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Številka: 900-10/2017-6-(52/04) 
Datum: 19.4.2017 

 
 
 
 
 
 
 
MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi komisij Sveta Mestne občine Kranj in Sosveta za krajevne skupnosti  

      za 27. sejo  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.3.2017 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
/ 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra na 
zemljišču parcelna številka 1257/2 k. o. Kranj. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B Premoženjskih zadev. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom pod 
točko 3.B. in nanj nima pripomb. 
 
 
 
4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z Zaključnim računom proračuna MO Kranj za leto 2016.  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj  
za leto 2016. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Zaključnim računom 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 

 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM 

NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBA ŠT. 1 – SKRAJŠAN POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj – sprememba št. 1 – skrajšan postopek in 
Odlok se potrdi s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
Upošteva naj se tudi predlog Marjana Bajta: V novem skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev 
IPN MOK naj se upošteva zadnji aktualni dokument – Idejna zasnova dopolnitve kolesarskega omrežja 
v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganim odlokom.  
 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM 

NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 2 – HITER POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 2 – hiter postopek. 
Odlok se potrdi s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
Upošteva naj se tudi predlog Marjana Bajta: V novem skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev 
IPN MOK naj se upošteva zadnji aktualni dokument – Idejna zasnova dopolnitve kolesarskega omrežja 
v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganim odlokom.  
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7. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ - DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija:  
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da se dodatno gradivo k odloku umakne iz 
točke dnevnega reda, ker z njo ni vsebinsko povezana.  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o pravilih cestnega prometa v MO Kranj-druga 
obravnava. 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj -     druga 
obravnava. Odlok se potrdi s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet se strinja s sprejemom Odloka o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj – 2. obravnava 
z zaprosilom, da se ponovno razmisli o upoštevanju pripomb KS Center glede 38.člena in 2. in 3. 
odstavka 63.člena odloka.  
Ob glasovanju prisotnih 20:    15  ZA,    2   PROTI     

 URADNI ZAZNAMEK: Dne 13.4.2017 ob 11:43 je klical g. Globočnik – KS Britof in sporočil, da se 
je pri glasovanju zmotil oziroma pomotoma glasoval proti Odloku. Pravilen glas KS Britof je torej 
ZA Odlok o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj – 2. obravnava. 

 
Komisija za gospodarstvo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj-druga obravnava 

 

Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – druga 
obravnava. 
 

 

 

8. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 
TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 
– PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 
toplotno energijo na območju dela Mestne občine Kranj – prva obravnava – predlog za skrajšani 
postopek. Objekt kotlovnice je vreden vse pozornosti. V postopku naj se upošteva transparentnost vseh 
parametrov novega večjega sistema. Na seji naj se določi način obravnave. 

 
 
 
9. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2016 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s Poslovnimi rezultati javnih zavodov za leto 2016. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v MO Kranj v letu 2016.  
 
Komisija za gospodarstvo:  
Komisija se je seznanila s Poslovnimi rezultati javnih zavodov za leto 2016. 
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Komisija za gospodarstvo daje pobudo, da strokovne službe Mestne občine Kranj pristopijo k pripravi 
dokumenta, ki bo definiral pristojnosti in obveznosti predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih zavodov. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija se je seznanila s Poslovnimi rezultati javnih zavodov za leto 2016. 
 
Komisija za turizem:  
Komisija se je seznanila s poslovnim rezultatom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za 
leto 2016. 
 
 
10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
/ 
 
 
 
 
Zbrala:  
Milena Bohinc 
 
 
 
 
 


