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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 22. sejo  

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 

G. Beno Fekonja je člane komisije seznanil, da se za predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda 

Dijaški in študentski dom Kranj predlaga Franca Smrekarja in za predstavnika v Svet zavoda 

Gimnazija Franceta Prešerna se predlaga Nino Zupan Šorli. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Poročilo o pridobivanju in porabi nepovratnih sredstev EU in sredstev proračuna Republike 

Slovenije 

 

B. Ureditev podatkov za odmero NUSZ 

 

C. NRP: Nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj – diagnostični ultrazvočni 

aparat 

 

D. Energetska sanacija vrtca Živ žav v Stražišču 

 

Komisija za finance: 

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

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

 

4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – DRUGA 

OBRAVNAVA IN ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA ZA 

IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE 

LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava in 

soglaša z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

javnem zavodu Gorenjske lekarne – druga obravnava 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  O PREOBLIKOVANJU 

OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske – druga obravnava 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

6. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU IN OCENA 

IZVEDLJIVOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PODROČJU IZVAJANJA 

MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

Točka se umakne iz dnevnega reda in se obravnava na naslednji seji Statutarno pravne komisije. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Točka se umakne z dnevnega reda seje Komisije za prostor z naslednjimi priporočili:  

1. Pogodba je sklenjena za 10 let, kar je precej dolga doba, proučijo naj se prednosti in slabosti take 

dobe in  

2. Proučijo naj se najuspešnejše prakse primerljivih občin iz celotne Slovenije. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Točka se umakne z dnevnega reda 

 

 

7. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA DOBAVO 

TOPLOTE IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO V PODRUŽNIČNI ŠOLI 

TRSTENIK – PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Točka se umakne z dnevnega reda seje Komisije za prostor. 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE: 

- 1. člen ni v skladu z 2. členom in naj se uskladi 

- v 3. členu naj se črta »osebi zasebnega prava« 
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- v 5. členu naj se pred besedo »napravami« doda črka »z«, odstavka pa naj se združita v 

enega 

- zaradi besede »razpolaga« bi bili pogoji lahko diskriminatorni, zato naj jih uprava 

ustrezno prilagodi 

- uprava naj prouči zakaj je določen najkrajši rok 15 let in ne najdaljši, kot je v navadi 

- točka se umakne iz dnevnega reda, razprava pa se bo nadaljevala naslednjič 
 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o načinu izvajanja gospodarske 

javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Trstenik. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja z  Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo 

toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Trstenik ( prva obravnava). 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Točka se umakne z dnevnega reda 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA 

DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – prva obravnava in z 

njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBI: 

- v oceni stanja se točka »2.3.1.« spremeni v »2.1.4.« 

- Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 
 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o 

dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne 

občine Kranj v prvi obravnavi. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

9. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe daljinskega 

ogrevanja na območju Mestne občine Kranj - prva obravnava in z njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

- v oceni stanja se doda beseda »osnutek besedila« pred besedilo »Odloka redakcijsko 

dopolnjeno…« 

- uprava naj upošteva, da gre tudi za hlajenje in ne samo ogrevanje 
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Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o načinu izvajanja 

lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na območju mestne občine Kranj v 

prvi obravnavi. 
 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

10. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA PŠEVO – PRVA OBRAVNAVA 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBI: 

- finančne posledice naj se opredelijo bolj jasno 

- v 2. odstavku 5. člena naj se beseda »gradi« nadomesti z »bo zgradil« 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

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

lokacijskega načrta Pševo – prva obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Pševo – prva obravnava. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

občinskega lokacijskega načrta Pševo ( prva obravnava). 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

11. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA 

ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – 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. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 
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Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Odlok o 

spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

MO Kranj – prva obravnava in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja z Odlokom o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (prva obravnava).  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj v prvi obravnavi. 

Zavezance, ki so neupravičeno plačali komunalni prispevek za gradnjo distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina, je potrebno na primeren način obvestiti, da so upravičeni zahtevati vračilo 

plačanega zneska. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

12. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA 

V ZASEBNEM VRTCU S KONCESIJO DOBRA TETA, PE PRI DOBRI TINCI 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s predlaganim Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem 

vrtcu s koncesijo dobra teta, PE Pri Dobri Tinci 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Predlog Sklepa o 

določitvi cene vzgojno – varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra Teta, PE 

Pri Dobri Tinci in se strinjajo s predlagano ceno. 
 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v 

Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE pri Dobri Tinci. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

13. NOVELACIJA ZAGONSKEGA ELABORATA PROGRAMA GORKI – 2. FAZA, MAREC 

2013 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Novelacijo Zagonskega elaborata programa GORKI – 2. faza, marec 2013 

in z njim soglaša. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili z Novelacijo Zagonskega elaborata programa 

GORKI – 2. faza, marec 2013. 
 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z novelacijo Zagonskega elaborata programa GORKI – 2. 

faza, marec 2013.  
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Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Novelacijo Zagonskega elaborata programa GORKI – 2. faza, 

marec 2013. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


