
  
 Mestni svet  
  
 Statutarno-pravna komisija     
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 132   E: sabina.metelko@kranj.si    
 S: www.kranj.si 

  
 
 
 
 

1 | 4 

 

Številka: 032-6/2019-39-(406202) 
Datum: 28. 5. 2020 
 

Z A P I S N I K 
16. seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v četrtek, dne 28. 5. 2020 ob 8.00 uri, v sobi št. 9 

poslopja Mestne občine Kranj 
 
PRISOTNI: 

- Andreja Kert, podpredsednica 
- Stanislav Boštjančič, član 
- Milan Glamočanin, član 
- Klemen Valter, član 
- Mateja Koprivec, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 
- Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte  
- Mihaela Šuštar Gruber,  Urad za okolje in prostor 
- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti 
- Janez Černe, podžupan 
- Sabina Metelko, tajnica SPK 

 
Podpredsednica  je ugotovila, da je komisija sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red seje se na predlog mestne uprave dopolni z novo, 10. točko: 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 15. seje Statutarno pravne komisije 
2. Premoženjske zadeve 
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - predlog 
4. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom 

drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - osnutek 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj - 

osnutek – predlog za skrajšani postopek 
6. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna - prva obravnava 
7. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 - Zgornje Bitnje, na funkcionalnih 

enotah FeS1/1 in FeS1/2 
8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Simona Jenka Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 
9. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Kranj - osnutek - predlog za skrajšani 

postopek 
10. Zahteva za sprejem obvezne razlage 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega 

mestnega jedra Kranja 
11. Razno 

 
Po glasovanju je dnevni red soglasno  (3 ZA) sprejet. 
 
 
1. Potrditev zapisnika 15. seje Statutarno pravne komisije  

Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela  naslednji 
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SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 15. seje Statutarno pravne komisije z dne 8. 5. 2020. 
 
2. Premoženjske zadeve 

Uvodna pojasnila je podala Tanja Hrovat. 
Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
 
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj – predlog 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
Komisija je soglasno (3 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

4. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil 

članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - 

osnutek 

 

Uvodna pojasnila je podala Mateja Koprivec. 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na predlagano besedilo, predlaga pa, da se 
pri ureditvi plačil članom nadzornega odbora zasleduje sorazmernost glede na plačila članom mestnega 
sveta. SPK še predlaga, da se  v zvezi z upravičenostjo do plačila sejnin mestnim svetnikom pod pogojem 
navzočnosti pri obravnavi 2/3 točk dnevnega reda kot izjema upošteva možnost obstrukcije seje mestnega 
sveta. V razmislek izpostavlja vprašanje, ali takšna prisila glede navzočnosti na sejah ustreza delovanju 
mestnega sveta kot političnega organa.  
 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj - 

osnutek – predlog za skrajšani postopek 

Uvodna pojasnila je podal Marko Čehovin. 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani 
postopek. 
 
6. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna - prva obravnava  

 
Uvodna pojasnila je podala Mihaela Šuštar Gruber. 
 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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7. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 - Zgornje Bitnje, na funkcionalnih 

enotah FeS1/1 in FeS1/2 

Uvodna pojasnila je podala Mihaela Šuštar Gruber. 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 

šole Simona Jenka Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 

 
Uvodna pojasnila je podala Nada Bogataj Kržan. 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela  naslednji 

 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija se strinja s predlaganim besedilom in s predlogom za skrajšani postopek, 
predlaga le redakcijski popravek na način, da se iz besedila črta navedba »bivša Ekonomska šola«. 
 

9. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Kranj - osnutek - predlog za 

skrajšani postopek 

Uvodna pojasnila je podala Nada Bogataj Kržan. 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani 
postopek. 
 
 
10 Zahteva za sprejem obvezne razlage 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega 
mestnega jedra Kranja 
 
Uvodna pojasnila sta podala Mihaela Šuštar Gruber in Janez Černe. 
Komisija je soglasno (4 ZA) sprejela naslednji: 
 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija predlaga naslednje besedilo  
 
OBVEZNE RAZLAGE 
6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08 in 53/11): 
 
Določbo podtočke 6.4 v točki B 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega 
jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08 in 
53/11) je potrebno razlagati in razumeti tako, da se kot dovoljene dejavnosti v karejih 3, 5, 9, 12, 13, 
18B, 20, 21, 26, 28 in 36 štejejo dejavnosti, ki se v skladu z 10. odstavkom točke 2.1.1.2 devetega člena 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 
20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18 in 76/19) glede na vrste objektov in njihov namen lahko 
opravljajo na območju namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, z izjemo bencinskih 
servisov. 
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10. Razno 

Valter Klemen želi odgovor v zvezi s predlogom SPK, naj mestna uprava državnemu zboru predlaga 

sprejem obvezne razlage 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 

 
Seja je bila zaključena ob 9.15. 
 
 
 
Zapisala: 
Sabina Metelko                                                               Andreja Kert               
         Podpredsednica  

 


