeno gradivo sprejme. 
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8. ODLOK O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNOVARSTVENIH DEJAVNOSTI V MOK – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- v preambuli naj se pri Zakonu o lokalni samoupravi doda sprememba – ZUJF 40/2012, pri Zakonu 

o socialnem varstvu zadnja sprememba – ULRS št. 57/2012, prav tako naj se namesto 45. člena 

Statuta navedene pravilen, 18. člen Statuta. 

- V celotnem odloku naj se pri pristojnem občinskem organu MOK dodatno navede, da gre za organ 

s področja socialnega varstva. 

- V 88. členu naj se namesto citiranja odloka navede »Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem listu RS.«. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z osnutkom Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj, in sicer, da se pri tem upoštevajo naslednji predlogi komisije: 

- da se v odlok vključi medgeneracijski center in socialno podjetništvo, 

- da se definira pojem nevladne organizacije (zakonska dikcija),  

- da se v 5. členu tretja alineja črta "zasebni zavodi s koncesijo", da naj se četrta alineja spremeni in 

naj se po novem glasi: "društva, ustanove - fundacije in druge neprofitne organizacije", 

- da se pred drugo obravnavo odloka vključi vse organizacije, ki jih zadeva ta odlok.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

9. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

»PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN V 

MESTNI OBČINI KRANJ«  

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- Spremeni naj se naziv odloka, in sicer naj se glasi »Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje 

javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj«. Smiselno se naziv popravi v besedilu celotnega 

odloka. 

- V 1. stavku 1. člena se črta beseda »sledeči«. Nadalje se v 6. alineji črta besedilo za besedama 

»javni partner«, v 7. alineji pa besedilo za besedno zvezo »javno-zasebnega partnerstva«. 

- Zamenja se vrstni red 1. in 2. člena, in sicer sedanji 1. člen postane 2. člen, sedanji 2. člen pa 

postane 1. člen odloka. 

- V 3. členu odloka se črtata 4. in 5. alineja. 

- 5. člen odloka naj se smiselno zapiše tako, da bo nedvoumno, da je izmed vseh oblik javno-

zasebnega partnerstva v konkretnem primeru najprimernejša koncesijska oblika. 

- V 1. odstavku 6. člena se črta beseda »različna«. Nadalje se v 2. odstavek za besedi »parkirnih 

površin« doda besedilo »in postavljene parkirne opreme«, smiselno pa naj se prilagodi tudi naslov 

6. člena. 3. odstavek se preoblikuje tako, da se drugi del stavka glasi »je lahko na podlagi 

odločitve javnega partnerja predmet spremembe ali dopolnitve obstoječ nabor območij upravljanja 

parkirnih površin iz drugega odstavka tega člena«, hkrati pa se v omenjeni odstavek smiselno doda 

tudi postavljena parkirna oprema. 

- V 9. členu se beseda »udejanjajo« nadomesti z besedo »urejajo«. 

- V 3. odstavku 11. člena se za besedama »zasebnega partnerja« doda vejica in besedilo »vendar ne 

več kot za polovico časa, opredeljenega v 1. odstavku tega člena,«. 

- V 2. odstavku 12. člena se za besedama »koncesijska pogodba« doda besedica »še«, hkrati naj se 

bolj razumljivo zapiše 2. alineja. 

- V 4. alineji 13. člena naj se besedi »realni čas« nadomestita z ustreznejšim terminom. 
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- V 1. odstavku 14. člena se besedi »investicijsko operacijo« nadomestita z besedo »investicijo«. 

- V 2. odstavku 18. člena naj bodo delovna področja nedvoumno določena. 

- V 4. odstavku 22. člena se besedi »tako, da« nadomestita z besedama »takrat, ko«. 

Komisija hkrati predlaga spremembo 2. sklepa, kjer naj se beseda »osnutek« nadomesti z besedo 

»predlog«, na koncu stavka pa se doda besedilo »v 1. obravnavi«. Enako terminologijo naj uporablja 

uprava pri vseh odlokih. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi, se z njimi strinjajo in predlagajo 

Mesnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganimi sklepi, hkrati pa predlaga, da svet Mestne občine 

Kranj obravnava razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

10. STRATEGIJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Strategijo mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – 1. 

obravnava (seznanitev in potrditev vmesnega poročila) in z njo soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

11. PROGRAM ŠPORTA V MOK ZA LETO 2013 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Programom športa v MOK za leto 2013 ter predlaga Svetu mestne občine 

Kranj njegov sprejem.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS predlaga umik  11. in 13. točke gradiva zaradi  podrobnejših obrazložitev obeh gradiv:  

- zakaj je v finančnem načrtu povečanje sredstev za približno 500.000 € glede na leto 2012, ker 

gre tu za  vnaprejšnje sklepanje obveznosti za proračun MOK 2013, 

- zakaj je v pravilniku navedenih samo šest javnih površin, glede na to, da je več športnih 

objektov na celotnem območju MOK  in  obrazložitev 4. člena. 

 

 

12. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MOK 

 

Statutarno pravna komisija: 

- V 1. členu se namesto 8. člen pravilno navede 7. člen. 

- Za 1. stavkom prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Ostali členi se ustrezno 

preštevilčijo.«. 

- V 3. členu se pri »mlajših dečkih/klicah« vadbena skupina namesto do 10 let pravilno zapiše do 12 

let, nadalje se pri »starejših dečkih/klicah« vadbena skupina namesto do 12 let pravilno zapiše do 

14 let. 
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Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih  

programov v MOK ter predlaga Svetu mestne občine Kranj njegov sprejem.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

13. PRAVILNIK O UPORABI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V MOK 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBA: 

- V 12. členu pravilnika se črta četrta alineja. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Pravilnikom o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK ter predlaga 

Svetu mestne občine Kranj njegov sprejem z spremenjenim 6. členom in sicer se v 6. člen za 4. alinejo 

1. odstavka doda novi 2. odstavek z naslednjim besedilom:  

Ure uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj se lahko določijo tudi 

kategoriziranim športnikom društev, ki niso člani vadbenih skupin po naslednjem ključu: 

- s statusom mladinski in državni razred do največ 300 ur, 

-s statusom perspektivni, mednarodni in svetovni razred do največ 800 ur. 

Tako dodeljene ure uporabe športnih objektov ni možno pretvoriti v dodelitev denarnih sredstev. 

Sedanji 2. odstavek (»Pri določitvi ur uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini 

Kranj se upošteva značilnost posamezne športne panoge, velikost igrišča glede na vadbeno skupino in 

druge značilnosti in posebnosti.«) postane novi, 3. odstavek. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS predlaga umik  11. in 13. točke gradiva zaradi  podrobnejših obrazložitev obeh gradiv:  

- zakaj je v finančnem načrtu povečanje sredstev za približno 500.000 € glede na leto 2012, ker 

gre tu za  vnaprejšnje sklepanje obveznosti za proračun MOK 2013, 

- zakaj je v pravilniku navedenih samo šest javnih površin, glede na to, da je več športnih 

objektov na celotnem območju MOK  in  obrazložitev 4. člena. 

 

 

14. PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN MOK 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- V 2. stavku 1. člena se navede, da svetniško skupino sestavljajo najmanj 3 ali več članov sveta 

Mestne občine Kranj, uprava pa lahko smiselno enako navede, da gre za svetniško skupino tudi v 

primeru, da gre za 1 svetnika. 

- V 4. členu in v nadaljnjem besedilu odloka se črtajo besede »racionalno«, »smiselno«  in »realno«, 

nadalje se v 2. odstavku črta besedilo », pri tem pa naj se smiselno omeji poraba po posameznih 

namenih koriščenja sredstev«. V 3. odstavku se črtata besedi »lahko« in »tudi«. 

- 1. odstavek 9. člena naj se smiselno dopolni z določilom, da višino sredstev za nakup pisarniške, 

računalniške in druge opreme vsakoletno določi svet s sprejemom proračuna. 

- V 15. in nadaljnjih členih se opisno navede, katere so pristojne notranje organizacijske enote. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških 

skupin MOK. Ker pa svetniške skupine  pred obravnavo niso bile seznanjene s poročilom notranje 

revizije, predlagajo, da se točka umakne iz dnevnega reda seje Sveta. 
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15. PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2012 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagane sklepe pod točko «Predlogi za podelitev priznanj za leto 

2012«. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom 

 

 

16. SOGLASJE K SUBVVENCIONIRANJU PLAČILA VRTCA 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma, se z njima strinjajo, hkrati pa 

predlagajo, da se ta problematika izpostavi tudi na srečanju Skupnosti občin Slovenije. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

1. Komisija soglaša, da Mestna občina Kranj krije razliko med ceno programa in plačili staršev za čas 

od 1.1.2012 do 31.8.2012 oz. do datuma, ko je otrok še obiskoval vrtec za otroke, za katere je po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev, in sicer je: 

- osnova za plačilo staršev, katerih otroci so še vključeni v vrtec, dohodkovni razred, ki je 

določen z odločbo o znižanem plačilu vrtca, ki je bila oz. bo izdana s strani pristojnega centra 

za socialno delo, 

- osnova za plačilo staršev, katerih otroci so iz vrtca izpisani, dohodkovni razred, ki se ga določi 

na podlagi veljavne odločbe o višini otroškega dodatka. 

2. Za tiste otroke, katerih starši niso uveljavljali pravic po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev, plačajo 77 % cene programa. 

3. Kranjski vrtci in vrtci pri OŠ naj poskrbijo, da bodo vsi starši seznanjeni z vsemi obveznostmi, ki 

jih imajo do vrtca (pravočasno oddajanje vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni 

center za socialno delo). 

4. Uprava naj o problematiki nepravočasnega izdajanja odločb o znižanem plačilu vrtca s strani 

pristojnih CSD, obvesti Skupnost občin Slovenije.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

17. SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ 

ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z dopolnitvijo Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne 

službe na področju predšolske vzgoje. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

18. SKLEP O PRISTOPU MESTNE OBČINE KRANJ V PARTNERSTVO S FUNDACIJO 

VINCENCA DRAKSLERJA PRI RAZVOJU SOCIALNIH PROGRAMOV 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da bo Mestna občina Kranj skupaj z gospodom Vincencem Drakslerjem sodelovala 

pri operaciji objekta v lastni Mestne občine Kranj na naslovu Kranj, Cesta talcev 7 ali drugega 

primernega objekta v lasti MOK, za potrebe vzpostavitve in delovanja medgeneracijskega centra, 



8 

 

socialnega podjetja in drugih socialnih programov, v enakem deležu kot ga bo prispeval g. Vincenc 

Draksler in to do višini, ki bo zagotovljena v vsakokratnem veljavnem proračunu MOK. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo 

Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


