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MESTNA OBČINA KRANJ  
Mestni svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 
• T: 04 237 31 19  
• F: 04 237 31 06 
• E: mok@kranj.si 
• S: www.Kranj.si 

 
Številka: 900-26/2017-6-(52/04) 
Datum: 20.12.2017 

 
 
 
 
 
MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi komisij za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

22.11.2017 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO OŠ OREHEK KRANJ 
/ 
 
B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA – DOM 

UPOKOJENCEV KRANJ 
/ 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
/ 
 
 
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 – PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – 
predlog.   
 
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 2018 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima pripomb.  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 
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Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
Komisija za turizem:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – predlog. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2018. 
 
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 s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
 
 
5. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA MESTNE OBČINE KRANJ – 
PREDLOG 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj. 
 
 
 
6. AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, se z njim strinja s pripombo, 
da se v drugi točki 5. člena za besedama »na način,« spremeni besedilo tako, da se glasi: »da ima pri 
glasovanju seštevek glasov županov občin ustanoviteljic SU.«. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 
 
 
 
 
 
 



3 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA KOKRICA KO 20–
DOPOLNJEN OSNUTEK (1. OBRAVNAVA) 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del 
območja Kokrica KO 20. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu za del območja 
Kokrica KO 20–dopolnjen osnutek (1. obravnava) 
 
 
 
8. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o dopolnitvi Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj in nanj nima pripomb. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Mestne občine Kranj.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj. 
 
 
 
9. OBVEZNA RAZLAGA PETINDVAJSETEGA ODSTAVKA 2.1.1.2. TOČKE 9. ČLENA ODLOKA 

O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z obvezno razlago petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. člena Odloka o 
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Obvezno razlago petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. 
člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
 
 
 
10. 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. 
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Statutarno pravna komisija: 
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da se v tretji točki obrazložitve beseda 
»odloka« zamenja z besedo »pravilnika« in v drugi alineji četrte točke obrazložitve za besedo »začasno« 
doda beseda »prebivališče«. 
 
 
 
11. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s Sklepom o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 
vzgoje. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
 
 
12. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M2 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V 

MESTNI OBČINI KRANJ  
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj 
nima pripomb.  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila s predlaganim Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske 
površine v Mestni občini Kranj.  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske 
površine v Mestni občini Kranj za leto 2018. 
 
 
 
13. PROMETNA UREDITEV IN NAČRT RAZVOJA ŠIRŠEGA PARKA BOBOVEK   
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s poročilom o prometni ureditvi in načrtu razvoja širšega parka Bobovek. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Prometno ureditvijo in načrtom razvoja širšega parka Bobovek. 
 
 
 
14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
/ 
 
 
 
Zbrala:  
Milena Bohinc 


