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MESTNA OBČINA KRANJ  
Mestni svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
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• E: mok@kranj.si 
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Številka: 900-12/2017-6-(52/04) 
Datum: 19.4.2017 

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

      za 28. sejo  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 19.4.2017 

IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej – Sonja Mašič, 

Lilijana Plejič Ramovš, Jože Poljak, Franci Rozman 
/ 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 

izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A Premoženjskih 
zadev in se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Glede zadnjega stavka 36. člena se preveri v smislu pomena tega stavka in možne drugačne 
oblike stavka zaradi pravilnega razumevanja. 
 
 
B. Predlog prerazporeditve in odprtje novega projekta v NRP 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano prerazporeditvijo in odprtjem novega 
projekta v NRP. 
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Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
 
4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
 
Statutarno pravna komisija: 
-v uvodnem delu naj se meseci pišejo z besedo 
-številka in datum, ki sta sedaj na koncu, naj se prestavita v uvodni del, da ne bo pomotoma 
ta datum mišljen kot datum sprejema statuta 
-pod ime Statut MOK naj se doda besedna zveza »Uradno prečiščeno besedilo« in zapiše 
kratica UPB1  
-na koncu pod prehodnimi in končnimi določbami je potrebno navesti vse prehodne in končne 
določbe prejšnjih aktov 
 
 
5. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM 
ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ – 
PRVA OBRAVNAVA 

  
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z 
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj- prva obravnava. 
 
Statutarno pravna komisija: 
-v preambuli se poleg 40. člena dodata še 11. in 36. člen ZJZP kot pravno podlago 
-pri ZLS se za 14/15-ZUUJFO doda še »in 76/16 – odl. US« 
-v poglavju II. bi moral v naslovu biti omenjen »javni interes« 
-4.člen, 4. odstavek: pravilno je priloga 3, manjka tudi vejica pred »se« 
- 6. Člen 3. Odstavek se izbriše določilo o koncesnini zaradi kohezije 
-12. člen: manjka presledek 
14. člen, 1. odstavek: črta se tretja alineja 
29. člen, 3. odstavek: črta se »sklenjena ali« 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
gradbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih 
objektov v lasti Mestne občine Kranj – prva obravnava in nima pripomb. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 
podpira. 
 
 
 
6. ODREDBA O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRNIH CON IN OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za turizem:  
Komisija za turizem se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij za 
pešce. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce in 
nima pripomb. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za KS se je seznanil z gradivom. Mestni občini Kranj predlaga, da ponovno prouči 
možnost drugačne ureditve motornega prometa za stanovalce starega mesta v ulicah s 
predvideno popolno prepovedjo motornega prometa, ki so zapisane v 3.členu Odredbe o 
določitvi območij parkirnih con in območij za pešce.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij 
za pešce. 
 
 
 
7. ODREDBA O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Odredbo o določitvi območij parkiranja, 
taks in cen parkirnin. 
 
Komisija  za turizem:  
Komisija za turizem se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen 
parkirnin. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin in nima 
pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in 
cen parkirnin. 
Komisija za gospodarstvo predlaga, da se na »Sejmišču« uporabnikom omogoči 2 uri 
brezplačnega parkiranja (prvi odstavek 5. člena). 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za KS se je seznanil z gradivom. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen 
parkirnin. 
 
 
8. PRAVILNIK O ODSTRANITVI, HRAMBI, IZDAJI, PRODAJI ALI RAZGRADNJI VOZIL 
 
Statutarno pravna komisija: 
-3. člena: uprava naj preveri, na kaj se nanaša beseda »določena« 
-6.člen: ni določenega roka za odstranitev, uprava naj preveri kaj je s tem 
-7.člen: besedilo naj se spremeni tako, da ne bo zahtevano plačilo na licu mesta 
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-8., 9. člen: ponavlja se besedna zveza »s strani pristojnega organa pooblaščeni izvajalec«. 
Naj se ponavljanje odpravi. Prav tako tudi v naslednjem poglavju. 
-zamenja naj se vrstni red členov 7. in 8. 
-9. člen: prvi odstavek naj se izbriše, ker se ponavlja. Preostali del člena naj se prestavi na 
konec pravilnika, členi naj se ustrezno preštevilčijo. 
-10. člen, 2. odstavek: manjka vejica pred ter, tretji odstavek je dejansko še del drugega 
odstavka, zato naj se popravi, 4 odstavek pa preštevilči 
-10. člen, 4. odstavek: tipkarska napaka v besedi »postopa«, pravilno je »postopka« 
-14.člen, 3. Odstavek naj se zaradi nerazumevanja preveri namen in enako tudi 5. odstavek, 
besedilo naj se ustrezno popravi.  
-17.člen, 2. Odstavek, 6 alineja: manjka vejica pred da, v zadnjem stavku se besedilo popravi 
tako, da se glasi »in odpelje v danem roku« 
-18. člen: uprava naj preveri kako je z zakonsko podlago glede pridobitve lastninske pravice 
(ali se res lahko prenese le na podlagi pravilnika) 
19. člen, 1. Odstavek se briše vejica po besedni zvezi »po treh mesecih« -v pravilniku naj se 
poenoti besedilo 30 dni in mesec dni (uporablja naj se ena besedna zveza, priporoča se 30 
dni) 
-definirati bi bilo potrebno obveščanje lastnika (nikjer ni napisano, da se pred prodajo vozila 
oziroma ob samem odvozu lahko pozove lastnika, saj javno naznanilo ne zadošča) 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o odstranitvi, hrambi, 
izdaji, prodaji in razgradnji vozil. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za KS se je seznanil z gradivom. 
 
 
9. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V ZASEBNEM 

VRTCU ČAROBNI SVET D.O.O., PE MIKUJČKI  
 
Komisija  za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano ceno vzgojno-varstvenega programa v 
Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o.  PE Mikujčki in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 
Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki. 
 
 
10. PREDLOG CEN STORITEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI 

OBČINI KRANJ 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano ceno storitev na področju ravnanja z 
odpadki v MO Kranj ter s predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo v MO Kranj. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v MOK in predlaga 
obravnavo na seji mestnega sveta. 
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Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v 
MOK. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za KS se je seznanil s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki. Mestni občini Kranj 
pa podajajo pripombe na obračunavanje odvoza bioloških odpadkov in zaračunavanje 
storitev, ki niso bile opravljene.  
 
 
 
11. PREDLOG CEN STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano ceno storitev na področju ravnanja z 
odpadki v MO Kranj ter s predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo v MO Kranj. 

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo MOK in predlaga 
obravnavo na seji mestnega sveta. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo v 
MOK. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za KS se je seznanil s Predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo.  
 
 
 
12. CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Celostna prometna strategija MO Kranj. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj. 
 
 
13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
/ 
 
 
 
 
Zbrala:  
Milena Bohinc 
 
 
 
 
 


