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Številka:    900-16/2018-5-(52/04) 
Datum:      17. 10.2018 
 
         
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   41. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 17.10.2018 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 40. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 19.9.2018 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 

 
 
2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
SKLEPI, KI VELJAJO ZA VSE PREMOŽENJSKE ZADEVE: 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D in 
3.E Premoženjskih zadev s tem, da se pri točki 3.B pojasni kolikšen je strošek menjave dvigala in v 
kolikšnem deležu ga krije občina. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkami 3. A), 3. B) 
in 3. C).   
 
A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občna 2122 HUJE parcela 

162/39 in katastrska občina 2122 HUJE parcela 162/46 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
 
B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev 
 
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 2018 in se z njo strinja. 
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Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira. 

S  
C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 – dopolnitev 

 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj 
za leto 2018. 

 
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 2018 in se z njo strinja. 

 
D. Predlog odprtja novega projekta Gorenjski muzej – nakup prostorov na Savski 34 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom odprtja novega projekta Gorenjski muzej – nakup prostorov na Savski 
34. 

 
E. Predlog soglasje k podaljšanju premostitvenega kredita za izvajanje evropskih projektov za 

Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) 
 
 
3. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG ZA HITRI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano Spremembo Statuta Mestne občine Kranj. 
 
 
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2019 – PREDLOG 
 
Komisija za finance:  
Komisija za finance daje pobudo za uvrstitev na dnevni red in obravnavo točke: Odlok o proračunu MOK 
za leto 2019- predlog na sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019. 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 
 
POTRDITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVEDBO JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZGRADNJO 
REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA KRANJ 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance predlagajo umik točke Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-
zasebnega partnerstva za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj zaradi 
korekcij projekta.  
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija predlaga, da se ta točka umakne iz dnevnega reda seje Mestnega sveta. 
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Statutarno pravna komisija ima naslednje pripombe:  
- V drugem odstavku 2. člena naj se druga poved popravi, manjka predlog »V«, sklicuje pa se 

nepravilno na prejšnji odstavek; 
- 4. člen – predvidi naj se pisno soglasje k prenosu; 
- 5. člen, sedmi odstavek – obrazloži naj se pojem naročnika, v osmem odstavku pa naj se v tretji 

alineji popravi glagol priložiti; 
- 10. člen – pri navedbi primarnih uporabnikov naj se doda »ali njunih pravnih naslednikov«; 
- 25. člen, prvi odstavek: opredeli naj se izraz »pripravljalne storitve«. 

 
Komisija za gospodarstvo:  
Komisija se je seznanila s koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 
izgradnjo RVŠVC Kranj in predlaga, da se točka umakne z dnevnega reda seje Mestnega sveta 
 
 
5. ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE 

DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija:  
1. Predlagatelj naj preveri, ali je potrebno za sprejem tega odloka pridobiti soglasje oziroma sklep 
skupščine Komunale Kranj oziroma ostalih družbenic (občin) glede na to, da sedaj MOK kot ena od 
družbenic z odlokom podeljuje novo nalogo Komunali Kranj. 
2. Ker je v gradivu navedeno, da je izkazan interes več kot enega za opravljanje te dejavnosti, je potrebno 
ta interes obravnavati v skladu s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah, 
3. Predlagatelj naj preveri, ali Komunala Kranj izpolnjuje pogoje iz 8. člena ZPPDej, glede na to, da ta 
podatek iz obrazložitve ni razviden. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-
urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj.  

 
 
6. PREDLOG CEN STORITEV 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ  
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim predlogom cen storitev 24-urne dežurne pogrebne 
službe v Mestni občini Kranj.  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila s predlogom cen storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Kranj in nima 
pripomb. 

 
7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA LOGAR – USKLAJEN PREDLOG, DRUGA OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar – druga obravnava in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
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Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  usklajenim predlogom Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar – druga obravnava. 
 
 
8. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2019   
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2019. 
 
 
9. DOPOLNITEV PROGRAMA KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015-2020 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja in podpira dopolnitev Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O KANDIDATURI MESTNE OBČINE KRANJ ZA NASLOV EVROPSKA PRESTOLNICA 

KULTURE V LETU 2025 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja in podpira predlagani sklep o kandidaturi Mestne občine Kranj za naslov Evropska 
prestolnica kulture v letu 2025. 
 
 
11. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
/ 
 
 
 


