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1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 13. 5. 2020 TER
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

/
2.
A.
B.
C.
/

KADROVSKE ZADEVE
Imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za kulturo in šport
Imenovanje Nadzornega sveta Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Imenovanje predstavnikov v Svet osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj

3.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Prerazporeditev sredstev – vzdrževanje in obnova kanalizacijske infrastrukture
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije so se seznanili z vsebino predloženega gradiva.

4.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Stanovanjska komisija:
Sonja Mašič je opozorila, da izključevanje sosveta za KS ni primerno, izgleda kot da se KS umikajo od
upravljanja. Pojasnjeno ji je bilo, da gre tu le za izjemo, niti ne bo to postalo pravilo.
Komisija predlaga, da se v preostalem gradivo podpre, le glede opozorjenega pa se še razmisli o tem, ali
je potrebno gradivo popraviti.
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5.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI
OBČINI KRANJ – OSNUTEK - PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani postopek.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini Kranj – osnutek in soglaša.

6.

ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA CRNGROB IN ŠUTNA – PRVA OBRAVNAVA

Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna – prva
obravnava in soglaša.

7.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNE ŠOLE SIMONA JENKA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

Statutarno pravna komisija:
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«.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Simona Jenka Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek.

8.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JZ MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – OSNUTEK –
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani postopek.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Kranj –
osnutek – predlog za skrajšani postopek.

9.

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

Statutarno pravna komisija:
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.
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Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Komisija ne podpira sprejema Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih
delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v MO Kranj.
Pomisleke imajo glede navzočnosti mestnih svetnikov najmanj dveh tretjin točk dnevnega reda za
upravičenost do plačila sejnin in s tem povezano sorazmerni del sejnine glede na število zasedanj,
predvsem z vidika mestnega sveta kot političnega organa. Komisija ne podpira povišanja sejnin članom
nadzornega odbora.

10. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BI 42 – ZGORNJE BITNJE, NA
FUNKCIONALNIH ENOTAH FES1/1 IN FES1/2
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 – Zgornje
Bitnje, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2 in soglaša.

11. PREDLOG CEN STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Komisija se ne strinja oziroma je proti povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj.
Komisija predlaga, da naj Komunala Kranj, javno podjetje, poišče rezerve znotraj podjetja.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj in soglaša.

12. TRAJNOSTNO ENERGETSKO-PODNEBNI NAČRT GORENJSKE
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Trajnostno energetsko-podnebnim načrtom Gorenjske.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom.

13. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MOK ZA
L.2019
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK
za l.2019.

14. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2019 Z OCENO VARNOSTNIH RAZMER
/
15. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ V LETU 2019
/
16. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
/
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