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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 24. sejo  

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jakob Piskernik 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se strinja s potrditvijo mandata predlaganemu kandidatu. 

 

B. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jernej Bizjak 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se strinja s potrditvijo mandata predlaganemu kandidatu. 

 

C. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Darja Kovačič 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se strinja s potrditvijo mandata predlagani kandidatki. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pri točkah 3. A, 3. B in 3. C, se 

z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

A. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013  

 

B. Status javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 
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Statutarno pravna komisija: 

- Statutarno pravna komisija po pregledu dokumentacije meni, da je zadeva zakonita in 

sklepa Komisije za pritožbe ni mogoče upoštevati. 

- Komisija za pritožbe nima pristojnosti za ocenjevanje zakonitosti posameznih odločitev 

Sveta MOK in občinske uprave. Obravnava lahko pritožbe v skladu z 38. členom Statuta 

MOK in pritožbe posreduje pristojnemu organu v pristojno reševanje. 

 

C. NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save 

 

 

4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU IN OCENA 

IZVEDLJIVOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PODROČJU 

IZVAJANJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI 

KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne 

službe linijskih prevozov v mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega 

partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – druga 

obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagane sklepe, ki se nanašajo na točko o izvajanju 

mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  podpirajo gradivo odloka in prvi ter drugi sklep, ostalih treh 

(3., 4., 5.) sklepov pa ne. 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE 

(LEAG) – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

- Določi se, da se sprememba odloka začne uporabljati naslednji dan po objavi. 

- V 17. členu je zapisano, da se zahteva znanje slovenščine na srednji ravni, kar je 

nesprejemljivo in je potrebno izenačiti z angleščino, tako da se za oba jezika zahteva 

znanje na višji ravni. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – prva obravnava in z njim 

soglaša. 
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Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske 

(LEAG) – prva obravnava  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  so se seznanili z gradivom. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

1. Komisija soglaša s Sklepom o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju 

predšolske vzgoje. 

2. Komisija soglaša, da Uprava Mestne občine Kranj na podlagi 1. točke dodeli koncesijo 

izbranemu kandidatu. 

 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o dodelitvi koncesij za 

opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, se z njim strinjajo in predlagajo 

Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  so se seznanili z gradivom. 

 

 

7. PRISTOP MESTNE OBČINE KRANJ H KONVENCIJI ŽUPANOV 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  so se seznanili z gradivom. 

 

 

8. POROČILO O DELU LAS (LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG) ZA LETO 2012 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v mestni 

občini Kranj za leto 2012.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  so se seznanili z gradivom. 

Prisotni člani Komisije za KS so podprli predloga Janeza Kovačiča, predstavnika KS v LAS, 

da se občinski upravi predlaga povečanje sredstev za delovanje LAS v proračunu 2014. 
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9. OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D02/3 – ŠOLSKI CENTER 

ZLATO POLJE (UR.L. RS, ŠT. 59/12) 

 

Statutarno pravna komisija: 

Uprava naj razmisli kateri del 7. in 8. člena naj se obrazloži ter ali ne bi bilo bolje sprejeti 

spremembe Odloka po skrajšanem postopku. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Ur.l. RS, št. 59/12) in z njim 

soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  so se seznanili z gradivom. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 
 


