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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 21. sejo
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28.9.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/
2. KADROVSKE ZADEVE
A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRITOŽBE
/
B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
/
C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA TURIZEM
/
D. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA/ICO KRANJSKIH VRTCEV
/
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev in se
z njimi strinjajo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi prerazporeditvijo sredstev
zaradi plačila odškodnine Dimnikarstvu Dovrtel d.o.o. in ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra v k.
o. Predoslje in Struževo.

A. Odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona
Jenka – PŠ Center«
B. Odprtje novega NRP 40700119 OŠ Stražišče – telovadnica
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C. Predlog za prerazporeditev sredstev
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in
nanj nima pripomb.
D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 718/0 k.o. 2103Predoslje
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in
nanj nima pripomb.
E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 94/8 in 269/2, obe
k.o. 2098 – Struževo
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in
nanj nima pripomb.

4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, naj predlagatelj v povezavi s 65. členom
Zakona o javnih financah vloži amandma k prvemu odstavku 70. člena Statuta, ki naj se spremeni
tako, da se besedna zveza »svet krajevne skupnosti« nadomesti s »predsednik sveta krajevne
skupnosti«, amandma k prvemu odstavku 97. člena, kjer naj se beseda »z odlokom« nadomesti z »s
statutom«. Za izvrševanje finančnega načrta krajevnih skupnosti je v skladu z Odlokom o proračunu
MOK odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti in ne svet krajevne skupnosti. Hkrati lahko
odgovornost za izvrševanje proračuna v okviru zakonskih določb drugače določi le statut občine, ne
pa odlok, kot je zapisano v prvem odstavku 97. člena predloga statuta, kot to določa tretji odstavek
19c. člena Zakona o lokalni samoupravi.
Statutarno pravna komisija še predlaga, naj predlagatelj predlog iz zadnjega odstavka besedila
obrazložitve k predlogu statuta za drugo obravnavo zaradi formalnosti postopka izrecno poimenuje in
vloži kot amandma k prvemu odstavku 98. člena.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta Mestne občine Kranj v
drugi obravnavi.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s Statutom Mestne občine
Kranj in nanj nima pripomb.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija podpira sprejem statuta s tem da predlaga dopolnitev določila v 2. odstavku 76. člena tako
da lahko zbor krajanov skliče tudi predsednik sveta krajevne skupnosti kot je zapisano v trenutno
veljavnem statutu v 61. členu. V takem primeru zbor krajanov vodi predsednik sveta krajevne
skupnosti.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
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5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK – DRUGA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, naj občinska uprava do seje Sveta Mestne
občine Kranj preuči, kaj se bo po preselitvi kmetijskega gospodarstva zgodilo z obstoječimi objekti
kmetijskega gospodarstva in ali obstaja pravna podlaga, da bi kmetijsko gospodarstvo na obstoječi
lokaciji prenehalo s svojo dejavnostjo.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev
kmetijskega gospodarstva Šenk – druga obravnava in nima pripomb.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (2. obravnava), se z njim strinja in predlaga Svetu MO
Kranj, da ga sprejme.

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V
KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je do podrobnosti seznanila s projektom OPPN Avtobusni terminal. Ob upoštevanju vseh
tehnoloških vidikov predlaganih v izvedbenih projektih bodo podani podrobni odgovori na pogosto
zastavljena vprašanja.
Projekt zajema 10 sklopov. Za 9 sklopov lahko rečemo, da so problemi rešljivi. Posebej pa je
izpostavljen problem prometa. Prometu je potrebno posvetiti posebno pozornost.
Rešuje se problem več desetletij nerešenih problemov v Kranju, vključno z novimi priključki na AC.
Komisija želi, da sprejem novega OPPN omogoči izgradnjo nove avtobusne postaje, pod pogojem, da
se krajanom Zlatega polja bivalni pogoji ne poslabšujejo temveč izboljšajo.
Komisija posebej opozarja, da sprejem predlaganega OPPN ustvari pogoje, da bo država lahko
pristopila k rekonstrukciji Kidričeve ceste, ki je nujno potrebna obnove in so že rezervirana sredstva.
In obratno, z rekonstrukcijo državne ceste se omogočijo osnove za realizacijo avtobusne postaje ter
celotnega OPPN.
Podane pripombe in predlogi:

-

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno rešiti vprašanje, kaj bo z obstoječim podhodom med
zdravstvenim domom in kotlovnico.

-

Pri nadaljnjem načrtovanju naj projektant projektne dokumentacije kolesarje vodi nivojsko.
Predlagani podvoz je neprimeren in ustvarja konfliktno točko.

-

Pri nadaljnjem načrtovanju je v okviru avtobusne postaje potrebno določiti lokacijo postaje za
mestna kolesa in predvideti dostop iz Kidričeve ceste do te postaje.

-

Pri nadaljnjem načrtovanju je pomembno rešiti lokacije semaforjev ter podhodov in najti ustrezne
tehnične rešitve.

-

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno zagotoviti varne prehode za pešce, zlasti za najranljivejšo
skupino, šolarje. Poudarek naj bo na varnosti.

-

Predlagamo, da se v 47. členu odloka doda beseda »in prometnih«. Rešuje se namreč tudi
promet.

-

Potrebno bo razmišljati o preusmeritvi večine prometa iz starih naselij ven iz mesta ter vzpostaviti
modre cone, da bo izgradnja garaže smiselna.

-

V okviru avtobusne postaje naj se predvidi napajanje za električne avtobuse in avtomobile.
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Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Avtobusni terminal v Kranju – druga obravnava, s pripombo, zakaj ni Alpetour aktivno vključen v
projekt.

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA
OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« – DRUGA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
– PRVA OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek in nima pripomb.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah.

9. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016
/

10. LISTINA TEMELJNIH PRAVIC BREZDOMNIH
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila z vsebino listine in jo predlaga svetu v sprejem.

11. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA

Zbrala:
Milena Bohinc
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