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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 25. sejo  
 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo točk 3A-3H. 

 

A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 2726/0, k.o. 2132 – 

Bitnje  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A ter vsebino gradiva 

pod točko 3. G in 3. H, s predlaganim sklepom se strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga 

sprejme. 

 

B. Zagotovitev sredstev za splošne materialne stroške kompleksa Khislstein v letu 2013 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

C. Zagotovitev sredstev za plačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. C, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
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D. Prošnja za pisno soglasje k izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. členu Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2-UPB5) 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se pod točko 3. D seznanili s predlagano prošnjo za pisno soglasje k 

izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. členu Zakona o javnem naročanju, se z njo strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ji ugodi. 

Hkrati naj se člane komisije seznani s podatki, kolikšna je celotna vrednost projekta Obnova ulic 

mestnega jedra – 2. faza  ter v kakšni višini je bil sofinanciran s strani  Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

 

E. Predlog prerazporeditev sredstev med NRP 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko 3. E, se z njimi strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so soglasno podprli predlog Karla Piškurja, da se ne strinjajo s 

prerazporeditvami. 

 

 

F. Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na NRP Investicijsko vzdrževanje cest – 

nujni posegi 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Predlagani sklep ni bil sprejet. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. F, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

 

G. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 – 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Člani komisije so se z večino glasov strinjali s predlagano prodajo zemljišč parcelna številka 180/1 in 

179/0, k.o. Struževo. Predlagali so, da se obrazložitev dopolni s pogoji prodaje. 

Predlagana prodaja zemljišča parcelna številka 75/13, k.o. 2121 - Klanec ni bila sprejeta.  

Člani komisije so se soglasno strinjali s predlagano prodajo zemljišča parcelna številka 2726/0 k.o. 

2132 - Bitnje. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A ter vsebino gradiva 

pod točko 3. G in 3. H, s predlaganim sklepom se strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga 

sprejme. 

 

 

H. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013 - 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Predlagana dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 

2013 ni bila sprejeta. 
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Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A ter vsebino gradiva 

pod točko 3. G in 3. H, s predlaganim sklepom se strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga 

sprejme. 

 

 

4. ODLOK O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI KRANJ – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagan sklep o sprejemu Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni 

občini Kranj – druga obravnava. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o avto-taksi prevozih v Mestni občini Kranj (druga obravnava) in 

z njim soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

 

 

5. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO 

KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za turizem: 

1. Komisija za turizem predlaga, da se v prvi alineji 15. člena predlaganega odloka doda 

»- z dodatno izobrazbo na področju upravljanja«. 

2. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – 1. obravnava. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija predlaganega odloka ne podpira, predlaga strokovnim službam njegovo dopolnitev in 

obravnavo gradiva ponovno na naslednji seji MS. 

 

Statutarno pravna komisija: 

- Uprava naj razmisli, če ne bi bilo bolje sprejeti le spremembe obstoječega odloka in ne čisto nov 

odlok, saj se z novim odlokom ustanavlja nov zavod, s čimer bi se močno zavlekel postopek; 

- 11. člen:  alineja ki določa »druge naloge« naj gre na konec; 

- 15. člen: delovne izkušnje s »področja zavoda« naj se nadomesti z besedilom »področja 

dejavnosti, ki jo opravlja zavod«. 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE ZASNOVE 

MESTA KRANJ – DOPOLNJENI OSNUTEK (PRVA OBRAVNAVA) 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – dopolnjeni osnutek (prva 

obravnava). Komisija ne podpira vseh sprememb odloka. Nekateri predlogi za spremembe so 

sprejemljivi, nekateri ne. Po končani javni razgrnitvi in javni obravnavi, po 2.7.2013, se skliče izredna 
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seja komisije. Na izredni seji se Komisija seznani z zaključnimi pripombami z javne obravnave in 

javne razgrnitve in ponovno obravnava posamezne točke. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu dopolnjenega osnutka (prva 

obravnava) odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta 

Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

 

 

7. PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV NA PODROČJU 

DRUŽBENIH ZADEV V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev 

v Mestni občini Kranj ter predlaga Svetu Mestne občine Kranj njegov sprejem. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s sklepom, da se sprejme Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju 

družbenih zadev v Mestni občini Kranj z dopolnitvijo, da se po imenovanju članov vseh komisij o tem 

seznani Svet MOK (katere komisije so ter njihova sestava). 

 

Statutarno pravna komisija: 

Napiše se, da gre za spremembo pravilnika in ne nov pravilnik. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. Soglasno podpirajo predlog, da člane 

komisij še vedno imenuje Svet MOK in da se to ne prenese  na župana. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V 

ZASEBNEM VRTCU DOBRA TETA 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih 

programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga 

sprejme. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra 

teta, PE Pri Dobri Lučki. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 
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9. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA »AVTOBUSNI TERMINAL« 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta »AVTOBUSNI TERMINAL«, se z njim strinjajo in predlagajo 

Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta »Avtobusni terminal«. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z razlogi za pripravo Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta »AVTOBUSNI TERMINAL« in z njim soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


