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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 17. sejo  

 

 
2. KADROVSKE ZADEVE  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

Komisija se je seznanila in podpira  predlog za imenovanje člana v Razvojnem svetu gorenjske regije. 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija svetu predlaga, da do podpisa prve pogodbe o najemu ur za objekt sprejme tudi sklep 

oziroma drug dokument, v katerem bo določeno minimalno število ur oziroma zneska ter maksimalno 

število ur oziroma zneska najema za celotno obdobje najema. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep. 

 

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. 

 

B. Javno-zasebno partnerstvo za parkirni sistem na območju Mestne občine Kranj 

 

Statutarno pravna komisija: 

- v samem aktu se podrobneje zapišejo pogoji in merila, ki bodo objavljena v javnem razpisu, 

- Komisija se strinja z vsebino besedila akta, vendar pa je potrebno akt sprejeti v obliki odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko 3. B, se z njimi strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Predlaga se, da se gradivo umakne z dnevnega reda 16. Seje Sveta MOK. 
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C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012  - 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

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

»Sprejme se dopolnitev načrta z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012«, ter 

predlaga da se točka umakne iz dnevnega reda 17. seje Sveta Mestne občine Kranj. Komisija za 

pridobivanje in opremljanja stavbnih zemljišč predlaga Občinski upravi Mestne občine Kranj, da 

pripravi natančna mnenja in analize za predviden dolgoročni razvoj navedene lokacije.  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija predloga ne podpira in predlaga, da se v skladu z zakonom in odlokom načrt razpolaganja 

sprejme po postopku za sprejem oziroma spremembo proračuna. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se ne strinja s prodajo zemljišča parcelna št. 180/1 in parcelna št. 179, obe 

k.o. Struževo in ne podpira predlaganega sklepa. Komisija predlaga, da se preučijo in najdejo modeli, 

na podlagi katerih bi obravnavano zemljišče ponudili gospodarstvu in podjetništvu. 

 

 

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

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

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. 

 

 

4. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA 

JAVNEGA MESTNEGA PROMETA – HITRI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- odpravi naj se napačno navajanje pravne podlage v preambuli, ki jo je potrebno uskladiti s 

trenutno veljavno pravno podlago, 

- namesto 33. člen je pravilno 53. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Soglasno se v skladu s priloženo dokumentacijo sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in 

načinu izvajanja javnega mestnega prometa - hitri postopek. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V 

MESTNI OBČINI KRANJ – PRVO BRANJE 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 
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- v obrazložitvi se v 5. točki, pod alinejo d) zapiše, da se globe določijo v EUR in ne, da se 

uskladijo z veljavno valuto, 

- v 1. členu se črta beseda »namesto«, 

- v 3. členu se 1. točka spremeni tako, da se za besedo »izda« doda besedilo: »na podlagi popolne 

vloge«; 

- natančno se določi, kdaj je vloga popolna; 

- črta se drugi stavek prvega odstavka 54. člena, saj se ponovi v 3. odstavku, 

- v 4. členu se nadomesti znesek 1.000 evrov  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Soglasno se sprejmejo stališča in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v 

Mestni občini Kranj – 1. Obravnava.  

 

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 

 

 

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

MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- v preambuli se navede pravilno pravno podlago Zakona o prekrških in sicer z uporabo uradnega 

prečiščenega besedila, 

- v 1. členu se nadomesti besedilo »2. člen« z besedilom »1. a člen«. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

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

spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se strinja s stališči in predlogi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu v 

Mestni občini Kranj v prvi obravnavi. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom 

 

 

7. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALJNEM SISTEMU V MESTNI OBČINI 

KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- v preambuli se navede pravilno pravno podlago Zakona o prekrških in sicer z uporabo uradnega 

prečiščenega besedila. 

8. člen: 

- prouči se ali se merila dajo v pogoje ali se bodo merila točkovala. Merila morajo biti jasna in 

določna, ter omogočati natančno interpretacijo; 

- beseda stranke je nepotrebna, 

- črta se beseda »lahko« pred besedo »revalorizira« ter se določi kdaj se revalorizira. 

9. člen:  
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- ponavlja se besedilo »na osnovi«, 

- treba je natančno napisati, kdaj se sklene pogodbo (dokončnost ali pravnomočnost). 

11. člen: 

- črta se beseda »lahko« pred besedo »pridobi«, 

- v zadnjem odstavku je treba natančno določiti razloge preklica. 

13. člen: črta se besedilo »ali neurejena«. 

14. člen:  

- določena kvadratura 1,5 m2 je premajhna. Kvadratura more biti enakopravno določena za vse 

subjekte, 

- v prvem odstavku je potrebno dodati tudi krajevne skupnosti. 

15. člen:  

- potrebno je določiti pogoje za izdajo soglasja. 

17. člen: 

- V 3. alineji 2. odstavka je potrebno določiti čas trajanja. 

21. člen:  

- prepoved zatikanja oglasnega materiala je možna le na javnih površinah. 

25. člen: 

- preveri naj se ali je možno pred denarno kaznijo izdati samo opomin (za oglaševalce, ki niso 

koncesionarji). 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Soglasno se sprejme Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 1. 

Obravnava z omenjenimi pripombami. 

Damijan Peric, član komisije je podal pripombo v zvezi 21. člena predlaganega odloka in sicer, doda 

naj se prepoved plakatiranja na javni infrastrukturi – T5. 

Jure Kristan, podpredsednik komisije je podal pripombo v zvezi 21. člena predlaganega odloka in 

sicer,  

- črta naj se tekst »prepovedano je zatikanje ali lepljenje oglasnega materiala na vozila.«   

- za oglaševanje na zemljiščih ki so v zasebni lasti naj se ravno tako predhodno pridobi gradbeno 

dovoljenje 

- predlaga ponovno proučitev 4. člena predlaganega odloka  

 

Komisija za gospodarstvo: 

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

usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj s pripombami iz prve obravnave. 

 

Komisija za turizem: 

V Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK naj se vključi določba, da javni zavodi za 

njihove potrebe pridobijo lokacije za oglaševanje do določene kvote na podlagi razpisa. 

Razmisli naj se, ali določbo tretjega odstavka 21. člena, ki pravi, da je prepovedano zatikanje ali 

lepljenje oglasnega materiala na vozila, v odloku pustiti ali jo črtati. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom s tem, da se upoštevajo pripombe. 

Kako je s sankcijami za reklame, ki so na fasadah že leta in leta? V KS že imajo postavljene table, ker 

se v okviru predstavitve KS predstavljajo posamezna podjetja. Ali je to v redu? 

 

 

 

 

 

 

 

8. SOGLASJE K SPREMEMBI CEN JAVNIH VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V 

JAVNIH VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

- Komisija se strinja s Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju Mestne občine Kranj, 

- Uprava MOK naj preveri vse možno variante na kakšen način bi se lahko tistim staršem, ki niso 

(pravočasno) vložili vloge pomagalo. Na CSD naj se preveri, če lahko opravijo informativni 

izračun na podlagi vloge teh staršev, katerih otroci so že izpisani iz vrtca. 

 

Komisija za finance: 

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

Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

2. Člani komisije za finance predlagajo, da uprava do seje Sveta pripravi predlog sklepa, ki bi rešil 

problem staršev, ki niso vložili vloge za znižano plačilo vrtca.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


