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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 30. sejo  

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

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

dopolnitev 

 

B. 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 predlagano dopolnitvijo 

Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

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

premoženjem MO Kranj za leto 2014 in dopolnitvijo Načrta pridobivanje nepremičnega 

premoženja MO Kranj za leto 2014.  
 

Komisija za finance: 

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

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 
 

Stanovanjska komisija: 

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

komisije, podpira. 
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija na predlagano besedilo podaja naslednjo pripombo: 

- izraz »orientacijska« v vseh sklonih naj se črta povsod v besedilu, kjer 

vrednost temelji na cenitvenem poročilu. 
 

 



4. ODLOK O OBRATOVALNEM ČASU GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA 

KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST  -  DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 
Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo ni zadovoljna z obrazložitvijo Občinske uprave glede neupoštevanja 

predlaganega sklepa komisije s prve obravnave. Člani Komisije za kmetijstvo še vedno 

vztrajajo pri predlagani omejitvi obratovalnega časa gostinskih obratov z mehansko ali živo 

glasbo za ples oz. družabni program do 3. ure naslednjega dne.   

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o 

obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. 

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem predlaga,  da se tretji odstavek 11. člena in prvi odstavek 12. člena 

obravnavanega odloka spremenita in dopolnita tako, da se v letnem času od 1. maja do 30. 

septembra dovoli obratovanje gostinskih vrtov in teras do 01. ure zjutraj naslednjega dne. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS ne podpirajo predlaganega gradiva, ker ni bilo podanih odgovorov in  

obrazložitev gradiva oz. ni bilo prisotnega poročevalca. 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU 

SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja naslednji pripombi na prvi stavek 2. odstavka 3. člena: 

- beseda »potrebne« se nadomesti z besedo »pogrebne«, 

- na koncu stavka se doda besedilo »ali voljo njegovih svojcev«. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno 

varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj – prva obravnava. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

 

 

 

 

 

 



6. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI2 – 

CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA – PRVA OBRAVNAVA 
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja 

občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za 

odmero komunalnega prispevka – prva obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Komisija za kmetijstvo: 

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

območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka (prva obravnava).  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

7. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN 

PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM SVETOV 

KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 

TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O POVRAČILIH 

STROŠKOV 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo pravilnika. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter 

članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 
 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom 

svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih 



občinskih organov, in o povračilih stroškov, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, 

da ga sprejme. Ga. Smiljana Vončina Slavec, ki je bila odstotna na seji komisije, je 

predsedniku komisije po elektronski pošti posredovala nestrinjanje z predlagano uskladitvijo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih 

občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih 

teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 

vrtec.  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja naslednji pripombi na 1. člen pravilnika: 

- v 1. odstavku se črta beseda »vsi« pred besedama »naslednji pogoji«, 

- v prvem stavku 3. odstavka se za besedo »sprejemu« doda beseda »tisti«. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

 

9. SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČI NA DOMU 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Soglasje k ceni 

storitev Pomoči na domu, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija daje soglasje k ceni storitev Pomoči na domu. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

 

10. SKLEP O DOLOČITVI OBVEZNIH LINIJ IN VOZNEGA REDA  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS  predlagajo dopolnitev gradiva in želijo pridobiti dodatna pojasnila 

glede na to,  da na seji ni bilo prisotnega poročevalca gradiva.  

 

 

 



 

 

11. INFORMACIJA O PROJEKTU GORKI 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Informacijo o projektu Gorki. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Poročilom o stanju projektov Gorki-2. 

Sklop in Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj. 
 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se seznanili  s predlaganim gradivom. 
 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


