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Številka: 032-6/2019-89-(406202) 
Datum:  5. 4. 2022 
 
Zadeva: Dopolnitev dnevnega reda 34. seje SPK 
 
V zvezi s sklicano 34. sejo Statutarno pravne komisije, ki bo v petek, 8. 4. 2022, ob 8.00 uri, glede na 
vloženo Zahtevo za sprejem obvezne razlage določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije 
starega mestnega jedra Kranja glede dopustnih posegov na območju mestnega jedra 350-25/2022-1 z dne 
4. 4. 2022, 
 
predlagam naslednji dopolnjeni 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 33. seje Statutarno pravne komisije 
2. Premoženjske zadeve  
3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – 

osnutek - predlog za skrajšani postopek 
5. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za 

pešce - predlog 
6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

– predlog 
7. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne 

občine Kranj 
8. Zaprosilo za razlago Poslovnika mestnega sveta MOK, št. 900-5/2022-13-(401102) z dne 17. 3. 2022 
9. Zahteva za sprejem obvezne razlage določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije 

starega mestnega jedra Kranja glede dopustnih posegov na območju mestnega jedra  
10. Razno 
 
 
Pripravila: 
Sabina Metelko                                                                                     
                                                                                                  Andreja Kert, l.r. 

Predsednica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani Statutarno pravne komisije 
- Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve k tč. 2 
- Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve k tč. 3 
- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet k tč. 4, 5, 6 
- Katja Štruc, vodja Kabineta župana k tč. 7 
- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor k tč. 9 
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