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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 35. sejo  

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B, 3. C, 3. D in 3. 

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 

 

A. Sodna poravnava glede prenosa vodovoda Golnik in kanalizacije Golnik v last Mestne 

občine Kranj 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom Sodna poravnava glede prenosa vodovoda Golnik 

in kanalizacije Golnik v last Mestne občine Kranj. 

 

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na delu zemljišč parcelna številka 636/0 in 657/0 

obe k.o. 2139 – Mavčiče 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Ukinitve statusa grajenega javnega dobra na 

delu zemljišč parcelna številka 636/0 in 657/0, obe k.o. 2139 Mavčiče.   

 

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 



Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 

Mestne občine Kranj za leto 2014.  

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

 

D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014.  

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

E. Odprtje novega NRP Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 

 

 

4. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE:  

 1. člen: črta se kdo je izdelal Program opremljanja in št. projekta,  

 3. člen, 1. odstavek: obrazložiti je potrebno kaj je to tekstualni del, 

 9., 10., 11.,12. člen: podrobneje je potrebno obrazložiti navedene člene do seje Sveta Mestne 

občine Kranj. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Mestne občine Kranj. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje MOK (prva obravnava). 

 

 

5. ODLOK  O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S TOPLOTO IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO »DOLB TRSTENIK« – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: za vse tri odloke »DOLB TRSTENIK, MAVČIČE IN GORIČE« 

Obrazložitev naj se dopolni tako, da se obrazloži: 



 zakaj gre to gradivo že sedaj v obravnavo na sejo Sveta Mestne občine Kranj, glede na to da se bo 

oblikovala nova vlada in tudi nov Svet Mestne občine Kranj in je financiranje odloženo po tem 

obdobju, 

 ali bo koncesionar pobiral od 15 % ali od 85 %, 

 zakaj se enako ne obravnavajo tudi ostale krajevne skupnosti ali se lahko takšna možnost da tudi 

ostalim prebivalcem, obrazloži naj se zakaj so ravno te 3 krajevne skupnosti izbrane, 

 kaj bo z amortizacijo, 

 ali se bo cena koncesionarja določala na podlagi z njegove strani vloženih sredstev ali bodo 

sestavni del cene tudi nepovratna sredstva s strani države od katere vrednosti se bo obračunavala 

amortizacija in kdo bo z njo razpolagal, 

 glede na to, da je iz obrazložitve razvidno, da naj bi se oskrbovalo tudi župnišče v Goričah, naj se 

ugotovi, če ne gre v resnici za Dom Krajanov, 

  potrebno je opredeliti ekonomiko investicije, 

Členi: 

- 2. člen, 5. odstavek: opredeliti je potrebno, kaj pomeni besedna zveza »neločljivo povezane«, in 

kaj pomeni da gre za tiste dejavnosti, ki jih določi pristojna služba občinske uprave, 

- 4. člen: zaradi nasprotja v samem stavku, se črta beseda »izključno«. Drugi stavek se spremeni 

tako, da se glasi:« Podrobno bodo javni objekti, ki jih bo zajemala koncesija, opredeljeni v razpisu 

za podelitev koncesije, ter v koncesijski pogodbi«, 

- 7. člen, 2. odstavek: opredeliti je potrebno, katere so osnovne sposobnosti, 

- 7. člen, 2. odstavek, 1. alineja: zamenja se distribucija toplote in proizvodnja toplote, tako da je 

proizvodnja navedena na 1. mestu, 

- 7. člen, 2. odstavek, 2. alineja se glasi:« če je koncesionar finančno in poslovno usposobljen za 

izvedbo investicij«, 

- 7. člen, 2. odstavek, 5. alineja: se črta, 

- 9. člen, 1. odstavek: kdaj lahko koncesionar prekine izvajanje javne službe naj se opredeli glede 

tistih možnosti, ki jih zakon ne pozna, saj v primeru, če so le-te določene za zakonom, ni potrebno, 

da so določene tudi s tem odlokom, 

- 11. člen, 1. odstavek: se popravi tako, da se pred številom 15 doda beseda »največ«, 

- 11. člen, 2. odstavek: na koncu stavka se doda še besedilo:«, vendar najdlje za 1 leto.« 

- 13. člen, 1. odstavek: besedilo se popravi tako da se glasi: » Koncesionarja izbere koncedent na 

podlagi naslednjih meril:« 

- 13. člen, 2. odstavek: besedilo se popravi tako da se glasi: »Koncedent podrobneje opredeli in 

ovrednoti merila v razpisni dokumentaciji«, 

- 14. člen: podrobneje se opredeli v 3. alineji za kakšno garancijo gre, 

- 15. člen: 2. stavek se črta, 

- 18. člen, 4. odstavek: za besedo koncedent se da piko, ostalo besedilo se črta. 

- 20. člen, 6. alineja: za besedo javnosti se doda besedna zveza »z območja izvajanja koncesije«, 

- 20. člen, 8. alineja: besedilo uvedeni z javnim predpisom se nadomesti z besedo predpisani, 

- 20. člen, 12. alineja: navesti je potrebno kakšne projekte, 

- 20. člen, 15. alineja: na koncu stavka se doda besedilo »s strani 3. oseb«, 

- 20. člen, 16. alineja: drugi del stavka se glasi: »ki jo je zgradil sam;« 

- 21. člen, 4. odstavek: beseda vzdrževalec se nadomesti z besedo koncesionar, 

- 22. člen: 1. stavek se glasi: »Dolžnosti koncedenta so predvsem, da:« 

- 22. člen, 1. alineja: črta se beseda da na začetku stavka, 

- 22. člen, 2. alineja: besedna zveza »pisno obveščanje« se nadomesti z besedno zvezo »pisno 

obvešča«, 

- 25. člen, 1. odstavek: besedna zveza »z zakonom« se nadomesti z »v pogodbi z uporabnikom«, 

- 30. člen: v gradivu je potrebno obrazložiti ekonomiko investicije, 

- 32. člen, 1. odstavek: zadnja alineja se spremeni, tako da se glasi: » v primeru začetka postopka 

insolventnosti in drugih primerov prenehanja«, 

- 33. člen, 1. odstavek: 6. alineja se črta, 

- 33. člen, 2. odstavek: črta se besedna zveza »in šeste alinee«, 

- 34. člen, 1. odstavek: opredeliti je potrebno, v katerih primerih pride do odkupa, 



- 35. člen: naslov člena se spremeni v »Sporazumni prenos koncesije«, 

- 35. člen, 1. odstavek: na koncu stavka se doda še besedilo: »in to na način, ki je predpisan za izbor 

koncesionarja«, 

- 35. člen, 2. odstavek: se črta. 

Komisija še predlaga, da se k osnutku odloka (odlokov) kot priloga doda koncesijska pogodba, v 

vseh primerih, ko se nanjo sklicuje. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske 

javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Trstenik«, s pripombo, da se 4. 

člen na koncu dopolni z besedilom: »s tem, da mora koncesionar obvezno priključiti vse javne objekte 

v lasti Mestne občine Kranj«. 

 

 

6. ODLOK  O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S TOPLOTO IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO »DOLB MAVČIČE« – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE NAVEDENE PRI 5. TOČKI 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske 

javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Mavčiče«, s pripombo, da se 4. 

člen na koncu dopolni z besedilom: »s tem, da mora koncesionar obvezno priključiti vse javne objekte 

v lasti Mestne občine Kranj«. 

 

 

7. ODLOK  O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S TOPLOTO IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO »DOLB GORIČE« – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE NAVEDENE PRI 5. TOČKI 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske 

javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Goriče«, s pripombo, da se 4. 

člen na koncu dopolni z besedilom: »s tem, da mora koncesionar obvezno priključiti vse javne objekte 

v lasti Mestne občine Kranj«. 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI IN PRAVILIH 

CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE:  

 člen, 2. odstavek:«in podobno« se črta, našteje se taksativno, 

 5. člen, 3. odstavek: doda se besedilo: »Zadnji stavek 6. člena se črta.« 

 25. člen, 2. odstavek: za besedo prometu se da pika, ostalo besedilo se črta. 

Pripombe k veljavnemu odloku: 

 1. člen, 7. odstavek: odlok je potrebno ponovno proučiti iz razloga varnosti skladno z načrtom 

intervencijskih poti, predlaga se tudi globa za kršitelje, 

 11. člen: beseda upravljavec se nadomesti z besedo izvajalec, 



 14. člen, 2. odstavek: dodati je potrebno koliko časa se hranijo osebni podatki, 

 26. člen, 17. točka 1. odstavka: naj se ponovno prouči in navede kaj je to podobnih               

površinah, 

 34. člen, 8. odstavek: navesti je potrebno katere ukrepe ali pa odstavek v celoti črtati. 

 

 

9. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1.) TOČKE 11. ČLENA ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO 

URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA   

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1.) točke 11. člena Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja.   

 

 

10. SEZNANITEV S PRIPRAVO NOVE STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 

2014-2023 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-

2023, se z njo strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jo sprejme. Hkrati predlagajo, da se določi 

prioritetna lista projektov, na kateri naj imajo najvišjo prioriteto tisti projekti, ki so za Kranj nujni in 

imajo glede na finančne zmožnosti realno možnost izvedbe. Prav tako predlagajo, da uprava iz 

preteklih izkušenj ugotovi, kaj je potrebno še storiti, da bo bolj uspešna pri pridobivanju evropskih in 

državnih sredstev, ki bodo ključni tudi za realizacijo projektov določenih v  novi strategiji.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-

2023 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede  priprave nove Strategije trajnostnega razvoja 

MOK 2014-2023. 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK  2014-

2023. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-2023. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-2023. 

 

 

11. PRAVILNIK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O ODDAJANJU 

PROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga  v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 



12. PRAVILNIK O TARIFNEM SISTEMU RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

MESTNI OBČINI KRANJ  

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE:  

 1. odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične po potrditvi cen.« 

 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Mestni občini Kranj 

 

 

13. ODREDBA O CENAH ZA ODSTRANITEV VOZIL  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Odredbo o cenah za odstranitev vozil, se z njo 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jo sprejme. 

 

 

14. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV 

OBČINSKEGA POMENA V MOK 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega 

pomena v MOK ter predlaga MS njegov sprejem. 

 

 

15. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2015  

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2015 ter predlaga MS njegov 

sprejem.  

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 


