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Številka:    900-13/2021-7-401102 
Datum:      20. 10. 2021 
    
 
     
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   29. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 20. 10. 2021 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 29. 9. 2021, 

ZAPISNIKA 5. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 7. 10. 2021 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ 

B. IMENOVANJE PREDSEDNICE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE  

C. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE GORENJSKE 

/ 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE - Prerazporeditev sredstev – NRP za nakup opreme nakup šotora in druge 

opreme za preventivo v cestnem prometu 

/ 
 
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2022 – OSNUTEK 

5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2023 – OSNUTEK  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

1. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z osnutkom Odloka o 
proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in se z njim strinjajo.  

2. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z osnutkom Odloka o 
proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 in se z njim strinjajo.  

 

Statutarno pravna komisija predlaga za osnutek Odloka o proračunu MOK za leto 2022, da: 
- se  v 2., 3. in 4. točki prvega odstavka 4. člena odloka črta beseda »lahko«, 
- se v drugem odstavku 15. člena odloka pred besedo »odločajo« vstavi »iz prejšnjega odstavka«. 

 
Statutarno pravna komisija predlaga za osnutek Odloka o proračunu MOK za leto 2023, da se  v 2., 3. in 4. 
točki prvega odstavka 4. člena odloka črta beseda »lahko«. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in za leto 2023 – osnutek 

in soglaša. 
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Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2022 in nanj nima pripomb. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2023 in nanj nima pripomb.  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022. 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023. 
 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MO 

KRANJ – OSNUTEK 

 

Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani postopek. 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v MO Kranj. 
 

 

7. ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – OSNUTEK 

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
- v prvem odstavku 6. člena besedilo »«Po dejavnosti se stavbna zemljišča na območjih« spremeni v 
»Stavbna zemljišča se na območjih« 
- v 16. členu besedilo dopolni s konkretno navedbo členov, katerih izvajanje nadzoruje Medobčinski 
inšpektorat Kranj. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – osnutek in soglaša s 

3 glasovi ZA in 1 glasom PROTI 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča.  

 

8. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA KO 19 - KOKRICA 
 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KO 19 in soglaša. 

 

9. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE PROSTO OBLIKOVANE NAJEMNINE 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlogom Sklepa o določitvi višine 
prosto oblikovane najemnine in se z njim strinjajo. 



3 
 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

 

10. STRATEGIJA ZERO WASTE 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani Komisije za finance in premoženjska vprašanja soglašajo s Strategijo Zero Waste in prehodom v 
krožno gospodarstvo oziroma predvidenim zadolževanjem za vzpostavitev urejenega centra Komunale 
Kranj v Zarici. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s Strategijo Zero Waste in soglaša. 

 

11. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI KRANJ 2021 – 2027 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Strategijo razvoja turizma v Mestni 

občini Kranj 2021 – 2027 in nanjo nima pripomb.  

 

 

12. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 

/ 

 

13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

/ 

 

 

 


