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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

 

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

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.4.2016 IN 17. 

SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 25.5.2016 TER POROČILA O IZVRŠITVI 

SKLEPOV  

/ 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. IMENOVANJE NADOMESTNIH DVEH ČLANOV KOMISIJE ZA MEDOBČINSKO IN 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRITOŽBE 

 

C. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO KRANJSKIH VRTCEV 

 

D. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA/LOKALNE SKUPNOSTI V SVETE 

JAVNIH ZAVODOV: OŠ PREDOSLJE KRANJ, OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ, KRANJSKI 

VRTCI IN GIMNAZIJA KRANJ  

 

 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Komisija za finance:  

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija  se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi z dopolnitvijo načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj, dopolnitvijo načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj in ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra.  
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A. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

 

B. Odprtje NRP 40700021 Nakup knjižnice in zagotovitev sredstev za plačilo zadnjega dela 

kupnine 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

 

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

dopolnitev 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z 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 je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 
pripomb, razen v delu, ki se nanaša na nakup nepremičnine – parc. št. 146/1, k.o. 2100 – Kranj, na 
katerem stoji stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju. Komisija meni, da 
je glede na namen, za katerega se ta nepremičnina pridobiva, cena 185.000 EUR previsoka. Z 
nakupom nepremičnine se strinja le v primeru, da bosta lastnici nepremičnine pokrili večji del stroškov 
povezanih z rušenjem stavbe. 
 

 

D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

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 je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 
pripomb.  
 

 

 

E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 684/4, 684/6, 

684/8, 684/10, 684/12 in 684/14, vse k.o. 2130 - Pševo 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 

 

F. Odprtje novega NRPja in prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na NRP 

40600208 Ureditev Gasilskega trga 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom. 
Komisija meni, da je glede na namen, za katerega se nepremičnina – parc. št. 146/1, k.o. 2100 – 
Kranj, na katerem stoji stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju, 
pridobiva, cena 185.000 EUR previsoka. Z nakupom nepremičnine se strinja le v primeru, da bosta 
lastnici nepremičnine pokrili večji del stroškov povezanih z rušenjem stavbe. 
 

 

 

 

4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb, saj je bilo besedilo usklajeno na podlagi pripomb, ki jih je SPK podala na 

izredni seji. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija zahteva, da predlagatelj upošteva pripombe k statutu podane v prilogi 1 – gradivo za sejo 

komisije za KS z dne 20.6.2016. 

 

Komisija za turizem: 

a. Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Statuta MOK – 1. obravnava v delu, 

ki se nanaša na delovno področje Komisije za turizem.  

b. Komisija za turizem zaradi sinergij na področju turizma, kulture in športa predlaga, da 

se področje Komisije za turizem združi s področjem komisije za kulturo in šport v 

skupno Komisijo za turizem, kulturo in šport.  

 

Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila s Statutom Mestne občine Kranj. Predlaga spremembo 77. člen, ki govori o 
sklepčnosti zbora občanov. Predlaga določilo, da je zbor občanov sklepčen, če je prisotnih pet 
odstotkov volivcev ali 50 volivcev. 
 

 

 

5. ODLOK O USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO 

PODJETJE, D.O.O. – 1. OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija:  

Uskladi naj se besedilo 23. in 25. člena odloka v delu, kjer se navaja pristojnost predlagati odpoklic 

direktorja javnega zavoda. Hkrati SPK predlaga, da naj se obrazloži, kakšne so posledice izločitve 

občine iz sistema enotnih cen po 36. členu odloka. 

 

 

 



4 

 

Komisija za gospodarstvo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno 
podjetje, d.o.o., s pripombo da se preveri, ali je predzadnja alineja drugega odstavka 19. člena 
skladna z zakonodajo oz. se jo črta ali premakne pod pristojnosti Skupščine 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. – 1. obravnava s pripombo: »Do seje Sveta MOK v sredo 22.6.2016 se natančno 

precizira, kako je z izstopom ostalih občin glede skupne cene, predvsem v primeru, ko neka občina ne 

želi potrditi enotne cene. Sporen je 36. člen odloka. Komunala npr. predlaga enotno ceno, lahko pa se 

zgodi, da je katera od občin ne potrdi.« 

 

 

 

6. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA -  PREDLOG ZA SKRAJŠANI 

POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o dopolnitvi 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj in nanj nima 
pripomb. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  

Komisija se je seznanila z Odlokom o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Mestne občine Kranj – 1. obravnava -  predlog za skrajšani postopek in nima pripomb. 

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 

OBMOČJA BR 1 – BRITOF JUG – 1. OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 

lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof jug (prva obravnava). 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta 

območja Br 1 – Britof jug – 1. obravnava s pripombo: »Obvezno se zagotovi rezervacija zemljišča za 

izvedbo rondoja, kot priključek na avtocesto, Kranj sever.« 

 

 

 

8. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRT IN KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ZMRZLIKAR – 

2. OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za kmetijstvo: 

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

kmetijskega gospodarstva Krt in kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar, se z njim strinja in predlaga 

Svetu MO Kranj, da ga sprejme.   

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  

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

kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt – 2. obravnava in nima pripomb. 

 

 

 

9. PREDLOG CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 

Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Predlog cen storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod in se z njimi strinjajo. 
 

Komisija za krajevne skupnosti  

Komisija nasprotuje sprejemu predlaganih cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod 

 

Komisija za kmetijstvo:  

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Svetu 

predlagamo, da predlagane cene potrdi, z glasovi 3 ZA in 1 PROTI. 

 

 

 

10. IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU PRAVIC PORABE SREDSTEV V VSAKOKRATNEM 

SPREJETEM PRORAČUNU OBČINE- FINANČNO JAMSTVO ZA ODLAGALIŠČE TENETIŠE 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Izjava o zagotavljanju 
pravic porabe sredstev v vsakokratnem sprejetem proračunu občine-seznanitev z višino finančnega 
jamstva in odgovornostjo glede izvajanja zakonsko predpisanih ukrepov na odlagališču Tenetiše in se 
z njim strinjajo. 
 
 

 

11. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV V ZASEBNEM VRTCU DOBRA TETA, PE PRI DOBRI LUČKI 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Sklep o spremembah 
Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu  Dobra teta, PE Pri Dobri lučki 
in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s Sklepom o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno- Varstvenih programov v 
Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki. 
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12. SOGLASJE MESTNE OBČINE KRANJ K PREČIŠČENEMU BESEDILU STATUTA 

OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s prečiščenim besedilom Statuta OZG. 
 

 

 

13. PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 

 

/ 

 

 

14. IMENOVANJE ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA IZVEDBO NADZORA S PODROČJA NAČRTA 

RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015, 

ANALIZA IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA ENERGETSKE OBNOVE IN DOLOČENIH 

POSTAVK OSNOVNE ŠOLE OREHEK KRANJ 

 

/ 

 

 

15. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc 

 


