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Številka:    900-11/2018-5-(52/04) 
Datum:      20.6.2018 
 
         
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   39. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2018 

 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 38. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.5.2018 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 

2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
1. Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkami 2. B.,  2. 

C.,  2. D. in 2. G.  
2. Komisija za kmetijstvo se ne strinja s predlaganim nakupom dela nepremičnine na naslovu Slovenski 

trg 6, Kranj,  za namen Koncertne dvorane v Kranju, ker meni, da bi imela predvidena koncertna 
dvorana premajhno kapaciteto za potrebe Mestne občine Kranj, zato je nakup neracionalen.  

3. Komisija za kmetijstvo se ne strinja s predlagano ceno prodaje poslovnega prostora na naslovu 
Koroška cesta 29, Kranj, ker je prenizka.  Pojavljajo se namreč prevelike razlike v cenitvah med prodajo 
in nakupom nepremičnega premoženja v centru Kranja, v škodo Mestne občine Kranj.  

 
 
A. Predlog odprtja novega projekta Koncertna dvorana v Kranju ter prerazporeditev sredstev za nakup 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom odprtja novega projekta Koncertna dvorana v Kranju. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se strinja, da je dvorana potrebna, ne strinja pa se z ustreznostjo prostora ter predlaga, da je 
zadevo potrebno temeljiteje predebatirati. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom. 
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B. Predlog prerazporeditve sredstev na NRP št. 40718022 Športni objekti za namen dokončanja 
obnove garderobe v objektu športnega parka Stražišče 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom prerazporeditve sredstev na NRP 40718022 Športni objekti za namen 
dokončanje obnove garderobe v objektu Športnega parka Stražišče. 
 
C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 – dopolnitev 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 in se z njo strinja. 
 
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 – 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 2018 in se z njo strinja. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira – za 
prodajo prostora na podstrehi objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj. 
 
E. Predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo – parkirišče Huje 
F. Predlog odprtja novega projekta NRP Nadomestni vrtec Bitnje, v okviru katerega bo zagotovljen 

nadomestni vrtec Bitnje v času izgradnje novega, na lokaciji obstoječega vrtca, in prerazporeditev 
sredstev za izvedbo 

G. Predlog odprtja novega projekta Zavetišče za zapuščene živali v Kranju ter prerazporeditev 
sredstev za projektno dokumentacijo 

H. Predlog prerazporeditve sredstev – sodni zahtevek Majdič 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z 
njim strinja. 
 
 
 
 
 
3. ODLOK O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU  ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA 

ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA V KRANJU – PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega 
večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o javno – zasebnem partnerstvu  za  izgradnjo 
Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom. 
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4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 
– STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI - OSNUTEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo : 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – dopolnjen osnutek. Po strokovni razpravi je komisija 
prišla do stališča, da se v 22. in 35. člen odloka vnese naslednje besedilo: 
 
»12. alineja 22. člena se spremeni na način, da se bolje definira umestitev kolesarske povezave: 
 
(12)Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob Savi. Kolesarska pot bo urejena kot mešana površina 
za pešce in kolesarje in bo potekala po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na južni strani priključuje na 
kolesarsko pot na mostu čez Savo, na severni strani pa se kolesarska pot nadaljuje ali preko reke Kokre pri 
Sotočju in se zaključi na drugi strani odcepa ceste Sejmišče- Vodopivčeva, oznaka ceste – JP 686084, ali pa 
kolesarska pot poteka tudi po zemljiščih par. št. 251/1, 249/53, 249/89 in 254/3, vse k.o. Huje in se na 
severni strani Savske ceste zaključi z vertikalno povezavo do območja OŠ Staneta Žagarja.  
 
35. člen      (etapnost izvedbe) 
  
(1)          Novogradnje v območju OPPN so predvidene v 2 etapah: 
-              1. etapa: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE1.  
-              2. etapa: gradnja stavb B1, B2 in B3 in pripadajočih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in FE3. 
(2)          Gradbeno dovoljenje za 1. etapo gradnje stavb, s pripadajočo komunalno in energetsko  
infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb, ki so predmet 1. etape, za odstranitev obstoječega  mostu 
čez Savo, za izvedbo protipoplavnih nasipov in za rekonstrukcijo dela Savske ceste od uvoza   na Savsko 
cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje), se mora 
pridobivati istočasno. 
(3)          Pred pričetkom gradnje stavb, ki so predmet 1. etape, je treba odstraniti obstoječi most čez Savo 
in izvesti protipoplavne nasipe. 
(4)          Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb, ki so predmet 1. etape, mora biti: 
-              izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod 
Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje), 
-              izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN, 
-              zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanja stavb, ki 
so predmet 1. etape. 
(5)          Do pridobitve gradbenega dovoljena za stavbe, ki so predmet 2. etape, mora biti: 
-              izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 
0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,  
-              izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi, 
-              izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN, 
-              izvedena vsa komunalna in energetska infrastruktura. 
(6)          Gradnja prometnih površin (prometnic, površin za mirujoči promet na terenu in v kletnih 
etažah)  
               in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture 1. etape je dopustna tudi na  
               funkcionalnih enotah FE2 in FE3. 
(7)          Gradnja v 2. etapi je možna sočasno z ali po izvedbi 1. etape. 
(8)          Stavbe znotraj posamezne etape so lahko zgrajene sočasno ali v več neodvisnih fazah v  
               poljubnem časovnem zaporedju.  
Za vse faze in etape gradnje je potrebno zagotoviti priključke na prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo.« 
 
Glede sanacije mostu  čez Savo pri Planiki in protipoplavnega nasipa naj se pridobi tudi mnenje Savskih 
elektrarn. 
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Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi. 
 
 
 
 
5. ODLOK O PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA KOKRICA – USKLAJEN PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica – usklajen 
predlog in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z usklajenim predlogom Odloka o podrobnem prostorskem načrtu 
območja Kokrica. 
 
 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMINSKEGA PARKA UDIN BORŠT ZA 

ZGODOVINSKI IN KULTURNI SPOMENIK – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠAN POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za 
zgodovinski in kulturni spomenik – osnutek – predlog za skrajšan postopek in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega 
parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik. 
 
 
 
 
7. ODLOK O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE 

RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK – 
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga  mestni upravi, naj preveri, ali bi bilo smiselno v odlok vključiti določbo, da se v zvezi s 
taksami, ki jih določa ta odlok, smiselno uporabljajo taksne oprostitve, kot jih določa Zakon o upravnih 
taksah, oziroma možnost oprostitve plačila takse v primeru, da je vlagatelj prejemnik denarne socialne 
pomoči. 
 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za 
skrajšani postopek in nima pripomb. 
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Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj - osnutek-predlog za 
skrajšani postopek. 
 
 
 
8. ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – 

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj – 
osnutek – predlog za skrajšani postopek in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Mestni občini Kranj. 
 
 
 
9. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA LOGAR – DOPOLNJEN OSNUTEK, PRVA OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar – dopolnjen osnutek, prva obravnava in nima pripomb. 
Marjan Bajt se strinja z lokacijo nove kmetije in podpira sprejem OPPN je pa opozoril, da priključek na 
regionalno cesto ni vključen v OPPN. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar (prva obravnava).  

 
 
10. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija podaja pripombo v zvezi z zavrnitvijo predloga SPK, da se že v odloku opredeli način dela sveta 
zavoda, in sicer s stališča pravne pravilnosti in zakonitosti dopušča obe možnosti, torej, da se način dela 
sveta zavoda (delo na redni, izredni, dopisni seji, opredelitev, katere zadeve se lahko obravnavajo na 
dopisni seji) opredeli ali v odloku ali v poslovniku. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. 
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11. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOK– PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Kranj  
 
 
 
 
12. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V 

MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini 
Kranj. 
 
 
 
 
13. INFORMACIJA O REZULTATU ZBIRANJA PONUDB ZA IZVEDBO PROJEKTA »POENOTENJE 

ORGANIZIRANOSTI VRTCEV« 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z informacijo o rezultatu zbiranja ponudb za izvedbo projekta »Poenotenje 
organiziranosti vrtcev«, vendar ne podpirajo izvedbe tega projekta, ker ne prinaša rešitev in je finančno 
predrag. 
 
 
 
 
14. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
 
 
 
 

 


