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Številka:    900-18/2021-8-401102 

Datum:      23. 11. 2021 

    

 

     

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   30. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 24. 11. 2021 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20. 10. 2021, 

ZAPISNIKA 5. DOPISNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 29. 10. – 2. 11. 2021 

TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA POBUDE IN PRITOŽBE  

B. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO KRANJSKIH VRTCEV 

C. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE SIMONA JENKA KRANJ 

/ 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

a. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2021 - dopolnitev 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A 

Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

 

4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2022 – PREDLOG 

5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2023 – PREDLOG  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija: nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

1. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlogom Odloka o proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2022 in se z njim strinjajo.  

2. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlogom Odloka o proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2023 in se z njim strinjajo.  
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Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Komisija za kulturo in šport:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022 – predlog.  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023 – predlog.  

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2022 in nanj nima pripomb. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2023 in nanj nima pripomb.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in z Odlokom o 

proračunu Mestne občine Kranj za leto za leto 2023 – predlog 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022 in predlogom 

Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023. 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj - predlog 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o občinskih cestah v 

Mestni občini Kranj in nanj nima pripomb.  

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LOKALNA 

ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- besedilo dopolni s prehodno določbo, s katero se določi, v kolikšnem roku je potrebno v statutu 

urediti postopek javnega poziva, 

- v 1. členu odloka jasno zapiše, da se prvi odstavek 11. člena v četrti alineji dopolni z besedilom v smislu 

»ali dodatni predstavnik gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije na Gorenjskem«, v 2. členu odloka pa naj se določi, da se četrti odstavek 12. člena spremeni 

na način: »Predstavnika ministrstva, pristojnega za področje energetike imenuje ministrstvo. V 

primeru, da ministrstvo v roku 30 dni od poziva svojega predstavnika ne imenuje, zavod pozove 

župana, da imenuje dodatnega predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu.«, 

Glede na podane pripombe se Statutarno pravna komisija ne strinja s predlogom za skrajšani 

postopek. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske (LEAG) – osnutek.  

 

 

8. ODLOK O OBMOČJIH OBVEZNEGA SOGLASJA ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na 

območju Mestne občine Kranj – predlog 

 

 

9. ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - PREDLOG 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija v zvezi s 13. in 17. členom predloga odloka predlaga, da v kolikor gre za zajem 

podatkov iz uradnih evidenc, naj MOK skrbno pretehta o uvedbi prekrškovnega postopka, kot je določen 

s tem odlokom. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – predlog 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča in nanj nima pripomb.   

 

 

10. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA 

PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da v predlaganem sklepu niso določeni kriteriji in merila za podelitev 

koncesij, niti ni določena sestava komisije, zato meni, da je gradivo neprimerno za nadaljnjo obravnavo, 

dokler se s tem v zvezi ne razjasnijo nejasnosti. Statutarno pravna komisije še predlaga, da se preveri, kako 

tovrstne sklepe o razpisu koncesij sprejemajo druge občine. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija se je seznanila s Sklepom o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na 

področju predšolske vzgoje. 

 

 

11. ANALIZA O POLOŽAJU INVALIDOV V MESTNI OBČINI KRANJ IN AKCIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE IN 

URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI INVALIDOV V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2022 – 

2025 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija se je seznanila z Analizo o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijskim načrtom za 

izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 2025. 
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12. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2022 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se je seznanila z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2022.  

 

 

13. AKCIJSKI NAČRT ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA ZA OBDOBJE 2021-2023 ZA DESTINACIJO 

MESTNA OBČINA KRANJ 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Akcijskim načrtom  Zelene sheme 

slovenskega turizma za obdobje 2021-2026 za destinacijo Mestna občina Kranj.  

 

 

14. LISTINA O POBRATENJU MESTNE OBČINE KRANJ Z MESTOM ZHANGJIAKOU 

 

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje:  

Komisija podpira pobratenje Mestne občine Kranj z mestom Zhangjiakou. 

 

 

15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

 
 


