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Številka: 032-6/2019-37-(41/22) 
Datum: 8. 5. 2020 
 

Z A P I S N I K 
15. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v petek, dne 8. 5. 2020 ob 8.00 uri, v sobi št. 9 

poslopja Mestne občine Kranj 
 
PRISOTNI: 

- Andreja Kert, podpredsednica 
- Stanislav Boštjančič, član 
- Milan Glamočanin, član 
- Mateja Koprivec, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 
- Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve  
- Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte  
- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 
- Sabina Metelko, tajnica SPK 

 
Podpredsednica  je ugotovila, da je komisija sklepčna. 
 
Zaradi nadaljnjih obveznosti poročevalcev se v predlaganem dnevnem redu spremeni vrstni red točk, 
hkrati pa predlagani dnevni red seje se dopolni z novima točkama, to je 8. in 9. točko: 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Statutarno pravne komisije 
2. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj 

– osnutek (predlog za skrajšani postopek) 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 - Šolski center Zlato 

Polje druga obravnava  
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leta 2019 
5. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in 

večnamenskega prostora pri OS Staneta Žagarja 
6. Premoženjske zadeve 
7. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj – osnutek 
8. Potrditev odstopanj od Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj 
9. Ponovno odločanje o Sklepu o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine 

Kranj in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj 
10. Razno 

 
Po glasovanju je dnevni red soglasno  (3 ZA) sprejet. 
 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Statutarno pravne komisije  

Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 14. seje Statutarno pravne komisije z dne 24. 1. 2020. 
 
Andreja Kert v zvezi z obravnavo pobude za jasnejšo opredelitev pristojnosti in delovnega področja 
Komisije za pobude in pritožbe, ki jo je sprva predlagala svetnica Barbara Gunčar kot predsednica te 
komisije, njen predlog pa je SPK zavrnila, nato pa zadevo obravnavala pod točko Razno na pobudo Janeza 
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Černeta, podžupana MOK, opozarja na enakopravno obravnavo pobudnikov pri delu SPK oziroma 
dosledno izvajanje sklepov SPK, s katerimi se ta opredeli o svoji pristojnosti za odločanje o posameznih 
zadevah, ki so ji predlagane v obravnavo. 
 
2. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine 

Kranj – osnutek (predlog za skrajšani postopek) 

Uvodna pojasnila je podal Janez Ziherl. 
 

Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 - Šolski center 

Zlato Polje druga obravnava  
 
Uvodna pojasnila je podal Janez Ziherl. 
 

Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leta 2019 

 
Uvodna pojasnila je podal Mirko Tavčar. 
 

Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
5. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic 

in večnamenskega prostora pri OS Staneta Žagarja 
 
Uvodna pojasnila je podala Tanja Hrovat. 
 

Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
6. Premoženjske zadeve 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premoženjskih zadev. 

 
7. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj – osnutek 

 
Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
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SKLEP: 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se v 3. členu predlaganega akta poleg besede »redni« doda še 
»izredni«,  v 6. členu pa na se rok treh delovnih dni spremeni v »naslednji delovni dan«. 
 
8. Potrditev odstopanj od Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
9. Ponovno odločanje o Sklepu o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine 

Kranj in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj 
Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
 
Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
10. Razno 

Ni bilo obravnavanih zadev.  
 
Seja je bila zaključena ob 8.55. 
 
 
 
Zapisala: 
Sabina Metelko                                                                Andreja Kert               
         Podpredsednica  

 


