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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 32. sejo  

 

 
2. KADROVSKE ZADEVE 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

 

 

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

ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO KRANJ -  PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

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. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom, da se sprejme Odlok o spremembi Odloka 

o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – prva 

obravnava 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o spremembi Odloka o programu 

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – prva obravnava 

in se z njim strinjajo. Hkrati pa želijo pojasnilo določb koncesijske pogodbe za opravljanje 

gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 

plina na območju MO Kranj, katero je MO Kranj kot koncedent podpisala z družbo Domplan d.d. kot 

koncesionarjem. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 



 

5. ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA »GASILSKO REŠEVALNA 

SLUŽBA KRANJ« - PRVA OBRAVNAVA 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBE:  

- 1. člen: doda se opredelitev, da gre za javno gasilsko službo; 

- 3. člen: preveri se, ali je uporabljena prava klasifikacija dejavnosti, saj mora biti pet številčna; 

- 6. člen: prva alineja drugega odstavka se spremeni tako, da se po novem glasi: »sprejema statut  

zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja,«; 

- 6. člen: doda se nova druga alineja, ki se glasi: »sprejema druge splošne akte zavoda,«; 

- 6. člen: v deveti alineji drugega odstavka se besedilo »strokovnemu vodji« nadomesti z besedilom 

»strokovnega vodje,«; 

- 6. člen: črta se deseta alineja drugega odstavka; 

- 6. člen:  v petem odstavku se v prvem stavku pred besedo »članov« doda besedo »prisotnih«; 

- 10. člen: v drugem odstavku se črta besedna zveza »v potrditev«; 

- 13. člen: v drugem odstavku se v 3. alineji beseda »organov« nadomesti z besedo » sveta«; 

- 14. člen: pogoji v 5. odstavku so pretirano zaostreni, zato naj se jih uskladi s 4. odstavkom 13. 

člena Zakona o gasilstvu; 

- 15. člen: uprava naj preveri, ali je ta člen v skladu s sedanjo organizacijo zavoda in kako je 

sestavljen sedanji svet zavoda; 

- 16. člen: v četrti točki tega člena se črta  besedilo »k spremembi dejavnosti zavoda, k statusnim 

spremembam zavoda in« 

- 21. člen: v prvem odstavku se črta besedilo »ki ga sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju 

ustanovitelja.« ter se preostalo besedilo prvega odstavka priključi k drugemu odstavku. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o organiziranju 

javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - prva obravnava. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

 

 

6. SKLEP O DOLOČITVI OBVEZNIH LINIJ IN VOZNEGA REDA V OKVIRU 

IZVAJANJA LINIJSKEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI 

KRANJ IN SEZNANITEV S SPREMEMBO KONCESIJSKE POGODBE 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z gradivom Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda v okviru 

izvajanja linijskega mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj in seznanitev s spremembo 

koncesijske pogodbe. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. POROČILO O STANJU PROJEKTA GORKI IN PROJEKTA VODOVOD BAŠELJ 

KRANJ 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta Vodovod Bašelj-Kranj. 

  

 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta Vodovod 

Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s poročilom. 

 

 

8. KRANJSKI EKO URBANI VRTOVI - PREDSTAVITEV 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s projektom Kranjski eko urbani vrtovi. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 


