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Številka:    900-18/2019-8-(52/05) 

Datum:      19. 6. 2019 

 

         

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 19.6.2019 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.5.2019  IN  

POROČIL O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Sprememba kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2019 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se je seznanila s spremembo kadrovskega načrta MOK za leto 2019. 

 

B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske,  

/ 

C. Razrešitev predstavnika v Skupščini Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.  

/ 

D. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se je seznanila z imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Komisija za finance:  

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

točkama 3. A in 3. B Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo.  
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Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019-dopolnitev 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

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

točkama 3. A in 3. B Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila s predlagano točko premoženjske zadeve 

 

 

4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL OBMOČJA EUP BI 42/1 

– ZGORNJE BITNJE – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo splošnega akta. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

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

EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje – 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 južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje (prva obravnava).  
 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – 

ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE - PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo splošnega akta. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 

– Šolski center Zlato polje – prva obravnava in predlaga: 

»Komisija predlaga, da se v okviru javne razgrnitve ZN Zlato polje na območju trgovskega centra Hofer 

zagotovi nova postaja KRsKOLESOM zaradi zagotavljanja trajnostne mobilnosti.« 

 

6. ODLOK O USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.  

– OSNUTEK 

 

Statutarno pravna komisija:  

1. Statutarno pravna komisija meni, da je potrebno obrazložitev akta vsebinsko dopolniti z razlogi 

za ponovno uvedbo nadzornega sveta in hkrati preveriti, ali so pristojnosti med nadzornim 

svetom in skupščino pravilno razdeljene, predvsem glede imenovanja direktorja in prokurista; 
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2. Statutarno pravna komisija želi obrazložitev, s katerim aktom je ustanovljeno javno podjetje, z 

odlokom ali družbeno pogodbo, in kakšna bo vsebina družbene pogodbe, glede na to, da so 

temeljna razmerja urejena že z odlokom; 

3. Statutarno pravna komisija zaradi številnih nedoslednosti in neusklajenosti posameznih členov 

odloka ugotavlja, da odlok ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. – osnutek 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o ustanovitvi in 
organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. . 
 

 

7. PREDLOG SPREMEMBE CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

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

točko Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Predlagatelja Komunalo Kranj 

pa pozivajo za dodatna, konkretna pojasnila o razlogih predlaganega povišanja cen storitev odvajanja in 

čiščenja odpadnih vod. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

1. Komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v mestni občini Kranj; 

2. Komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v Mestni občini Kranj; 

3. Komisija se je seznanila s cenami storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Predlagano Spremembo cen storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
 

 

8. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV PRIPOROČILA O IZVAJANJU NALOG PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

KRANJ V ORGANIH UPRAVLJANJA JAVNIH ZAVODOV 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

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

točko Sprememba in dopolnitev Priporočila o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih 

upravljanja javnih zavodov in se z njim strinjajo. 

 

 

9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Pod točko Razno so člani komisije govorili o dogodkih v Gorenjskem muzeju, namreč potrebno bo izplačati 

odškodnino na podlagi sodbe sodišča za bivšo zaposleno v tem zavodu. Razlogi oz. očitno napačne 
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odločitve za nastalo stanje so nastali še v prejšnjem mandatu sveta, stroške bo pa potrebo pokriti sedaj. 

G. B. Homan je povedal, da se boji, da se bo podobno zgodilo še pri gasilcih (GARS) in se sprašuje, zakaj 

ponavljamo napake, ki so bile storjene že v preteklosti. Stvari bi se morali lotili bolj premišljeno, kajti 

napačne odločitve pomenijo dodatne stroške in v takih in podobnih primerih ti niso majhni. Zato naj 

občina razmisli o nadaljnjih korakih glede odgovornosti. 

 

 

Zbrala: 

Milena Bohinc 


