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Datum: 20. 6. 2012 

 

 
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 16. sejo  

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Predlog za predsednika in člane ožjega odbora sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Mestne občine Kranj 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podpira predlog za predsednika in člane 

ožjega odbora sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj. 

 

D. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija daje soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih zavodov za OŠ 

Staneta Žagarja Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Jakoba Aljaža Kranj. 

 

E. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Gimnazije ESIC Kranj 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija daje pozitivno mnenje kandidatom/kam Vesni Arh, Jelki Bajželj, Mirjam Bizjak, mag. jelki 

Knific in Aleksandru Komovcu k imenovanju za ravnatelja/ico Gimnazije ESIC Kranj. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Prenos koncesije za telovadnice pri OŠ Žabnica, OŠ Besnica in OŠ Goriče 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko 3. A, na seji Sveta 

pričakujejo še dodatna pojasnila, kaj se lahko zgodi s telovadnicami oz. kakšne bi bile morebitne 

posledice za občino, če bi šlo podjetje SGP Tehnik d.d. v stečaj. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

- Komisija daje soglasje k prenosu koncesije po koncesijski pogodbi za gradnjo in upravljanje 

telovadnice pri PŠ Žabnica, št. 600-0041/2008-4(47/01) z dne 21.1.2010, koncesijski pogodbi za 
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gradnjo telovadnice pri OŠ Besnica, št. 35201-0002/2008-17(47/01) z dne 23.6.2010 in po Koncesijski 

pogodbi za gradnjo in upravljanje telovadnice pri OŠ Goriče, št. 35201-0001/2008-12(47/01) z dne 

23.6.2010 na novega zasebnega partnerja, GORENJC, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska 

cesta 11, Radovljica. 

- Komisija daje soglasje, da Mestna občina Kranj z novim zasebnim partnerjem, GORENJC, splošno 

gradbeno podjetje, d.o.o., sklene koncesijske pogodbe za vse tri telovadnice za preostali čas trajanja 

roka koncesije pod enakimi pogoji, kot so določeni v obstoječih koncesijskih pogodbah, z odložnim 

pogojem, in sicer se pogodbe lahko sklenejo po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja za 

telovadnico pri PŠ Goriče. 

- Komisija daje soglasje k prenosu stavbne pravice na novega pridobitelja, GORENJC, splošno 

gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 11, Radovljica, po vseh treh pogodbah o ustanovitvi 

stavbne pravice, za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in dovoljuje 

zastavitev stavbne pravice. 

- Komisija predlaga, da uprava Mestna občine Kranj pripravi dodaten sklep o boljših izpogajanih 

pogojih za MOK, doseženih v pogajanjih. 

 

B. Povečanje vrednosti NRP 40600006 C. Njivica-občinska meja – za dokončanje ceste skozi 

naselje Njivica 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

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

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

 

C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: 

- parc. št. 1227/40, k.o. 2131 – Stražišče (ID 150658) 

- parc. št. 570/12 k.o. 2131 – Stražišče (ID5842945) 

- parc. št. 54/8, k.o. 2135 – Drulovka (ID 2373008) 

- parc. št. 106/2 (ID 2292866), 107/6 (ID 4630303) in 107/7 (ID 1445774), vse k.o. 2103 – 

Predoslje 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

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

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

 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 - dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

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

z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 
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E. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012  - 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

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

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

 

 

4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA  ČI2 - 

CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah – druga obravnava. Po glasovanju se je en član vzdržal, dva člana sta 

bila proti. Glavni razlog za nestrinjanje z odlokom je gradnja pritličnih objektov ob pomembni mestni 

prometnici. Predlagamo, da se ponovno opravi razgovor z investitorjem in da se ponovno ovrednoti 

pomembnost prostorsko markantne lokacije. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu območja Či2 - centralne dejavnosti v Čirčah - druga obravnava. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo nima pripomb na Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 

Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (druga obravnava). 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PLANINA – JUG (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

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

načrtu območja Planina jug – druga obravnava in z njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja sledečo pripombo na predlagani sklep: 

Uprava naj smiselno prilagodi sklep tako, da se odlok sprejme pod odložnim pogojem pridobitve vseh 

mnenj nosilcev urejanja prostora. Drugih pripomb na odlok komisija nima. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina-jug (druga obravnava) ob pogoju, da je 
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podpisana pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med Mestno občino Kranj in investitorjem Hypo 

Leasing. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu območja Planina – jug (druga obravnava) in nanj nima pripomb.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA OBMOČJA 

D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja D 02/3 

– Šolski center Zlato polje – druga obravnava in z njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja sledečo pripombo na predlagani sklep: 

Uprava naj smiselno prilagodi sklep tako, da se odlok sprejme pod odložnim pogojem pridobitve vseh 

mnenj nosilcev urejanja prostora. Drugih pripomb na odlok komisija nima. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah 

zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (druga obravnava). 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija daje soglasje k sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (druga obravnava). 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

7. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V MESTNI 

OBČINI KRANJ- PREDLOG 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

10. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MOK – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v MOK – druga obravnava in z 

njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

v Mestni občini Kranj v drugi obravnavi. 
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Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

11. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA 

DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

- Komisija daje soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca 

Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim 

svojcem. 

- Komisija daje soglasje, da se pooblasti župana Mestne občine Kranj, Mohorja Bogataja, da v imenu 

soustanovitelja Mestne občine Kranj podpiše notarski zapis Akta o spremembi Akta o ustanovitvi 

Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 

 


