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Številka:    900-01/2020-6-401102 
Datum:      26. 01. 2021 
 
        
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   23. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 23. 12. 2020 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23. 12. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA OŠ STRAŽIŠČE  KRANJ 

C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA OŠ HELENE PUHAR  KRANJ 

D. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE MESTNE KNJIŽNICE KRANJ 
E. SOGLASJE K RAZREŠITVI DIREKTORJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 
 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

A. POSLOVNI REZULTAT JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ ZA LETO 2019  - 

POTRDITEV RAZPOREDITVE PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino točke: Poslovni rezultat 

javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za leto 2019-potrditev razporeditve presežkov prihodkov 

nad odhodki in se z njo strinjajo. 

 

 

4. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganega Odloka o 
rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021. 
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Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z rebalansom proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2021 na področjih dela komisije.  
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 
 
 

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 
 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
 

 
6. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN GORENJSKE – OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija podaja na besedilo osnutka odloka sledeče pripombe: 

- Iz preambula se briše letnica sprejema odloka, 
- K 4. členu, tretji odstavek, besedilo »soglasje občin ustanoviteljic«: spremeni naj se na način, da 

se opredeli ustrezna večina, potrebna za sprejem odločitve, 
- K členom 5 – 17: vsebina drugega in tretjega 5. člena se po nepotrebnem ponavlja v vseh 

navedenih členih, 
- 5. člen, peti odstavek: soglasje županov občin ustanovitelj – krepki zapis se doda. Hkrati naj se v 

besedilu celotnega odloka preveri pravilnost zapisa, kateri organ sprejme oz. poda soglasje k 
posameznim odločitvam, 

- Preveri se ustreznost zapisa četrtega odstavka 6. člena, sicer se črta »oziroma katere predpis je 
bil kršen«, enako v tretjem odstavku 7. člena, 

- V petem odstavku 9. člena se »identificira« nadomesti z »izkaže«, 
- V drugi povedi šestega odstavka 10. člena se črta »skupne službe notranje revizije«, v besedilu 

celotnega člena naj se uporabi enotno poimenovanje  »skupna služba notranje revizije«, 
- V petem odstavku 17. člena – v zadnji povedi del besedila manjka 
- K prvemu odstavku 18. člena – nikjer ni določeno, kakšne pogoje morajo izpolnjevati vodje, prvi 

odstavek ne ureja načina razrešitve (po enakem postopku kot za imenovanje),  
- Drugi odstavek 18. člena – se dopolni »v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence«,  

- V 22. členu – besedilo drugega odstavka naj se glasi:  »Potrebna sredstva za delovanje se 

izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto, ter se delijo samo med tiste občine, za 
katere zaposleni naloge opravljajo«, 

- V 24. členu se v prvem odstavku črta »ustanovitvenega akta«. Drugi odstavek spremeni tako da 
se glasi: »Predlog pripravi direktor skupne uprave«. Namesto v drugem odstavku naj se ga zapiše 
kot nadaljevanje prvega odstavka.  

- Prvi odstavek 25. člena naj se spremeni način, da se pravilno opredeli zaporedje sprejemanja 
odloka v primeru pristopa nove občine. V prvem odstavku 25. člena se črta »na pristojnem 
organu občine« 

- V četrtem odstavku 30. člena se »delodajalci« zapiše v ednini. 
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Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganega sklepa pod 

točko Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske-osnutek in se z njim strinjajo. 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 
4 (KOLODVOR) – PRVA OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

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

urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – prva obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) v prvi obravnavi in nanj nima pripomb.  
 
 

 
8. ODLOK  O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA POSLOVNO 

– PROIZVODNE CONE HR 6/1 HRASTJE – DRUGA OBRAVNAVA  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

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

poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – druga obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom  o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje in nanj nima 
pripomb. 

 
 
 

9. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, 
KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, KANJON KOKRE – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR 

K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, kanjon Kokre – druga obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, kanjon Kokre in nanj nima 
pripomb.  
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10. ODLOK SOFINANCIRANJU PROJEKTOV OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI 
OBČINI KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganega sklepa pod 

točko Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske-osnutek in se z njim strinjajo. 

Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini 
Kranj za obdobje od 2021 do 2023. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v 

Mestni občini Kranj – druga obravnava. 

 
 
11. ODLOK O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ (URADNO 

PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1)  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj 

(uradno prečiščeno besedilo – UPB1). 

 
 
12. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 

JANEZA PUHARJA KRANJ - OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj. 
 
 
 
13. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj. 
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14. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V 

MOK - PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganega Odloka o  

spremembah Odloka o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v MOK –predlog in se z njim strinjajo. 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v MOK. 
 
 
 
15. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganih sklepov pod 

točko Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu in se z njimi strinjajo. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s ceno pomoči družini na domu. 
 
 
 
16. PREDLOG CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganih sklepov pod 

točko Soglasje cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v MOK in se z njimi strinjajo. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini 

Kranj. 

 
 
17. OPREDELITEV DO OSNUTKOV POKRAJINSKE ZAKONODAJE V SLOVENIJI 
/ 

 

 

 

18. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

/ 


