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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 12. sejo  

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

Komisija za finance 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko premoženjskih 

zadev, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija predlaga, da se v vseh premoženjskih zadevah – za načrte oddaje v najem, razpolaganja in 

pridobivanja, ki niso obravnavane skupaj s proračunom, navede konkretna pravna podlaga. Drugih 

pripomb komisija nima. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Pri zadevi 3. D. komisija predlaga, da se točka umakne in prestavi na prihodnjo sejo.  

Komisija za KS se je seznanila z ostalimi točkami. 

 

 

A. Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganima 

sklepoma, s pripombo, da naj občinska uprava do seje Sveta Mestne občine Kranj pripravi ter 

posreduje članom sveta na mizo kalkulacijo cene ure uporabe montažne večnamenske 

dvorane in primerjavo cene ure uporabe dvorane s cenami ure uporabe dvoran v drugih 

občinah. 
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija predlaga, da uprava na Upravni enoti Kranj preveri ali je ustanovitev stavbne pravice za 

montažni objekt ustrezna rešitev za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ali bi bila glede na 

določbe Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti kakšna druga rešitev s pravnega 

vidika ustreznejša. 
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B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 2728/4 in 2727/7, 

obe k.o. 2132- Bitnje 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se strinja z načrtom oddaje nepremičnega premoženja v najem. 

 

D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 - 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

E. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

F. Prerazporeditev sredstev za sanacijo bokov odlagališča odpadkov Tenetiše 

 

G. Prerazporeditev sredstev za kogeneracijo in odplinjanje na odlagališču Tenetiše 

 

H. Pomoč delavcem družbe Gradbinec GIP d.o.o. 

 

 

 

4. ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sprejem Odloka o ustanovitvi Regijskega sveta Gorenjske regije.  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja sledeče pripombe na odlok: 

1. člen: črta se besedilo »seznam sodelujočih občin in«; 

2. člen: v drugem odstavku se za besedilom »akt o ustanovitvi« doda besedilo »v enakem 

besedilu«; 

3. člen: črtajo se 3., 4. in 5. odstavek; 

5.   člen:  - prvi odstavek naj se glasi: »Sedež sveta je: Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.«, 

ostalo besedilo se črta; 

- drugi odstavek naj se glasi: »Strokovna in administrativna opravila za svet izvaja 

regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju: RRA), ki je vpisana v evidenci službe, 

ki je pristojna za lokalno samoupravo in regionalno politiko.« 

IV. poglavje naj se glasi »Imenovanje članov sveta«; 

6. člen:  - druga alineja prvega odstavka naj se glasi »potrjevanje liste kandidatov na občinskih 

svetih.« 

- v 1. točki drugega odstavka se črtata besedi »nominira« in »izvoli«, v 2. točki se 

beseda »nominirajo« nadomesti z besedo »imenuje«; 

  - doda se nova 3. točka, v katero se uvrsti besedilo prvega odstavka 9. člena; 

  - v tretjem odstavku se črta beseda »formalno«; 
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- sedanji drugi in tretji odstavek se uvrstita v samostojen člen. 

      7. člen: se črta 

      8. člen: črta se drugi odstavek 

9. člen: besedilo prvega odstavka se uvrsti v novo 3. točko drugega odstavka 6. člena; drugi  

odstavek se črta; 

11. člen:  - prvi odstavek naj se glasi: »RRA predlaga potrditev članov sveta. Predlog vsebuje:   

- naziv sveta regije, za katerega je oblikovana lista kandidatov, 

                - zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu.« 

  - drugi in tretji odstavek se črtata. 

      12. člen:  - v prvem odstavku se besedo »Volitve« nadomesti z besedo »Potrditev«; 

  - drugi in tretji odstavek se črtata. 

13. člen:  - v prvem odstavku se besedilo »zapisnike o glasovanju« nadomesti z besedilom 

»sklepe o potrditvi predloga kandidacijske liste«, besedi »izvedenih volitvah« pa se 

nadomesti z besedama »izvedenem glasovanju«; drugi stavek se črta; 

 - v drugem odstavku se črta prvi stavek; v drugem stavku se beseda »izvoljeni« 

nadomesti z besedo »potrjeni«; 

17. člen:  črta se tretji odstavek; 

18. člen: do obravnave predloga odloka naj pripravljavec preveri ali je drugi odstavek v skladu z 

Zakonom o lokalni samoupravi; 

19. člen:  v besedilu naj se obrazloži kratico SVLR. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila z odlokom. 

 

 

 

5. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI KRANJ – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest MO Kranj – 1. obravnava in odlok 

sprejema. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja naslednji pripombi na odlok: 

1. v 1. členu se črta besedilo », ki ga prevzemajo«; 

2. v 2. členu se beseda »kategorizirajo« nadomesti z besedilom »razvrstijo po naslednjih 

kategorijah:«. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini 

Kranj v prvi obravnavi. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS podpira sprejem odloka. (ZA: 23   PROTI:  1    VZDRŽANIH: 0) 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIJA O IZVAJANJU PROGRAMA GORKI- 2. FAZA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z izvajanjem programa GORKI – 2.faza. 
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Komisija za gospodarstvo: 

1. Projektna pisarna naj preveri, ali je možno pripraviti več ločenih razpisov za gradnjo v okviru 

programa GORKI – 2. faza iz razloga zmanjšanja možnosti pritožb oz vlaganj revizijskih 

postopkov. 

2. Komisija za gospodarstvo podpira sprejem sklepov, ki se nanašajo na izvedbo programa 

GORKI – 2. faza. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

 

 

7. PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V 

VRTEC 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da: 

Svet Mestne občine Kranj sprejeme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v 

vrtec. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS soglasno podpira sprejem pravilnika.  

 

 

 

8. AKTIVNOSTI NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA ŠKODE ZARADI ALKOHOLA 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da: 

- Svet Mestne občine Kranj podpre prizadevanje Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj na 

področju prekomernega pitja alkohola. 

- Uprava Mestne občine Kranj pripravi spremembe Odloka o javnem redu in miru, v katerem se 

omeji pitje alkoholnih pijač na javnih površinah, ki niso določena za ta namen. 

- Svet Mestne občine Kranj da pobudo Sosvetu za varnost Kranj, da oblikuje alkoholno 

politiko, ki bo prispevala k zmanjševanju prekomernega pitja alkohola. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

 

 

9. POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA KRANJ ZA LETI 

2010 IN 2011 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Poročilom o poslovanju JP Komunala 

Kranj za leti 2010 in 2011, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj za leto 2010 in 2011. 
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Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s poročilom o poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj 

za leti 2010 in 2011. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

 

10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  
 

 

Informacija o stanju glede prizidka pri osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj in DIIP za področje 

osnovnošolskega izobraževanja v MOK za obdobje 2013-2016 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Člani Komisije so sprejeli naslednja sklepa: 

- Projektna pisarna naj Komisiji pojasni; na kakšen način deluje Projektna pisarna; kako 

določijo prioritetni vrstni red izvajanja investicij, oceno stroškov… 

- Ali bo Mestna občina Kranj po opravljeni sanaciji prizidka pri OŠ Staneta Žagarja lahko pisno 

zagotovila, da je objekt statično varen?  

 

Informacija – subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija je sprejela naslednji sklep: 

- Občinska uprava Mestne občine Kranj naj v zvezi s tem pripravi Vprašalnik za starše otrok, 

katerih otroci so stari do 3 let. Vprašalnik naj se predhodno v pregled posreduje tudi članom 

komisije. Vprašalnik naj dobijo starši dobijo v izpolnjevanje ob vpisu otrok v vrtec. 
 

Problem parketa v telovadnici OŠ Franceta Prešerna 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija je sprejela naslednji sklep: 

Projektna pisarna naj posreduje odgovor Komisiji ali je v ceno 44.376,00 EUR vključena tudi sanacija 

prisotnosti vlage. 
 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc 


