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Številka: 032-6/2019-44-(406202) 
Datum: 14. 9. 2020 
 

Z A P I S N I K 
18. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, dne 14. 9. 2020 ob 16.00 uri, v sobi št. 

8 poslopja Mestne občine Kranj 
 
PRISOTNI: 

- Andreja Kert, predsednica 
- Dr. Neven Polajnar, podpredsednik 
- Stanislav Boštjančič, član 
- Milan Glamočanin, član 
- Mateja Koprivec, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 
- Janez Ziherl, vodja  Urada za okolje in prostor 
- Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene zadeve 
- Sabina Metelko, tajnica SPK 

 
Predsednica  je ugotovila, da je komisija sklepčna. 
 
Člani Statutarno-pravne komisije so se strinjali, da se dr. Neven Polajnar, ki je seji prisostvoval na daljavo 
s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, zaradi odrejene karantene, šteje kot prisoten na seji. 
 
Predlagani dnevni red se dopolni, vrstni red obravnave točk pa se zaradi nadaljnjih obveznosti 
poročevalcev spremeni: 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Statutarno pravne komisije 
2. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 

Mestne občine Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 
4. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna - druga obravnava 
5. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj (id št. LP 1535) - 

predlog 
6. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora  KR ST 9/1 - Stražišče, na zemljišču parc. 

št. 173/2 k.o. Stražišče (id št. 1588) – predlog 
7. Ponovno odločanje o Sklepu o izvedbi razpisa za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 

sprejetem na 17. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 23. 6. 2020  
8. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo - UPB3) 
9. Premoženjske zadeve 
10. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom 

drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - osnutek 
11. Sprememba cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih 
12. Razno 

 
Po glasovanju je dnevni red soglasno  (4 ZA) sprejet. 
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Statutarno pravne komisije  

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
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SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 17. seje Statutarno pravne komisije z dne 18. 6. 2020. 
 
2. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

Uvodna pojasnila je podal Slavko Savič. 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju Mestne občine Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 

Uvodna pojasnila je podal Janez Ziherl. 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani 

postopek. 

4. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna - druga obravnava 

Uvodna pojasnila je podal Janez Ziherl. 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

5. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj (id št. LP 1535) – 

predlog 

Uvodna pojasnila je podal Janez Ziherl. 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

6. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora  KR ST 9/1 - Stražišče, na zemljišču 

parc. št. 173/2 k.o. Stražišče (id št. 1588) – predlog 

Uvodna pojasnila je podal Janez Ziherl. 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
7. Ponovno odločanje o Sklepu o izvedbi razpisa za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 

sprejetem na 17. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 23. 6. 2020  

Uvodna pojasnila je podala Sabina Metelko.  

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
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8. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo - UPB3) 

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
9. Premoženjske zadeve 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec.  

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

10. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil 

članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj – 

osnutek 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec.  

Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija vztraja pri sklepu, sprejetem na svoji 16. seji, dne 28. 5. 2020: »Statutarno 

pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na predlagano besedilo, predlaga pa, da se pri ureditvi 

plačil članom nadzornega odbora zasleduje sorazmernost glede na plačila članom mestnega sveta. SPK še 

predlaga, da se  v zvezi z upravičenostjo do plačila sejnin mestnim svetnikom pod pogojem navzočnosti 

pri obravnavi 2/3 točk dnevnega reda kot izjema upošteva možnost obstrukcije seje mestnega sveta. V 

razmislek izpostavlja vprašanje, ali takšna prisila glede navzočnosti na sejah ustreza delovanju mestnega 

sveta kot političnega organa.« Komisija še dodaja, da bi bilo potrebno določiti kriterije za določitev 

zahtevnosti nadzora ali pa predvideti enako plačilo, ne glede na vrsto nadzora. V četrtem odstavku 6. 

člena pravilnika naj se besedna zveza »po končani seji« nadomesti z besedilom, iz katerega bo jasno 

izhajajo, da se pridevnik »končana« nanaša na izčrpanje dnevnega reda seje. 

11. Sprememba cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih 

Uvodna pojasnila je podala Nada Bogataj Kržan. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagana besedila sklepov, s  katerimi se spreminja cena 
vzgojno varstvenih programov.   
 
Seja je bila zaključena ob 17.00. 
 
 
Zapisala: 
Sabina Metelko                                                               Andreja Kert               
         Predsednica  

 


