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

      za 23. sejo  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.11.2016 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 

A.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA OSNOVNA 

ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ 

/ 

 

B.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA LJUDSKA 

UNIVERZA KRANJ 

/ 

 

C.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA ŠOLSKI 

CENTER KRANJ 

/ 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima sklepoma pod točkama Premoženjskih zadev 
in se z njima strinjajo. 
 
A. Sanacija zemeljskih plazov na lokaciji Podblica in Javornik 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.  
 
B. Načrt razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 - 

dopolnitev 
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4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za hitri postopek. 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija soglaša s spremembo Statuta Mestne občine Kranj. 
 
 
 
5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017 – 2. OBRAVNAVA 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 
2. obravnava.   
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 in s 
pripadajočimi dokumenti (2. obravnava).  
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. obravnava.  

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija se je seznanila za Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. Obravnava. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. obravnava in 
nanj nima pripomb. 
 
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje:  
Komisija predlaga zvišanje proračuna za mednarodno sodelovanje za leti 2017 in 2018. 
 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU 

IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM 
PROMETU – 2. OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija se je seznanila s pravnim mnenjem glede dopustnosti sprememb odloka z opozorilom na 
pomanjkljivosti z vidika ekonomske in prometne analize, kar naj mestni svet upošteva ob odločanju o 
predlaganem odloku.  
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Hkrati komisija podaja priporočilo, da se v koncesijsko pogodbo vključi določilo, da se koncesionar v 
primeru predčasnega prenehanja pogodbe, odpoveduje uveljavljanju odškodninskega zahtevka iz 
naslova izgubljenega dobička. 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu 

izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 2. obravnava in nima 

pripomb. 

 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 2. obravnava 
 
 
 
 
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

CEST V MESTNI OBČINI KRANJ –1. OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Mestni občini Kranj –1. obravnava in nima pripomb. 

 
 
 
 
8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU, VZDRŽEVANJU 

JAVNE RAZSVETLJAVE TER SVETLOBNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA OBMOČJU 
MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju 

javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – 1. 

obravnava in nima pripomb. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja  z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, 
vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju MOK, tudi s 
predlogom za sprejem Odloka v skrajšanem postopku 
 
 
 
 
9. ODLOK O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ 

– 1. OBRAVNAVA  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga mestni upravi, da preveri primernost sledečih izrazov v 13. in 15. členu: »prvotno 
stanje«, »takoj« in »primerna velikost« z vidika pravne predvidljivosti. Drugi stavek prvega odstavka 
27. člena naj se črta, saj je nepotreben. V prvem stavku 16. člena naj se doda manjkajoči glagol. 
Mestna uprava naj do naslednjega branja preuči ali je smiselno pogoje odkupa določiti že v odloku in 
ne v koncesijski pogodbi. 
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj 

– 1. obravnava in nima pripomb. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja  z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v 
MOK. 
 
 
 
 
10. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU – 1. OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju – 1. 

obravnava in nima pripomb. 

 
 
 
 
11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM 

NAČRTU OBMOČJA PI 8 PLANINA VZHOD – 1. OBRAVNAVA – PREDLOG ZA HITRI 
POSTOPEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu območja PI 8 Planina vzhod – 1. obravnava in nima pripomb. 

 
 
 
 
12. PRAVILNIK O SPODBUJANJU RAZVOJA STAREGA KRANJA ZA OBDOBJE 2017 – 2020 – 

PREDLOG  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Pravilnika o spodbujanju razvoja starega Kranja za 
obdobje 2017 – 2020 in ga podpira. 
Komisija za turizem prosi za poročevalca za poročanje za projekt ustanovitve pisarne za mestno jedro 
Kranja. 
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlogom Pravilnika o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 

2017 – 2020 in nima pripomb. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja s predlogom Pravilnika o spodbujanju razvoja starega        
Kranja za obdobje 2017-2020.  
 
 
 
 
13. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V 

VRTEC 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija meni, da je 3. točka tabele diskriminatorna, zato predlaga, da se črta, razen če mestna 
uprava utemelji drugače. V 8. točki tabele naj se besedilo »oziroma je to podjetje član podjetja« 
nadomesti z »oziroma je to podjetje organizacijsko ali lastniško povezano s podjetjem«. V pravni 
podlagi naj se ustrezno popravi sklic na ustrezne določbe novega statuta MOK. Uprava naj pripravi 
odgovor, ali lahko na podlagi 8. točke tabele prosilec že sedaj pridobi dodatne točke. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 
 
 
 
 
14. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2017 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017. 

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017 in nima pripomb. 

 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 
 
 
 
15. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M

2
 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V 

MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2017 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m
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koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2017.  
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v 

Mestni občini Kranj za leto 2017 in nima pripomb. 

 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 
 
16. POBUDA ZA CELOVITO ANALIZO DELOVANJA VRTCEV V MOK 
/ 
 
 
 
17. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
/ 
 
 
 
 

 
 

Zbrala:  
Milena Bohinc 


