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MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi komisij in Sosveta za krajevne skupnosti pri Mestnem svetu Mestne občine
Kranj za 32. sejo
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18.10.2017 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/
2. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkami od 3.A)
do 3.C).
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1297/45, k.o. Nemilje
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj
nima pripomb.
B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 250/9 in 250/10, k.o. 2121 - Klanec
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj
nima pripomb.
C. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2017 –
dopolnitev
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanjo nima
pripomb.
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Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 – OSNUTEK
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 2018 – osnutek.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2018 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima pripomb.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2018.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – osnutek
in nima pripomb.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za krajevne skupnosti se je seznanil z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018
– osnutek s tem, da podaja naslednje pripombe KS Center:
 Sistem za izposojo koles Kr's kolesom: 138.000 € za vzdrževanje in 400.000 € za nadgradnjo
sistema sta absurdna zneska za sistem, ki je v uporabi samo pomladi in poleti in še takrat je
obseg uporabe vprašljiv. Ali koristi od tega programa odtehtajo tako visoke obremenitve?
 Ustanovitev pisarne za urbano prenovo: ni sprejemljivo, da se bodo izvajalci mestnega
menedžmenta izbirali na javnem razpisu. Pisarna ne more biti kar neka vzporedna oblastna
struktura, ki deluje mimo volje krajanov. V taki pisarni morajo delati ljudje, ki Kranj poznajo in
z Kranjem živijo.
 Gradnja krožišča pred kokrškim mostom na Hujah: tam ni dovolj prostora za izgradnjo krožišča
niti ni nobenega prometnega razloga za to. Krožišče ne bo opravljalo svoje funkcije, avtobusi
in tovornjaki pa bodo morali peljati čez sredino krožišča.
 Gradnja centra za upravljanje P&R in trajnostno mobilnost: Kaj je to? Zakaj to potrebujemo in
ali je za to potrebna novogradnja – ali ga ni mogoče naseliti v katero od praznih nepremičnin
v mestu?
 Širjenje parkirišča na Hujah: širitev parkirišča KS Center pozdravlja vendar ne po obstoječem
projektu. Po izgradnji spodnjega platoja se bo naknadno preuredil zgornji plato parkirišča z
zasaditvijo dreves, rezerviranim prostorom za električna vozila, avtodome in kolesa. Ali ni
dovolj prostor za avtodome na Stari Savi? Po tej preureditvi bo iz 85 parkirnih mest za osebna
vozila ostalo le piškavih 44 mest. Stanovalci bodo tako pridobili samo 11 parkirnih mest več,
kot je trenutno stanje. Rezervirana parkiran mesta za avtodome in električna vozila na
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prvovrstnih parkirnih mestih ob mestnem jedru, kjer je največja fluktuacija osebnih vozil
stanovalcev in obiskovalcev mesta je popolna norost.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2018. Komisija za gospodarstvo predlaga, da se na naslednjo sejo povabi Kabinet župana, da obrazloži
namen in način porabe sredstev na proračunski postavki Stari Kranj

4. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH
ODPADKOV
IN
ODLAGANJA
OSTANKOV
PREDELAVE
ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA MESTNE OBČINE KRANJ –
OSNUTEK
Statutarno pravna komisija:
Komisija se strinja s predlaganim besedilom osnutka s predlogom, da se natančneje določijo pogoji
odkupa koncesije, in se na način, ki ga je predstavila predstavnica Komunale Kranj, dopolni 36. člen
odloka.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
območja Mestne občine Kranj – osnutek in ima naslednje pripombe:
- Pogodba in 8. člen Odloka nista skladna. Iz četrtega odstavka 8. člena odloka namreč izhaja,
»Predlagana cena ne sme biti višja od cene storitev, ki je določena za uporabnike na območju
Mestne občine Ljubljana, ki je investitor RCERO«.
- V odloku naj se ponovno pravno preverijo določbe od 31. do 38. člena odloka,
- Dopolnilo k 36. členu naj se poda na seji Mestnega sveta.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj in pričakuje dopolnitev 36. člena odloka glede
odkupa koncesije.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj.

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ENKRATNEM DENARNEM
PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – osnutek
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj.
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6. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA
PROGRAMA V VRTCU DUHEC D.O.O., ENOTA KRANJ
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko:
- Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec
d.o.o., Enota Kranj.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s Sklepom o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v
Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj.

7. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA
PROGRAMA ZA GOSPODARSKO DRUŽBO BUAN D.O.O., PE ZASEBNI VRTEC POD
MAVRICO
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko:
- Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za
gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s Sklepom o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za
gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico.

8. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE PROSTO OBLIKOVANE NAJEMNINE
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom o določitvi višine prosto oblikovane
cene.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.

9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
/

Zbrala:
Milena Bohinc
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