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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi komisij Sveta Mestne občine Kranj in Sosveta za krajevne skupnosti  

      za 25. sejo  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 25.1.2017 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
 

 

2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017 - 

dopolnitev 
B. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma pod točkami 3. A in 3. B 
Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  
 
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 2017 in nanjo nima 
pripomb.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Kranj za leto 2017.  
 
Stanovanjska komisija:  
Člani komisije so se seznanili z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem. 
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3. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija na besedilo poslovnika podaja naslednje pripombe: 

- 5. člen – v drugi vrstici drugega odstavka naj se besedna zveza »izvolitvi sveta« nadomesti z 
»volitvah v občinski svet«; 

- 34. člen – na koncu tretjega odstavka naj se doda besedilo »ali med mandatom ob nastopu 
izjemnih okoliščin na strani svetnika«; 

- 42. člen – SPK se s predlagano ureditvijo strinja. Proti tej ureditvi je glasoval Klemen Valter, ki 
je podal neizglasovani predlog, da se za pošiljanje gradiva in glasovanje predvidi uporaba 
varnega elektronskega predala, kar bi omogočilo dokazljivost glasovanja; 

- 46. člen in nadaljnji– SPK ponovno meni, da gre z omejevanjem časa in števila razprav, ki ga 
poslovnik uvaja v tem in ostalih členih (tudi za replike, obrazložitve glasu in na drugih mestih), 
za nepotrebno omejevanje pravice do svobodnega izražanja; 

- 98. člen  v drugem odstavku naj se za besedo »do« doda »zapisa dobesednega zapisnika in«; 
- 122. člen – pošiljanje gradiva članom delovnih teles naj se predvidi smiselno enako kot v 34. 

členu; 
- 141. člen – rok za vložitev amandmaja svetnika naj se poenoti z rokom za vložitev amandmaja 

s strani delovnega telesa; 
- 144. člen, drugi in tretji odstavek – kriterij največjega odstopa od vsebine ni zadosti jasen, prav 

tako ni jasno, ali se v primeru vloženega amandmaja k amandmaju sploh glasuje o 
amandmaju, niti ne, kdaj gre za več amandmajev k členu oziroma kdaj za amandma k 
amandmaju; 

- 150. člen – za besedo »osnutek« naj se doda »in predlog«; 
- 151. člen – prvi odstavek naj se črta. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja s predlogom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Kranj. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija se je seznanila s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj 
 
Komisija za pritožbe:  
Komisija ob posebnem opozorilu na sporna določila glede korespondenčnih sej, omejevanja trajanja 
razprav in omejevanja časa sklicevanja delovnih teles, priporoča tako kot na zadnji seji in sicer, da se 
Poslovnik spremeni v tistem delu, kjer se mora uskladiti s Statutom Mestne občine Kranj, vse ostalo 
pa naj ostane isto. 
 

Stanovanjska komisija:  

Komisija je sprejela naslednje sklepe, ki jih je potrebno upoštevati in proučiti  

do seje sveta, to je do dne 22.2.2017 in v tem smislu popraviti predlog Poslovnika: 

1. SKLEP: ne omejuje se sklicevanje sej delovnih teles, 

2. SKLEP: ne omejuje se razprav, 

3. SKLEP: upošteva se pripombe, ki so bile dane na prejšnji seji Stanovanjske komisije in ki do  

danes niso bile upoštevane. 

Komisija za gospodarstvo: 
1. Komisija se je seznanila  s Poslovnikom Mestnega  Sveta Mestne občine Kranj – 1. obravnava 

in predlaga, da se razprava (47. člen), replike (48. člen) in postopkovna razprava (50. člen) 
časovno ne omejujejo.  

2. Komisija za gospodarstvo predlaga spremembo tretjega odstavka 141. člen  tako, da 
amandmaje z obrazložitvijo morajo delovna telesa poslati notranji organizacijski enoti mestne 
uprave najkasneje zadnji delovni dan pred sejo sveta.  

3. Komisija za gospodarstvo predlaga spremembo četrtega odstavka 122. člena tako, da se 
glasi: Pristojna delovna telesa morajo poslati svoja poročila mestni upravi, in sicer notranji 
organizacijski enoti mestne uprave, ki je pristojna za organiziranje dela sveta, najkasneje 
zadnji delovni dan pred sejo sveta. 
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4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA 
ZAVODA KRANJSKI VRTCI – 1. OBRAVNAVA – predlog za skrajšani postopek 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Kranjski vrtci. 
 
 

 
5. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

OBMOČJE KR SA 2 KRANJ SAVA – 1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KR SA 2 

Kranj Sava – 1. obravnava in daje pobudo, da se izdela celovita prometna rešitev za povezavo od 

Delavske ceste proti Besnici s priključevanjem na območje OPPN. 

 
 
 
6. ODLOK O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. 
obravnava. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava in ima 

naslednje pripombe, podrobno naj se pojasni zakaj cone še niso določene, zakaj cenik še ni določen, 

poleg tega je nujno vključevanje javnosti.  

S predlogom odloka s pripombami se strinja 1 ZA in 2 NEOPREDELJENA. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Osnutek Odloka se umakne z dnevnega reda seje mestnega sveta, dokler se gradivo ne dopolni z 
vsemi manjkajočimi podatki in se ne poiščejo s prizadetimi krajevnimi skupnostmi usklajene rešitve.   

 
Komisija za gospodarstvo: 

1. Komisija se je seznanila  z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava 
in predlaga, da se določila o urejanju parkiranja koles in enoslednih vozil (29. člen) omeji le na 
enosledna vozila.  

2. Komisija za gospodarstvo predlaga, da se za kršitev iz 25. točke 50. člena določi milejša 
kazen. 

 
 
 
7. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
/ 
 

 
Zbrala:  
Milena Bohinc 


