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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 29. sejo  

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B in 3. C se z njim 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

A. Delitev skupne infrastrukture na področju dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja 

 

 

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 747/1, k.o. 2124 – 

Hrastje 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih Mestne občine Kranj 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede pridobitve statusa grajenega javnega dobra na 

zemljiščih v lasti Mestne občine Kranj. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

 

 

 

 



4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2014 – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 

leto 2014 – druga obravnava, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

Predlagajo pa, da uprava pripravi program s takšnimi ukrepi, ki bodo ponudili boljše pogoje za 

investicije v gospodarstvo. 

 

Komisija za kulturo in šport 

Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Komisija za turizem: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava,  

v delu, ki se nanaša na turizem, nanj nima pripomb in predlaga sprejem na Svetu MOK. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

druga obravnava.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagane sklepe, ki se nanašajo na Odlok o proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014-druga obravnava  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 je seznanila s predlaganim Odlokom o 

proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z  Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014.  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava, 

in z njim soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se soglasno strinjali s predlogom, da se v proračun 2015 predlaga tartan in v 

2016 umetna trava. 

Člani Komisije za KS so se soglasno strinjali s predlaganim gradivom predloga proračuna za leto 2014 

s pripombo, da se stavek pri obrazložitvi za javno razsvetljavo, ki govori o 80.000, črta.  

 

 

5. ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD 

ZA TURIZEM – PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se strinja s predlaganim Odlokom o  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zavod za turizem Kranj. 



Komisija za turizem se strinja s predlogom Občinske uprave, da Svet Mestne občine Kranj na isti seji 

opravi obe fazi obravnave predloga tega odloka v kolikor v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih 

pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga v prvi 

obravnavi. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 

 

 

6. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DEL NOVEGA 

NASELJA NA DRULOVKI – PRVO BRANJE (SKRAJŠANI POSTOPEK) 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja 

na Drulovki – prvo branje (skrajšani postopek) in z njim soglaša. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 

novega naselja na Drulovki. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki. 

 

Statutarno pravna komisija: 

 »Uprava naj pripravi odgovor ali je možno z enim odlokom urediti vsa področja naenkrat ali je 

potrebno vsakič posebej sprejeti nov odlok.« 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se soglasno strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE ZASNOVE 

MESTA KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – druga obravnava, in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove 

mesta Kranj. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

 



Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo z navedenimi pripombami v razpravi. 

Uvodne besede  je podal Boštjan Gradišar,  načelnik Urada za okolje in prostor. 

Marjana Fajfarja je zanimalo, ali bodo na zemljišču na Drulovki, ko je bila javna dražba umaknjena, 

zdaj parkirna mesta.  

Boštjan Gradišar je pojasnil, da se Drulovka rešuje sprotno, pred temi leti je bilo zemljišče namenjeno 

za prodajo in po odloku so bile tu stanovanjske gradnje. Prodaja je bila na Svetu MOK umaknjena 

dokler ne bo možnosti za gradnjo  parkirnim mest, kot je bilo to skladno s prvotnim zazidalnim 

načrtom; dejansko se zdaj umika stanovanjska gradnja in se omogoča gradnja parkirnih mest. 

Urejanje gre tudi v to smer, da se bodo začela urejati uzurpirana zemljišča MOK. 

Marjana Fajfarja je nadalje zanimalo, ali se bo na Triglavski ulici oz. ob gozdičku  cesta uredila z 

asfaltom in ali je to javno dobro? 

Tatjana Kocijančič je pojasnila, da je bilo na sestanku v okviru reševanje problematike KS Orehek-

Drulovka v povezavi s čistilno napravo tudi dogovorjeno o celostnem reševanju območja Drulovke. 

Podžupan Janez Frelih je menil, da je situacija izredno problematična in napeta. Ta sprememba ne 

vpliva na tod, da se bo karkoli spremenilo. To območje, ki ga je gradila stanovanjska zadruga, je 

nemogoče; težko je prekiniti oz. vsaj ustaviti to uzurpacijo. Bistveno je, da se začne zadeva celovito 

reševati. 

Jože Rozman je postavil vprašanje glede očesnega centra in že podane pripombe zaradi parkiranja. 

Boštjan Gradišar je pojasnil, da bo parkiranje urejeno na njegovem zemljišču, odmiki so skladni s 

splošnim odlokom. 

Sonjo Mašič je zanimalo, kje konkretno bo potekala gradnja parkirnih mest ob Cesti 1. maja? 

Boštjan Gradišar je pojasnil, da se bo to gradilo v sklopu projekta Domplan-Planina, da je tu 

upoštevan predlog Domplana, ki želi stavbo »zarotirati«, da se danes podajajo le urbanistični pogoji. 

Sonja Mašič je povedala, da je Gubčeva ulica precej oddaljeno od tega, zato tu nekaj ni v redu. V ta 

sklop pade še Dom upokojencev. Zarisano obsega oz. se razteza proti Planini 15 in16; ali je to 

lastnina MOK? 

Boštjan Gradišar je pojasnil, da se bo zadeva preverila. 

Jože Lombar je bil mnenja, da Domplan lahko gradi le na svojem. 

Podžupan Janez Frelih se sicer ni hotel oglasiti zaradi Domplana, vendar  vsak lahko gradi le na 

svojem. 

Sonja Mašič  je povedala, da je s vprašanji izhajala le iz skice, ki jo je dobila. 

 

 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN 

PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM SVETOV 

KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER 

ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O POVRAČILIH STROŠKOV 

 

Statutarno pravna komisija: 

V skladu s sklepom, ki ga je Svet MOK sprejel na svoji prejšnji seji in zaradi potrebe po izenačitvi 

plačila članov Sveta in Nadzornega odbora, Komisija predlaga Županu, naj poleg že predlaganih 

sprememb v 3. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih 

občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov pravilnik spremeni 

tako da: 

- v drugem odstavku 3. člena črta: »2. nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju 

zahtevnosti nadzora. 

- v tretjem odstavku 3. člena črta besedilo:  

»Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju zahtevnosti nadzora se za vse člane 

nadzornega odbora oblikuje v višini: 

- 1% letne osnovne plače župana za opravljanje zahtevnega nadzora; 

- 0,5% letne osnovne plače župana za opravljanje manj zahtevnega nadzora.« 

- črta besedilo petega odstavka 3. člena. 

 



Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih 

skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o 

povračilih stroškov, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 
Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sklep o sprejemu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih 

skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o 

povračilih stroškov. 

 
Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  

 

9. SKLEP O VREDNOTENJU TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2014 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014. Trije (3) člani komisije se s sklepom strinjajo, en (1) 

član komisije je proti povišanju vrednosti točke. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o vrednotenju točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  

 

 

10. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA 

OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V 

MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o dodelitvi pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Besedilo 5. člena se nič ne spreminja, temveč se iz njega samo črta obdobje 2007-2013, zato je 

besedilo bolj primerno zapisati: 

V 5. členu Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 

Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007, v nadaljevanju pravilnik) se črta besedilo: »v 

obdobju 2007-2013«. 

 



 

11. PRAVILNIK O PRENEHANJU PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH 

PROSTOROV V NAJEM 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBA: 

Komisija meni, da bi bilo bolj smiselno združiti 1. in 2. člen pravilnika in zapisati: 

»Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL RS, št. 54/2003) preneha veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s Pravilnikom o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v 

najem in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sklep o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v 

najem. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


