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Številka:    900-9/2018-5-(52/04) 
Datum:      23.5.2018 
 
         
Zadeva:   Sklepi komisij 
Zveza:   38. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23.5.2018 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 37. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 25.4.2018 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
/ 

 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
A. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske 
/ 
 

 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 – dopolnitev 
 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Premoženjskih zadev. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 in se z njo strinja. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
1. Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko 3.A). 
2. Komisija za kmetijstvo predlaga, da Mestna uprava pri neposrednih prodajah prouči vse okoliščine 

prodaj, po presoji pa pridobi tudi mnenja pristojnih krajevnih skupnosti.  
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4. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN 
VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA – PREDLOG 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja-
predlog. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom.  
 
 
 
5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKAMI ML 7/1-

13 MLAKA PRI KRANJU - DOPOLNJEN OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Potrdi se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z 
oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in predlaga Mestnemu svetu MOK, sprejem.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnjenim osnutkom  Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju. 
 
 
 
6. ODLOK O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA 

ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA V KRANJU - OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, naj se druga alineja 7. člena dopolni na način, da bo jasno, da gre za že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju – osnutek.  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z osnutkom Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega 
večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom.  
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7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 
(STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI) – DOPOLNJEN OSNUTEK 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
V 22. členu predlaganega osnutka se 3. stavek, 12. točke dopolni tako, da se praviloma glasi: » Pot se na 
južni strani priključuje na kolesarsko pot na mostu čez Savo, na severni strani pa na predvideno povezavo 
preko območja Inteks-a do navezave na Savsko cesto.« 
 
V 35. členu se popravi 2. točka in sicer se glasi: »Do pridobitve gradbenega dovoljenja objektov, ki so 
predmet 1. etape, mora biti:    (prva alineja se popravi) in sicer: 

- izvedena rekonstrukcija Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (KM 0 + 119,00) do Savske loke, 
vključno z novim mostom čez Savo, skladno z IDP Savska cesta 
(ostale alineje ostanejo enake) in 3. točka, ki se glasi: »Do pridobitve gradbenega dovoljenja objektov, ki 
so predmet 2. etape, mora biti:     (prva alineja 3. točke se črta, ostali dve alineji ostaneta enaki) 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom.  
 
 
 
8. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG ZA HITRI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Kranj – predlogom za hitri postopek. 
 
 
 
9. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ – 

PREDLOG 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija glede zavrnitve predloga SPK z dne 24.4.2018, naj se v tretjem odstavku 9. člena odloka črta 
beseda »zakon«, pripominja, da je bil njen predlog, naj se besedilo ustrezno popravi, in sicer črta  besedo 
»zakon«, saj ji na vprašanje, ali manjka vejica ali je beseda odveč, ni bilo pojasnjeno, da dejansko za 
navedeno besedo manjka le vejica. Komisija predlaga še, da naj se glagol »odloča«, ki se tretjem odstavku 
9. člena dvakrat ponovi, na drugem mestu črta, za besedo »zadevah« pa naj se doda vejica. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Kranj. 
 
 
 
10. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – OSNUTEK 
  
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, naj se doda novi, drugi odstavek 9. člena, ki se glasi: 
»Svet zavoda odloča na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Na dopisnih sejah se lahko odloča o manj 
pomembnih zadevah in o zadevah, ki nimajo finančnih posledic za delovanje zavoda.«  
Tretji odstavek 10. člena naj se popravi na način, kot SPK predlaga glede tretjega odstavka 9. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj.  
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V zvezi z 19. členom naj mestna uprava preveri, ali je predlagatelj kandidature lahko posamezni 
udeleženec izobraževanja ali pa o predlogu posameznega udeleženca izobraževanja za kandidaturo 
odločijo udeleženci izobraževanja na oddelčnem sestanku s sklepom.  
V 36. členu naj se beseda »pravila« nadomesti z besedo »poslovnik« v ustreznih sklonih. 
K vsebini  predlaganega novega drugega odstavka 9. člena Boris Kozelj podaja ločeno mnenje, da naj se 
besedilo člena dopolni še z določbo, da se na dnevni red seje ne sme uvrstiti zadev, o katerih je svet zavoda 
že odločal, razen če se v zvezi s to zadevo pojavijo nova dejstva. Ostala člana pa sta mnenja, da navedena 
določba ne spada v odlok, temveč poslovnik. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. Komisija 
predlaga: 
- da se osnutek odloka dopolni z določilom, da se sejnine članom sveta zavoda lahko izplačajo zgolj iz 
sredstev pridobljenih na trgu; 
- podan je bil pomislek glede 5 članske sestave sveta zavoda in glede tega, da je peti član predstavnik 
udeležencev izobraževanj. 
 
 
 
11. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI 

KRANJ – OSNUTEK 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, naj se: 

- preambula dopolni z navedbo številke Uradnega lista RS, v katerem je objavljena novela Zakona 
o nevladnih organizacijah, ki spreminja Zakon o športu (21/18- ZNOrg), 

- preveri, ali je 16. člen lahko ustavno sporen oziroma je mnenja, da bi lahko bil ustavno sporen, 
- 50. člen dopolni z navedbo, kdo odloča o prednosti uporabi športnih objektov in po kakšnih 

merilih, 
- 73. člen v zadnjem odstavku dopolni v smislu »člani komisije so lahko za izvedbo vsakokratnega 

razpisa ponovno imenovani«. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z osnutkom  Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Kranj , ter nalaga Mestni upravi naj preveri ali predlagana merila za vrednotenje programov 
predstavljajo način določanja višine sofinanciranja programov. Mestna uprava  naj tudi pojasni, kako 
predlagana merila upoštevajo 16. člen ZŠpo-1 in v njem določena merila za izbor programov. Popravi naj 
besedni red v 56 in 57. členu Odloka, po vsem dokumentu pa naj poenoti zapis Zavoda za šport Kranj. 
 
 
 
 
12. PREDLOG SPREMEMBE CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD  TER CEN STORITEV 

POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI  

 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko Predlog spremembe cen 
storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod  ter cen storitev povezanih z  nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlogom spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter  
cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in  
Mestnemu svetu MOK predlaga sprejem. 
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13. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MOK V LETU 2017  

 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v MO Kranj v letu 2017. 
 
Komisija za turizem se je seznanila s poslovnim rezultatom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 
Kranj in predlogom za namen uporabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 37.464 EUR. 
Komisija za turizem predlaga Zavodu za turizem in kulturo Kranj, da se nakupi slik za Galerijo          
Prešernovih nagrajencev vršijo na podlagi pravilnika, s soglasjem galerijskega sveta. 

 
 Komisija za gospodarstvo:  
 Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati zavodov v MOK v letu 2017. 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2017. 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2017 s področja kulture in športa, ter se strinja 
s predlaganimi sklepi. 

 
 
 

14. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2017 Z OCENO VARNOSTNIH RAZMER 
/ 
 
 
15. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2017 
/ 
 
 
16. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
/ 
 
 
 
 
 

 


