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Številka:    900-16/2020-5-401102 

Datum:      14. 10. 2020 

 

        

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   19. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 14. 10. 2020 

 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 16. 9. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
 
 

2. KADROVSKE ZADEVE  
A. PREDLOŽITEV KANDIDATA ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2021-

2027 
B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ 
C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA GIMNAZIJA KRANJ 
D. MNENJE H KANDIDATKI ZA RAVNATELJICO DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DOMA KRANJ 

E.    SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE MESTNE KNJIŽNICE KRANJ 

 
 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. Prerazporeditev sredstev – Zaprto odlagališče Tenetiše 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. A Premoženjskih zadev –Prerazporeditev sredstev-Zaprto odlagališče Tenetiše in se z njim 
strinjajo.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom. 
 
B. Prerazporeditev sredstev – Dom upokojencev Kranj 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. B Premoženjskih zadev-Prerazporeditev sredstev-Dom upokojencev in se z njim strinjajo.  
 
C. Imenovanje izvedenca 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
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Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. C Premoženjskih zadev-Imenovanje izvedenca in se z njim strinjajo.  
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija opozarja, da je gradivo izrazito pomanjkljivo pripravljeno, saj ni navedeno, za opravljanje katerih 

strokovnih nalog se imenuje izvedenca, in katere stroke izvedenec je predlagani ponudnik. Gradivu bi 

moralo biti priloženo povpraševanje oziroma povabilo k oddaji ponudb in prejete ponudbe. 

D. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 KRANJ parcela 
998/4 

/ 
 
 
 
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK 

 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- v novem 42. a členu v prvem odstavku druga poved jasneje strukturira z navedbami stavkov v 

alinejah ali zamenjavo vrstnega reda navedenih izjem; 

- besedilo drugega odstavka 91. in 144. člena ohrani, saj se s tem dopušča demokratičen proces 

obravnave vseh vloženih amandmajev; 

- v 149. členu v odstavku, ki bo po predlaganih spremembah prvi odstavek, doda napotitev na 

drugi odstavek 76. člena poslovnika; 

- v prvem odstavku 179. b člena besedilo za zadnjo vejico črta.  

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 

MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK, PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in na predlog za skrajšani postopek. 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA POSLOVNO-

PROIZVODNE CONE HR 6/1 HRASTJE – PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Svetu Mestne občine Kranj Komisija predlaga sprejem Odloka o občinskem podrobnem načrtu za 

območje urejanja poslovno – proizvodnje cone HR 6/1 Hrastje – prva obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje (prva obravnava).  
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7. 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 - PREDLOG 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Pravilnika 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 – predlog in se z njim strinjajo. 

Dodatno še predlagajo, da Nadzorni odbor v obliki amandmaja pripravi kriterije, na podlagi katerih bi se 

določila zahtevnost revizije in ga posreduje županu v presojo, da ga vloži kot amandma župana oziroma 

predlagatelja. 

 
Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

Stanovanjska komisija: 

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

 

 

 

8. PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega s Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj – 

predlog in se z njim strinjajo. 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, da se v drugem odstavku 7. člena v prvi, drugi in zadnji alineji črta beseda nakup. 
 
Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom. 

 

 

 

9. OBVEZNA RAZLAGA 1.105 A TOČKE 47. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU 

MESTNE OBČINE - PREDLOG 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s predlagano obvezno razlago in predlaga sprejem. 

 

 

10. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI, Z ID. ŠT. 1705, ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR PL 37 – 

PREDLOG  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Med razpravo je bilo podano vprašanje glede števila parkirnih mest na tem območju in kako se bo 

reševal problem glede predšolskih otrok (izgradnja VRTCA). 

 

11. STRATEGIJA DIGITALNEGA RAZVOJA PAMETNEGA MESTA IN SKUPNOSTI KRANJ ZA OBDOBJE 2020 

DO 2023 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Strategijo digitalnega razvoja Pametnega 
mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020 do 2023. 

 
 
 

12. PREDLOGI NAGRAD IN PRIZNANJ  MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 

/ 

 

 

13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

/ 
 
 
 


