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1. konstitutivna seja Sveta MOK - 27.11.2002 
 

 

1. POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE KRANJ  

 

Sprejme se Poroĉilo Obĉinske volilne komisije Mestne obĉine Kranj o izidu volitev za ţupana, ĉlane Sveta 

Mestne obĉine Kranj in za ĉlane svetov krajevnih skupnosti v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

2. POTRDITEV MANDATOV SVETNIKOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ IN ŢUPANU 

MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Potrdi se mandat novoizvoljenim ĉlanom Sveta Mestne obĉine Kranj: 

1. NIKOLAJ BEVK, Finţgarjeva ul. 17, Kranj 

2. JANEZ BOHORIĈ, Pot v Bitnje 20, Kranj 

3. MIŠO DAĈIĈ, Zgornje Bitnje 26, Ţabnica 

4. MIRKO DRAKSLER, Drulovka 42 C, Kranj 

5. BENO FEKONJA, Planina 25, Kranj 

6. JANEZ FRELIH, Dolenĉeva ulica 1, Kranj 

7. MARJAN GANTAR, Pševska c. 28, Kranj 

8. ALOJZ GORJANC, Smledniška c. 15, Kranj 

9. BRANKO GRIMS, C. Staneta Ţagarja 39, Kranj 

10.BOJAN HOMAN, Zg. Bitnje 315, Ţabnica 

11. DARKO JARC, C. Staneta Ţagarja 39, Kranj 

12. JANEZ JEREB, Straţiška ulica 37, Kranj   

13. JELKO KACIN, Senoţeti 21, Zg. Besnica 

14. ŠTEFAN KADOIĈ, Ruĉigajeva 33, Kranj 

15. MATEVŢ KLEĈ, Pod gozdom 8, Zg. Besnica 

16. JAKOB KLOFUTAR, Lojzeta Hrovata 6, Kranj 

17. DANICA KOKOŠAR , Gorenjskega odreda 6, Kranj 

18. MARTA KOLAR NAGY, Nazorjeva 2, Kranj 

19. BOJANA KRGOVIĆ, Likozarjeva 25, Kranj 

20. JOŢE LOMBAR, Babni vrt 4, Golnik 

21. JANEZ OSOJNIK, Britof 221 F, Kranj 

22. DOROTEJA OSTERMAN, Gubĉeva 7, Kranj 

23. MILAN PODGORŠEK, Zg. Bitnje 254, Ţabnica 

24. ALOJZIJ POTOĈNIK, Gorenjskega odreda 16, Kranj 

25. ALEKSANDER RAVNIKAR, Krašnova 19, Kranj 

26. VITOMIR ROŢEJ, Franca Rozmana Staneta 11, Kranj 

27. VLASTA SAGADIN, Ţupanĉiĉeva 39, Kranj 

28. ALEŠ SLADOJEVIĆ, Zlato polje 3, Kranj 

29. STANE ŠTRAUS, Oprešnikova 36, Kranj 

30. ANDREJ TAVĈAR, Bertoncljeva 23, Kranj 

31. IGOR VELOV, Tavĉarjeva 22, Kranj 

32. DARKO VIDAKOVIĈ, Zlato polje 2A, Kranj 

33. DARKO ZUPANC, Kopališka 11, Kranj 

 IZVRŠENO 
 

2. Potrdi se mandat g. Mohorju Bogataju, novoizvoljenemu ţupanu Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

3. IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja tudi naloge v skladu z doloĉili 4. ĉlena 

Zakona o nezdruţljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.   

 IZVRŠENO 

2. V KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  se  i m e n u j e j o : 
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1. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoĉ Pševska 28, Kranj, pravnik, upokojenec, svetnik - za 

predsednika 
2. ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, stanujoĉ Ruĉigajeva 33, Kranj, univ. dipl. ekon. - mag., upokojenec, 

svetnik - za podpredsednika 

3. NIKOLAJ BEVK, rojen 1942, stanujoĉ Finţgarjeva 17, Kranj, univ.el.ing., predsednik uprave, svetnik- za 

člana 
4. JANEZ FRELIH, rojen 1942, stanujoĉ Dolenĉeva 1, Kranj, mag. org. znanosti, direktor, svetnik - za člana 

5. JAKOB KLOFUTAR, rojen 1973, stanujoĉ Lojzeta Hrovata 6, Kranj, univ. dipl. inţ. gradbeništva, vodja 

projektov, svetnik - za člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 
 

4. IMENOVANJE PODŢUPANOV MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Za podţupana Mestne obĉine Kranj v mandatnem obdobju 2002 - 2006 se imenuje: 

JANEZ OSOJNIK, univ.dipl.prav., rojen 11.02.1939, stanujoĉ Britof 221 F, Kranj,  direktor javnega 

zavoda Gasilsko reševalna sluţba Kranj, ĉlan Sveta Mestne obĉine Kranj. 

V primeru predĉasnega prenehanja mandata ţupana, bo ta podţupan opravljal funkcijo ţupana v ĉasu od 

sprejema sklepa o predĉasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega 

ţupana. Podţupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. 

 IZVRŠENO 
 

2. Za podţupana Mestne obĉine Kranj v mandatnem obdobju 2002 - 2006 se imenuje: 

mag. ŠTEFAN KADOIČ, univ.dipl.ekon.., rojen 28.10.1933, stanujoĉ Ruĉigajeva ulica 33, Kranj,  

upokojenec, ĉlan Sveta Mestne obĉine Kranj. Podţupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. 

 IZVRŠENO 
 

 

2. seja Sveta MOK - 22.01.2003 
 

 

2. IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

V Nadzorni odbor Mestne občine Kranj se    i m e n u j e j o: 

1. SAŠA KRISTAN, rojena 1958, stanujoĉa Trojarjeva 32, Kranj, poslovna sekretarka, zaposlena Limos 

Škofja Loka - za predsednico  

2. JAKOB PISKERNIK rojen 1937, stanujoĉ Kokrški log 20, Kranj, univ. dipl. oec., upokojenec- za 

namestnika predsednice 
3. BRANKO REMIC, rojen 1952, stanujoĉ Zasavska 11 A, Kranj, univ. dipl. ekon., zaposlen Ţivila Kranj d.d 

- za člana 

4. GREGOR DOLENEC, rojen 1973, stanujoĉ Cesta na Rupo 29, Kranj, mag. ekonomije, zaposlen 

Iskraemeco d.d.- za člana 

5. MIRO PODREKAR, rojen 1952, stanujoĉ Retljeva 11A, Kranj, univ. dipl. oec., zaposlen Mercator 

Gorenjska, Škofja Loka- za člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 
 

3. IMENOVANJE DELOVNIH TELES SVETA MESTNE OBČINE KRANJ  

 

V ODBOR ZA FINANCE  se imenujejo: 

1. ALOJZIJ POTOČNIK, rojen 1951, stanujoĉ Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist, zaposlen Davĉna 

uprava Kranj- za predsednika- svetnik 

2. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoĉ Staneta Ţagarja 39, Kranj, ing. raĉunalništva, zaposlen Adria Airwais 

Ljubljana - za namestnika predsednika- svetnik 

3. STANE ŠTRAUS, rojen 1977, stanujoĉ  Oprešnikova 36, Kranj, absolvent ekonomije- za člana- svetnik 

4. HENRIK PETERNELJ, rojen 1941, stanujoĉ Podreĉa 47, Mavĉiĉe, univ. dipl. org., upokojenec- za člana 

5. IGOR VELOV, rojen 1977, stanujoĉ Tavĉarjeva 22, Kranj, dipl. upr. org., študent- za člana- svetnik 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 
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 IZVRŠENO 

 

V ODBOR ZA PROSTORSKO UREJANJE IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO  se imenujejo:  

1. JANEZ OSOJNIK, rojen 1939, stanujoĉ Britof 221 F, Kranj, univ. dipl. prav., zaposlen Gasilsko reševalna 

sluţba Kranj - za predsednika- svetnik 

2. ALEŠ SLADOJEVIČ, rojen 1973, stanujoĉ Zlato polje 3, Kranj, univ. dipl. sociolog, zaposlen Center 

mladih - za namestnika predsednika- svetnik 

3. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoĉ Skokova 4, Kranj, univ. dipl. ekon., zaposlen Iskra instrumenti d.d. 

- za člana 

4. JANEZ JEREB, rojen 1945, stanujoĉ Staţiška ul. 37, Kranj, univ. dipl. ing. stroj., zaposlen Savatech - za 

člana- svetnik 
5. BILJANA PETROVA, rojena 1979, stanujoĉa Britof 92, Kranj, študentka- za članico 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI  se imenujejo: 
1. MATEVŢ KLEČ, rojen 1951, stanujoĉ Pod gozdom 8, Zg. Besnica, ing. org. dela, zaposlen Upravna enota 

Kranj - za predsednika- svetnik 

2. MIŠO DAČIĆ, rojen 1961, stanujoĉ Zg. Bitnje 26, Ţabnica, prof. filozofije in sociologije, zaposlen 

Gimnazija Kranj, - za namestnika predsednik- svetnik 

3. KLEMEN FAJMUT, rojen 1977, stanujoĉ Oprešnikova 54, Kranj, univ. dipl. ekon., zaposlen Cefeformt 

Trzin - za člana 

4. PETRA MOHORČIČ, rojena 1978, stanujoĉa Zagrajškova ul. 21, Kranj, dipl. uĉiteljica klavirja- za 

članico 
5. BOJAN HOMAN, rojen 1969, stanujoĉ Zg. Bitnje 315, Ţabnica, trg. poslovodja, zaposlen Petrol d.d.BS 

Voklo - za člana- svetnik 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V ODBOR ZA PRIDOBIVANJE IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ  se imenujejo: 
1. JAKOB KLOFUTAR, rojen 1973, stanujoĉ Lojzeta Hrovata 6, Kranj, univ. dipl. grad. inţ., zaposlen 

Center mladih - za predsednika- svetnik 

2. BOJAN HOMAN, rojen 1969, stanujoĉ Zg. Bitnje 315, Ţabnica, trg. poslovodja, zaposlen Petrol d.d.BS 

Voklo - za namestnika predsednika- svetnik 

3. DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoĉ Kopališka 11, Kranj, mag. znanosti, univ. dipl. inţ., zaposlen RIC 

Ljubljana - za člana- svetnik 

4. STANE BOŠTJANČIČ, rojen 1942, stanujoĉ Podrovnik, Zg. Besnica, univ. dipl. pravnik, zaposlen kot 

okroţni javni toţilec - za člana 

5. FRANC ERCE, rojen 1951, stanujoĉ Tomšiĉeva 12, Kranj, ekonomist, zaposlen SŢ- Centralne delavnice 

Ljubljana d.o.o.- za člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V STANOVANJSKI ODBOR  se imenujejo: 
1. DOROTEJA OSTERMAN, rojena 1946, stanujoĉa Gubĉeva 7, Kranj, uĉiteljica, zaposlena OŠ Simona 

Jenka Kranj - za predsednico- svetnica 

2. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoĉ Pševska 28, Kranj, pravnik, upokojenec- za namestnika 

predsednice- svetnik 
3. BENO FEKONJA, rojen 1971, stanujoĉ Planina 25, Kranj, univ. dipl. org., zaposlen ŠO FOV - za člana- 

svetnik 

4. DANICA KOKOŠAR, rojena 1947, stanujoĉa Gorenjskega odreda 6, Kranj, gimnazijski maturant, 

zaposlena Pro Commerce d.o.o. Kranj - za članico- svetnica 

5. VINKO MARKIČ, rojen 1938, stanujoĉ Šempeterska 19, Kranj, orodjar, upokojenec- za člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DEJAVNOST IN ŠPORT  

se imenujejo: 



 5 

1. DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoĉ Kopališka 11, Kranj, mag. znanosti, univ. dipl. inţ., zaposlen RIC 

Ljubljana - za predsednika – svetnik 

2. ALEŠ SLADOJEVIČ, rojen 1973, stanujoĉ Zlato polje 3, Kranj, univ. dipl. sociolog, zaposlen Center 

mladih - za namestnika predsednika- svetnik 

3. MARTA KOLAR NAGY, rojena 1947, stanujoĉa Nazorjeva 2, Kranj, prof. angl. in nem. jezika, zaposlena 

Canary, s.p. Kranj - za članico- svetnica 

4. VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoĉa Ţupanĉiĉeva ul. 39, Kranj, predmetna uĉiteljica, zaposlena 

OŠ Orehek - za članico- svetnica 

5. ALOJZ GORJANC, rojen 1935, stanujoĉ Smledniška 15, Kranj, prof. za športno vzgojo, upokojenec - za 

člana- svetnik 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V ODBOR ZA GOSPODARSTVO  se imenujejo: 
1. MILAN PODGORŠEK, rojen 1951, stanujoĉ Zg. Bitnje 254, Ţabnica, gost. tehnik, zaposlen Pro 

Commerce d.o.o. Kranj - za predsednika- svetnik 

2. ANDREJ TAVČAR, rojen 1940, stanujoĉ Bertoncljeva 23, Kranj, univ. dipl. inţ., upokojenec - za 

namestnika predsednika- svetnik 
3. GORAZD TRČEK, rojen 1953, stanujoĉ Grmiĉeva 3, Kranj, univ. dipl. oec., zaposlen Ţivila Kranj- ĉlan 

uprave za ekonomiko in finance- za člana 

4. BOŠTJAN PAUŠER, rojen 1981, stanujoĉ Kuratova 30, Kranj, študent- za člana 

5. BOJANA KRGOVIĆ, rojena 1980, stanujoĉa Likozarjeva 25. Kranj, študentka- za članico- svetnica 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO  se imenujejo: 
1. ALEKSANDER RAVNIKAR, rojen1951, stanujoĉ Krašnova 19, Kranj, univ. dipl. pravnik, zaposlen Iskra 

d.d. Ljubljana- za predsednika- svetnik 

2. STANE ŠTRAUS, rojen 1977, stanujoĉ Oprešnikova 36, Kranj, absolvent ekonomije- za namestnika 

predsednika- svetnik 

3. MIRAN HUDE, rojen 1965, stanujoĉ Na griĉu 84, Mlaka pri Kranju, univ. dipl. pravnik, zaposlen Sava 

d.d.- za člana 

4. BRANKO GRIMS, rojen 1962, stanujoĉ Staneta Ţagarja 39, Kranj, dipl. ing. geologije- za člana- svetnik 

5. MARJANA FRANTAR, rojena 1978, stanujoĉa Juleta Gabrovška 32, Kranj, študentka- za članico 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V  KOMISIJO ZA MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE  se imenujejo: 
1. VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoĉa Ţupanĉiĉeva ul. 39, Kranj, predmetna uĉiteljica, zaposlena 

OŠ Orehek Kranj- za predsednico- svetnica 

2. DANICA KOKOŠAR, rojena 1947, stanujoĉa Gorenjskega odreda 6, Kranj, gimnazijski maturant, 

zaposlena Pro Commerce d.o.o. Kranj- za namestnico predsednice- svetnica 

3. STANISLAV BETZ, rojen 1940, stanujoĉ Ul. Franca Rozmana-Staneta 1, Kranj, strojnik, upokojenec- za 

člana 
4. VITOMIR ROŢEJ, rojen 1974, stanujoĉ Franca Rozmana-Staneta 11, Kranj, abs. soc. in fil.- za člana- 

svetnik 
5. Dr. PETER VENCELJ, rojen 1939, stanujoĉ Glavni trg 1, Kranj, dr. znanosti, univ. prof., upokojenec- za 

člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V KOMISIJO ZA KMETIJSTVO  se imenujejo: 
1. ANDREJ TAVČAR, rojen 1940, stanujoĉ Bertoncljeva 23, Kranj, univ. dipl. inţ., upokojenec- za 

predsednika- svetnik 
2. JOŢE LOMBAR, rojen 1959, stanujoĉ Babni vrt 4, Golnik, finomehanik, zaposlen LF 3M d.o.o. Kranj- za 

namestnika predsednika- svetnik 

3. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoĉ Skokova 4, Kranj, univ. dipl. ekon., zaposlen Iskra instrumenti d.d.- 

za člana 
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4. MARTA KOLAR NAGY, rojena 1947, stanujoĉa Nazorjeva 2, Kranj, prof. angl. in nem. jezika, zaposlena 

Canary, s.p. Kranj - za članico- svetnica 

5. ALOJZIJ JEŠE, rojen 1954, stanujoĉ Jama 26, Mavĉiĉe, osemletka, kmetovalec- za člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V KOMISIJO ZA TURIZEM  se imenujejo: 
1. DARKO VIDAKOVIČ, rojen 1976, stanujoĉ Zlato polje 2A, Kranj, študent- za predsednika- svetnik 

2. BENO FEKONJA, rojen 1971, stanujoĉ Planina 25, Kranj, univ. dipl. org., zaposlen ŠO FOV- za 

namestnik predsednika- svetnik 
3. URŠA VUČER, rojena 1980, stanujoĉa Vreĉkova 5, Kranj, študent - za članico 

4. MIRKO MASTEN, rojen 1937, stanujoĉ Britof 277, Kranj, ekonomist, upokojenec- za člana 

5. JOŢE LOMBAR, rojen 1959, stanujoĉ Babni vrt 4, Golnik, finomehnik, zaposlen LF 3M d.o.o. Kranj- za 

člana- svetnik 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V KOMISIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA  se imenujejo: 
1. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoĉ Staneta Ţagarja 39, Kranj, ing. raĉunalništva, zaposlen Adria Airwais 

Ljubljana- za predsednika - svetnik 

2. DOROTEJA OSTERMAN, rojena 1946, stanujoĉa Gubĉeva 7, Kranj, uĉiteljica, zaposlena OŠ Simona 

Jenka Kranj- za namestnico predsednika- svetnica 

3. FRANC BENEDIK, rojen 1944, stanujoĉ Rotarjeva 3, Kranj, visoka, zaposlen Gorenjski muzej- za člana 

4. JANEZ BOHORIČ, rojen 1942, stanujoĉ Pot v Bitnje 20, Kranj, dipl. ing. kemijske tehnologije, zaposlen 

Sava d.d. Kranj- za člana- svetnik 

5. DANIEL LAZAR, rojen 1976, stanujoĉ Lojzeta Hrovata 5, Kranj, ekonomski tehnik, zaposlen G7- za 

člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

V KOMISIJO ZA PRIREDITVE  se imenujejo: 
1. MIRKO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoĉ Drulovka 42c, Kranj, strojni tehnik, zaposlen Aligator d.o.o. 

Kranj- za predsednika – svetnik 

2. MATEVŢ KLEČ, rojen 1951, stanujoĉ Pod gozdom 8, Zg. Besnica, ing. org. dela, zaposlen Upravna enota 

Kranj- za namestnika predsednika- svetnik 

3. MILAN PODGORŠEK, rojen 1951, stanujoĉ Zg. Bitnje 254, Ţabnica, gost. tehnik, zaposlen Pro 

Commerce d.o.o. Kranj- za člana- svetnik 

4. UROŠ ULE, rojen 1978, stanujoĉ Šuceva 34, Kranj, študent- za člana 

5. LUDVIK GORJANC, rojen 1935, stanujoĉ Šorlijeva 9, Kranj, rezkalec, upokojenec- za člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

 

V KOMISIJO ZA VLOGE IN PRITOŢBE  se  imenujejo: 
1. BRANKO GRIMS, rojen 1962, stanujoĉ Staneta Ţagarja 39, Kranj, dipl. ing. geologije- za predsednika- 

svetnik 
2. DARKO VIDAKOVIČ, rojen 1976, stanujoĉ Zlato polje 2A, Kranj, študent- za namestnika predsednika- 

svetnik 
3. DUŠAN FELDIN, rojen 1925, stanujoĉ Kidriĉeva c. 12, Kranj, grafiĉni komercialist, upokojenec- za člana 

4. NADA MIHAJLOVIČ, rojena 1947, stanujoĉa Šorlijeva 10, Kranj, dipl. upr, organizator, zaposlena 

Bolnišnica za porodništvo in ginekologijo- za članico 

5. VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoĉa Ţupanĉiĉeva ul. 39, Kranj, predmetna uĉiteljica, zaposlena 

OŠ Orehek Kranj- za članico- svetnica 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 

 

 

Imenuje se KOMISIJA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI, ki jo sestavljajo predsedniki svetov vseh krajevnih 

skupnosti v Mestni obĉini Kranj, kot sledi: 
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  1. KS BESNICA    15. KS OREHEK-DRULOVKA 

  2. KS BITNJE     16. KS PLANINA 

  3. KS BRATOV SMUK    17. KS PODBLICA 

  4. KS BRITOF     18. KS PRIMSKOVO  

  5. KS CENTER     19. KS PREDOSLJE 

  6. KS ĈIRĈE     20. KS STRAŢIŠĈE  

  7. KS GOLNIK     21. KS STRUŢEVO 

  8. KS GORENJA SAVA    22. KS TENETIŠE 

  9. KS GORIĈE     23. KS TRSTENIK 

10. KS HRASTJE    24. KS VODOVODNI STOLP 

11. KS HUJE     25. KS ZLATO POLJE    

12. KS JOŠT     26. KS ŢABNICA  

13. KS KOKRICA     

14. KS MAVĈIĈE 

 

Za predsednika te komisije se imenuje: JANEZ FRELIH- svetnik- predsednik KS Orehek-Drulovka. 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 
 

4. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET JAVNEGA ZAVODA 

GORENJSKI MUZEJ 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj    i m 

e n u j e j o :  

 

1. BRANKO FAJDIGA, rojen 1950, stanujoĉ Janeza Puharja 1, Kranj, mag. kemije, zaposlen Sava d.d. Kranj  

2. DARINKA RAKOVEC, rojena 1948, stanujoĉa Rakovica 28, Zg. Besnica, univ. dipl. org., zaposlena EDC 

Kranj  

3. DUŠA VEHOVEC PRAH, rojena 1932, stanujoĉa Stošiĉeva 3, Kranj, visoka izobrazba-slavistka, 

upokojenka  

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku mandata 

dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj! 

 IZVRŠENO 
 

5. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA BOLNIŠNICE 

GOLNIK 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj  kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda    Bolnišnica Golnik-

KOPA    i m e n u j e:  

 

gospod DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoč Kopališka 11, Kranj, mag. znanosti, univ. dipl. inţ., 

zaposlen RIC Ljubljana. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku mandata 

dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Bolnišnica Golnik-KOPA! 

 IZVRŠENO 
 

6. MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA SREDNJE GRADBENE ŠOLE KRANJ 

 

Svetu Mestne obĉine Kranj ni bilo potrebno podati mnenja k imenovanju za ravnatelja Srednje gradbene šole 

Kranj, saj je le-ta, dne 13.01.2003 od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ţe prejela soglasje k imenovanju 

Ivana Šambarja za ravnatelja Srednje gradbene šole Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

7. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 
 

Svet Mestne obĉine Kranj je sprejel  pobudo, ki jo je v imenu svetniške skupine SDS, podal svetnik Branko 

Grims, da naj obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj pripravi ustrezen informativni material v zvezi z 
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vkljuĉitvijo Slovenije v Evropsko unijo in v zvezo NATO. Gradivo naj se na krajevno obiĉajen naĉin posreduje 

v vsa gospodinjstva na obmoĉju Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

 

3. seja Sveta MOK - 12.02.2003 
 

 

2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2003-OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2003, s pripombami, podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 
 

3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 

UREDITVENO OBMOČJE KRANJA-PREDLOG 

 

1. Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s stališĉi do pripomb in predlogov iz javnih razgrnitev in obravnav 

o osnutku sprememb in dopolnitev PUP. 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno 

obmoĉje Kranja. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 19/2003 
3. Za obmoĉje Mestne obĉine Kranj se sprejme uradni ĉistopis Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

ureditveno obmoĉje Kranja. Ĉistopis odloka se objavi  v Uradnem listu RS. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 21/2003 

 

5. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

Mestna obĉina Kranj skupaj z ostalimi gorenjskimi obĉinami kupi nepremiĉnino, hišo predlagano s strani 

Društva za ţenske in otroke ţrtve nasilja, Varna hiša za namen delovanja Varne hiše za ţenske in otroke ţrtve 

nasilja na Gorenjskem. Mestna obĉina Kranj se bo skupaj z ostalimi gorenjskimi obĉinami v zemljiški knjigi 

vknjiţila kot solastnik bivalnih prostorov Varne hiše v višini vplaĉanega deleţa. 

Mestna obĉina Kranj se zaveţe v naslednjih letih namenjati ustrezen deleţ sredstev za redno delovanje Varne 

hiše in sicer v skladu z vsakoletnim sprejetim proraĉunom Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

6. KADROVSKE ZADEVE 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OSNOVNA 

ŠOLA OREHEK KRANJ    i m e n u j e  :  

UROŠ OBLAK, rojen 1963, stanujoĉ Zasavska cesta 60A, Kranj, komercialist, podjetnik 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne obĉine Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

7. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 
 

Obĉinska uprava naj preuĉi moţnost, da se eno od bodoĉih novih ulic ali naselij poimenuje po dr. Joţetu 

Puĉniku, kateri je nesporno zasluţen za pridobitev slovenske neodvisnosti in drţavnosti. 

 POSREDOVANO PRISTOJNEMU ODDELKU 
 

 

4. seja Sveta MOK - 19.03.2003 
 

2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2003-PREDLOG 

 

1. Sprejme se predlog Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2003, s tem, da se v odloku, v 

vseh izkazih proraĉuna, v predlogu naĉrta nabav in naĉrta gradenj ter naĉrta razvojnih programov 

upošteva naslednje spremembe: 
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 V konsolidirani bilanci prihodkov in bilanci prihodkov MO Kranj kot neposrednega uporabnika 

proraĉuna se poveĉa znesek predvidenih prihodkov na kontu 7400 Prejeta sredstva iz drţavnega 

proraĉuna za 6 mio Sit (poveĉajo se na osnovi sklepa Ministrstva za šolstvo znanost in šport transferni 

prihodki za namen skakalnice Bauhenk); 

 V posebnem delu proraĉuna: 

- Program 10 Delo MOK, podprogram 1006 Proslave in prireditve in postavka 412000 Tekoĉi 

transferi neprofitnim organizacijam se zmanjša za 2 mio Sit, za isti znesek pa se poveĉa 

program 13 Kultura, podprogram 1302 Materialni stroški in postavka 412000 Tekoĉi transferi 

neprofitnim organizacijam kjer se na nivoju 9-mestnega konta odpre nova postavka »Teden 

mladih«. 

- Program 10 Delo MOK, podprogram 1002 Materialni stroški in postavka 4029 Drugi 

operativni odhodki se poveĉa za 5 mio Sit, odpre pa se nova postavka na nivoju 9-mestnega 

konta z nazivom »E-mesto-projekt«; 

- Program 10 Delo MOK, podprogram 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in postavka 

420101 Nakup avtomobilov se zmanjša za 6 mio Sit; 

- Program 10 Delo MOK, podprogram 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in  postavka 

420202 Nakup raĉunalniške in programske opreme se zmanjša za 1 mio Sit; 

- V programu 11 Izobraţevanje v podprogramu 1102 Materialni stroški v okviru postavke 

413302 Izdatki za blago in storitve se odpre nova postavka »Univerza v Kranju-projekt«   v 

višini 5.000.000,00 SIT 

- Program 13 Kultura, podprogram 1302 Materialni stroški in postavka 402999 Drugi operativni 

odhodki se poveĉa za 2 mio Sit. Istoĉasno se odpre nova postavka na nivoju 9-mestnega konta 

z nazivom »Študija o mladinskem kulturnem centru«; 

- Program 13 Kultura, podprogram 1302 Materialni stroški in postavka 412000-011 Kulturna 

dejavnost-nateĉaj se poveĉa za 1 mio Sit; 

- Program 14 Šport, podprogram 1410 Investicije in investicijski transferi in postavka 430200-

002 Skakalnica Bauhenk se na osnovi sklepa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o 

zagotovitvi sredstev za sofinanciranje investicije poveĉajo za 6 mio Sit; 

- Program 23 Komunalna dejavnost, podprogram 2308 Zazidalni naĉrt Britof – Voge, postavka 

420401 Novogradnje se zmanjša za 6 mio Sit. 

2. Sredstva zagotovljena v programu 14 Šport na postavki 430200-002 Skakalnica Bauhenk se v višini 

sredstev, ki jih zagotavlja MO Kranj (40 mio Sit), lahko realizirajo le na naĉin, da na predlog pogodbe 

izda pozitiven sklep Svet MO Kranj; 

3. Svet MO Kranj potrjuje, da se predvideno zadolţevanje izvrši za namen izgradnje infrastrukture v 

obmoĉju Voge v Britofu. 

4. Sprejme se seznam neposrednih in posrednih uporabnikov proraĉuna Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 31/2003 
 

3. ODLOK O OPROSTITVI PLAČEVANJA KOMUNALNE TAKSE- HITRI (ZDRUŢENI) 

POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o oprostitvi plaĉevanja komunalne takse. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 31/2003 
 

4. ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V MESTNI OBČINI KRANJ- HITRI (ZDRUŢENI) 

POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o komunalnem prispevku v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 31/2003 

 

5. PRAVILNIK O ODDAJANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 

 

Sprejme se Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj Mestne obĉine Kranj v najem. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 31/2003 

 

6. PRAVILNIK O ODDAJANJU PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 

 

Sprejme se Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne obĉine Kranj v najem. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 31/2003 
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7. AVTOCESTNI PRIKLJUČEK KRANJ- SEVER 

 

Svet Mestne obĉine Kranj podpira pobudo o izgradnji avtocestnega prikljuĉka Kranj- sever (Britof) in predlaga 

vkljuĉitev te novogradnje v dopolnjen program investicij DARS-a. 

 POSREDOVANO DIREKCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA AVTOCESTE 

 

8. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Pogodbena komasacija na območju urejanja S 12/4- Voge 

1. Mestna obĉina Kranj kot lastnica dela zemljišĉ na obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge,  sklene z ostalimi 

lastniki zemljišĉ na obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge pogodbo o komasaciji s katero bodo na podlagi 

doloĉil zakona o evidentiranju nepremiĉnin, drţavne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, številka 

52/2000) in zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, številka 110/2002, 8/2003), uredili svoje 

medsebojne premoţenjsko pravne odnose na tem obmoĉju. 

2. Mestna obĉina Kranj soglaša, da se vsi nakupi in prodaje zemljišĉ med udeleţenci komasacije na 

obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge, ki bodo potrebni zaradi zagotovitve parcel za potrebe izgradnje 

infrastrukturnega omreţja in pa nakupi in prodaje potrebni zaradi zaokroţevanja parcel v postopku 

komasacije obraĉunavajo po ceni 86,91 EUR/m2 v tolarski protivrednosti po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan odmere komunalnega prispevka oziroma na dan plaĉila. 

3. Ţupana Mestne obĉine Kranj, se pooblasti za urejanje vseh premoţenjsko pravnih razmerij izhajajoĉih 

iz pogodbe o komasaciji na obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge in za podpisovanje vseh potrebnih listin na 

podlagi pogodbe o komasaciji na obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge, izrecno pa za pridobitev in odtujitev  

zemljišĉ med udeleţenci komasacije na obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge, ki bodo potrebni zaradi 

zagotovitve parcel za potrebe izgradnje infrastrukturnega omreţja in pa pridobitev in odtujitev 

zemljišĉ, potrebnih zaradi zaokroţevanja parcel v postopku komasacije na obmoĉju urejanja S 12/4 – 

Voge. 

4. Mestna obĉina Kranj kupi od solastnikov, Petra Piĉmana, Britof 47, 4000 Kranj do 1/7, Antona 

Dacarja, Breg ob Savi 28, 4211 Mavĉiĉe do 1/14, Milene Dacar, Breg ob Savi 28, 4211 Mavĉiĉe do 

1/14, Marje Felkar, Predoslje 164, 4000 Kranj do 1/14, Viktorja Felkarja, Predoslje 164, 4000 Kranj do 

1/14, Jane Fende, Pokopališka ulica 3, 4000 Kranj do 1/14, Vida Fendeta, Pokopališka ulica 3, 4000 

Kranj do 1/14, Tomaţa Piĉmana, Britof 39, 4000 Kranj do 2/7 in Marijane Rozman, Predoslje 89, 4000 

Kranj do 1/7, zemljišĉe parcelna številka 228/1 k.o. Britof, pot v pribliţni izmeri 671 m2,  ki je vpisana 

v zemljiškoknjiţnem vloţku 871, za ceno 86,91 EUR/m2 v tolarski protivrednosti po srednjem teĉaju 

Banke Slovenije na dan plaĉila, ki pa jo Mestna obĉina Kranj ne plaĉa, ampak se vsakemu izmed 

solastnikov njegov deleţ upošteva kot njegov vloţek v komasacijski sklad na obmoĉju urejanja S 12/4 

– Voge. 

5. Mestna obĉina Kranj kupi od dediĉev po pokojni Franĉiški Košnjek, nazadnje stanujoĉa Britof 46, 

4000 Kranj, Zofije Ravnihar, Strahinj 77, 4202 Naklo, Stanislava Košnjeka, Zgornje Duplje 23, 4203 

Duplje, Franĉiška Košnjeka, Trta 14, Zgornja Besnica, 4000 Kranj, Antona Košnjeka, Britof 46, 4000 

Kranj, Marije Dolenec, Pangršica 4a, 4204 Golnik, Bernarde Wuest, Via Ai Prati 10, 6503 Galbisio 

(TI), Schweiz, Milana Košnjeka, Pestotnikova 7, 4000 Kranj, Bojana Košnjeka, Ig 206a, 1292 Ig, 

Joţefa Košnjeka, Britof 114, 4000 Kranj in Milene Alder, Fildi str. 31, 5605 Dotikon (AG), Schweiz, 

zemljišĉe parcelna številka 214/17 k.o. Britof, cesta v skupni izmeri 360 m2, v deleţu 6/40, vpisano v 

zemljiškoknjiţnem vloţku 795 in zemljišĉe parcelna številka 214/26 k.o. Britof, cesta v skupni izmeri 

233 m2, v deleţu 3/5, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku 823 za ceno 86,91 EUR/m2 v tolarski 

protivrednosti po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

6. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišĉu parcelna številka 214/12 k.o. Britof, 

pot v izmeri 170 m2. 

7. Mestna obĉina Kranj proda Ivanu Brezarju, Britof 112a, 4000 Kranj del zemljišĉa parcelna številka 

214/12 k.o. Britof, pot v pribliţni izmeri 76 m2, za ceno 29.248,00 SIT/m2. Na zemljišĉi parcelna 

številka 214/12 k.o. Britof, pot v pribliţni izmeri 76 m2 se vknjiţi pravica sluţnosti Mestne obĉine 

Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

B. Ureditev zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim na podlagi menjalne pogodbe za zemljišča parcelna 

številka 448/23, 448/2 in 448/5 k.o. Kranj 

Mestna obĉina Kranj sklene sodno poravnavo za mirno rešitev spora pred Okroţnim sodišĉem v Kranju opr. št. 

P 749/2002 zaradi ureditvi zemljiškoknjiţnega stanja izhajajoĉega iz menjalne pogodbe z dne 07.02.1995 in 
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aneksa številka 1 k tej menjalni pogodbi z dne 08.05.1996, sklenjenih med Mestno obĉino Kranj in pravnim 

prednikom druţbe Gradbinec d.d. – v steĉaju, SGP Gradbinec Kranj, p.o. Kranj. 

 
Mestna obĉina Kranj bo na podlagi predlagane sodne poravnave pridobila zemljišĉe: 

- parcelna številka 448/67, dvorišĉe v izmeri 2.033 m2, 

Gradbinec d.d. – v steĉaju pa bo na podlagi predlagane sodne poravnave pridobil naslednja zemljišĉa v skupni 

izmeri 1.854 m2: 

- parcelna številka 448/39, dvorišĉe v izmeri 21 m2, 

- parcelna številka 448/40, dvorišĉe v izmeri 51 m2, 

- parcelna številka 448/51, garaţa v izmeri 168 m2, 

- parcelna številka 448/52, cesta v izmeri 117 m2, 

- parcelna številka 448/56, cesta v izmeri 112 m2, 

- parcelna številka 448/57, cesta v izmeri 41 m2, 

- parcelna številka 448/29, dvorišĉe v izmeri 124 m2, 

- parcelna številka 448/31, dvorišĉe v izmeri 230 m2, 

- parcelna številka 448/33, poslovna stavba v izmeri 108 m2, 

- parcelna številka 448/36, poslovna stavba v izmeri 1 m2, 

- parcelna številka 448/37, dvorišĉe v izmeri 146 m2, 

- parcelna številka 448/41, dvorišĉe v izmeri 58 m2, 

- parcelna številka 448/44, stanovanjska stavba v izmeri 54 m2, 

- parcelna številka 448/58, dvorišĉe v izmeri 125 m2, 

- parcelna številka 448/59, dvorišĉe v izmeri 56 m2, 

- parcelna številka 448/60, dvorišĉe v izmeri 19 m2, 

- parcelna številka 448/63, dvorišĉe v izmeri 4 m2, 

- parcelna številka 448/64, dvorišĉe v izmeri 96 m2, 

- parcelna številka 448/65, poslovna stavba v izmeri 1 m2, 

- parcelna številka 448/66, dvorišĉe v izmeri 322 m2. 

 IZVRŠENO 

 

C. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 278/1, k.o. Kranj v pribliţni izmeri 170 m²  

1. Mestna obĉina Kranj proda Notarki Duši Trobec Buĉan in Odvetniku Damijanu Pavlinu, oba s sedeţem na 

Stritarjevi ulici 7 v Kranju, del zemljišĉa parcelna številka 278/1, k.o. Kranj, vpisanega pri vl.št. 219, v 

pribliţni izmeri 170 m2 za ceno 26.900,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosita kupca. 

3. Kupca dovoljujeta, da se na zemljišĉu parcelna številka  278/1, k.o. Kranj, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

E. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 104/17, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 108 m² 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi del zemljišĉa parcelna številka 104/17, k.o. Drulovka, vpisanega 

pri vl.št. 579, v pribliţni izmeri 108 m2, za ceno 73 EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije za EUR na dan plaĉila), DDV je vkljuĉen v ceno. 

2. Stroške cenitve, odmere, delno povrnitev davka v višini 2 % od kupnine in druge stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  104/17, k.o. Drulovka, ki je predmet prodaje, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Prodaja nepremičnine- dela skupnega prostora, v izmeri 15,27 m2 v večstanovanjski hiši, na naslovu 

Trg Rivoli 5, v Kranju, stoječi na zemljišču parcelna številka 211, k.o. Klanec 

1. Mestna obĉina Kranj proda Stanĉić Ţelimirju in Mirjani, stanujoĉima Trg Rivoli 5, v Kranju, svoj 7,29 % 

idealni deleţ na skupnem prostoru v izmeri 15,27 m2, kar pomeni 1,11 m2, in sicer na  neobdelanem 

podstrešnem prostoru v veĉstanovanjski hiši na naslovu Trg Rivoli 5, v Kranju, stojeĉi na zemljišĉu 

parcelna številka 211,  k.o. Klanec,  za ceno  43.366,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosita kupca. 

 IZVRŠENO 
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G. Prodaja nepremičnine- dela skupnega prostora, v izmeri 15,27 m² v večstanovanjski hiši, na naslovu 

Trg Prešernove brigade 4, v Kranju, stoječi na zemljišču parcelna številka 350/4, k.o. Primskovo, 

vpisanem pri vl. št. 1264 

1. Mestna obĉina Kranj proda Rošić Muhamedu, stanujoĉemu Trg Prešernove brigade 4, v Kranju, svoj 3,65 

% idealni deleţ na skupnem prostoru v izmeri 15,27 m2, kar pomeni 0,56 m2, in sicer na neobdelanem 

podstrešnem prostoru v veĉstanovanjski hiši na naslovu Trg Prešernove brigade 4, v Kranju, stojeĉi na 

zemljišĉu parcelna številka 350/4, k.o. Primskovo, vpisanem pri vl. št. 1264, za ceno   43.366,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

H. Prodaja stanovanja št. 6, v pritličju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 163/2, k.o. 

Huje, na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 18, v Kranju, v skupni izmeri 21,50 m² 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi stanovanje št. 6, v pritliĉju stanovanjske hiše, stojeĉe na 

zemljišĉu parcelna številka 163/2, k.o. Huje, na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 18, v Kranju, v skupni 

izmeri 21,50 m2, obremenjeno z najemnim razmerjem, za izklicno ceno  5.127.613,00 SIT. 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

 

I. Prodaja stanovanja št. 34, v 3. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 

919/14, k.o. Kranj, na naslovu Šorlijeva ulica 9, v Kranju, v skupni izmeri 24,90 m² 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 6.164,687,00 SIT, stanovanje št. 34, v 3. 

nadstropju stanovanjske hiše, stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 919/14, k.o. Kranj,  na naslovu 

Šorlijeva ulica 8, v Kranju, v skupni izmeri 24,90 m². 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

 

J. Nakup zemljišča parcelna številka 261/12, k.o. Kokrica, vpisanega v vloţno številko 552 

1. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 261/12, dvorišĉe, v izmeri 50 m², vpisanega v 

vloţno številko 552, k.o. Kokrica, v javno dobro. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Janeza Lotriĉa st., Janeza Lotriĉa ml., oba stanujoĉa na Okornovi ulici 14 v 

Kranju, in Joţeta Lotriĉa, stanujoĉ Okornova ulica 16 v Kranju, zemljišĉe parcelna številka 261/12, 

dvorišĉe, v izmeri 50 m², vpisanega v vloţno številko 552, k.o. Kokrica za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj 

znaša 500 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

 IZVRŠENO 

 

K. Nakup zemljišča parcelna številka 445/15, k.o. Britof, vpisanega v vloţno številko 604 

1. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 445/15, pot, v izmeri 743 m2, vpisanega v vloţno 

številko 604, k.o. Britof, v javno dobro. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Selan Pavle, stanujoĉe Britof 315, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 445/15, 

pot, v izmeri 743 m2, vpisanega v vloţno številko 604, k.o. Britof za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 

7.430 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

 IZVRŠENO 

 

L. Odkup dela zemljišča parcelna številka 657/3, k.o. Straţišče, pašnik in pot, v pribliţni izmeri 525 m² 

1. Mestna obĉina Kranj odkupi od druţbe Bauimex d.o.o. Kranj, Pot v puškarno 11, 4000 Kranj, ki jo zastopa 

direktor Sreĉko Šamperl, del zemljišĉa parcelna številka 657/3, k.o. Straţišĉe, v pribliţni izmeri 525 m2, za 

ceno 10 EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila). 

2. Stroške odmere in druge stroške iz pogodbe nosi prodajalec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

M. Darilna pogodba- Štern Janez 

Mestna obĉina Kranj sprejme v popolno in nepreklicno last podarjeno in izroĉeno garsonjero št. 3 v pritliĉju 

stanovanjskega bloka v Kranju, Ulica 1. avgusta 3, katere lastnik je Štern Janez. Garsonjera stoji na zemljišĉu 

parcelna št. 883/6, k.o. Kranj, in obsega 23,90 m², in sicer: sobo v izmeri 14,73 m², kuhinjo (jedilnica) v izmeri 

2,03 m², kopalnico z WC v izmeri 2,13 m², predsobo v izmeri 1,89 m² in klet v izmeri 3,09 m². Povratno bo 

Mestna obĉina Kranj doplaĉevala oskrbne stroške nastanitve Štern Janeza, s stalnim prebivališĉem Ulica 1. 

avgusta 3, 4000 Kranj, v Domu upokojencev Kranj. Na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca z dne 

18.4.2002 znaša vrednost garsonjere, ki je predmet darilne pogodbe, 4.800.000,00 SIT. Vse stroške postopka, 

davek na promet nepremiĉnin in vse stroške povezane iz darilne pogodbe nosi Mestna obĉina Kranj. 

 IZVRŠENO 
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N. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 30.100,00 EUR, kar je 569,00 EUR/m², plaĉljivo v tolarski protivrednosti 

obraĉunano po Srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila, kar na dan 05.03.2003 znaša 6.973.414,49 SIT, 

kar je 131.822,58 SIT/m² ne uveljavlja predkupne pravice za stomatološko ordinacijo v izmeri 52,90 m² na 

naslovu Tomšiĉeva ul. 30, 4000 Kranj, ki stoji na parc. št. 172 zk telo II, vloţ. št. 65, k.o. Kranj, katere lastnik je 

Lapĉeviĉ Vladimir, Cesta Cirila Tavĉarjeva 1B, 4270 Jesenice. 

 IZVRŠENO 

 

 

9. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Soglasje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Kranj 

Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Ljudske univerze Kranj, da se za direktorico 

javnega zavoda Ljudska univerza Kranj za mandatno obdobje 2003-2008 imenuje Darja Kovaĉiĉ, rojena 

01.11.1956, stanujoĉa Zlato polje 14A, Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

B. Imenovanje predstavnika Sveta Mestne občine Kranj v Svet za varnost Mestne občine Kranj 

Za predstavnika Sveta Mestne obĉine Kranj kot organa lokalne skupnosti se v Svet za varnost Mestne obĉine 

Kranj  i m e n u j e: 

 

DARKO JARC, rojen 1955, stanujoĉ Staneta Ţagarja 39, Kranj, ing. raĉunalništva, zaposlen Adria Airwais 

Ljubljana- svetnik - za člana. 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 
 

 

5. seja Sveta MOK - 23.04.2003 
 

 

RAZPRAVA O DNEVNEM REDU 

Na vseh rednih sejah Sveta Mestne obĉine Kranj do zakljuĉka tega mandata se 2. toĉka dnevnega reda predvidi 

za obravnavo predlogov, pobud in vprašanj ĉlanov Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Pristojni nadzorni organ, katerega doloĉi ţupan, naj preveri postopke razpisov za javne prireditve za obdobje 

2001, 2002 in 2003. 

 IZVRŠENO 
 

3. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ- OSNUTEK 

 

Predlagatelj naj pripravi nov osnutek statuta, pripravljenega na podlagi predhodnega usklajevanja, predvsem 

glede ciljev in naĉel ter temeljnih rešitev. V gradivu naj bo prikazano, katere vsebinske spremembe in 

dopolnitve so posledica spremenjene zakonodaje, posebej pa naj bo obrazloţeno, katere spremembe se 

predlagajo zaradi veĉje preglednosti, konsistentnosti besedila ter izboljšave obstojeĉega statuta. 

 IZVRŠENO 
 

5. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2002- 

HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o zakljuĉnem raĉunu proraĉuna Mestne obĉine Kranj za leto 2002. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 42/2003 

 

6. A. SPORAZUM O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŢENJSKO PRAVNIH RAZMERIJ V 

ZVEZI Z DELITVIJO PREMOŢENJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE- ČISTOPIS 
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Mestna obĉina Kranj sprejme Sporazum o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v zvezi z 

delitvijo premoţenja Osnovnega zdravstva Gorenjske- ĉistopis. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 106/2003 
 

6.B. ODLOK O PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE- PREDLOG 

 

Mestna obĉina Kranj sprejme Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske- predlog.  

 POSREDOVANO OSNOVNEMU ZDRAVSTVU GORENJSKE 
 

7. ODLOK O DIMNIKARSKI SLUŢBI V MESTNI OBČINI KRANJ- OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o dimnikarski sluţbi v Mestni obĉini Kranj, s pripombami, podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 
 

8. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2003 

 

Sprejme se Program športa v Mestni obĉini Kranj v letu 2003. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 44/2003 
 

9. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

1. Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 44/2003 
 

2. Obĉinska uprava je do konca leta dolţna pripraviti nov Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

10. VAROVANJE NA DALJAVO 

 

1. Mestna obĉina Kranj pristopi k regijskemu centru za varovanje na daljavo. 

2. Za socialno varstveno storitev varovanje na daljavo se doloĉi pri 100 uporabnikih subvencije v višini 70% 

cene storitve. Subvencija k ceni in s tem prispevek Mestne obĉine Kranj se s poveĉanjem števila 

uporabnikov niţa, prispevek uporabnikov pa ostaja enak v višini 7.300,00 SIT. 

3. Pri socialno varstveni storitvi varovanja na daljavo se za oblikovanje cen uporablja Pravilnik o metodologiji 

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, za uveljavljanje oprostitve plaĉila te storitve pa se 

uporabljajo merila po Uredbi o merilih za doloĉanje oprostitev socialno varstvenih storitev.  

 IZVRŠENO 

 

 

11. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Nakup zemljišč parcelna številka 471/1 in parcelna številka 499/1 obe k.o. Drulovka, vpisani v vloţno 

številko 53, parcelna številka 302/1, k.o. Britof, vpisanega v vloţno številko 77, parcelna številka 434/1, 

k.o. Britof, vpisanega v vloţno številko 116, parcelna številka 447/1, k.o. Britof, vpisanega v vloţno 

številko 957, parcelna številka 304/3, k.o. Britof, vpisanega v vloţno številko 41, parcelna številka 495/1, 

k.o. Drulovka, vpisanega v vloţno številko 62 

1. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parcelna številka 471/1, pot, v izmeri 672 m2, in parcelna številka 

499/1, pot, v izmeri 155 m2, obe vpisani v vloţno številko 53, k.o. Drulovka, parcelna številka 302/1, cesta, 

v izmeri 660 m2, vpisanega v vloţno številko 77, k.o. Britof, parcelna številka 434/1, pot, v izmeri 267 m2, 

vpisanega v vloţno številko 116, k.o. Britof, parcelna številka 447/1, cesta, v izmeri 900 m2, vpisanega v 

vloţno številko 957, k.o. Britof, parcelna številka 304/3, cesta, v izmeri 421 m2, vpisanega v vloţno številko 

41, k.o. Britof, parcelna številka 495/1, pot, v izmeri 579 m2, vpisanega v vloţno številko 62, k.o. Drulovka, 

v javno dobro. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Draksler Franca, stanujoĉega Zasavska cesta 42, Kranj, zemljišĉi parcelna 

številka 471/1, pot, v izmeri 672 m2, in parcelna številka 499/1, pot, v izmeri 155 m2, obe vpisani v vloţno 

številko 53, k.o. Drulovka, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 8.270 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih 

po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 
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3. Mestna obĉina Kranj kupi od Fende Joţeta, stanujoĉega Orehovlje 9, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 

302/1, cesta, v izmeri 660 m2, vpisanega v vloţno številko 77, k.o. Britof za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj 

znaša 6.600 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

4. Mestna obĉina Kranj kupi od Florjanĉiĉ Alojzija, stanujoĉega Britof 211, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 

434/1, pot, v izmeri 267 m2, vpisanega v vloţno številko 116, k.o. Britof za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj 

znaša 2.670 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

5. Mestna obĉina Kranj kupi od Štempihar Helene, stanujoĉe Predoslje 1, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 

447/1, cesta, v izmeri 900 m2, vpisanega v vloţno številko 957, k.o. Britof za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj 

znaša 9.000 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

6. Mestna obĉina Kranj kupi od Ţerovnik Milana, stanujoĉega Britof 40, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 

304/3, cesta, v izmeri 421 m2, vpisanega v vloţno številko 41, k.o. Britof za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj 

znaša 4.210 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

7. Mestna obĉina Kranj kupi od Pfajfar Janeza, stanujoĉega Zasavska cesta 45, Kranj, zemljišĉe parcelna 

številka 495/1, pot, v izmeri 579 m2, vpisanega v vloţno številko 62, k.o. Drulovka za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj znaša 5.790 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

 IZVRŠENO 

 

B. Odkup zemljišč parcelna številka 136/11, cesta, v izmeri 122 m2, 153/13, cesta v izmeri 651 m2, 153/22, 

cesta, v izmeri 180 m2, 153/23, cesta, v izmeri 456 m2, 153/25, cesta, v izmeri 321 m2, 153/1, gozd in cesta, 

v izmeri 191 m2, 136/4, pot, v izmeri 103 m2, vsa k.o. Čirče, vpisana pri vl.št. 30 

Mestna obĉina Kranj odkupi od Joţeta Koširja, stanujoĉega Trstenik 50, Golnik; Franceta Koširja, stanujoĉega 

Trstenik 53, Golnik; Vinka Kranjca, stanujoĉega Cesta na Klanec 59, Kranj; Emila Kranjca, stanujoĉega 

Kajuhova 3, Kranj; Pavla Krajnca, stanujoĉega Cesta Kokrškega odreda 38, Kranj, Marjance Toman, stanujoĉe 

Posavec 124, Podnart in Marinke Pogaĉnik stanujoĉe Kebetova ulica 25, zemljišĉe parcelna številka 136/11, 

cesta, v izmeri 122 m2, zemljišĉe parcelna številka 153/13, cesta v izmeri 651 m2, zemljišĉe parcelna številka 

153/22, cesta, v izmeri 180 m2, zemljišĉe parcelna številka 153/23, cesta, v izmeri 456 m2, zemljišĉe parcelna 

številka 153/25, cesta, v izmeri 321 m2, zemljišĉe parcelna številka 153/1, gozd in cesta, v izmeri 191 m2 in 

zemljišĉe parcelna številka 136/4, pot, v izmeri 103 m2, vsa k.o. Ĉirĉe, vpisana pri vl.št. 30, za ceno 10 EUR za 

1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila). 

 IZVRŠENO 

 

C. Nakup dela zemljišča parc. št. 949/1, zelenica v pribliţni izmeri 100 m2, vl. št. 1150,   k.o. Kranj 

Mestna obĉina Kranj odkupi od Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo elektriĉne energije, d.d., Ulica 

Mirka Vadnova 3a, Kranj del zemljišĉa parc. št. 949/1, zelenica v pribliţni izmeri 100 m2, vl. št. 1150, k.o. 

Kranj za ceno 2.459.520,00 SIT. 

 IZVRŠENO 

 

D. nakup dela zemljišča parc. št. 913/24, zelenica in parc. št. 913/3, dvorišče v skupni pribliţni izmeri 142 

m2, vl. št. 1222 in parc. št. 930/13, zelenica in parc. št. 930/34, dvorišče v skupni pribliţni izmeri 61 m2,  v 

vl. št. 2196, vse   k.o. Kranj 

1. Mestna obĉina Kranj odkupi od SGP GRADBINEC, d.d. – v steĉaju, Nazorjeva ulica 1, Kranj del zemljišĉa 

parc. št. 913/24, zelenica in parc. št. 913/3, dvorišĉe v skupni pribliţni izmeri 142 m2, vl. št. 1222,  k.o. 

Kranj za ceno 2.567.644,00 SIT. 

2. Mestna obĉina Kranj odkupi od IC DOM d.o.o., nepremiĉnine in inţeniring, Bleiweisova cesta 20, Kranj 

del zemljišĉa parc. št. 930/13, zelenica in parc. št. 930/34, dvorišĉe v skupni pribliţni izmeri 61 m2,  v vl. 

št. 2196, vse k.o. Kranj za ceno 1.103.002,00 SIT. 

 IZVRŠENO 

 

E. Prodaja zemljišča parcelna številka 1202/18, k.o. Straţišče, v izmeri 225 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 4.024.125,00 SIT zemljišĉe, parcelna številka 

1202/18, k.o. Straţišĉe, v izmeri 225 m2, vpisanega v vl. št. 1126.  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 1202/18, k.o. Straţišĉe, vpiše pravica sluţnosti 

Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

F. Prenehanje obstoja splošne rabe in splošnega ljudskega premoţenja  

Mestna obĉina Kranj sprejme sklepe o prenehanju splošnega ljudskega premoţenja in druţbene lastnine v 

splošni rabi, ter ta zemljišĉa vknjiţi kot lastnino Mestne obĉine Kranj. V kolikor gre za zemljišĉa, ki 
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predstavljajo kategorizirane javne ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji obĉinskih cest in kolesarskih poti v 

Mestni obĉini Kranj (UL RS, št.  113/2000) Mestna obĉina Kranj vknjiţi javno dobro v lasti Mestne obĉine 

Kranj.   

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Ureditev lastninsko pravnega stanja 

Mestna obĉina Kranj sklene pogodbo o priznanju lastninske pravice z Bredo Frelih in Karolino Jelovĉan, obe 

stanujoĉi Golniška cesta 57, 4000 Kranj, na zemljišĉu parc. št. 329/14, sadovnjak v izmeri 298 m2, v vl. št. 515, 

k.o. Kokrica. 

 IZVRŠENO 

 

H. Prodaja zemljišča parcelna številka 565/11, k.o. Straţišče, travnik, v izmeri  108 m2 

1. Mestna obĉina Kranj na javni draţbi proda zemljišĉe parcelna številka 565/11, k.o. Straţišĉe, vpisano pri vl. 

št. 125, za izklicno ceno 17.652,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  565/11, k.o. Straţišĉe, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

I. Menjava dela zemljišča parcelna številka 3052, pot, v pribliţni izmeri 136 m2, z delom zemljišča 

parcelna številka 2097, v pribliţni izmeri 136 m2, obe k.o. Ţabnica 

1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na delu zemljišĉa parcelna  številka 3052, k.o. 

Ţabnica, pot, v pribliţni izmeri 136 m2.  

2. Mestna obĉina Kranj proda Hafner Antonu del zemljišĉa parcelna številka 3052, k.o. Ţabnica, pot, v 

pribliţni izmeri 136 m2, za ceno 10 EUR za 1m2 (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije za 

EUR na dan plaĉila). 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Hafner Antona del zemljišĉa parcelna številka 2097, k.o. Ţabnica, pašnik, v 

pribliţni izmeri 136 m2, za ceno 10 EUR za 1 m2 (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije za 

EUR na dan plaĉila). 

4. Stroške odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

5. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 3052, ki je predmet prodaje, vpiše pravica 

sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

J. Prodaja zemljišča parcelna številka 712/1, pot, v izmeri 592 m2 in zemljišča parcelna številka 712/2 , 

pot, v izmeri 272 m2, obe javno dobro, vpisani v seznamu I, k.o. Goriče 

1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišĉu parcelna številka 712/1, pot, v izmeri 

592 m2 in zemljišĉu parcelna številka 712/2, pot, v izmeri 272 m2, obe javno dobro, vpisani v seznamu I, 

k.o. Goriĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Kleindienst Feliksu, stanujoĉemu Goriĉe 6, 4204 Golnik, zemljišĉe parcelna 

številka 712/2, pot, v izmeri 272 m2, od tega je pribliţno 192 m2 stavbnega zemljišĉa, ostalih 80 m2 pa 

kmetijskega zemljišĉa in zemljišĉe parcelna številka 712/1, pot, v izmeri 592 m2, ki je kmetijsko zemljišĉe 

za ceno 11.061,00 SIT/m2 za stavbno zemljišĉe in 439,00 SIT/m2 za kmetijsko zemljišĉe. 

3. Stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 712/1 in zemljišĉu parcelna številka 712/2, k.o. 

Goriĉe, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

K. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 591/1, k.o. Breg ob Savi, v pribliţni izmeri 270 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda Porenta Tomaţu, stanujoĉemu Breg ob Savi 50, 4211 Mavĉiĉe, del zemljišĉa 

parcelna številka 591/1, k.o. Breg ob Savi, vpisanega pri vl.št. 62, v pribliţni izmeri 270 m2 za ceno 

13.405,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka  591/1, k.o. Breg ob Savi, ki je predmet prodaje, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
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L. Prodaja stanovanja št. 12, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna 

številka 406/2, k.o. Klanec, na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 4, v Kranju, v skupni izmeri 33,56 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi stanovanje št. 12, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, stojeĉe 

na zemljišĉu parcelna številka 406/2, k.o. Klanec, na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 4, v Kranju, v skupni 

izmeri 33,56 m2, za izklicno ceno  9.187.451,00 SIT. 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

 

M. Prodaja stanovanja št. 8, v pritličju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 887/10, 

k.o. Kranj, na naslovu Kidričeva 3, v Kranju, v skupni izmeri 26,00 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi stanovanje št. 8, v pritliĉju stanovanjske hiše, stojeĉe na 

zemljišĉu parcelna številka 887/10, k.o. Kranj, na naslovu Kidriĉeva 3, v Kranju, v skupni izmeri 26,00 m2,  

za izklicno ceno  5.745.929,00 SIT. 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

 

N. Nakup stanovanja št. 16, v tretjem nadstropju, na naslovu Trg Prešernove brigade 10, Kranj, v 

velikosti 38,10 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna št. 204/7, vloţ. št. 751 k.o. Klanec 

Mestna obĉina Kranj kupi enosobno stanovanje št. 16, v tretjem nadstropju, na naslovu Trg Prešernove brigade 

10, Kranj, v velikosti 38,10 m2, v veĉstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišĉu parcelna št. 204/7, vloţ. št. 751 k.o. 

Klanec za ceno 2.800.000,00 SIT. 

 IZVRŠENO 

 

12. KADROVSKE ZADEVE 

 

A.  Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj 

 

V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2002-2006 se imenujejo: 

1. MARJETA DVORNIK, rojena 1963, stanujoĉa Nazorjeva 2, Kranj, univ. dipl. pravnica, zaposlena kot 

sodnica na Okroţnem sodišĉu v Kranju- za predsednico 

2. KLEMEN KASTELIC, rojen 1973, stanujoĉ Zg. Bitnje 204, Ţabnica, univ. dipl. pravnik, zaposlen Mestna 

obĉina Kranj- za namestnika predsednice 

3. GORAZD ZUPANČIČ, rojen 1958, stanujoĉ Pot v Bitnje 25, Kranj, dipl. ing. strojništva, zaposlen Sava 

Tires- za člana 

4. DANIJELA LOGAR, rojena 1973, stanujoĉa Kutinova 16A, Kranj, srednješolska izobrazba, zaposlena 

Cokla d.o.o.- za namestnico člana 

5. ANDREJ GAZVODA, rojen 1975, stanujoĉ Drolĉevo naselje 19, Kranj, študent- za člana 

6. NINA ZATLER, rojena 1971, stanujoĉa Planina 25, Kranj, ing. kemiĉne tehnologije, zaposlena Color 

Medvode- za namestnika člana 

7. MAGDALENA KOVAČIČ, rojena 1948, stanujoĉa Ul. Tatjane Odrove 4, Kranj, univ. dipl. prav., 

zaposlena Elektro Gorenjska d.d.- za članico 

8. FRANC PERNUŠ, rojen 1944, stanujoĉ Britof 353, Kranj, likovni tehnik, brez zaposlitve- za namestnika 

člana 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 IZVRŠENO 
 

B. Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje elektro in strojne šole Kranj 

 

Svet Mestne obĉine Kranj je mnenja, da je izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja Srednje elektro 

in strojne šole Kranj, od katerih dva izpolnjujeta razpisne pogoje, najprimernejša ga. Andreja Pogaĉnik in sicer z 

ozirom na predloţeno vizijo programa razvoja in dela te šole. 

 IZVRŠENO 
 

C. Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Predoslje 

 

Gospe IVANI BIZJAK, rojeni 13.02.1956, profesorici razrednega pouka, stanujoĉi Zg. Bitnje 29a, Ţabnica, 

dosedanji ravnateljici Osnovne šole Predoslje Kranj; katera se je kot edina prijavila na razpisano delovno mesto, 

daje Svet Mestne obĉine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnateljico Osnovne  šole Predoslje Kranj.  
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 IZVRŠENO 
 

 

 

6. seja Sveta MOK - 21.05.2003 
 

 

3. ODLOK O DIMNIKARSKI SLUŢBI V MESTNI OBČINI KRANJ- PREDLOG 

 

1. V 16. ĉlenu Odloka o dimnikarski sluţbi v Mestni obĉini Kranj se koncesijska pogodba sklene za doloĉen 

ĉas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. 

 IZVRŠENO 
 

2. Sprejme se Odlok o dimnikarski sluţbi v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 57/2003 
 

4. ODLOKI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O USTANOVITVI JAVNIH 

VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH ZAVODOV- HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Helene Puhar. 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna. 

3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Simona Jenka. 

4. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Staneta Ţagarja. 

5. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Straţišĉe. 

6. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Orehek. 

7. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Matije Ĉopa. 

8. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaţa. 

9. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Predoslje. 

10. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Glasbene šole Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 58/2003 

 

5. PRAVILNIK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM 

 

Sprejme se Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 54/2003 
 

8. SOGLASJE K SPREJEMU PRAVIL JAVNEGA ZAVODA LJUDSKE UNIVERZE KRANJ 

 

Mestna obĉina Kranj, kot ustanoviteljica zavoda, soglaša s sprejemom Pravil javnega zavoda Ljudske univerze 

Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

9. VKLJUČITEV MESTNE OBČINE KRANJ V ZDRUŢENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE 

 

Mestna obĉina Kranj se vĉlani v Zdruţenje zgodovinskih mest Slovenije. 

Za realizacijo sklepa in podpis ustreznih listin se pooblasti ţupana. 

 IZVRŠENO 
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10. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LAS ZA LETO 2002 

 

1. Sprejme se Poroĉilo o opravljenem delu LAS-a za prepreĉevanje zlorabe drog v Mestni obĉini Kranj za leto 

2002.  

 IZVRŠENO 

 

2. V lokalno akcijsko skupino LAS za prepreĉevanje zlorabe drog v Mestni obĉini Kranj se kot predstavnika 

Sveta Mestne obĉine Kranj namesto Jelka Kacina imenuje Darka Jarca. 

 IZVRŠENO 

 

 

11. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

F. ŠVELC MARIJA- dogovor o odškodnini  

Mestna obĉina Kranj sklene poravnavo v postopku denacionalizacije, po kateri pravnim naslednikom po 

upraviĉenki Mariji Švelc za del nacionaliziranega zemljišĉa parc.št. 60/1, 60/4 in 206 k.o. Huje, ki ga je še 

moţno vrniti v naravi, v skupni izmeri 1.602 m2, dodeli poslovni prostor na Cankarjevi 8 v Kranju v izmeri 39 

m2 v ocenjeni tolarski protivrednosti 41.348 EUR in izplaĉa 48.364 EUR, preraĉunano po srednjem teĉaju 

Banke Slovenije na dan plaĉila. Mestna obĉina Kranj nima po izplaĉilu te odškodnine v zvezi z 

denacionalizacijo navedenega zemljišĉa do pravnih naslednikov upraviĉenke nobenih obveznosti veĉ, pravni 

nasledniki upraviĉenke pa nobenih zahtevkov veĉ do Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

G. Prodaja zemljišča parcelna številka 17/1 k.o. Čirče 

1. Mestna obĉina Kranj proda Rupar Rafaelu, stanujoĉemu Staretova ulica 21, 4000 Kranj, zemljišĉe parcelna 

številka 17/1 k.o. Ĉirĉe, vpisano pri vl. št. 33, v izmeri 96 m2, za ceno 18.460,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 96/1 k.o. Ĉirĉe, ki je predmet prodaje, vpiše pravica 

sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture.  

 IZVRŠENO 

 

I. Nakup zemljišča parcelna številka 136/6, k.o. Predoslje, vpisanega v vloţno številko 17 
1. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 136/6, cesta, v izmeri 168 m2, vpisanega v vloţno 

številko 17, k.o. Predoslje, v javno dobro. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Štempihar Helene, stanujoĉe Predoslje 1, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 

136/6, cesta, v izmeri 168 m2, vpisanega v vloţno številko 17, k.o. Predoslje za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj znaša 1.680 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

 IZVRŠENO 

 

J. Nakup dela zemljišča parcelna številka 979/6, v pribliţni izmeri 45 m2, k.o. Straţišče, vpisano v vloţni 

številki 234 

Mestna obĉina Kranj kupi od Slak Majde, Šmarjetna gora 5, Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 979/6, k.o. 

Straţišĉe, v pribliţni izmeri 45 m2, vpisano pri vloţni številki 234, za ceno 4.445,00 SIT/m2, kar skupaj znaša 

200.025,00 SIT.  

 IZVRŠENO 

 

K. Odkup dela zemlijšča parcelna številka 487, njiva, vrt-sadovnjak in pot, v pribliţni izmeri 105 m2, k.o. 

Drulovka, vpisanega pri vloţni številki 291 

Mestna obĉina Kranj odkupi od Vidmar Lidije, stanujoĉe Gubĉeva ulica 6, 4000 Kranj in Pangerc Ladislava, 

stanujoĉega Pipanova cesta 78, 4208 Šenĉur, del zemljišĉa parcelna številka 487, k.o. Drulovka, v pribliţni 

izmeri 105 m2, za ceno 10 EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan 

plaĉila). 

 IZVRŠENO 

 

L. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 145/2, k.o. Vojvodin Boršt I, v pribliţni izmeri 150 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi del zemljišĉa parcelna številka 145/2, k.o. Vojvodin Boršt I, 

vpisanega pri vl.št. 780, v pribliţni izmeri 150 m2 za ceno 16.912,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 
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3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka  145/2, k.o. Vojvodin Boršt I, ki je predmet 

prodaje, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

M. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 104/17, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 108m2  

1. Mestna obĉina Kranj proda Sekne Ivanu, stanujoĉemu Drulovka 39, 4000 Kranj del zemljišĉa parcelna 

številka 104/17, k.o. Drulovka, vpisanega pri vl.št. 579, v pribliţni izmeri 108 m2, za ceno 73 EUR za 1 m2 

zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR na dan plaĉila), DDV je vkljuĉen v 

ceno. 

2. Stroške cenitve, odmere, delno povrnitev davka v višini 2 % od kupnine in druge stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  104/17, k.o. Drulovka, ki je predmet prodaje, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

N. Prodaja zemljišča parc. št. 1151, travnik v izmeri 26.226 m2, k.o. Primskovo 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi zemljišĉe parc. št. 1151, travnik v izmeri 26.226 m2, k.o. 

Primskovo, za minimalno izklicno ceno 16.419,00 SIT/m2. 

2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 1151, travnik v izmeri 26.226 m2, k.o. Primskovo, ki je 

predmet prodaje, vpiše pravica sluţnosti v korist Mestne obĉine Kranj, za zagotovitev izgradnje in 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

O. Nakup dela zemljišča parc. št. 933/6, travnik v pribliţni izmeri 15 m2, vl. št. 353, k.o. Kranj 

Mestna obĉina Kranj odkupi od Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Kardeljeva plošĉad 25, 1000 

Ljubljana del zemljišĉa parc. št. 933/6, travnik v pribliţni izmeri 15 m2, vl. št. 353, k.o. Kranj za ceno 18.082,00 

SIT/m2. 

 IZVRŠENO 

 

 

12. KADROVSKE ZADEVE 

 

Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Matije Čopa Kranj 

 

Gospe MARIJI MUSTAR, rojeni 15.08.1948, univ.dipl.soc., stanujoĉi Staretova ulica 44, Kranj, dosedanji 

ravnateljici Osnovne šole Matije Ĉopa  Kranj (katera se je kot edina prijavila na razpisano delovno mesto), daje 

Svet Mestne obĉine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnateljico Osnovne  šole Matije Ĉopa Kranj.  

 IZVRŠENO 
 

 

7. seja Sveta MOK - 26.06.2003 
 

 

3. ODLOK O PROSTORSKIH SESTAVINAH DOLGOROČNEGA IN DRUŢBENEGA PLANA ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o prostorskih sestavinah dolgoroĉnega in druţbenega plana za obmoĉje Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 76/2003 
 

4. ODLOK O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ - OSNUTEK 

 

Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj ne bo predloţila v sprejem naslednjih predlogov: Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Gorenjski muzej, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališĉe Kranj in Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Osrednje knjiţnice Kranj, dokler ne bo opravljena temeljita razprava o bodoĉi 

organiziranosti kulture v Kranju. Predhodno pa mora biti sprejet tudi strateški program kulture in akt o 

doloĉitvi objektov namenjenih kulturi. Ĉe bodo po tej obravnavi in sprejetju programa kulture omenjenim 
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zavodom s podroĉja kulture, dodana (odvzeta) drugaĉna vsebinska podroĉja delovanja, mora obĉinska uprava 

pripraviti nove osnutke.  

 UPOŠTEVANO 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej – osnutek s pripombami danimi v razpravi.  

 IZVRŠENO 

 

5. ODLOK O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - 

OSNUTEK 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališĉe Kranj – osnutek. 

 IZVRŠENO 

 

6. ODLOK O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA OSREDNJA KNJIŢNICA KRANJ - OSNUTEK 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj – osnutek. 

 IZVRŠENO 

 

7. POROČILO O SKAKALNICI BAUHENK 

 

1. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k podpisu dodatka številka 3 k pogodbi o prenosu investitorstva 

izgradnje drţavnega letnega nordijskega skakalnega centra v Kranju. 

 IZVRŠENO 
 

2. Mestna obĉina Kranj bo s sredstvi proraĉuna sodelovala pri financiranju izgradnje drţavnega letnega 

nordijskega skakalnega centra v Kranju do vkljuĉno VIII. faze projekta (brez telovadnice in trim kabineta) 

in sicer v višini 30% celotne investicijske vrednosti projekta, ki je 793.867,00 SIT (brez upoštevanja vloţka 

v zemljišĉe). 

 V IZVRŠEVANJU (MOK je ţe prispevala 28,1 % sredstev) 

 

8. A. DOGOVOR O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŢENJSKO PRAVNIH RAZMERIJ V ZVEZI 

Z DELITVIJO PREMOŢENJA JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 

 

Mestna obĉina Kranj sprejme Dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v zvezi z 

delitvijo premoţenja javnega zavoda Gorenjske lekarne s pripombami. 

 IZVRŠENO 
 

8.B. ODLOK O STATUSNIH SPREMEMBAH JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE - 

OSNUTEK 

 

Mestna obĉina Kranj sprejme osnutek Odloka o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne s 

pripombami. 

 IZVRŠENO 
 

9. SKLEP O POTRDITVI CENIKA DIMNIKARSKIH STORITEV 

 

Potrdi se predlagani cenik dimnikarskih storitev, ki se uporablja od 01.10.2003. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 71/2003 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

Prekine se obravnava naslednjih premoţenjskih zadev:  

- 10.B. Nakup zemljišĉa parc. št. 37/5, cesta v izmeri 611 m2, v vl. št. 93, k.o. Predoslje, 

- 10.C. Prodaja dela zemljišĉa parc. št. 94/1, k.o. Kokrica, 

- 10.D. Prodaja dela zemljišĉa parcelna številka 78/1, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 170 m2 in dela 

zemljišĉa parcelna številka 78/2, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 238 m2, 

- 10.E. Pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjiţnim v zvezi z vpisom stanovanjskih enot v 

zemljiško knjigo, 

- 10.F. Nakup zemljišĉ parcelna številka 432/9 in 218/7, obe k.o. Britof, vpisani v vloţno številko 32, 
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- 10.G. Nakup zemljišĉ parcelna številka 226/7, 229/3 in 341/1, vsa k.o. Britof, vpisana v vloţno številko 46, 

- 10.H. Hladnik Boštjan- denacionalizacija, 

- 10.J. Prodaja nepremiĉnine – enonadstropnega stanovanjskega objekta na Trubarjevem trgu 2 v Kranju, 

stavbišĉe v izmeri 228 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 95, in atrijskega dela, v izmeri 211 m2, 

stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 94, oba k.o. Kranj, vpisana v vloţno številko 37, 

- 10.K. Prodaja nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 84,82 

m2, stojeĉega na zemljišĉu parc. št. 282/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193, 

- 10.L. Prodaja nepremiĉnine - poslovnega prostora v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 45,52 

m2, stojeĉega na zemljišĉu parc. št. 282/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193, 

- 10.M. Prodaja nepremiĉnine - poslovnega prostora v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 28,37 

m2, stojeĉega na zemljišĉu parc. št. 282/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193, 

- 10.N. Prodaja nepremiĉnine - poslovnega prostora v pritliĉju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 35,03 

m2, stojeĉega na zemljišĉu parc. št. 282/4, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1165, 

- 10.O. Prodaja nepremiĉnine - poslovnega prostora v pritliĉju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 44,20 

m2, stojeĉega na zemljišĉu parc. št. 282/4, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1165, 

- 10.P. Prodaja poslovne stavbe na Stritarjevi ulici 6 v Kranju skupaj s pripadajoĉim stavbnim zemljišĉem in 

komunalno opremo, 

ter se jih uvrsti v obravnavo na eno izmed naslednjih sej Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

Nadaljuje se obravnava naslednjih premoţenjskih zadev:  

- 10.B. Nakup zemljišĉa parc. št. 37/5, cesta v izmeri 611 m2, v vl. št. 93, k.o. Predoslje, 

- 10.C. Prodaja dela zemljišĉa parc. št. 94/1, k.o. Kokrica, 

- 10.D. Prodaja dela zemljišĉa parcelna številka 78/1, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 170 m2 in dela 

zemljišĉa parcelna številka 78/2, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 238 m2, 

- 10.E. Pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjiţnim v zvezi z vpisom stanovanjskih enot v 

zemljiško knjigo, 

- 10.F. Nakup zemljišĉ parcelna številka 432/9 in 218/7, obe k.o. Britof, vpisani v vloţno številko 32, 

- 10.G. Nakup zemljišĉ parcelna številka 226/7, 229/3 in 341/1, vsa k.o. Britof, vpisana v vloţno številko 46, 

- 10.H. Hladnik Boštjan- denacionalizacija, 

- 10.I. Gradnja stanovanjskih blokov, kotlovnice in garaţne hiše v Gradbinĉevi jami- prodaja zemljišĉ in 

projektov. 

 IZVRŠENO 
 

A. Prodaja zemljišča parcelna številka 777, 779/1 in 779/2 k.o. Oltra 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 185 EUR/m2 (plaĉljivo v tolarski protivrednosti po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR na dan plaĉila) komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišĉe 

parcelna številka 777, stavbišĉe v izmeri 104 m2 in dvorišĉe v izmeri 694 m2, parcelna številka 779/1, njiva v 

izmeri 4061 m2 in sadovnjak v izmeri 400 m2, ter parcelna številka 779/2, njiva v izmeri 218 m2 in sadovnjak v 

izmeri 100 m2, vse vknjiţeno v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kopru številka 79, k.o. Oltra, 

skupaj s hišo, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 777, z naslovom Valdoltra številka 94 pri Ankaranu.  

 IZVRŠENO 

 

B. Nakup zemljišča parc. št. 37/5, cesta v izmeri 611 m2, v vl. št. 93, k.o. Predoslje 

Mestna obĉina Kranj kupi od  Janĉar Neţe, Kroţna ulica 14, Kranj, Stenovec Marte, Predoslje 104, Kranj, 

Podpeskar Veronike, Pokopališka ulica 7, Kranj in Umnik Pavla, Zg. Duplje 3, Duplje, zemljišĉe parc. št. 37/5, 

cesta v izmeri 611 m2, v vl. št. 93, k.o. Predoslje, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 6.110 EUR (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila). 

 IZVRŠENO 

 

C. Prodaja dela zemljišča parc. št. 94/1, k.o. Kokrica 

1. Mestna obĉina Kranj proda Vinku Benediĉiĉu, Pokopališka ulica 12 v Kranju zemljišĉe parc. št. 94/1, 

travnik v pribliţni izmeri 800 m2, vpisano v vl. št. 1277, k.o. Kokrica, za ceno 836,00 SIT/m2 in sicer 

vzdolţ parc. št. 94/10, k.o. Kokrica, tako da ob parc. št. 1129/4, k.o. Kokrica ostane 10-metrski varovalni 

pas, saj v naravi predstavlja vodotok.  

2. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 94/1, k.o. Kokrica, ki je predmet prodaje, vpiše pravica 

sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 
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 IZVRŠENO 

 

D. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 78/1, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 170 m2 in dela 

zemljišča parcelna številka 78/2, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 238 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi del zemljišĉ parcelna številka 78/1 in 78/2, obe k.o. Drulovka, 

vpisani pri vl.št. 579, skupno v pribliţni izmeri  408 m2, za ceno 73 EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT 

po srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR na dan plaĉila). 

2. Stroške odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉih parcelna številka  78/1 in 78/2, obe k.o. Drulovka, ki sta predmet 

prodaje, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

E. Pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjiţnim v zvezi z vpisom stanovanjskih enot v 

zemljiško knjigo 

Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Kranj Mohorja Bogataja, univ. dipl. org., za podpis 

pogodb o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjiţnim v zvezi z vpisom stanovanjskih enot v zemljiško 

knjigo. 

 IZVRŠENO 

 

F. Nakup zemljišč parcelna številka 432/9 in 218/7, obe k.o. Britof, vpisani v vloţno številko 32 

1. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉi parcelna številka 432/9, pot, v izmeri 344 m2, in parcelna številka 

218/7, cesta, v izmeri 495 m2, obe vpisani v vloţno številko 32, k.o. Britof, v javno dobro. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Piĉman Tomaţa, stanujoĉega Britof 39, Kranj, zemljišĉi parcelna številka 

432/9, pot, v izmeri 344 m2, in parcelna številka 218/7, cesta, v izmeri 495 m2, obe vpisani v vloţno 

številko 32, k.o. Britof, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 8.390 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

 IZVRŠENO 

 

G. Nakup zemljišč parcelna številka 226/7, 229/3 in 341/1, vsa k.o. Britof, vpisana v vloţno številko 46 

1. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parcelna številka 226/7, cesta, v izmeri 245 m2, parcelna številka 

229/3, cesta, v izmeri 244 m2, in parcelna številka 341/1, cesta, v izmeri 133 m2, vsa vpisana v vloţno 

številko 46, k.o. Britof, v javno dobro. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Piĉman Petra, stanujoĉega Britof 47, Kranj, zemljišĉa parcelna številka 226/7, 

cesta, v izmeri 245 m2, parcelna številka 229/3, cesta, v izmeri 244 m2, in parcelna številka 341/1, cesta, v 

izmeri 133 m2, vsa vpisana v vloţno številko 46, k.o. Britof, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 6.220 

EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

 IZVRŠENO 

 

H. HLADNIK BOŠTJAN- denacionalizacija 

Mestna obĉina Kranj sklene poravnavo v postopku denacionalizacije, po kateri pravnemu nasledniku po 

upraviĉencu Francu Holzhackerju in po upraviĉenki Gabrijeli Holzhacker g. Boštjanu Hladniku namesto vraĉila 

zemljišĉa parc.št. 910/5, 910/14, 910/10, 911/2 in 900 k.o. Kranj  v naravi izplaĉa denarno odškodnino v višini 

560.000 EUR, preraĉunano po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila, v dveh enakih obrokih, ki 

zapadeta v plaĉilo leta 2004 in 2005. Mestna obĉina Kranj nima po izplaĉilu te odškodnine v zvezi z 

denacionalizacijo navedenega zemljišĉa do pravnih naslednikov upraviĉencev nobenih obveznosti veĉ, pravni 

nasledniki upraviĉencev pa nobenih zahtevkov veĉ do Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

I. Gradnja stanovanjskih blokov, kotlovnice in garaţne hiše v Gradbinčevi jami- prodaja zemljišč in 

projektov 
Mestna obĉina Kranj na javni draţbi za izklicno ceno 230 m2 neto dokonĉanih in vseljivih stanovanjskih 

površin, skupaj s pripadajoĉim številom m2 shramb, pomoţnih prostorov in parkirišĉ proda: 

- del zemljišĉa parcelna številka 454/5, poslovna stavba v skupni izmeri 1031 m2, v deleţu 

59/100, del zemljišĉa parcelna številka 454/6, dvorišĉe v skupni izmeri 4414 m2, v 

izmeri 1692 m2, zemljišĉe parcelna številka 454/22, stanovanjska stavba v skupni izmeri 

321 m2 in zemljišĉe parcelna številka 454/24, stanovanjska stavba v skupni izmeri 1 m2, 

v skupni pribliţni izmeri 2.014 m2 po ceni 19.401 SIT/m2, kar za 2.014 m2 skupaj znese 
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39.073.614,00 SIT in 608,29 m2 objekta na zemljišĉu parcelna številka 454/5, za ceno 

19.516.060,00 SIT, skupaj torej 58.589.674,00 SIT,  

in 

- projekt PGD in PZI zunanje ureditve in komunalne opreme, ter enotno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo stanovanjskih blokov, kotlovnice in garaţne hiše v Gradbinĉevi 

jami, v skupni vrednosti 8.000.000,00 SIT. 

 IZVRŠENO 

 

11. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje ravnatelja Gorenjskega muzeja Kranj 

Mag. Barbara Ravnik Toman, diplomirana arheologinja in anglistka, rojena 24.11.1956, stanujoĉa v Ljubljani, 

Hrenova 17, se imenuje za ravnateljico Gorenjskega muzeja od 7.7.2003 dalje za obdobje petih let. 

 IZVRŠENO 
 

B. Imenovanje predstavnikov v Svet Območne izpostave Kranj Javnega sklada Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti  

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Obmoĉne izpostave Kranj Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje Peter Colnar, rojen 1937, stanujoĉ Mrakova 1, Kranj, 

upokojenec. 

 IZVRŠENO 
 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Obmoĉne izpostave Kranj Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenujejo: 

1. JOŢE BENEDIK, rojen 1945, stanujoĉ Tominĉeva 52, Kranj, ing. strojništva, upokojenec 

2. ZVONKO GANTAR, rojen 1948, stanujoĉ Šolska 3, Kranj, gumarski delovodja, zaposlen Sava d.d. 

3. BOŠTJAN GUNĈAR, rojen 1963, stanujoĉ Zoisova 46, Kranj, fotograf, samostojni kulturni delavec 

4. SAŠA LONĈAR, rojena 1970, stanujoĉa Nazorjeva 12, Kranj, turistiĉni tehnik 

5. MIJA MRAVLJA, rojena 1950, stanujoĉa Škofjeloška 10, Kranj, arhivski tehnik, zaposlena Zgodovinski 

arhiv Ljubljana, enota za Gorenjsko Kranj 

6. JELKA ŠTULAR,  rojena 1953, stanujoĉa Zlato polje 15B, Kranj, srednja šola, upokojenka 

7. DUŠAN TEROPŠIĈ, rojen 1967, stanujoĉ Cesta na Belo 5, Kranj, samostojni kulturni delavec 

8. MARIJA VREĈEK, rojena 1966, stanujoĉa Zoisova 17, Kranj, profesorica nemškega in francoskega jezika, 

zaposlena Ekonomska šola Kranj 

9. PETER COLNAR, rojen 1937, stanujoĉ Mrakova 1, Kranj, upokojenec 

 IZVRŠENO 
 

 

8. seja Sveta MOK – 01.10.2003 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Za veĉjo prometno varnost se na ovinku Ljubljanske ceste - Gaštejski klanec - ob hiši Škofjeloška 10, 

obstojeĉa kovinska ograja podaljša v celotni dolţini ovinka. 

 IZVRŠENO; ODGOVOR NA 10. SEJI, OGJS 
2. Obĉinska uprava pripravi predlog Varnostnega programa v Mestni obĉini Kranj do naslednje seje Sveta 

Mestne obĉine Kranj. 

 ODGOVOR NA 9. SEJI, KŢ 
3. Obĉinska uprava pripravi prednostno listo ograjevanja šol z varnostnimi ograjami in po potrebi napravami 

za daljinski nadzor do naslednje seje Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 ODGOVOR, 18.11.2003, ODJS 

4. Obĉinska uprava razpiše razpis za pridobitev koncesije, katera naj bi trajala tri leta, za urejanje šolskih 

okolišev in zelenih površin na obmoĉju mestne obĉine Kranj. 

 ODGOVOR: OGJS, 08.12.2003 
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5. Obĉinska uprava do meseca novembra pripravi predlog programa za reševanje problematike brezdomcev v 

Mestni obĉini Kranj. 

 ODGOVOR NA 9. SEJI, ODJS 
6. Obĉinska uprava naj preuĉi moţnost postavitve fiziĉnih ovir za umiritev prometa – grbin na Škofjeloški 

cesti med Ješetom in kriţišĉem z Delavsko cesto, na Ješetovi ulici pred kriţišĉem s Škofjeloško cesto in na 

cesti Pot v Bitnje. 

 ODGOVOR NA 9. SEJI, OGJS 
7. Obĉinska uprava podjetjema Telekom Slovenije d.d. in Tele-tv d.o.o predlaga preuĉitev moţnosti 

prikljuĉitve kabelske televizije v krajevni skupnosti Straţišĉe ter ostalih krajevnih skupnostih na obmoĉju 

Mestne obĉine Kranj, kjer to še ni urejeno. 

 IZVRŠENO; ODGOVOR NA 9. SEJI, OGJS 
 

3. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 

OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ- HITI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske uprave 

Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 106/2003 
 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI 

KRANJ - OSNUTEK 

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni obĉini Kranj, s 

pripombami podanimi v razpravi. 

2. Sprejme se osnutek Odloka o priznanjih v Mestni obĉini Kranj – preĉišĉeno besedilo. 

 IZVRŠENO 
 

5. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE JANUAR – 

JUNIJ 2003 

 

Sprejme se Poroĉilo o realizaciji Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2003 v obdobju januar-junij. 

 IZVRŠENO 

 
6. STRATEGIJA RAZVOJA VODOVODNE OSKRBE IN RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADNIMI VODAMI TER KOMUNALNI ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 

 
1. Sprejme se osnutek Strategije razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami ter 

komunalnimi odpadki v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 
2. Strategija razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami ter komunalnimi 

odpadki v Mestni obĉini Kranj se pred obravnavo predloga predloţi v enomeseĉno javno obravnavo. 

 IZVRŠENO 
3. Pri izdelavi predloga Strategije razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami ter 

komunalnimi odpadki v Mestni obĉini Kranj se zamenjava salonitnih cevi doloĉi kot ena izmed prioritet. 

 IZVRŠENO 
 

8. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Ţupnijski urad Predoslje – poravnava v postopku denacionalizacije in menjava zemljišča 

1. Mestna obĉina Kranj sklene poravnavo v postopku denacionalizacije, po kateri Rimskokatoliškemu 

ţupnijstvu Predoslje za nacionalizirani del nepremiĉnine parc. št. 7/5, vl. št. 208 k.o. Predoslje, stavbišĉe v 

izmeri 418 m2, ki v naravi predstavlja dom kulture, dodeli kot nadomestno premoţenje nepremiĉnine parc. 

št. 2/1, vl. št. 210  k.o. Predoslje, stavbišĉe v izmeri 451 m2, ki v naravi predstavlja objekt stare šole. 

2. Mestna obĉina Kranj sklene z Rimskokatoliškim ţupnijstvom Predoslje menjalno pogodbo, po kateri 

Mestna obĉina Kranj izroĉi Rimskokatoliškemu ţupnijstvu Predoslje zemljišĉe parc. št. 2/2 sadovnjak v 

izmeri 210 m2 in parc. št. 4/2 sadovnjak v izmeri 734 m2, oboje vl. št. 210 k.o. Predoslje v zameno za 

zemljišĉe parc. št. 7/8 pašnik v izmeri 580 m2 in parc. št. 7/4 stavbišĉe v izmeri 45 m2, oboje vl. št. 209 k.o. 

Predoslje. 

 IZVRŠENO 
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B. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 44,20 

m2, stoječega na zemljišču parc. št. 282/4, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1165 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 13.454.820,00 SIT nepremiĉnino – poslovni prostor 

v pritliĉju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 44,20 m2, stojeĉo na parc. št. 282/4, vpisano v vl. št. 1165, k.o. 

Kranj. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 
C. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 35,03 

m2, stoječega na zemljišču parc. št. 282/4, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1165 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.141.185,00 SIT nepremiĉnino – poslovni prostor 

v pritliĉju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 35,03 m2, stojeĉo na parc. št. 282/4, vpisano v vl. št. 1165, k.o. 

Kranj. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 84,82 

m2, stoječega na zemljišču parc. št. 282/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 34.293.938,00 SIT nepremiĉnino – poslovni prostor 

v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 84,82 m2, stojeĉo na parc. št. 282/3, vpisano v vl. št. 1193, k.o. 

Kranj. Vrednost vlaganj trenutnega najemnika v znesku 8.770.576,00 SIT se bo upoštevala pri prodaji 

nepremiĉnine samo v primeru, da bo kupec sedanji najemnik. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 28,37 

m2, stoječega na zemljišču parc. št. 282/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.670.479,00 SIT nepremiĉnino – poslovni prostor 

v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 28,37 m2, stojeĉo na parc. št. 282/3, vpisano v vl. št. 1193, k.o. 

Kranj. Vrednost vlaganj trenutnega najemnika v znesku 1.820.026,00 SIT se bo upoštevala pri prodaji 

nepremiĉnine samo v primeru, da bo kupec sedanji najemnik. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 42,52 

m2, stoječega na zemljišču parc. št. 282/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.039.970,00 SIT nepremiĉnino – poslovni prostor 

v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 42,52 m2, stojeĉo na parc. št. 282/3, vpisano v vl. št. 1193, k.o. 

Kranj. Vrednost vlaganj prejšnjega najemnika v znesku 3.606.030,00 SIT se ne bo upoštevala pri prodaji 

nepremiĉnine.  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Prodaja nepremičnine – enonadstropnega objekta na Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišče v 

izmeri 228 m2, stoječega na zemljišču parcelna številka 95, in atrijskega dela, v izmeri 211 m2, 

stoječega na zemljišču parcelna številka 94, oba k.o. Kranj, vpisana v vloţno številko 37 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 24.120.591,00 SIT nepremiĉnino – enonadstropni 

objekt na Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišĉe v izmeri 228 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 95, 

in atrijski del, sadovnjak, v izmeri 211 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 94, oba k.o. Kranj, vpisana 

v vloţno številko 37. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

 

H.  Prodaja poslovne stavbe na Stritarjevi 6 v Kranju skupaj s pripadajočim stavbnim zemljiščem in 

komunalno opremo 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 65.000.000,00 SIT poslovno stavbo na naslovu 

Stritarjeva ulica 6 v Kranju, s pripadajoĉim stavbnim zemljišĉem in komunalno opremo, ki stoji na zemljišĉu 
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parcelna številka 280/4, stanovanjska stavba v izmeri 180 m2 in dvorišĉe v izmeri 110 m2, vknjiţeno v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 1190, k.o. Kranj. 

 

Na zemljišĉu parcelna številka 280/4, stanovanjska stavba v izmeri 180 m2 in dvorišĉe v izmeri 110 m2, 

vknjiţeno v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 1190, k.o. Kranj, ki je predmet 

prodaje, se vknjiţi pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do komunalne 

infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

I. Prodaja zemljišča parc. št. 125/2, k.o. Straţišče 

1. Mestna obĉina Kranj proda Antonu Rudeţu, Jernejeva pot 7 v Kranju zemljišĉe parc. št. 125/2, pot v izmeri 

51 m2, vpisano v vl. št. 125, k.o. Straţišĉe, za ceno 18.482,00 SIT/m2. 

2. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 125/2, k.o. Straţišĉe vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine 

Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

J. Nakup zemljišča parc. št. 143/15, pot v izmeri 124 m2, v vl. št. 400, k.o. Vojvodin boršt I 

Mestna obĉina Kranj kupi od  Jerneja Sajovica, Mlaška cesta 99, Mlaka pri Kranju, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. 

št. 143/15, pot v izmeri 124 m2, v vl. št. 400, k.o. Vojvodin boršt I, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.240 

EUR (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila). 

 IZVRŠENO 

 

K. Nakup zemljišč parcelna številka 610/7, 610/11 in 610/15 vse k.o. Straţišče, vpisanih v vloţno številko 

168 

1. Mestna obĉina Kranj kupi od Benedik Franca, stanujoĉega Tominĉeva cesta 57, Kranj, zemljišĉa parcelna 

številka 610/7, pot, v izmeri 397 m2, parcelna številka 610/11, pot, v izmeri 110 m2 in parcelna številka 

610/15, travnik, v izmeri 92 m2, vsa vpisana v vloţno številko 168, k.o. Straţišĉe, za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj znaša 5.990 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parcelna številka 610/7, pot, v izmeri 397 m2, parcelna številka 

610/11, pot, v izmeri 110 m2 in parcelna številka 610/15, travnik, v izmeri 92 m2, vsa vpisana v vloţno 

številko 168, k.o. Straţišĉe, v javno dobro. 

 IZVRŠENO 

 

L. Nakup dela zemljišča parcelna številka 435/1, v pribliţni izmeri 334 m2, k.o. Kokrica, vpisanega v 

vloţni številki 125 

Mestna obĉina Kranj kupi od Miklavĉiĉ Janeza, stanujoĉega Mlaška cesta 107, Kranj, del zemljišĉa parcelna 

številka 435/1, gozd, v pribliţni izmeri 334 m2, vpisanega v vloţno številko 125, k.o. Kokrica za ceno 10 

EUR/m2, kar skupaj znaša 3.340 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan 

plaĉila.  

 IZVRŠENO 

 

M. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 1097/1, pot, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 96 m2 

1. Mestna obĉina Kranj na javni draţbi proda del zemljišĉa parcelna številka 1097/1, pot, k.o. Primskovo, 

vpisano pri vl.št.1418, v pribliţni izmeri 96 m2,  za izklicno ceno  23.726,00 SIT/m2.  

2. Stroške cenitve, odmere, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  1097/1, k.o. Primskovo, ki je predmet prodaje, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 
N. Prodaja zemljišča parcelna številka 210/1, k.o. Primskovo, travnik, v izmeri 78 m2 

1. Mestna obĉina Kranj na javni draţbi proda zemljišĉe parcelna številka 210/1, travnik, k.o. Primskovo, 

vpisano pri vl.št. 577, v  izmeri  78 m2 za izklicno ceno 17.856,00 SIT/m2.  

2. Stroške cenitve, odmere, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  210/1, k.o. Primskovo, vpiše pravica sluţnosti 

Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
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O. Nakup poslovnega objekta na Gasilski ul. št. 19 v Straţišču, skupaj s pripadajočim stavbnim 

zemljiščem, ki stoji na zemljišču št. 200/2 in 201/2, k.o. Straţišče 

Mestna obĉina Kranj kupi od lastnikov Jakelj in ostali d.n.o., Benedikova ul. št. 11, Kranj, nepremiĉnine parc. 

št. 200/2, stanovanjska stavba v izmeri 250 m2, dvorišĉe v izmeri 266 m2 in 201/2 bremen prosto, stanovanjska 

stavba v izmeri 117 m2, dvorišĉe v izmeri 101 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 36 m2, vpisane v vl. št. 861, 

k.o. Straţišĉe, za ceno 22.000.000,00 SIT. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

P. Nakup zemljišča parc. št. 305/17, pot v izmeri 82 m2 in parc. št. 305/1, pot v izmeri 691 m2, v vl. št. 

302, k.o. Britof 

Mestna obĉina Kranj kupi od Aliĉ Marije, stanujoĉe Majde Vrhovnikove ulica 4, 1000 Ljubljana in Aliĉ Alojza, 

stanujoĉega Britof 106, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 305/17, pot v izmeri 82 m2 in parc. št. 305/1 pot v izmeri 

691 m2, v vl. št. 302, k.o. Britof, za ceno do 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju 

Banke Slovenije na dan plaĉila). 

 V IZVRŠEVANJU 

 

R. Nakup zemljišča parc. št. 96/7, pot v izmeri 288 m2 in parc. št. 563/27, cesta v izmeri 11 m2, v vl. št. 19, 

k.o. Drulovka 

Mestna obĉina Kranj kupi od Fajfar Joţeta, stanujoĉega Drulovka 41, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 96/7, pot v 

izmeri 288 m2 in parc. št. 563/27, cesta v izmeri 11 m2, v vl. št. 19, k.o. Drulovka, za ceno 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila), kar skupaj za 299 m2 

zemljišĉa znaša 2.990 EUR (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila). 

 IZVRŠENO 

 

S. Prodaja zemljišča parcelna številka 263/4, k.o. Rupa, v izmeri 58 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 1.084.136,00 SIT zemljišĉe, parcelna številka 

263/4, k.o. Rupa, v izmeri 58 m2, vpisanega v vloţni številki 252. Vse stroške postopka, stroške cenitve, 

davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 263/4, k.o. Rupa, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

Š. Prodaja zemljišča parcelna številka 905/2, k.o. Kranj, v izmeri 21 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda Elektru Gorenjske d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, zemljišĉe parcelna 

številka 905/2, k.o. Kranj, vpisanega pri vloţni številki 1143, v izmeri 21 m2 za ceno 23.564,00 SIT/m2, 

kar skupaj znaša 494.844,00 SIT. 

Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno prenese lastninsko pravico na gradbenem delu objekta TP Zdravstveni 

dom, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 905/2, k.o. Kranj, na Elektro Gorenjske d.d. 

Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  905/2, k.o. Kranj, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

T. Prodaja zemljišča parcelna številka 137/3, k.o. Sp. Besnica, v izmeri 68 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda Elektru Gorenjske, javno podjetje za distribucijo elektriĉne energije d.d., Ulica 

Mirka Vadnova 3a, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 137/3, k.o. Sp. Besnica, vpisanega pri vloţni številki 

120, v izmeri 68 m2, za ceno 12.117,00 SIT/m2, kar skupaj za 68 m2 znaša 823.956,00 SIT. 

Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  137/3, k.o. Sp. Besnica, vpiše pravica sluţnosti 

Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

9. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda OŠ Predoslje 

Kranj 
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Za nadomestnega predstavnika Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OSNOVNA 

ŠOLA PREDOSLJE KRANJ    i m e n u j e  :  

 

MOJCA TOMŠIČ, rojena 1980, stanujoĉa Suha pri Predosljah 52, Kranj, študentka pedagogike 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in preneha veljati z dnem poteka 

mandata ostalim članom Sveta javnega zavoda OŠ Predoslje! 

 IZVRŠENO 

 

B. Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda OŠ Matije 

Čopa Kranj 

 

Za nadomestnega predstavnika Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OSNOVNA 

ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ    i m e n u j e  :  

 

VLADIMIRA PENEŠ, rojena 1950, stanujoĉa Cesta Jaka Platiše 1, Kranj, profesorica tujih jezikov., zaposlena 

Lek Ljubljana 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in preneha veljati z dnem poteka 

mandata ostalim članom Sveta javnega zavoda OŠ Matije Čopa Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

C. Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Ekonomske šole 

Kranj 

 

Za nadomestnega predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda 

EKONOMSKE ŠOLE KRANJ imenuje: 

 

DARKO VIDAKOVIĆ, rojen 1976, stanujoĉ Zlato polje 2A, Kranj, študent 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj in preneha veljati z dnem poteka 

mandata ostalim ĉlanom Sveta javnega zavoda Ekonomske šole Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

D. Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko 

infrastrukturo 

 

ANDREJ DOLENC, rojen 1981, stanujoĉ Zg. Bitnje 27, Ţabnica, študent, se imenuje za ĉlana Odbora za 

prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

E. Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za kmetijstvo 

 

STANE ZUPAN, rojen 1952, stanujoĉ Ul. 1. avgusta 3, Kranj, zaposlen v podjetju Surovina d.d. Maribor, se 

imenuje za ĉlana Komisije za kmetijstvo. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

F. Mnenje k imenovanju ravnateljice Vzgojnega zavoda Kranj 

 

Gospe STAŠI SITAR, rojeni 30.08.1961, prof.def.MVO, stanujoĉi Dvorski trg 6, Preddvor, dosedanji 

ravnateljici Vzgojnega zavoda  Kranj (katera se je kot edina prijavila na razpisano delovno mesto), daje Svet 

Mestne obĉine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj.  

 IZVRŠENO 
 

 

9. seja Sveta MOK – 05.11.2003 
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2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. V Pravilih Zavoda za šport Kranj, se na podlagi 21. ĉlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

šport Kranj, doloĉi postopek imenovanja organov zavoda. 

 IZVRŠENO 
 

2. Pri osnovnih šolah v Mestni obĉini Kranj se v njihovi neposredni bliţini postavijo informativne table. 

 IZVRŠENO 

 
3. Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj naj do naslednje seje Sveta Mestne obĉine Kranj pripravi 

spremembo ĉlenov Poslovnika Sveta Mestne obĉine Kranj (od 18. do 25. ĉlena), ki urejajo vprašanja in 

pobude ĉlanov sveta, v katerih se opredeli sistem postavljanja vprašanj in pobud ĉlanov sveta na naĉin, da 

bo o njih moţna razprava ter da so o njih pravoĉasno obvešĉeni in obveznost odgovarjanja ţupana na 

postavljena vprašanja na sami seji ter opredeljevanja do pobud. Predlog spremembe Poslovnika Sveta 

Mestne obĉine Kranj naj se uskladi na kolegiju ţupana. 

 IZVRŠENO 

 

4. Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj pripravi predlog spremembe akta, ki ureja sejnine ĉlanov sveta, in 

sicer glede izplaĉila sejnin v povezavi z dejansko prisotnostjo na seji Sveta Mestne obĉine Kranj (prisotnost 

vsaj 2/3 ĉasa trajanja seje). 

 IZVRŠENO (predlog ni bil sprejet) 
 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2004 - OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2004, s pripombami, podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 
 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI 

KRANJ – PREDLOG 

 

1. V zadnjem odstavku 1. ĉlena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni obĉini 

Kranj - predlog se besedilo »Priznanja se podeljujejo 3. decembra, ob prazniku Mestne obĉine Kranj« 

nadomesti z besedilom »Priznanja se praviloma podeljujejo ob 3. decembru, prazniku Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni obĉini Kranj – predlog. 

3. Sprejme se Odlok o priznanjih v Mestni obĉini Kranj – preĉišĉeno besedilo. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 111/2003 
 

5. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V MESTNI OBČINI 

KRANJ - OSNUTEK 

 

Potrdi se osnutek Odloka o kategorizaciji obĉinskih cest in kolesarskih poti v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

7.A. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 

2003 

 

1. Za leto 2003 se podeli en naslov častni občan Mestne občine Kranj. 

Naslov častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

a) Dr. Ljubo Sirc za njegov prispevek na druţbeno-politiĉnem podroĉju. 

 IZVRŠENO 
 

2. Za leto 2003 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj. 

Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2003 prejmeta: 

a) Prof. Franc Pibernik za uspešno delo na kulturnem podroĉju. 

b) Gospod Borut Farĉnik za njegov dolgoleten prispevek na športnem podroĉju. 

 IZVRŠENO 
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3. Za leto 2003 se podelijo tri Listine o priznanju Mestne občine Kranj. 

Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2003 prejmejo: 

a) Gospod Andrej Lapanja za njegov prispevek pri razvoju protokolarnega objekta Brdo (posthumno). 

b) Prostovoljno gasilsko društvo Straţišĉe za najaktivnejše in najstarejše društvo v Straţišĉu. 

c) Aeroklub Kranj za njihovo 65-letno uspešno delovanje. 

 IZVRŠENO 

 

4. Za leto 2003 se podelijo tri Velike plakete Mestne občine Kranj. 

Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2003 prejmejo: 

a) Gospod Andrej Polenec za njegov doprinos k razvoju Iskratela.  

b) Gospa Daniela Ţagar za njen doprinos pri napredku obrtništva na obmoĉju  Mestne obĉine Kranj. 

c) Dom upokojencev Kranj za njihovo 30-letno delovanje in skrb za izboljšanje ţivljenjskih pogojev 

starejših obĉanov. 

 IZVRŠENO 

 

5. Za leto 2003 se podeli pet Malih plaket Mestne občine Kranj. 

Malo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2003 prejmejo: 

a) Varstveno delovni center Kranj za njihovo pomoĉ pri ustvarjanju pozitivne podobe svojih varovancev. 

b) KS Primskovo za njen izredno uspešen razvoj. 

c) Gospod Slavko Erzar za njegovo uspešno vodenje Hranilnice Lon d.d. Kranj in prispevek pri razvoju 

hranilništva v Sloveniji. 

d) Gospod Franc Godec in ĉlani ţupnijskega sveta Primskovo za njihov prispevek pri ohranjanju kulturne 

dedišĉine in uveljavljanja kraja Primskovo. 

e) Gospod Edgar Vonĉina za njegovo dolgoletno vodenje Kegljaškega kluba Triglav Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

7.B. PREDLOG ZA POSTHUMNO PODELITEV NASLOVA ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE 

KRANJ 

 

Gospodu Nejcu Zaplotniku se posthumno podeli naslov ĉastni obĉan Mestne obĉine Kranj za njegov doprinos k 

prvemu vzponu na Everest. 

 IZVRŠENO 

 

8. PREDLOG ZA PODELITEV PREŠERNOVIH PLAKET MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2003 

 

1. Za leto 2003 se podelijo tri Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj. 

Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2003 prejmejo: 

a) Profesor Peter Škrjanec za njegovo uspešno 15-letno vodenje Glasbene šole Kranj. 

b) Gospod Primoţ Grašiĉ  za njegovo strokovno vsestransko delovanje na podroĉju glasbe. 

c) Gospod Ivan Jan– Sreĉko za njegovo strokovno zgodovinopisje o obdobju druge svetovne vojne in 

NOB ter 18-letno vodenje povojne radijske oddaje »Še pomnite, tovariši!«. 

 IZVRŠENO 
 

2. Za leto 2003 se podeli pet Malih Prešernovih plaket Mestne občine Kranj 

Malo Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2003 prejmejo: 
a) Magister Damir Globoĉnik za delo na podroĉju likovne kritike in ostale publicistiĉne dejavnosti. 

b) Gospa mag. Anka Bernard za njen prispevek pri razvoju in delovanju Hortikulturnega društva Kranj. 

c) Gospa Silva Bogataj za njen prispevek pri ohranjanju kulture in kulturne dedišĉine. 

d) Gospod Matej Rihter za njegov prispevek na kulturnem glasbenem podroĉju. 

e) Komorni zbor Gallus Kranj  za njegovo 20-letno delovanje. 

 IZVRŠENO 

 

9. ŠKODA ZARADI SUŠE V LETU 2003 NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 

1. Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj se v letu 2003 zagotovi 30.000.000,00 tolarjev kot 

pomoĉ pri odpravi škode zaradi suše v letu 2003. 

2. Pomoĉ oškodovancem se doloĉi v višini 10 % od ocenjene škode. 

3. Sredstva se nakaţejo tistim oškodovancem, pri katerih je neto znesek izplaĉila enak ali višji od 10.000,00 

tolarjev. 
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 IZVRŠENO 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Prodaja zemljišča parcelna številka 1202/18, k.o. Straţišče, v izmeri 225 m2 

1. Mestna obĉina Kranj sklene z Marico Kotnik Kalan, Zasavska 9a, Kranj, sodno ali izvensodno poravnavo 

za sporazumno rešitev spora, ki teĉe pri Okroţnem sodišĉu v Kranju pod opr. Številko P 386/2003. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Marici Kotnik Kalan, Zasavska 9a, Kranj, za ceno 580.279,00 SIT, zemljišĉe, 

parcelna številka 1202/18, k.o. Straţišĉe, v izmeri 225 m2, vpisanega v vl. št. 1126. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 1202/18, k.o. Straţišĉe, vpiše pravica sluţnosti 

Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
 

B. Nakup zemljišča parc. št. 1220/5, travnik v izmeri 72 m2, v vl. št. 2138. k.o. Straţišče, parc. št. 1209, 

travnik v izmeri 40 m2, v vl. št. 2040, k.o. Straţišče in parc. št. 1211/5, gozd v pribliţni izmeri 220 m2, v vl. 

št. 800, k.o. Straţišče 

Mestna obĉina Kranj kupi za ceno 6.821,30 SIT/m2, v skladu z lastniškimi deleţi od Draksler Lucije, 

Ljubljanska cesta 16, Kranj, Plaznik Marije, Ljubljanska cesta 16, Kranj in Kriţnar Martine, Hafnarjeva pot 2, 

Kranj zemljišĉe parc. št. 1220/5, travnik v izmeri 72 m2, v vl. št. 2138, k.o. Straţišĉe, parc. št. 1209, travnik v 

izmeri 40 m2, v vl. št. 2040, k.o. Straţišĉe in parc. št. 1221/5, gozd v pribliţni izmeri 220 m2, v vl. št. 800, k.o. 

Straţišĉe. 

 IZVRŠENO 
 

C. Pogodba o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim za parc. št. 381/2, 381/1 in 382, k.o. Kranj 

Mestna obĉina Kranj skupaj s Kapelj Mojco, Dolenc Dragico, Dolenc Antonom in Vrhunc Elo sklene pogodbo 

o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim s Sreĉom Kaurinoviĉem, Kolodvorska 7, Kranj, s katero bi 

le-ta postal edini lastnik zemljišĉa parc. št. 381/2, stavbišĉe v izmeri 15 m2, zemljiškoknjiţni solastniki pa v 

nerazdelnih deleţih solastniki nepremiĉnine parc. št. 381/1, stavba v izmeri 280 m2 in parc. št. 382, vrt v izmeri 

360 m2, k.o. Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 
 

D. Prodaja nepremičnine - poslovnega prostora v pritličju na Ulici Janka Puclja 9 v Kranju, v izmeri 

28,36 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 204/9, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 751. 

Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 7.746.331,00 SIT nepremiĉnino – poslovni prostor v 

pritliĉju na Ulici Janka Puclja 9 v Kranju, v izmeri 28,36 m2, stojeĉo na parc. št. 204/9, vpisano v vl. št. 751, 

k.o. Klanec. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 

 

E. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 370/1, k.o. Golnik, v pribliţni izmeri 200 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda Likar Petru, stanujoĉemu Golnik 91, Golnik, del zemljišĉa parcelna številka 

370/1, gozd, k.o. Golnik, vpisanega pri vl. št. 53, v pribliţni izmeri 200 m2, za ceno 9.647,00 SIT/m2, kar 

skupaj za 200 m2 znaša 1.929.400,00 SIT. Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  370/1, k.o. Golnik, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
 

F. Nakup zemljišča parcelna številka 177/9, k.o. Klanec, vpisanega v vloţno številko 810 

1. Mestna obĉina Kranj kupi od Pustovrh Milana, stanujoĉega Oprešnikova ulica 58, Kranj, zemljišĉe parcelna 

številka 177/9, pot, v izmeri 607 m2, vpisanega v vloţno številko 810, k.o. Klanec, za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj znaša 6.070 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa 

Sveta Mestne obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 177/9, pot, v izmeri 607 m2, vpisanega v vloţno 

številko 810, k.o. Klanec, v javno dobro. 

 IZVRŠENO 
 

G. Prodaja zemljišča parcelna številka 330/1, k.o. Rupa, v skupni izmeri 544 m2 
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1. Mestna obĉina Kranj proda druţbi Sava IP, d.o.o., investicijsko podjetje, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 

zemljišĉe parcelna številka 330/1, k.o. Rupa, vpisano pri vl.št. 61, v izmeri 544 m2, za ceno 15.897,00 

SIT/m2, kar skupaj za 544 m2 znaša 8.647.968,00 SIT. 

2. Stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  330/1, k.o. Rupa, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

H. Odkup zemljišča parcelna številka 791/10, pot v izmeri 98 m2 in dela zemljišča parcelna številka 791/3, 

pot, v pribliţni izmeri  195 m2,  obe k.o. Primskovo 

Mestna obĉina Kranj odkupi od Bojana Košnika, stanujoĉega Jezerska cesta 78 b zemljišĉe parcelna številka 

791/10, v skupni izmeri 98 m2 in del zemljišĉa parcelna številka 791/3, v pribliţni izmeri 195 m2, za ceno 10 

EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejetja sklepa na seji 

Sveta Mestne obĉine Kranj). 

 IZVRŠENO 
 

I. Nakup zemljišča parc. št. 269/8, sadovnjak v izmeri 877 m2 in neodplačan prenos zemljišča parc. št. 

269/10, stavbišče v izmeri 123 m2, obe vpisani v vl. št. 137, k. o. Golnik 
Mestna obĉina Kranj sklene pogodbo s Tekstilindusom Kranj, p.o. – v steĉaju, s katero odkupi zemljišĉe parc. 

št. 269/8, sadovnjak v izmeri 877 m2, v vl. št. 137, k.o. Golnik v deleţu 192/1000 po ceni 3.380,00 SIT/m2 in 

neodplaĉno pridobi zemljišĉe parc. št. 269/10 stavbišĉe v izmeri 123 m2, v vl. št. 137, k.o. Golnik v deleţu 

192/1000. 

 IZVRŠENO 
 

J. Prodaja zemljišča parcelna številka 55/2, sadovnjak, v skupni izmeri 359 m2 in nakup zemljišč 

parcelna številka 54/6, pot, v skupni izmeri 66 m2 in 583/50, cesta, v skupni izmeri 206 m2, vse k.o. 

Drulovka  

1. Mestna obĉina Kranj kupi od Kurent Pavle, Drulovka 33, Kranj zemljišĉe parcelna številka 583/50, v izmeri 

206 m2 in zemljišĉe parcelna številka 54/6, v izmeri 66 m2, obe k.o. Drulovka, v skupni izmeri 272 m2 za 

ceno  10 EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejetja 

sklepa na seji Sveta Mestne obĉine Kranj), kar skupaj za  272 m2  znaša 2.720,00 EUR. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Kurent Pavli, Drulovka 33, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 55/2, k.o. 

Drulovka, v izmeri 359 m2 za ceno 11.111,00 SIT/m2, kar skupaj znaša 3.988.849,00 SIT. 

3. Stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi Mestna obĉina Kranj. 

4. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  55/2, k.o. Drulovka, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 

 

K. Prodaja zemljišča parcelna številka 542/16, pot, v izmeri 28 m2,  zemljišča parcelna številka 542/17, 

pot, v izmeri 28 m2, zemljišča parcelna številka 542/18, pot, v izmeri 41 m2,  vse k.o. Klanec in nakup 

zemljišča parcelna številka 143/8, travnik, v izmeri 28 m2 zemljišča parcelna številka 143/5, travnik, v 

izmeri 28 m2, obe k.o. Klanec in zemljišča parcelna številka 261/2, travnik, v izmeri 128 m2, k.o. Kranj 

1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišĉu parcelna številka 542/16, pot, v izmeri 

28 m2,  zemljišĉu parcelna številka 542/17, pot, v izmeri 28 m2 in zemljišĉu parcelna številka 542/18, pot, 

v izmeri 41 m2,  vse k.o. Klanec. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Osterman Vinka, Cesta na Klanec 19 a, Kranj zemljišĉe parcelna številka 

143/8, travnik, v izmeri 28 m2, k.o. Klanec, zemljišĉe parcelna številka 143/5, travnik, v izmeri 28 m2, k.o. 

Klanec in zemljišĉe parcelna številka 261/2, travnik, v izmeri 128 m2, k.o. Kranj,  za ceno 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejetja sklepa na seji Sveta Mestne obĉine 

Kranj), kar skupaj za 184 m2 znaša 1.840,00 EUR. 

3. Mestna obĉina Kranj proda Osterman Vinku, Cesta na Klanec 19 a, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 

542/16, pot, v izmeri 28 m2,  zemljišĉe parcelna številka 542/17, pot, v izmeri 28 m2, in zemljišĉe parcelna 

številka 542/18, pot, v izmeri 41 m2,  vse k.o. Klanec, za ceno   12.326,00 SIT/m2, kar skupaj za 97 m2 

znaša  1.195.622,00 SIT. 

4. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  542/16, pot, v izmeri 28 m2,  zemljišĉu parcelna 

številka 542/17, pot, v izmeri 28 m2 in zemljišĉu parcelna številka 542/18, pot, v izmeri 41 m2,  vse k.o. 

Klanec, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
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L. Prodaja enosobnega stanovanja št. 9, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna 

številka 929/8, vl. št. 1605, k.o. Kranj, na naslovu Zoisova ulica 8, v Kranju, v skupni izmeri 39,10 m2  

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.113.481,00 SIT, stanovanje št. 9, v 2. 

nadstropju stanovanjske hiše, stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 929/8, vl. št. 1605, k.o. Kranj, na 

naslovu Zoisova ulica 8, v Kranju, v skupni izmeri 39,10 m2. 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 
 

M. Prodaja stanovanja št. 54, na terasi večstanovanjske hiše,  stoječe na zemljišču parcelna številka 212/2, 

k.o. Huje, na naslovu Planina 1, v Kranju, v skupni izmeri 17,30 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno  4.074.184,00 SIT, stanovanje št. 54, na terasi 

veĉstanovanjske hiše, stojeĉe na  zemljišĉu parcelna številka 212/2, k.o. Huje, na naslovu Planina 1, v 

Kranju, v skupni izmeri 17,30 m2. 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

 IZVRŠENO 
 

N. Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti 

Obĉinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti Mariji Ahaĉiĉ, mag. farmacije, v 

prostorih novega nakupovalnega centra na Savskem otoku. 

 IZVRŠENO  

 

 

10. seja Sveta MOK – 10.12.2003 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ IN POROČILO O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

V zvezi s prodajo poslovnih prostorov na Koroški cesti 14 in 16, se skliĉe izredna seja Sveta Mestne obĉine 

Kranj, ker svetu niso bili posredovani vsi bistveni podatki za sprejetje odloĉitve o prodaji. Izredna seja se skliĉe 

najkasneje v 30 dneh po pridobitvi pravnega mnenja neodvisne pravne institucije oziroma strokovnjaka. 

 IZVRŠENO 
 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Svetniškim skupinam Sveta Mestne obĉine Kranj se v glasilu Kranjĉanka zagotovita dve strani za njihove 

objave, v okviru petih po pogodbi zakupljenih strani Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

2. Na dnevni red prve naslednje seje Sveta Mestne obĉine Kranj se uvrsti toĉka “Problematika Hotela Jelen”. 

 IZVRŠENO 
 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2004 - PREDLOG 

 

1. Sprejme se predlog Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2004 s prilogami. 

2. Pravica porabe oziroma izvrševanje posebnega dela proraĉuna sedaj pogojno in zaĉasno evidentiranega v 

podprogramu 1703 turizem, konto 413302 Izdatki za blago in storitve, v višini sredstev, ki so predvidena za 

financiranje prireditev (17 mio SIT), se zadrţi do obravnave problematike LTO Kokra na eni prihodnjih sej 

Sveta Mestne obĉine Kranj in sprejetja ustreznega sklepa. 

3. Sprejmejo se predlagani amandmaji: 

a. G. Aleksander Ravnikar je predlagal, da se v bilanci prihodkov konto 7221 Prihodki od 

prodaje stavbnih zemljišĉ poveĉajo za 45.076.000,00 Sit in za isti znesek v v bilanci odhodkov 

konto 4200 Nakup zgradb in prostorov. Za enak znesek se poveĉajo isti konti v finanĉnem 

naĉrtu KS Primskovo in v konsolidiranih izkazih krajevnih skupnosti. Dopolni se tudi 

Program prodaje za l. 2004. 

b. G. Aleksander Ravnikar je predlagal, da se v posebnem delu proraĉuna zmanjša postavka 11 

1102 41 412 4120 Tekoĉi transferi neprofitnim organizacijam za deleţ namenjen ZSKSS (337 

tisoĉ Sit) in poveĉa postavka 10 1002 41 412 4120 412000 Tekoĉi transferi neprofitnim 
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organizacijam in ustanovam in sicer tako, da se 60 % zneska (202 tisoĉ Sit)  nameni 

Mladinskemu svetu in 40 %  (135 tisoĉ Sit) ZZB NOV. 

c. Ga. Marta Kolar Nagy je predlagala, da se sredstva v posebnem delu proraĉuna v 

podprogramu 1110 Izobraţevanje na kontu 430700-000 Investicijski transferi javnim 

zavodom v višini 4.820.000,00 Sit namenijo za nakup kovinskih garderobnih omaric na kljuĉ 

za osme razrede treh osnovnih šol: 

1. OŠ Straţišĉe               2.300.000,00 Sit 

2. OŠ Staneta Ţagarja     1.500.000,00 Sit in 

3. OŠ Orehek                  1.020.000,00 Sit. 

d. Svetniki Nove Slovenije – kršĉanske ljudske stranke so predlagali, da se v posebnem delu 

proraĉuna v programu 16 Zdravstvo, podprogramu 1610 Investicije in investicijski transferi 

odpre nova postavka Izgradnja zobozdravstvene ambulante na OŠ Orehek v znesku 8 mio Sit. 

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva (na predlog uprave) znotraj istega programa. 

e. Skupina svetnikov (prvopodpisani g. Alojz Potoĉnik) je predlagala, da se v programu 14 

Šport, podprogramu 1402 Materialni stroški za 169.193 tisoĉ Sit  zmanjšajo sredstva 

predvidena na podkontu 412000-036 Financiranje športnih programov in za isti skupni znesek 

poveĉajo sredstva podprograma 1403 Zavod za šport – tekoĉi transferi na postavkah: 

1. 413302-034 Športne prireditve za 6.780 tisoĉ Sit 

2. 413302-035 Strokovno izobraţevanje za 1.222 tisoĉ Sit 

3. 413302-036 Vrhunski šport za 9.005 tisoĉ Sit 

4. 413302-037 Dotacije športnim klubom in društvom za 145.000 tisoĉ Sit 

5. 413302-038 Šport mladih za 7.186 tisoĉ Sit. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 130/2003 
 

4. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V MESTNI OBČINI 

KRANJ - PREDLOG 

 

Potrdi se Odlok o kategorizaciji obĉinskih cest in kolesarskih poti v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 3/2004 
 

5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA – HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišĉa. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 135/2003 

 

6. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK 

Statut Mestne obĉine Kranj – osnutek se bo obravnaval na eni izmed naslednjih sej Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

7. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI 

CENTER ZLATO POLJE – PREDLOG (PRVA OBRAVNAVA) 

Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o zazidalnem naĉrtu obmoĉja D 02/3 – Šolski center Zlato 

polje. 

 IZVRŠENO 

 

8. ODLOK O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK IN LIST TER ZAGOTAVLJANJU POGOJEV 

ZA DELO ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek odloka o financiranju politiĉnih strank in list ter zagotavljanju pogojev za delo ĉlanov sveta 

Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

9. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2004 
Sprejme se Sklep o vrednosti toĉke za izraĉun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišĉa v Mestni obĉini 

Kranj za leto 2004. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 135/2003 
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11. SOGLASJE K DOPOLNITVI PRAVIL ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ 

Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k dopolnitvi 22. ĉlena Pravil Zavoda za šport Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

12. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj 

1. Mestna obĉina Kranj skupaj s pogodbenimi sofinancerji zaĉne postopek za izgradnjo prizidka k 

Zdravstvenemu domu Kranj, Gosposvetska 9, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 906/4, stavba, v 

izmeri 1226 m2, k.o. Kranj, številka zemljiškoknjiţnega vloţka 1143. 

2. Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Kranj za izvedbo postopka izgradnje prizidka k 

Zdravstvenemu domu Kranj, Gosposvetska 9, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 906/4, stavba, v 

izmeri 1226 m2, k.o. Kranj, številka zemljiškoknjiţnega vloţka 1143 in podpis vseh potrebnih listin. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Kranj za podpis vseh potrebnih listin s 

sofinancerji in za ustrezno zemljiškoknjiţno ureditev po zakljuĉku investicije. 

4. Pri izgradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj naj se zagotovijo še dodatni parkirni prostori. 

 IZVRŠENO 

 

D. Nakup zemljišč, porabljenih za obnovo lokalne ceste Ţablje – Čadovlje – meja s k.o. Bela 

1. Mestna obĉina Kranj odkupi od CUDERMAN ANE, stanujoĉe Ţablje 3, 4204 Golnik, naslednja bremen 

prosta zemljišĉa: parcelna številka 1182/4, cesta v izmeri 362 m
2
, parcelna številka 1182/17, cesta v izmeri 

399 m
2
, parcelna številka 1182/22, cesta v izmeri 11 m

2
, parcelna številka 1182/27, cesta v izmeri 45 m

2
, 

parcelna številka 1182/28, cesta v izmeri 80 m
2
, parcelna številka 1182/33, cesta v izmeri 75 m

2
, parcelna 

številka 1182/46, cesta v izmeri 274 m
2
, parcelna številka 1182/47, cesta v izmeri 51 m

2
, parcelna številka 

1182/55, cesta v izmeri 40 m
2
, parcelna številka 1182/75, cesta v izmeri 45 m

2
, parcelna številka 1182/77, 

cesta v izmeri 63 m
2
, parcelna številka 1182/78, cesta v izmeri 3 m

2
, vse vpisane v vloţno številko 53, k.o. 

Babni vrt ter parcelna številka 1182/5, cesta v izmeri 45 m
2
 in parcelna številka 1182/76, cesta v izmeri 70 

m
2
, obe vpisani v vloţno številko 127, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 1563 m

2
 znaša 

15.630,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj.  

2. Mestna obĉina Kranj odkupi od CELAR  ANE, stanujoĉe Ţablje 4, 4204 Golnik, naslednja bremen prosta 

zemljišĉa:  parcelna številka  1182/62, cesta v izmeri 245 m
2
 in parcelna številka 1182/65, cesta v izmeri 25 

m
2
, obe vpisani v vloţno številko 276 k.o. Babni vrt ter parcelna številka 1182/12, cesta v izmeri 43 m

2
, 

parcelna številka 1182/13, cesta v izmeri 40 m
2
, parcelna številka 1182/19, cesta v izmeri 312 m

2
, parcelna 

številka 1182/21 cesta v izmeri 220 m
2
, parcelna številka 1182/24, cesta v izmeri 28 m

2
, parcelna številka 

1182/38, cesta v izmeri 133 m
2
, parcelna številka 1182/40, cesta v izmeri 436 m

2
, parcelna številka 1182/45, 

cesta v izmeri 72 m
2
, parcelna številka 1182/68, cesta v izmeri 8 m

2
, vse vpisane v vloţno številko 51, k.o. 

Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 1562 m
2
 znaša 15.620,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih 

po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  

3. Mestna obĉina Kranj odkupi od GODNOV JANEZA, stanujoĉega Ĉadovlje 6, 4204 Golnik, bremen prosta 

zemljišĉa  parcelna številka 1182/39, cesta v izmeri 104 m
2
 in parcelna številka 1182/48, cesta v izmeri 24 

m
2
, obe vpisani v vloţno številko 22, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 128 m

2
 znaša 

1.280,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj.   

4. Mestna obĉina Kranj odkupi od KALAN JANEZA, stanujoĉega Suha pri Predosljah 4, 4000 Kranj, 

bremen prosto zemljišĉe parcelna številka 1182/16, cesta v izmeri 140 m
2
, vpisano v vloţno številko 133 

k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.400,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  

5. Mestna obĉina Kranj odkupi od KERN STANISLAVA, stanujoĉega Ĉadovlje 4, 4204 Golnik, naslednja 

bremen prosta zemljišĉa: parcelna številka 1182/66, cesta v izmeri 40 m
2
 in parcelna številka 1182/67, cesta 

v izmeri 88 m
2
, obe vpisani v vloţno številko 261, ko. Babni vrt ter parcelna številka 1182/56, cesta v 

izmeri 29 m
2
, vpisano v vloţno številko 25, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 157 m

2
 znaša 

1.570,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj.  

6. Mestna obĉina Kranj odkupi od LOMBAR ANGELE, stanujoĉe Trstenik 5A, 4204 Golnik, bremen prosto 

zemljišĉe parcelna številka 1182/10, cesta v izmeri 114 m2, vpisano v vloţno številko 305, k.o. Babni vrt, 

za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 114 m
2
 znaša 1.140,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  
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7. Mestna obĉina Kranj odkupi od MARKUTA JANEZA, stanujoĉega Ĉadovlje 3, 4204 Golnik, naslednja 

bremen prosta zemljišĉa:  parcelna številka 1182/14, cesta v izmeri 108 m
2
 in parcelna številka 1182/79, 

cesta v izmeri 13 m
2
, obe vpisani v vloţno številko 29, k.o. Babni vrt ter parcelna številka 1182/59, cesta v 

izmeri 58 m
2
, vpisano v vloţno številko 273, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 179 m

2
 

znaša 1.790,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj.  

8. Mestna obĉina Kranj odkupi od SKUBIC IVANKE, stanujoĉe Zgornje Brnik 128, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem, bremen prosta zemljišĉa parcelna številka 1182/53, cesta v izmeri 149 m2 in parcelna številka 

1182/54, cesta v izmeri 35 m2, obe vpisani v vloţno številko 110, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj za 184 m
2
 znaša 1.840,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  

9. Mestna obĉina Kranj odkupi od ROGELJ JOŢEFA, stanujoĉega Ţablje 2, 4204 Golnik, naslednja bremen 

prosta zemljišĉa: parcelna številka 1182/8, cesta v izmeri 23 m
2
, parcelna številka 1182/9, cesta v izmeri 41 

m
2
, parcelna številka 1182/26, cesta v izmeri 162 m

2
, parcelna številka 1182/42, cesta v izmeri 167 m

2
, 

parcelna številka 1182/43, cesta v izmeri 56 m
2
, parcelna številka 1182/44, cesta v izmeri 401 m

2
, parcelna 

številka 1182/52, cesta v izmeri 57 m
2
, parcelna številka 1182/57, cesta v izmeri 654 m

2
, parcelna številka 

1182/58, cesta v izmeri 140 m
2
 in parcelna številka 1182/60, cesta v izmeri 133 m

2
, vse vpisane v vloţno 

številko 54, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 1834 m
2
 znaša 18.340,00 EUR plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  

10. Mestna obĉina Kranj odkupi od STARE JANEZA, stanujoĉega Povlje 2, 4204 Golnik, bremen prosto 

zemljišĉe parcelna številka 1182/61, cesta v izmeri 53 m
2
, vpisano v vloţno številko 275, k.o. Babni vrt, za 

ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 53 m
2
 znaša 530,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju 

Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  

11. Mestna obĉina Kranj odkupi od TOPORIŠ MIROSLAVA, stanujoĉega Ĉadovlje 7, 4204 Golnik, 

naslednja bremen prosta zemljišĉa:  parcelna številka 1182/30, cesta v izmeri 32 m
2
, parcelna številka 

1182/63, cesta v izmeri 171 m
2
, parcelna številka 1182/64, cesta v izmeri 119 m

2
, parcelna številka 1182/69, 

cesta v izmeri 264 m
2
, parcelna številka 1182/72, cesta v izmeri 388 m

2
 in parcelna številka 1182/73, cesta v 

izmeri 124 m
2
, vse vpisane v vloţno številko 21, k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj za 1098 m

2
 

znaša 10.980,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa 

Sveta Mestne obĉine Kranj.  

12. Mestna obĉina Kranj odkupi od VALJAVEC JOŢEFA, stanujoĉega Ţablje 1, 4204 Golnik, naslednja 

bremen prosta zemljišĉa: parcelna številka 1182/1, cesta v izmeri 611 m
2
, parcelna številka 1182/2, cesta v 

izmeri 11 m
2
, parcelna številka 1182/7, cesta v izmeri 22 m

2
, parcelna številka 1182/11, cesta v izmeri 6 m

2
, 

parcelna številka 1182/15, cesta v izmeri 28 m
2
, parcelna številka 1182/34, cesta v izmeri 160 m

2
, parcelna 

številka 1182/35, cesta v izmeri 152 m
2
, parcelna številka 1182/37, cesta v izmeri 351 m

2
, parcelna številka 

1182/49, cesta v izmeri 130 m
2
, parcelna številka 1182/50, cesta v izmeri 114 m

2
 in parcelna številka 

1182/51, cesta v izmeri 18 m
2
, vse vpisane v vloţno številko 50 k.o. Babni vrt, za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj za 1603 m
2
 znaša 16.030,00 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije 

na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

E. Nakup zemljišča parcelna številka 501/5, pot, v izmeri 116 m2, v vl. št. 52, k.o. Drulovka 

1. Mestna obĉina Kranj kupi od Franca Vrhunca, stanujoĉega Zasavska cesta 41, Kranj, zemljišĉe parcelna 

številka 501/5, pot, v izmeri 116 m2, vpisanega v vloţni številki 52, k.o. Drulovka, za ceno 10 EUR/m2, kar 

skupaj znaša 1.160 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa 

Sveta Mestne obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 501/5, pot, v izmeri 116 m2, vpisanega v vloţni 

številki 52, k.o. Drulovka, v javno dobro. 

 IZVRŠENO 

 

F. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 370/1, k.o. Golnik, v pribliţni izmeri 40 m2 

1. Mestna obĉina Kranj proda Ramljak Marku in Ramljak Darji, stanujoĉa Golnik 102/a, Golnik, del 

zemljišĉa parcelna številka 370/1, gozd, k.o. Golnik, vpisanega pri vl. št. 53, v pribliţni izmeri 40 m2, za 

ceno 9.647,00 SIT/m2, kar skupaj za 40 m2 znaša 385.880,00 SIT. Stroške cenitve, odmere in druge 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

2. Kupec dovoljuje, da se na zamljišĉu parcelna številka 370/1, k.o. Golnik, vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
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G. Nakup zemljišča parcelna številka 556/6 in 556/4, k.o. Straţišče 

1. Mestna obĉina Kranj kupi od Bojana in Simone Tavĉar, oba stanujoĉa Škofjeloška cesta 45, 4000 Kranj, 

zemljišĉe parc. št. 556/6, travnik, v vl. št. 1851 in parc. št. 556/4, stanovanjska stavba in dvorišĉe, v vl. št. 

1839, v skupni pribliţni izmeri 81 m2, vse k.o. Straţišĉe., za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 810 EUR 

plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 556/6, travnik, v vl. št. 1851 in parc. št. 556/4, stanovanjska 

stavba in dvorišĉe, v vl. št. 1839, v skupni pribliţni izmeri 81 m2, vse k.o. Straţišĉe, v javno dobro. 

 V IZVRŠEVANJU 
 

13. KADROVSKE ZADEVE 

 

Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Zavod za šport Kranj 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Zavod za šport Kranj  i m e n 

u j e j o: 

1. MILAN SAGADIN, rojen 1951, stanujoĉ Ţupanĉiĉeva 39, Kranj, univ.dipl. arheolog, zaposlen na Zavodu 

za varstvo kulturne dedišĉine Slovenije, Obmoĉna enota Kranj. 

2. MIŠO DAČIĆ, rojen 1961, stanujoĉ Zg. Bitnje 26, Ţabnica, visoka – prof. filozofije in sociologije, 

zaposlen v Gimnaziji Kranj. 

3. KATJA KAVČIČ, rojena 1976, stanujoĉa Gorenjskega odreda 10, Kranj, univ.dipl. ekon., zaposlena v 

IEDC, Poslovna šola Bled, d.o.o. 

4. IGOR VELOV, rojen 1977, stanujoĉ Tavĉarjeva 22, Kranj, dipl.upr.org., zaposlen v B&B d.o.o. 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku mandata 

dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Zavod za šport Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

14. INFORMACIJA O USTANAVLJANJU VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL V MESTNI OBČINI KRANJ 

Svet Mestne obĉine Kranj  nalaga obĉinski upravi, da v sodelovanju s Srednjo elektro in strojno šolo Kranj in 

Ekonomsko šolo Kranj pripravijo vse potrebno, da Ministrstvo za šolstvo znanost in šport ustanovi Višjo 

strokovno šolo za elektroniko in informatiko v okviru organizacijske enote Srednjo elektro in strojno šolo Kranj 

in Višjo ekonomsko šolo v šolskem letu 2004/2005. 

 IZVRŠENO 
 

 

11. seja Sveta MOK – 28.01.2004 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

I.  

1. Ţupan Mestne obĉine Kranj ustanovi neodvisno strokovno komisijo, ki naj ugotovi upraviĉenost višine cene 

meritev dimnih plinov.  

 IZVRŠENO 

2. Ţupan Mestne obĉine Kranj naj pridobi cene izvajanja dimnikarskih storitev (merjenje dimnih plinov) iz 

drugih primerljivih obĉin v Sloveniji.  

 IZVRŠENO 

 

II.  

Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj naj skupaj s koncesionarjem javnega mestnega potniškega prometa 

preuĉi moţnost spremembe avtobusne linije, ki poteka iz Straţišĉa in zavije v Zg. Bitnje tik pred regionalno 

cesto Kranj – Škofja Loka in pelje do trgovine Ţivila. Le-ta naj bi se spremenila tako, da ne zavije v naselje Zg. 

Bitnje, ampak se prikljuĉi na omenjeno regionalno cesto proti Škofji Loki, nato pri pizzeriji Baron zavije v 

Srednje Bitnje in po tej glavni cesti poteka po vasi nazaj do Zg. Bitenj. Na obstojeĉo linijo bi se prikljuĉila pri 

Renault servisu (20 m stran od trgovine) in nadaljevala naprej po obstojeĉi liniji.  

 ODGOVOR OGJS NA 12. SEJI SVETA MOK 

 

3. ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO 

URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA – PREDLOG (PRVA OBRAVNAVA) 
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Sprejme se predlog (prva obravnava) Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote 

urbanistiĉne zasnove mesta Kranja. 

 IZVRŠENO 

 

4.  ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKE CELOTE DOBRAVE, 

SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA – 

PREDLOG (PRVA OBRAVNAVA) 
Sprejme se predlog (prva obravnava) Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, 

Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistiĉne zasnove Golnika. 

 IZVRŠENO 

 

5. STRATEGIJA RAZVOJA VODOVODNE OSKRBE IN RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADNIMI VODAMI TER KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 
Sprejme se Strategija razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami ter komunalnimi 

odpadki v Mestni obĉini Kranj za obdobje do leta 2017. 

 IZVRŠENO 
 

6. PREDLOG POVIŠANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV V MESTNI OBČINI KRANJ 
1. Prodajne cene dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki ter odlaganja komunalnih odpadkov se poveĉajo 

za kumulativni odstotek rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za obdobje od januarja 2002 do 

novembra 2003, kar znaša 5,3 %. 

2. Za storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in ĉišĉenja komunalnih in padavinskih voda se prodajne cene 

poveĉajo za 10 % s tem, da se uveljavi upraviĉena cena.  

 IZVRŠENO 
 

7. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ - 

OSNUTEK 
Sprejme se osnutek Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni obĉini Kranj s pripombami, 

podanimi v razpravi.  

 IZVRŠENO 
 

8. SKLEP O DOLOČITVI CENE VOZNE KARTE V JAVNEM MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU 
Potrdi se cena prevoza potnikov v javnem mestnem potniškem prometu v višini 190 SIT.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 17/2004 
 

10. PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE 

1. Lokalna turistiĉna organizacija Kokra nadaljuje delo v okviru javnega zavoda na podlagi ustrezne 

spremembe Odloka o ustanovitvi Lokalne turistiĉne organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 25/01) in ostalih 

aktov.  

2. Direktor Lokalne turistiĉne organizacije Kokra naj v roku dveh mesecev pripravi Strategijo razvoja turizma 

v Mestni obĉini Kranj, katera se bo obravnavala na Svetu Mestne obĉine Kranj in na to temo organizira 

okroglo mizo.  

 OSNTEK STRATEGIJE SE JE OBRAVNAVAL NA 14. SEJI SVETA MOK 

 

12. MNENJE ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE ZOBNE IN ČELJUSTNE 

ORTOPEDIJE 
Obĉinski upravni organ podeli koncesijo, za opravljanje zobne in ĉeljustne ortopedije, Leon Hermanu, dr. dent. 

med., spec. zobne in ĉeljustne ortopedije, v prostorih Zobne poliklinike Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

 

13. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A) ODKUP ZEMLJIŠČ PARC. ŠT. 10/6, CESTA, V IZMERI 300 M2 IN 10/8, CESTA, V IZMERI 117 

M2, OBE K.O. ČIRČE, VPISANIH PRI VL.ŠT. 505, IN ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 158/6, CESTA, V 

IZMERI 127 M2, K.O. ČIRČE, VPISANEGA PRI VL.ŠT. 32 

Mestna obĉina Kranj odkupi od Kozina Franca, stanujoĉega Ĉirĉe 31, Kranj, zemljišĉa parcelna številka 10/6, 

cesta, v izmeri 300 m2, 10/8, cesta, v izmeri 117 m2, in 158/6, cesta, v izmeri 127 m2, vsa k.o. Ĉirĉe, za ceno 10 



 40 

EUR za 1 m2 zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejetja sklepa na seji 

Sveta Mestne obĉine Kranj). 

 IZVRŠENO 
 

B)NAKUP ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 553/1-DEL, GOZD V PRIBLIŢNI IZMERI 170 M2, V VL. ŠT. 33 

IN PARC. ŠT. 554/6, GOZD V IZMERI 181 M2, V VL. ŠT. 283, OBE K.O. BREG OB SAVI 

1. Mestna obĉina Kranj kupi od Franca Porenta, stanujoĉega Breg ob Savi 32, 4211 Mavĉiĉe, del zemljišĉa 

parcelna številka 553/1, gozd v pribliţni izmeri 170 m2, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Breg ob Savi, 

za ceno 10 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.700 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Franca Drakslerja, stanujoĉega Drulovka 17 c, 4000 Kranj,  zemljišĉe parcelna 

številka 554/6, gozd v izmeri 181 m2, vpisanega v vloţni številki 283, k.o. Breg ob Savi, za ceno 10 

EUR/m2, kar skupaj znaša 1.810 EUR plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 553/1, gozd v pribliţni izmeri 170 m2, vpisanega v 

vloţni številki 33 in parcelna številka 554/6, gozd v izmeri 181 m2, vpisanega v vloţni številki 283, obe k.o. 

Breg ob Savi, v javno dobro. 

 IZVRŠENO 
 

C) ODKUP ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 181/5, POT, V IZMERI 427 M2, K.O. BRITOF, VPISANEGA PRI 

VL. ŠT. 561 

Mestna obĉina Kranj odkupi zemljišĉe parcelna številka 181/5, pot, v izmeri 427 m2, k.o. Britof, vpisano pri 

vl.št. 561, od solastnikov Ĉebulj Anton, Vasca 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Pogaĉnik Milan, 

Mencingerjeva ulica 1, 4000 Kranj, Remic Boţa, Bobovek 15, 4000 Kranj, Remic Mirko, Bobovek 15, 4000 

Kranj, Špiler Anton, Suha pri Predosljah 42, 4000 Kranj, Špiler Marija, Suha pri Predosljah 42, 4000 Kranj, 

Zelnik Ivan, Orehovlje 29, 4000 Kranj in Zelnik Joţef, Orehovlje 32, 4000 Kranj, po ceni do 10 EUR za 1 m2 

zemljišĉa (plaĉljivo v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejetja sklepa na seji Sveta Mestne 

obĉine Kranj). 

 IZVRŠENO 
 

D) PRODAJA ZEMLJIŠČ PARC. ŠT. 501/3, POT, V IZMERI 95 M2, IN 501/7, POT, V IZMERI 112 

M2, OBE K.O. ČIRČE 

1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišĉu parcelna številka 501/3, pot, v izmeri 95 

m2, in zemljišĉu parcelna številka 501/7, pot, v izmeri 112 m2, obe k.o. Ĉirĉe.  

2. Mestna obĉina Kranj na javni draţbi proda zemljišĉe parcelna številka 501/3, pot, k.o. Ĉirĉe, vpisano pri 

zemljiškoknjiţnem vloţku številka 3001, v izmeri 95 m2, za izklicno ceno 16.445,00 SIT/m2. 

3. Mestna obĉina Kranj na javni draţbi proda zemljišĉe parcelna številka 501/7, pot, k.o. Ĉirĉe, vpisano pri 

zemljiškoknjiţnem vloţku številka 3001, v izmeri 112 m2, za izklicno ceno 16.445,00 SIT/m2. 

4. Stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. 

5. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  501/3, k.o. Ĉirĉe, ki je predmet prodaje, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

6. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka  501/7, k.o. Ĉirĉe, ki je predmet prodaje, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

 IZVRŠENO 
 

E) PRODAJA NEPREMIČNINE – STANOVANJA ŠT. 38, V 9. NADSTROPJU STANOVANJSKE 

HIŠE, STOJEČE NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 212/2, K.O. HUJE, VPISANO V VL. ŠT. 269, NA 

NASLOVU PLANINA 1 V KRANJU, V SKUPNI IZMERI 40 M2 

1. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 9.126.917,00 SIT stanovanje št. 38, v 9. 

nadstropju stanovanjske hiše, stojeĉe na zemljišĉu parc. št. 212/2, k.o. Huje, vpisano v vl. št. 269, na 

naslovu Planina 1 v Kranju, v skupni izmeri 40 m2. 

2. Stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in druge stroške s pogodbo nosi kupec. 

 IZVRŠENO 
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F) PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU KRANJ 

Mestna obĉina Kranj na podlagi javne zbiranja ponudb proda v prvem, drugem in tretjem nadstropju prizidka k 

Zdravstvenemu domu Kranj, prostore, v velikosti pribliţno 1828,31m2 in predvidoma 18 parkirnih mest v 

garaţi. 

 IZVRŠENO 
 

14. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Predlog za imenovanje člana v Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo in Odbor 

za druţbene dejavnosti   

1. ANDREJU DOLENCU, rojenemu 1981, stanujoĉemu Zg. Bitnje 27, Ţabnica, preneha mandat ĉlana v 

Odboru za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo. 

2. KLEMENU FAJMUTU, rojenemu 1977, stanujoĉemu Oprešnikova 54, Kranj, preneha mandat ĉlana v 

Odboru za druţbene dejavnosti. 

3. ANDREJ DOLENC, rojen 1981, stanujoĉ Zg. Bitnje 27, Ţabnica, se imenuje za ĉlana Odbora za druţbene 

dejavnosti. 

4. KLEMEN FAJMUT, rojen 1977, stanujoĉ Oprešnikova 54, Kranj, se imenuje za ĉlana Odbora za 

prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

B. Začasno podaljšanje mandata dosedanjim predstavnikom Mestne občine Kranj v Svetu Prešernovega 

gledališča Kranj  

Dosedanjim ĉlanom Sveta zavoda Prešernovo gledališĉe Kranj, g. FRANCU BENEDIKU, g. ZDRAVKU 

KALTNEKARJU in ge. DUŠI VEHOVEC PRAH, se mandat v tem svetu podaljša do sprejema novega Odloka 

o ustanoviti javnega zavoda Prešernovo gledališĉe Kranj oziroma najveĉ do 31.12.2004. 

 IZVRŠENO 
 

 

12. seja Sveta MOK – 18.02.2004 

 
3. SPREMEMBE POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK 
 

1. Spremembe Poslovnika Sveta Mestne obĉine Kranj se obravnavajo kot osnutek Sprememb Poslovnika 

Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
2. Sprejme se osnutek Sprememb Poslovnika Sveta Mestne obĉine Kranj s pripombami, podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 
 

4. ODLOK O PROSTORSKIH SESTAVINAH DOLGOROČNEGA IN DRUŢBENEGA PLANA ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ - DOPOLNITEV 
 

Sprejme se Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoroĉnega in druţbenega plana za obmoĉje 

Mestne obĉine Kranj.     

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 32/2004 
 

5. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 
 

Sprejme se osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni obĉini Kranj s pripombami, podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 
 

6. ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE TER PADAVINSKE 

VODE V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o odvajanju in ĉišĉenju komunalne odpadne ter padavinske vode v Mestni obĉini 

Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.  

 IZVRŠENO 
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7. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2004 – OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek letnega Programa športa v Mestni obĉini Kranj za leto 2004 s pripombami, podanimi v 

razpravi. 

 IZVRŠENO 

 

8. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ – 

PREDLOG 

 

Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni obĉini Kranj - predlog.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 18/2004 

 

9. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – 

OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni obĉini Kranj s pripombami, 

podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 

 

10. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK IN LIST TER SREDSTVA ZA DELO ČLANOV SVETA 

MESTNE OBČINE KRANJ 

 

I.  

Pri toĉki: Financiranje politiĉnih strank in list ter sredstva za delo ĉlanov Sveta MOK se o vseh šestih 

predlaganih sklepih odloĉa v paketu.  

 IZVRŠENO 

 

II. 

1. Sprejme se sklep o financiranju politiĉnih strank v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 

2. Sprejme se sklep o financiranju list v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 

3. Sprejme se Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 18/2004 

4. Za vsakega posameznega ĉlana sveta Mestne obĉine Kranj na podlagi proraĉuna za leto 2004 in doloĉil 

Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne obĉine Kranj pripada pravica uporabe sredstev v 

višini do 50.000,00 SIT meseĉno. 

 IZVRŠENO 

5. Sredstva iz proraĉuna, ki so namenjena za financiranje politiĉnih strank in list, se doloĉijo v višini 0,6% 

sredstev, ki jih ima obĉina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje obĉin in s katerimi lahko 

zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). Višina primerne porabe je 

doloĉen z zakonom o izvrševanju proraĉuna RS za posamezno leto. 

 IZVRŠENO 

6. Obĉinska uprava v proraĉunu za leto 2004 zagotovi izkazovanje sredstev za financiranje politiĉnih strank 

loĉeno od sredstev za financiranje list. 

 IZVRŠENO 

 

11. ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH MESTNE OBČINE KRANJ V ŠOLSKEM LETU 

2004/2005  

 

Svet Mestne obĉine Kranj strokovne sluţbe MOK pooblašĉa, da nadaljujejo z vsemi potrebnimi aktivnostmi za 

oblikovanje konĉnega dogovora o organizaciji pouka v šolskem letu 2004/05 in naslednjih šolskih letih na 

Osnovni šoli Simona Jenka v skladu z najbolj strokovno in racionalno rešitvijo uporabe šolskega prostora.  

 IZVRŠENO 
 

12. KADROVSKE ZADEVE 
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A. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Srednje elektro in strojne šole 

Kranj 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Srednje elektro in strojne 

šole Kranj imenuje: 

 

mag. JERNEJ ŢAGAR, rojen 1963, stanujoĉ Hrastje 129, Kranj, mag. integral. upr. kakovosti, zaposlen 

Telekom Slovenije. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Srednje elektro in strojne šole Kranj! 

 IZVRŠENO 
 

B. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Srednje gradbene šole Kranj 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Srednje gradbene šole 

Kranj imenuje: 

 

FRANCI ROZMAN, rojen 1965, stanujoĉ Trojarjeva 33, Kranj, mag. matematike, zaposlen Gimnazija Kranj-

ravnatelj. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Srednje gradbene šole Kranj! 

 IZVRŠENO 
 

 

nadaljevanje 1. izredne seje Sveta MOK – 21.04.2004 

 
1. PRODAJA NEPREMIČNIN – PETIH POSLOVNIH LOKALOV NA NASLOVU 

KOROŠKA CESTA 14 IN 16  V KRANJU  

 
I. 

I. Svet Mestne obĉine Kranj podpira sklepe Nadzornega odbora, kot sledijo:  

1. Glede na ugotovitve Inštituta za javno upravo, Nadzorni odbora ugotavlja, da je bil obravnavani postopek 

prodaje poslovnih prostorov na Koroški 14 in 16 v Kranju neskladen z Zakonom o javnih financah in 

Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoţenjem drţave in obĉin, in sicer: 

- ti poslovni prostori niso bili uvršĉeni v letni program prodaje obĉinskega premoţenja; 

- posamezni programi prodaje niso bili v celoti pripravljeni v skladu z ZJF in Uredbo in jih ni izrecno 

sprejel obĉinski svet, ĉeprav je ta svet sprejel sklepe, ki so predlagani v dokumentih; le-ti imajo 

preteţno vsebino posameznega programa prodaje za vsakega od poslovnih prostorov; 

- obĉinski svet ni dal soglasja k pogodbi o prodaji posameznega poslovnega prostora; 

- na javni draţbi ne more biti doloĉena prednost za kupce veĉ predmetov javne draţbe v »paketu«; 

- na javni draţbi so lahko prodane le nepremiĉnine, ki so kot predmet prodaje doloĉene v posameznem 

programu prodaje; poznejša sprememba v »paket« veĉ nepremiĉnin (poslovnih prostorov) ni skladna z 

ZJF in Uredbo. 

Nadzorni odbor zahteva od ţupana MO Kranj, da ukrepa skladno s predpisi, upoštevajoĉ mnenje Inštituta za 

javno upravo in naĉela dobrega gospodarja. 

2. Nadzorni odbor ugotavlja, da je za nastalo situacijo in za vse morebitne posledice, zlasti za materialno in 

drugo škodo, odgovorna oseba v tej zadevi ţupan. 

3. V primeru ponovne javne draţbe in pri vseh nadaljnjih poslih naj se dosledno upoštevajo zakonska doloĉila 

na katere opozarja prof.dr. Rajko Pirnat v Mnenju o nekaterih vprašanjih postopka prodaje nepremiĉnin v 

lasti Mestne obĉine Kranj. 

4. Na podlagi 32. ĉlena Zakona o lokalni samoupravi se o zadevi obvesti Ministrstvo za notranje zadeve RS in 

Raĉunsko sodišĉe RS. 

II. Ţupan v celoti izvede sklepe Nadzornega odbora.  

III. Ţupan prouĉi dosedanje odloĉitve in ukrepe ter s tem seznani Svet Mestne obĉine Kranj. 
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II. 

1. Svet Mestne obĉine Kranj zavraĉa dosedanjo neaktivnost ţupana glede vseh vrst odgovornosti in zahteva, 

da ga nemudoma seznani s postopki in ukrepi politiĉne, strokovne,  moralne etiĉne odgovornosti tudi glede 

oseb, ki jih zavezuje Kodeks ravnanja javnih usluţbencev.  

2. Svet zahteva od ţupana naj uporabi vse razpoloţljive ukrepe za vrnitev objektov na Koroški cesti v prvotno 

stanje. 

 

III.  

Svet Mestne obĉine Kranj Mohorju Bogataju zaradi subjektivne odgovornosti v primeru prodaje nepremiĉnin - 

petih poslovnih lokalov na naslovu Koroška 14 in 16 v Kranju predlaga, da odstopi s funkcije ţupana Mestne 

obĉine Kranj.  

 V IZVRŠEVANJU 

 
 

13. seja Sveta MOK – 21.04.2004 

 
2. UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANU SVETA MESTNE OBČINE 

KRANJ IN SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA SVETA MESTNE OBČINE 

KRANJ 

2. Nikolaju Bevku, ĉlanu Sveta Mestne obĉine Kranj, je na podlagi 37.a ĉlena Zakona o lokalni samoupravi 

(Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 

68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) z dnem 

28.03.2004 prenehal mandat. 

 IZVRŠENO 

3. Saši Kristan, rojeni 3.5.1958, stanujoĉi Trojarjeva 32, Kranj se potrdi mandat za ĉlanico Sveta Mestne 

obĉine Kranj.  

 IZVRŠENO 

4. Saši Kristan, rojeni 03.05.1958, stanujoĉi Trojarjeva 32, Kranj, zaradi nezdruţljivosti s funkcijo ĉlana Sveta 

Mestne obĉine Kranj, preneha mandat predsednice Nadzornega odbora Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

5. Kamel Merdjadi, rojen 21.06.1943, stanujoĉ Rudija Papeţa 1, Kranj, se imenuje za predsednika 

Nadzornega odbora Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

6. Saša Kristan, rojena 03.05.1958, stanujoĉa Trojarjeva 32, Kranj, se imenuje za nadomestno ĉlanico 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

4. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet Glasbene šole Kranj 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Glasbene šole Kranj  

imenujejo: 

1. HELENA LAMPRET, rojena 1942, stanujoĉa Gosposvetska 19, Kranj, ing.oblikovanja tekstilij, 

upokojenka 

2. MIRKO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoĉ Drulovka 42c, Kranj, strojni tehnik, zaposlen Aligator d.o.o. 

Kranj 

3. JOŢE KOPOREC, rojen 1951, stanujoĉ Predoslje 102A, Kranj, ing. strojništva, zaposlen Sava Tires. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Glasbene šole Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

C. Mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Kranj 

Svet Mestne obĉine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Martina Habjana, univ. dipl. soc., rojenega 

13.10.1943, stanujoĉega Gabrk 6/a, Škofja Loka, za direktorja Doma upokojencev Kranj za obdobje petih let, 

kateri se je edini prijavil na razpisano delovno mesto. 

 IZVRŠENO 
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D. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj 

Gospodu ALEŠU ŢITNIKU, rojenemu 16.12.1957, profesorju likovne umetnosti, dosedanjemu ravnatelju 

Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj; kateri se je edini prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne 

obĉine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja Osnovne  šole Franceta Prešerna Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

E. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Kranj 

Gospodu FRANCU ROZMANU, rojenemu 31.03.1965, dosedanjemu ravnatelju Gimnazije Kranj; kateri se je 

edini prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne obĉine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za 

ravnatelja Gimnazije Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

5. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2003 – 

HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

Sprejme se Odlok o zakljuĉnem raĉunu proraĉuna Mestne obĉine Kranj za leto 2003. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 47/2004 

 

6. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI 

CENTER ZLATO POLJE – PREDLOG (DRUGA OBRAVNAVA) 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem naĉrtu obmoĉja D 02/3 – Šolski center Zlato polje.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 51/2004 

 

7. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ- 

PREDLOG 

Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 47/2004 

 

8. POMOČ NA DOMU: SOGLASJE K SUBVENCIJI CENE IN POROČILO O DELU SLUŢBE 

Svet Mestne obĉine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ceni storitve pomoĉi na domu v 

višini 1.350,00 sit za uporabnika na uro opravljene storitve. 

 IZVRŠENO 

 

9. PROBLEMATIKA IZVAJANJA DIMNIKARSKE SLUŢBE V MESTNI OBČINI KRANJ 

Uprava Mestne obĉine Kranj naj pridobi pisno mnenje koncesionarja izvajanja dimnikarske sluţbe v Mestni 

obĉini Kranj, se do tega opredeli in posreduje v obravnavo na naslednjo sejo Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 PREDLOŢENO NA 14. SEJI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ; IZVRŠENO 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 396/8, cesta v 

izmeri 346 m2, vpisane v vl. št. 557, k.o. Britof 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 396/8, cesta 

v izmeri 346 m2, vpisane v vloţni številki 557, k.o. Britof. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Car Biserke, Britof 123, 4000 Kranj do 1/6, Car Nikole, Britof 123, 4000 

Kranj do 1/6, Globoĉnik Franca, Voglje, 110, 4000 Kranj, do 1/3, Košnik Joţefa, Ruĉigajeva ulica 12, 4000 

Kranj do 1/6 in Košnik Marije, Ruĉigajeva ulica 12, 4000 Kranj do 1/6, zemljišĉe parc. št. 396/8, cesta v 

izmeri 346 m2, vpisano v vloţni številki 557, k.o. Britof, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 396/8, cesta v izmeri 346 m2, vpisano v vloţni 

številki 557, k.o. Britof, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 396/8, cesta v izmeri 346 m2, vpisane v vloţni številki 557, k.o. Britof. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

B. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 2996/1, 

travnik v pribliţni izmeri 569 m2, trenutno vpisane v vl. št. 270, k.o. Ţabnica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - del  zemljišĉa parc. št. 2996/1, 

travnik v pribliţni izmeri 569 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 270, k.o. Ţabnica. 
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2. Mestna obĉina Kranj kupi od Dom trade d.o.o., Ţabnica 68, 4209 Ţabnica, del  zemljišĉa parc. št. 2996/1, 

travnik v pribliţni izmeri 569 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 270, k.o. Ţabnica, za ceno 10 

EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne 

obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj bo po opravljeni geodetski odmeri prenesla del zemljišĉa parcelna številka 2996/1, 

travnik v pribliţni izmeri 569 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 270, k.o. Ţabnica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – del zemljišĉa 

parc. št. 2996/1, travnik v pribliţni izmeri 569 m2, trenutno vpisane v vloţni številki 270, k.o. Ţabnica.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

C. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 56/1, travnik v 

izmeri 4.466 m2, vpisano vl. št. 111, k.o. Huje, parc. št. 1166/2, dvorišče v izmeri 4.537 m2, parc. št. 

1166/2, travnik v izmeri 2.508 m2 in parc. št. 1166/2, njiva v izmeri 5.901 m2, vse vpisane vl. št. 999, k.o. 

Straţišče, parc. št. 881/10, zelenica v izmeri 861 m2, parc. št. 881/4, zelenica v izmeri 769 m2, parc. št. 

881/9, dvorišče v izmeri 478 m2, parc. št. 892/14, zelenica v izmeri 1.698 m2, in parc. št. 892/16, zelenica v 

izmeri 455 m2, vse vpisane vl. št. 1228, k.o. Kranj, in za nakup nepremičnine – del zemljišča parc. št. 

1097, njiva v pribliţni izmeri 250 m2, parc. št. 1101/2, travnik v pribliţni izmeri 825 m2, parc. št. 1101/2,  

gospodarsko poslopje v pribliţni izmeri 10 m2, parc. št. 1123/2, njiva v pribliţni izmeri 349 m2, parc. št. 

1124/1, travnik v pribliţni izmeri 278 m2, parc. št. 1124/3, travnik v pribliţni izmeri 305 m2, parc. št. 

1124/3, trafo postaja v pribliţni izmeri 4 m2, parc. št. 1124/3, gospodarsko poslopje v pribliţni izmeri 33 

m2, parc. št. 1143/8, dvorišče v pribliţni izmeri 430 m2, parc. št. 1143/8, gospodarsko poslopje v pribliţni 

izmeri 23 m2, parc. št. 1143/9, travnik v pribliţni izmeri 787 m2, parc. št. 1177, neplodno v pribliţni 

izmeri 358 m2, parc. št. 1216, travnik v pribliţni izmeri 1033 m2 in parc. št. 1216, dvorišče v pribliţni 

izmeri 288 m2, vse vpisane v vl. št. 1606, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 56/1, travnik 

v izmeri 4.466 m2, vpisano vl. št. 111, k.o. Huje, parc. št. 1166/2, dvorišĉe v izmeri 4.537 m2, parc. št. 

1166/2, travnik v izmeri 2.508 m2 in parc. št. 1166/2, njiva v izmeri 5.901 m2, vse vpisane vl. št. 999, k.o. 

Straţišĉe, parc. št. 881/10, zelenica v izmeri 861 m2, parc. št. 881/4, zelenica v izmeri 769 m2, parc. št. 

881/9, dvorišĉe v izmeri 478 m2, parc. št. 892/14, zelenica v izmeri 1.698 m2, in parc. št. 892/16, zelenica v 

izmeri 455 m2, vse vpisane vl. št. 1228, k.o. Kranj, in za nakup nepremiĉnine – del zemljišĉa parc. št. 1097, 

njiva v pribliţni izmeri 250 m2, parc. št. 1101/2, travnik v pribliţni izmeri 825 m2, parc. št. 1101/2,  

gospodarsko poslopje v pribliţni izmeri 10 m2, parc. št. 1123/2, njiva v pribliţni izmeri 349 m2, parc. št. 

1124/1, travnik v pribliţni izmeri 278 m2, parc. št. 1124/3, travnik v pribliţni izmeri 305 m2, parc. št. 

1124/3, trafo postaja v pribliţni izmeri 4 m2, parc. št. 1124/3, gospodarsko poslopje v pribliţni izmeri 33 

m2, parc. št. 1143/8, dvorišĉe v pribliţni izmeri 430 m2, parc. št. 1143/8, gospodarsko poslopje v pribliţni 

izmeri 23 m2, parc. št. 1143/9, travnik v pribliţni izmeri 787 m2, parc. št. 1177, neplodno v pribliţni izmeri 

358 m2, parc. št. 1216, travnik v pribliţni izmeri 1033 m2 in parc. št. 1216, dvorišĉe v pribliţni izmeri 288 

m2, vse vpisane v vl. št. 1606, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Tekstilindus Kranj, p.o. – v steĉaju, Savska cesta 34, 4000 Kranj, parc. št. 56/1, 

travnik v izmeri 4.466 m2, vpisano vl. št. 111, k.o. Huje, parc. št. 1166/2, dvorišĉe v izmeri 4.537 m2, parc. 

št. 1166/2, travnik v izmeri 2.508 m2 in parc. št. 1166/2, njiva v izmeri 5.901 m2, vse vpisane vl. št. 999, 

k.o. Straţišĉe, parc. št. 881/10, zelenica v izmeri 861 m2, parc. št. 881/4, zelenica v izmeri 769 m2, parc. št. 

881/9, dvorišĉe v izmeri 478 m2, parc. št. 892/14, zelenica v izmeri 1.698 m2, in parc. št. 892/16, zelenica v 

izmeri 455 m2, vse vpisane vl. št. 1228, k.o. Kranj, v skupni izmeri 21.673 m2, za ceno 10.973.836,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Tekstilindus Kranj, p.o. – v steĉaju, Savska cesta 34, 4000 Kranj, del zemljišĉa 

parc. št. 1097, njiva v pribliţni izmeri 250 m2, parc. št. 1101/2, travnik v pribliţni izmeri 825 m2, parc. št. 

1101/2,  gospodarsko poslopje v pribliţni izmeri 10 m2, parc. št. 1123/2, njiva v pribliţni izmeri 349 m2, 

parc. št. 1124/1, travnik v pribliţni izmeri 278 m2, parc. št. 1124/3, travnik v pribliţni izmeri 305 m2, parc. 

št. 1124/3, trafo postaja v pribliţni izmeri 4 m2, parc. št. 1124/3, gospodarsko poslopje v pribliţni izmeri 33 

m2, parc. št. 1143/8, dvorišĉe v pribliţni izmeri 430 m2, parc. št. 1143/8, gospodarsko poslopje v pribliţni 

izmeri 23 m2, parc. št. 1143/9, travnik v pribliţni izmeri 787 m2, parc. št. 1177, neplodno v pribliţni izmeri 

358 m2, parc. št. 1216, travnik v pribliţni izmeri 1033 m2 in parc. št. 1216, dvorišĉe v pribliţni izmeri 288 

m2, vse vpisane v vl. št. 1606, k.o. Kranj, v skupni izmeri 5.331 m2, za ceno 318.157,06 SIT. 

 IZVRŠENO 

 

D. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – del zemljišča parc. št. 445/2, pot v 

pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 447/1 dvorišče v pribliţni izmeri 80 m2, parc. št. 563/19 v izmeri 160 

m2, vse vpisane v vloţni številki 58, parc. št. 446/5, travnik v pribliţni izmeri 220 m2 , vpisane vl. št. 547 , 

vse k.o. Drulovka 
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1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 445/2, 

pot v pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 447/1 dvorišĉe v pribliţni izmeri 80 m2, parc. št. 563/19 v izmeri 

160 m2, vse vpisane v vloţni številki 58, parc. št. 446/5, travnik v pribliţni izmeri 220 m2 , vpisane vl. št. 

547 , vse k.o. Drulovka. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Joţeta Rajglja, Zasavska cesta 43 f, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 445/2, 

pot v pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 447/1 dvorišĉe v pribliţni izmeri 80 m2, parc. št. 563/19 v izmeri 

160 m2, vse vpisane v vloţni številki 58, parc. št. 446/5, travnik v pribliţni izmeri 220 m2 , vpisane vl. št. 

547 , vse k.o. Drulovka, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj bo po opravljeni geodetski odmeri prenesla del zemljišĉa parc. št. 445/2, pot v 

pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 447/1 dvorišĉe v pribliţni izmeri 80 m2, parc. št. 563/19 v izmeri 160 

m2, vse vpisane v vloţni številki 58, parc. št. 446/5, travnik v pribliţni izmeri 220 m2 , vpisane v l. št. 547 , 

vse k.o. Drulovka, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – del zemljišĉa 

parc. št. 445/2, pot v pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 447/1 dvorišĉe v pribliţni izmeri 80 m2, parc. št. 

563/19 v izmeri 160 m2, vse vpisane v vloţni številki 58, parc. št. 446/5, travnik v pribliţni izmeri 220 m2 , 

vpisane vl. št. 547 , vse k.o. Drulovka. 

 IZVRŠENO 

 

E. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 138/18, 

dvorišče, v pribliţni izmeri 173 m2, vpisanega v vl. št. 539, k.o. Rupa 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - dela zemljišĉa parcelna 

številka 138/18, dvorišĉe, v pribliţni izmeri 173 m2, k.o. Rupa, vpisanega v vloţni številki 539. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Dumis, podjetje za predelavo plastiĉnih mas, orodjarstvo in trgovino Mlaka 

d.o.o., Oretnikova pot 9, Kranj, do ½, in Izidorja Urane, Oretnikova pot 9, Kranj, do ½, del zemljišĉa 

parcelna številka 138/18, dvorišĉe, v pribliţni izmeri 173 m2, vpisanega v vloţni številki 539, k.o. Rupa, za 

ceno 76,70 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa 

Sveta Mestne obĉine Kranj).  

3. Po opravljeni geodetski odmeri zemljišĉa parcelna številka 138/18, k.o. Rupa, Mestna obĉina Kranj prenese 

zemljišĉe v javno dobro.  

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 138/18, dvorišĉe, v pribliţni izmeri 173 m2, k.o. Rupa. 

 IZVRŠENO 

 

F. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parc. št. 138/19, dvorišče, v izmeri 

118 m2, in zemljišča parc. št. 138/20, dvorišče, v izmeri 154 m2, obe vpisani v vl. št. 144, k.o. Rupa, na 

Mestno občino Kranj 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin - zemljišĉa parcelna številka 138/19, 

dvorišĉe, v izmeri 118 m2, in zemljišĉa parcelna številka 138/20, dvorišĉe, v izmeri 154 m2, obe vpisani v 

vloţni številki 144, k.o. Rupa, na Mestno obĉino Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Sava IP d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, zemljišĉe 

parcelna številka 138/19, dvorišĉe, v izmeri 118 m2, in zemljišĉe parcelna številka 138/20, dvorišĉe, v 

izmeri 154 m2, obe vpisani v vloţni številki 144, k.o. Rupa. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉa 

parcelna številka 138/19, dvorišĉe, v izmeri 118 m2, in zemljišĉa parcelna številka 138/20, dvorišĉe, v 

izmeri 154 m2, obe vpisani v vloţni številki 144, k.o. Rupa. 

 IZVRŠENO 

 

G. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja nepremičnine - zemljišča parc. št. 905/2, k.o. 

Kranj, vpisanega v vl. št. 1143, v izmeri 21 m2, ter gradbenega dela transformatorske postaje Zdravstveni 

dom 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa premoţenja za zemljišĉe parcelna številka 905/2, k.o. 

Kranj, vpisanega v vloţni številki 1143, v izmeri 21 m2, ter lastninske pravice na gradbenem delu TP 

Zdravstveni dom. 

2. Sprejme se sprememba sklepa št. 06202-0001/2002-402-41/10, ki ga je Svet Mestne obĉine Kranj sprejel 

dne 01.10.2003, in sicer tako, da se glasi: 

Mestna obĉina Kranj brezplaĉno prenese na Elektro Gorenjske d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, 

zemljišĉe parcelna številka 905/2, k.o. Kranj, vpisanega pri vloţni številki 1143, v izmeri 21 m2, ter 
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lastninsko pravico na gradbenem delu objekta TP Zdravstveni dom, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 

905/2, k.o. Kranj. 

Stroške cenitve, odmere in druge stroške iz pogodbe nosi Elektro Gorenjska d.d. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe za brezplaĉen prenos zemljišĉa parcelna številka 

905/2, k.o. Kranj, vpisanega v vloţni številki 1143, v izmeri 21 m2, ter lastninske pravice na gradbenem 

delu TP Zdravstveni dom.  

 IZVRŠENO 

 

H. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dvosobnega stanovanja v objektu 

na naslovu Kidričeva cesta 57 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 904/4, k.o. Kranj, 

vpisanem v vloţni številki 679, in sicer stanovanja št. 7 v kleti, v skupni izmeri 51,4 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dvosobno stanovanje v 

objektu na naslovu Kidriĉeva cesta 57 v Kranju, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 904/4, k.o. Kranj, 

vpisanem v vloţni številki 679, in sicer stanovanja št. 7 v kleti, v skupni izmeri 51,4 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 5.400.000,00 SIT nepremiĉnino – dvosobno 

stanovanje v objektu na naslovu Kidriĉeva cesta 57 v Kranju, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 

904/4, k.o. Kranj, vpisanem v vloţni številki 679, in sicer stanovanja št. 7 v kleti, v skupni izmeri 51,4 m2. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dvosobno 

stanovanje v objektu na naslovu Kidriĉeva cesta 57 v Kranju, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 

904/4, k.o. Kranj, vpisanem v vloţni številki 679, in sicer stanovanja št. 7 v kleti, v skupni izmeri 51,4 m2. 

 IZVRŠENO 

 

I. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišče parc. št. 311/2, 

nerodovitno v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 1096, parc. št. 311/4, neplodno v izmeri 233 m2, vpisano v 

vl. št. 429, parc. št. 312/1, sadovnjak v izmeri 220 m2, vpisano v vl. št. 326 in parc. št. 312/4 stavba v 

izmeri 230 m2 in zgradba v izmeri 51 m2, vpisani v vl . št. 1091, vse k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 311/2, 

nerodovitno v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 1096, parc. št. 311/4, neplodno v izmeri 233 m2, vpisano v 

vl. št. 429, parc. št. 312/1, sadovnjak v izmeri 220 m2, vpisano v vl. št. 326 in parc. št. 312/4 stavba v 

izmeri 230 m2 in zgradba v izmeri 51 m2, vpisani v vl . št. 1091, vse k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 57.130,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 311/2, 

nerodovitno v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 1096, parc. št. 311/4, neplodno v izmeri 233 m2, vpisano v 

vl. št. 429, parc. št. 312/1, sadovnjak v izmeri 220 m2, vpisano v vl. št. 326 in parc. št. 312/4 stavba v 

izmeri 230 m2 in zgradba v izmeri 51 m2, vpisani v vl . št. 1091, vse k.o. Kranj. Vse stroške postopka, 

stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se pri zemljišĉu parc. št. 311/2, nerodovitno v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 1096, 

parc. št. 311/4, neplodno v izmeri 233 m2, vpisano v vl. št. 429, parc. št. 312/1, sadovnjak v izmeri 220 m2, 

vpisano v vl. št. 326 in parc. št. 312/4 stavba v izmeri 230 m2 in zgradba v izmeri 51 m2, vpisani v vl . št. 

1091, vse k.o. Kranj vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 311/2, nerodovitno v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 1096, parc. št. 311/4, neplodno v izmeri 233 

m2, vpisano v vl. št. 429, parc. št. 312/1, sadovnjak v izmeri 220 m2, vpisano v vl. št. 326 in parc. št. 312/4 

stavba v izmeri 230 m2 in zgradba v izmeri 51 m2, vpisani v vl . št. 1091, vse k.o. Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

J. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 789/2 cesta 

v pribliţni izmeri 80 m2, vpisanega v vloţni številki 969, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela zemljišĉa parc. št. 789/2 

cesta v pribliţni izmeri 80 m2, vpisanega v vloţni številki 969, k.o. Primskovo. 

2. Mestna obĉina Kranj proda druţbi DOLNOV, proizvodnja, inţeniring, trgovina, d.o.o., Šuceva 23, 4000 

Kranj, za ceno 23.723,00 SIT/m2, kar skupaj za 80 m2 znaša 1.897.840 SIT, nepremiĉnino – del zemljišĉa 

parc. št. 789/2, cesta v pribliţni izmeri 80 m2, v vl.št. 969, kar predstavlja 80/2961 deleţa zemljišĉa 

parcelna številka 789/2, k.o. Primskovo. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 
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3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 789/2, k.o. Primskovo, po 

opravljeni geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parc. št. 789/2 cesta v pribliţni izmeri 80 m2, vpisanega v vloţni številki 969, k.o. Primskovo. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

K. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 1308, 

njiva v pribliţni izmeri 2.124 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 1308, 

njiva v pribliţni izmeri 450 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo, kar predstavlja 450/5128 

deleţa zemljišĉa parcelna številka 1308, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu oznaĉeno z 

oznako »E«. 

2. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 1308, 

njiva v pribliţni izmeri 1.674 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

1674/5128 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1308, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »F«. 

3. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 9.845,00 SIT/m2, del zemljišĉa parc. št. 1308, 

njiva v pribliţni izmeri 450 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo, kar predstavlja 450/5128 

deleţa zemljišĉa parcelna številka 1308, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu oznaĉeno z 

oznako »E«. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano 

vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 9.845,00 SIT/m2, del zemljišĉa parc. št. 1308, 

njiva v pribliţni izmeri 1.674 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

1674/5128 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1308, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »F«. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na 

dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

5. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 1308, k.o. Primskovo, po 

opravljeni geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - del 

zemljišĉa parc. št. 1308, njiva v pribliţni izmeri 450 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo, 

kar predstavlja 450/5128 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1308, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je 

priloga temu sklepu oznaĉeno z oznako »E«. 

7. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - del 

zemljišĉa parc. št. 1308, njiva v pribliţni izmeri 1.674 m2, vpisanega v vloţni številki 130, k.o. Primskovo, 

kar predstavlja 1674/5128 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1308, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je 

priloga temu sklepu oznaĉeno z oznako »F«.  

 IZVRŠENO 

 

L. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 1310, njiva 

v pribliţni izmeri 663 m2, vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 1310, 

njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »B«. 

2. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 1310, 

njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »C«. 

3. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 1310, 

njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »D«. 

4. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 22.537,00 SIT/m2, del zemljišĉa parc. št. 1310, 

njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »B«. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na 

dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 
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5. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 22.537,00 SIT/m2, del zemljišĉa parc. št. 1310, 

njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »C«. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na 

dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

6. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 22.537,00 SIT/m2, del zemljišĉa parc. št. 1310, 

njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, ki je priloga temu sklepu 

oznaĉeno z oznako »D«. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na 

dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

7. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 1310, k.o. Primskovo, po 

opravljeni geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - del 

zemljišĉa parc. št. 1310, njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. 

Primskovo, kar predstavlja 221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, 

ki je priloga temu sklepu oznaĉeno z oznako »B«. 

9. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - del 

zemljišĉa parc. št. 1310, njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. 

Primskovo, kar predstavlja 221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, 

ki je priloga temu sklepu oznaĉeno z oznako »C«. 

10. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - del 

zemljišĉa parc. št. 1310, njiva v pribliţni izmeri 221 m2, trenutno vpisanega v vloţni številki 1472, k.o. 

Primskovo, kar predstavlja 221/1961 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1310, k.o. Primskovo, ki je na skici, 

ki je priloga temu sklepu oznaĉeno z oznako »D«. 

 IZVRŠENO 

 

M. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnin – dveh stanovanj na naslovu 

Planina 2 v Kranju, stoječih na zemljišču parcelna številka 200/1, k.o. Huje, vpisanem v vloţni številki 

290, in sicer stanovanja št. 31 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 24,48 m2, in stanovanja št. 21 v 2. 

nadstropju, v skupni izmeri 48,92 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnin - dveh stanovanj na naslovu 

Planina 2 v Kranju, stojeĉih na zemljišĉu parcelna številka 200/1, k.o. Huje, vpisanem v vloţni številki 290, 

in sicer stanovanja št. 31 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 24,48 m2, in stanovanja št. 21 v 2. nadstropju v 

skupni izmeri 48,92 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Domplanu d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 14, Kranj, nepremiĉnini -  dve 

stanovanji na naslovu Planina 2 v Kranju, stojeĉi na zemljišĉu parcelna številka 200/1, k.o. Huje, vpisanem 

v vloţni številki 290, in sicer: 

- stanovanje št. 31 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 24,48 m2 za ceno 2.860.748,00 SIT, 

- stanovanje št. 21 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 48,92 m2 za ceno 4.455.522,00 SIT.  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnin - dveh 

stanovanj na naslovu Planina 2 v Kranju, stojeĉih na zemljišĉu parcelna številka 200/1, k.o. Huje, vpisanem 

v vloţni številki 290, in sicer stanovanja št. 31 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 24,48 m2, in stanovanja št. 

21 v 2. nadstropju v skupni izmeri 48,92 m2. 

4. Pred prodajo tozadevnih nepremiĉnin se najemnika teh dveh stanovanj preseli v druga ustrezna stanovanja. 

 IZVRŠENO 

 

N. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 4, v pritličju 

stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 454/20, k.o. Kranj, vpisanem v vloţni številki 

2313, na naslovu Zlato polje 3d v Kranju, v skupni izmeri 65,49 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 4, v pritliĉju 

stanovanjske hiše, stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 454/20, k.o. Kranj, vpisanem v vloţni številki 

2313, na naslovu Zlato polje 3d v Kranju, v skupni izmeri 65,49 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 14.094.749,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 4, v pritliĉju stanovanjske hiše, stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 454/20, k.o. Kranj, vpisanem v 

vloţni številki 2313, na naslovu Zlato polje 3d v Kranju, v skupni izmeri 65,49 m2.  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec 
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3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 4, v pritliĉju stanovanjske hiše, stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 454/20, k.o. Kranj, vpisanem v 

vloţni številki 2313, na naslovu Zlato polje 3d v Kranju, v skupni izmeri 65,49 m2. 

 IZVRŠENO 

 

O. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – enonadstropnega objekta na 

Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišče v izmeri 228 m2, stoječega na zemljišču parcelna številka 95, in 

atrijskega dela, v izmeri 211 m2, stoječega na zemljišču parcelna številka 94, oba k.o. Kranj, vpisana v 

vloţno številko 37 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – enonadstropnega objekta na 

Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišĉe v izmeri 228 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 95, in 

atrijski del, sadovnjak, v izmeri 211 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 94, oba k.o. Kranj, vpisana 

v vloţno številko 37. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 18.090.443,00 SIT nepremiĉnino – 

enonadstropni objekt na Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišĉe v izmeri 228 m2, stojeĉega na zemljišĉu 

parcelna številka 95, in atrijski del, sadovnjak, v izmeri 211 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 94, 

oba k.o. Kranj, vpisana v vloţno številko 37. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine 

enonadstropnega objekta na Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišĉe v izmeri 228 m2, stojeĉega na 

zemljišĉu parcelna številka 95, in atrijskega dela, v izmeri 211 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

94, oba k.o. Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

R. Posamezni program upravljanja za oddajo zemljišč v lasti Mestne občine Kranj v najem 

Svet Mestne obĉine Kranj pooblasti ţupana Mestne obĉine Kranj za sklepanje najemnih pogodb za oddajo v 

najem zemljišĉ: 

 za gojenje zelenjave, roţ in drugih vrtnin, 

 za košenje trave oziroma obdelovanje njive, 

 za funkcionalno zaokroţitev zemljišĉa pred poslovnimi prostori, 

 za funkcionalno zaokroţitev zemljišĉa pred stanovanjskimi objekti, 

 za gostinske vrtove pred gostinskimi lokali, 

 za parkirišĉa. 

 IZVRŠENO 

 

S. Posamezni program upravljanja premoţenja - prenos upravljanja dela Doma kulture v Predosljah, ki 

stoji na zemljišču parcelna številka 7/5, stavbišče v izmeri 418 m2, k.o. Predoslje, vpisanem v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 20 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – Dom kulture v 

Predosljah, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 7/5, stavbišĉe v izmeri 418 m2, k.o. Predoslje, vpisanem v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 208. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – Doma kulture v Predosljah, ki stoji na 

zemljišĉu parcelna številka 7/5, stavbišĉe v izmeri 418 m2, k.o. Predoslje, vpisanem v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 208, razen enosobnega stanovanja na Krajevno skupnost 

Predoslje. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja – 

Doma kulture v Predosljah, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 7/5, stavbišĉe v izmeri 418 m2, k.o. 

Predoslje, vpisanem v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 208, razen 

enosobnega stanovanja. 

 IZVRŠENO 

 

Š. Posamezni program pridobivanja premoţenja – za pridobivanje nepremičnin - parc. št. 161 – stavbišče 

v izmeri 177 m2, na katerem stoji starejša zapuščena pritlična hiša, parc. št. 162 – sadovnjak v izmeri 355 

m2 in parc. št. 163/4 – travnik v izmeri 80 m2, vpisanih v vl. št. 106 k.o. Tenetiše 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja – nepremiĉnine parc. št. 161 – stavbišĉe v izmeri 

177 m2, na katerem stoji starejša zapušĉena pritliĉna hiša, parc. št. 162 – sadovnjak v izmeri 355 m2 in 

parc. št. 163/4 – travnik v izmeri 80 m2, vpisanih v vl. št. 106 k.o. Tenetiše. 

2. Mestna obĉina Kranj sprejme v popolno in nepreklicno last podarjeno in izroĉeno nepremiĉnino parc. št. 

161 – stavbišĉe v izmeri 177 m2, na katerem stoji starejša zapušĉena pritliĉna hiša, parc. št. 162 – 
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sadovnjak v izmeri 355 m2 in parc. št. 163/4 – travnik v izmeri 80 m2, vpisanih v vl. št. 106 k.o. Tenetiše v 

zameno za dosmrtno doplaĉilo oskrbnih stroškov v Zavodu Hrastovec – Trate oziroma v drugem ustreznem 

zavodu. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku darilne pogodbe za sprejem v popolno in nepreklicno last 

Mestne obĉine Kranj nepremiĉnino parc. št. 161 – stavbišĉe v izmeri 177 m2, na katerem stoji starejša 

zapušĉena pritliĉna hiša, parc. št. 162 – sadovnjak v izmeri 355 m2 in parc. št. 163/4 – travnik v izmeri 80 

m2, vpisanih v vl. št. 106 k.o. Tenetiše, v zameno za dosmrtno doplaĉilo oskrbnih stroškov v Zavodu 

Hrastovec – Trate oziroma v drugem ustreznem zavodu. 

 IZVRŠENO 

 

 

14. seja Sveta MOK – 26.05.2004 

 
2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Mestna obĉina Kranj preuĉi ali so plaĉe funkcionarjev javnih podjetij in zavodov na obmoĉju Mestne obĉine 

Kranj usklajene z veljavnimi predpisi za to podroĉje, o tem izdela poroĉilo in ga posreduje ĉlanom Sveta Mestne 

obĉine Kranj.  

 ODGOVOR NA 16. SEJI, KŢ 

2. Svetniškim skupinam Sveta Mestne obĉine Kranj se za njihove objave v glasilu Kranjĉanka zagotovijo tri 

strani od petih, po pogodbi zakupljenih strani Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

3. Svetniške skupine Sveta Mestne obĉine Kranj svoje objave za glasilo Kranjĉanka oddajo do zadnjega dne v 

mesecu na uredništvo Kranjĉanke. 

 IZVRŠENO 

 

4. Mestna obĉina Kranj obnovi spominsko plošĉo borcev za severno mejo na proĉelju Prešernovega gledališĉa 

Kranj. 

 

3. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 85/2004 

 

4. ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE TER PADAVINSKE VODE NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o odvajanju in ĉišĉenju komunalne odpadne ter padavinske vode v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 85/2004 

 

5. ODLOK O PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – PREČIŠČENO 

BESEDILO 

 

Mestna obĉina Kranj sprejme Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 

 POSREDOVANO OSNOVNEMU ZRAVSTVU GORENJSKE; OBJAVLJENO V URADNEM 

LISTU RS, ŠT. 101/2004 

 

6. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI MESTNE OBČINE KRANJ NA NEPREMIČNINAH – 

OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne obĉine Kranj na nepremiĉninah. 

 IZVRŠENO 

 

7. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Strategije razvoja turizma v Mestni obĉini Kranj s pripombami, podanimi v razpravi. 

 IZVRŠENO 
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9. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o turistiĉni taksi v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

10. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2004 – PREDLOG 

 

Sprejme se Program športa v Mestni obĉini Kranj za leto 2004 – predlog. 

 IZVRŠENO 

 

11. PROBLEMATIKA IZVAJANJA DIMNIKARSKE SLUŢBE V MESTNI OBČINI KRANJ – 

NADALJEVANJE OBRAVNAVE 

 

1. Sprejme se predlagane spremembe Odloka o dimnikarski sluţbi v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 89/2004 

 

2. Sprejme se predlagani Sklep o doloĉitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 89/2004 

 

 

12. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. HLADNIK BOŠTJAN – denacionalizacija 

1. Sklene se poravnava o plaĉilu odškodnine za zemljišĉe parc.št. 910/5, 910/14, 910/10 in 911/2  k.o. Kranj v 

vrednosti 280.000 EUR preraĉunano v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklenitve sporazuma 

o plaĉilu odškodnine, ki zapade v plaĉilo v roku 30 dni po sprejetem rebalansu proraĉuna za leto 2004. 

2. Po pravnomoĉnosti odloĉbe o denacionalizaciji in sklepa o dedovanju se sklene kupna pogodba za zemljišĉe 

parc.št. 900 k.o. Kranj v vrednosti 280.000 EUR preraĉunano po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan 

sklenitve glavne pogodbe.    

3. Svet Mestne obĉine Kranj soglaša s sklenitvijo sporazuma o plaĉilu odškodnine in predpogodbo v predlagani 

vsebini, pod pogojem, da bodo zagotovljena sredstva v proraĉunu. 

4. Sprejme se dopolnitev naĉrta razvojnih programov za obdobje od leta 2004 do leta 2007 za podprograme 

druţbenih javnih sluţb, in sicer za nakup zemljišĉa pri OŠ France Prešeren v vrednosti 69.000.000 SIT v letu 

2005. 

 IZVRŠENO 

 

B. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE PREMOŢENJA za prodajo nepremičnine – zemljišče parc. Št. 

1278, njiva v pribliţni izmeri 1.200 m2, vpisano v vl. Št. 545, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 1278, njiva 

v pribliţni izmeri 1.200 m2, vpisano v vl. št. 545, k.o. Primskovo. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 25.023,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 1278, 

njiva v pribliţni izmeri 1.200 m2, vpisano v vl. št. 545, k.o. Primskovo, kar predstavlja 1200/1934 deleţa 

zemljišĉa parcelna številka 1278, k.o. Primskovo Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 1278, k.o. Primskovo, po 

opravljeni geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 1278, njiva v pribliţni izmeri 1.200 m2, vpisano v vl. št. 545, k.o. Primskovo, kar predstavlja 

1200/1934 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1278, k.o. Primskovo. 

 IZVRŠENO 

 

C. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE PREMOŢENJA za prodajo nepremičnine – zemljišče parc. Št. 

1291/2, njiva v pribliţni izmeri 350 m2, trenutno še vpisane v vl. Št. 263, kasneje pa v vl. Št. 130, k.o. 

Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 1291/2, 

njiva v pribliţni izmeri 350 m2, trenutno še vpisane v vl. št. 263, kasneje pa v vl. št. 130, k.o. Primskovo. 
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2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 12.511,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 1291/2, 

njiva v pribliţni izmeri 350 m2, trenutno še vpisane v vl. št. 263, kasneje pa v vl. št. 130, k.o. Primskovo, kar 

predstavlja 350/471 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1291/2, k.o. Primskovo. Vse stroške postopka, stroške 

cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 1291/2, k.o. Primskovo, po 

opravljeni geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 1291/2, njiva v izmeri 471 m2, trenutno še vpisane v vl. št. 263, kasneje pa v vl. št. 130, k.o. 

Primskovo, kar predstavlja 350/471 deleţa zemljišĉa parcelna številka 1291/2, k.o. Primskovo. 

 IZVRŠENO 

 

D. POSAMEZNI PROGRAM BREZPLAČNEGA PRENOSA PREMOŢENJA zemljišča parcelna 

številka 784/1 gozd v pribliţni izmeri 5.123 m2 in travnik v pribliţni izmeri 72 m2 in parc. št. 785/1, gozd 

v pribliţni izmeri 1.770 m2, vse v vl. št. 41, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin - zemljišĉe parcelna številka 784/1 gozd 

v pribliţni izmeri 5.123 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 784/1 in travnik v izmeri 

72 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 784/1 in parc. št. 785/1, gozd v pribliţni 

izmeri 1.770 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 785/1, vse v vl. št. 41, k.o. 

Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Kalan Ljudmile, Gasilska ulica 7, 4000 Kranj, zemljišĉe 

parcelna številka 784/1 gozd v pribliţni izmeri 5.123 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna 

številka 784/1 in travnik v izmeri 72 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 784/1, in 

parc. št. 785/1, gozd v pribliţni izmeri 1.770 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 

785/1, vse v vl. št. 41, k.o. Straţišĉe. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉe 

parcelna številka 784/1 gozd v pribliţni izmeri 5.123 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna 

številka 784/1 in travnik v izmeri 72 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 784/1 in 

parc. št. 785/1, gozd v pribliţni izmeri 1770 m2, kar predstavlja 1/10 deleţa zemljišĉa parcelna številka 

785/1, vse v vl. št. 41, k.o. Straţišĉe. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. POSAMEZNI PROGRAM NAKUPA PREMOŢENJA za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 

353/1, cesta v izmeri 373 m2, vpisane v vloţni številki 792, k.o. Klanec 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine - zemljišče parc. št. 353/1, 

cesta v izmeri 373 m2, vpisane v vloţni številki 792, k.o. Klanec. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Miloš Štempihar, Ulica XXXI. divizije 4, Kranj Ĉerne Marija, Milana Majcna 

49a, Ljubljana, Anuša Štempihar, Milana Majcna 49a, Ljubljana in Nada Bavdaţ Štempihar, Valvazorjeva 

ulica 5, Ljubljana, vsak do ¼ solastnik zemljišĉa parc. št. 353/1, cesta v izmeri 373 m2, vpisano v vloţni 

številki 792, k.o. Klanec, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 353/1, cesta v izmeri 373 m2, vpisano v vloţni 

številki 792, k.o. Klanec, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 353/1, cesta v izmeri 373 m2, vpisane v vloţni številki 792, k.o. Klanec. 

 IZVRŠENO 

 

F. BOŢIČ ANTON – denacionalizacija 

Mestna obĉina Kranj sklene poravnavo v postopku denacionalizacije, po kateri pokojnima upraviĉencema 

Antonu in Stanislavi Boţiĉ  namesto vraĉila v naravi delov parcel 69/5 v izmeri 367 m2, 70/4 v izmeri 171 m2 

in 69/12 v izmeri 187 m2, vse k.o. Primskovo, dodeli nadomestno zemljišĉe severozahodni del parc.št. 71/7 k.o. 

Primskovo v izmeri 725 m2, pod pogojem, da pravni naslednik Anton Boţiĉ, Jurĉiĉeva 4, Kranj, plaĉa stroške 

parcelacije in prestavitve obstojeĉe ograje. 

Mestna obĉina Kranj nima po dodelitvi nadomestnega premoţenja v zvezi z denacionalizacijo navedenega 

zemljišĉa do pravnih naslednikov upraviĉencev nobenih obveznosti veĉ, pravni nasledniki upraviĉencev pa 

nobenih zahtevkov veĉ do Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
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G. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE PREMOŢENJA za prodajo nepremičnine – dela zemljišča 

parcelna številka 704, vaški prostor, v pribliţni izmeri 30 m2, vpisanega v Seznamu I, k.o. Goriče 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela zemljišĉa parcelna 

številka 704, vaški prostor, v pribliţni izmeri 30 m2, vpisanega v Seznamu I, k.o. Goriĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj naroĉi geodetsko storitev obnove meje zemljišĉ parcelna številka 704, 81/1, 715 in 75, 

vse k.o. Goriĉe, ter naroĉi geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 704, k.o. Goriĉe, in sicer tako, da 

del zemljišĉa parcelna številka 704, k.o. Goriĉe, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

3. Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko, in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo s Krišelj Mojco, 

Goriĉe 57, 4204 Golnik, za ceno 11.916,00 SIT/m2. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 704, k.o. Goriĉe, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 704, vaški prostor, v pribliţni izmeri 30 m2, vpisanega v Seznamu I, k.o. Goriĉe.  

 IZVRŠENO 

 

H. POSAMEZNI PROGRAM NAKUPA PREMOŢENJA za nakup nepremičnine – del zemljišča parc. št. 

433/1, gozd v izmeri 876 m2, v vl. št. 33, parc. št. 433/2, njiva v pribliţni izmeri 5.320 m2 in parc. št. 432, 

njiva v pribliţni izmeri 1.000 m2, obe v vl. št. 653, parc. št. 435, njiva v pribliţni izmeri 2.100 m2 in parc. 

št. 436, njiva v pribliţni izmeri 3.640 m2, v vl. št. 654, vse k.o. Hrastje 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 433/1, gozd 

v izmeri 876 m2, v vl. št. 33, parc. št. 433/2, njiva v pribliţni izmeri 5.320 m2, kar predstavlja 5320/6066 

deleţa zemljišĉa parcelna številka 433/2 in parc. št. 432, njiva v pribliţni izmeri 1.000 m2, kar predstavlja 

1000/2370 deleţa zemljišĉa parcelna številka 432, obe v vl. št. 653, parc. št. 435, njiva v pribliţni izmeri 

2.100 m2, kar predstavlja 2100/3024 deleţa zemljišĉa parcelna številka 435 in parc. št. 436, njiva v pribliţni 

izmeri 3.640 m2, kar predstavlja 3640/4712 deleţa zemljišĉa parcelna številka 436, v vl. št. 654, vse k.o. 

Hrastje.  

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Janeza Novaka, ml. Prebaĉevo 31, 4000 Kranj, zemljišĉa parc. št. 433/1, gozd 

v izmeri 876 m2, v vl. št. 33, parc. št. 433/2, njiva v pribliţni izmeri 5.320 m2, kar predstavlja 5320/6066 

deleţa zemljišĉa parcelna številka 433/2 in parc. št. 432, njiva v pribliţni izmeri 1.000 m2, kar predstavlja 

1000/2370 deleţa zemljišĉa parcelna številka 432, obe v vl. št. 653, parc. št. 435, njiva v pribliţni izmeri 

2.100 m2, kar predstavlja 2100/3024 deleţa zemljišĉa parcelna številka 435 in parc. št. 436, njiva v pribliţni 

izmeri 3.640 m2, kar predstavlja 3640/4712 deleţa zemljišĉa parcelna številka 436, v vl. št. 654, vse k.o. 

Hrastje, v skupni izmeri 12.936 m2, za ceno 4.268.880,00 SIT. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 433/1, gozd v izmeri 876 m2, v vl. št. 33, parc. št. 433/2, njiva v pribliţni izmeri 5.320 m2, kar 

predstavlja 5320/6066 deleţa zemljišĉa parcelna številka 433/2 in parc. št. 432, njiva v pribliţni izmeri 1.000 

m2, kar predstavlja 1000/2370 deleţa zemljišĉa parcelna številka 432, obe v vl. št. 653, parc. št. 435, njiva v 

pribliţni izmeri 2.100 m2, kar predstavlja 2100/3024 deleţa zemljišĉa parcelna številka 435 in parc. št. 436, 

njiva v pribliţni izmeri 3.640 m2, kar predstavlja 3640/4712 deleţa zemljišĉa parcelna številka 436, v vl. št. 

654, vse k.o. Hrastje. 

 V IZVRŠEVANJU 

  

I. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE za prodajo premičnih stvari v lasti Mestne občine Kranj 

Svet Mestne obĉine Kranj pooblasti ţupana Mestne obĉine Kranj za prodajo premiĉnih stvari, v vrednosti 

500.000,00 SIT. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

J. POSAMEZNI PROGRAM NAKUPA PREMOŢENJA za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 

441/8, travnik v izmeri 6 m2, vpisane v vloţni številki 562, k.o. Drulovka 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉe parc. št. 441/8, 

travnik v izmeri 6 m2, vpisane v vloţni številki 562, k.o. Drulovka. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Franĉiške Ramšak, Zasavska cesta 45b, 4000 Kranj  zemljišĉe parc. št. 441/8, 

travnik v izmeri 6 m2, vpisano v vloţni številki 562, k.o. Drulovka, za ceno 11.023,00 SIT/m2. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 441/8, travnik v izmeri 6 m2, vpisano v vloţni 

številki 562, k.o. Drulovka, v javno dobro. 



 56 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 441/8, travnik v izmeri 6 m2, vpisane v vloţni številki 562, k.o. Drulovka. 

 IZVRŠENO 

 

K. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno 370.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za hotel z gospodarskim 

poslopjem v izmeri 1317,20 m2 hotel in 1789,60 m2 gospodarsko poslopje na naslovu Ljubljanska cesta 1, 4000 

Kranj, ki stoji na parc. Št. 237/1, 237/2 in 238, k.o. Kranj, katerega lastnik je Jelen, gostinsko-turistiĉno podjetje 

Kranj, d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

 

13. KADROVSKE ZADEVE 

 

I. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice v svete javnih zavodov  

 

A. LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Ljudska univerza Kranj  

imenujejo: 

 

1. DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoĉ Kopališka 11, Kranj, mag. znanosti, univ.dipl.inţenir, zaposlen 

RIC. 

2. ALJAŢ PRIMOŢIĈ, rojen 1976, stanujoĉ Gorenjskega odreda 10, Kranj, grafiĉni tehnik. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Ljudske univerze Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

B. KRANJSKI VRTCI 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Kranjski vrtci  imenujejo: 

 

1. BENO FEKONJA, rojen 1971, stanujoĉ Planina 25, Kranj, univ.dipl.org, zaposlen ŠOFOV. 

2. MARJETA OKRŠLAR, rojena 1944, stanujoĉa Kebetova 20, Kranj, upokojenka 

3. TOMAŢ KVEDER, rojen 1973, stanujoĉ Partizanska cesta 9A, univ.dipl.inţ. strojništva.  

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Kranjski vrtci! 

 IZVRŠENO 

 

C. OŠ MATIJE ČOPA KRANJ 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Matije Ĉopa Kranj  

imenujejo: 

 

1. NEŢKA ZUPAN, rojena 1945, stanujoĉa Gogalova 7, Kranj,  poklicna trgovska šola, upokojenka. 

2. HELENA-VINCENCIJA ZELIĈ-NOĈ,rojena 1944, stanujoĉa Maistrov trg 12, Kranj, gimnazijski maturant, 

upokojenka. 

3. MARIJA VESELIĈ, rojena 1944, stanujoĉa Ulica Draga Brezovarja 30, Kranj, upokojenka. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Matije Ĉopa Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

D. OŠ JAKOBA ALJAŢA KRANJ 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaţa Kranj 

imenujejo: 
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1. ANDREJ URBANC, rojen 1982, stanujoĉ Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj, gimnazijski maturant 

2. ERNA AMBROŢIĈ, rojena 1978, stanujoĉa Šutna 33, Ţabnica, absolventka Ekonomske fakultete v 

Ljubljani 

3. MATEJ MAROLT, rojen 1977, stanujoĉ Tomšiĉeva 26, Kranj, zaposlen v Zlatarstvu Marolt. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaţa Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

E. OŠ STANETA ŢAGARJA KRANJ 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Staneta Ţagarja Kranj  

imenujejo: 

 

1. MARTIN KOVAĈIĈ, rojen 1975, stanujoĉ Ulica Milene Korbar 13, Kranj, absolvent Fakultete za 

organizacijske vede. 

2. MAJDA VIDIC, rojena 1948, stanujoĉa Gogalova ulica 5, Kranj, upokojenka. 

3. VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoĉa Ţupanĉiĉeva 39, Kranj, zaposlena v OŠ Orehek Kranj. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Staneta Ţagarja Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

F. OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Franceta Prešerna Kranj  

imenujejo: 

 

1. DUŠAN FELDIN, rojen 1925, stanujoĉ Kidriĉeva c. 12, Kranj, upokojenec 

2. ALEŠ SLADOJEVIĆ, rojen 1973, stanujoĉ Zlato polje 3, Kranj, univ.dipl.soc., zaposlen Center mladih 

3. MARTA KOLAR NAGY, rojena 1947, stanujoĉa Nazorjeva 2, Kranj, prof. angl. in nem. jezika, samostojni 

podjetnik. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Franceta Prešerna Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

II. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti v svete javnih 

zavodov 

 

A. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA KRANJ 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Srednje trgovske šole 

Kranj imenuje: 

 

ROBERT KUKOVIĈ, rojen 1975, stanujoĉ Tuga Vidmarja 2, Kranj, absolvent Fakultete za šport. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Srednje trgovske šole Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

B. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Centra za socialno 

delo Kranj imenujeta: 

 

1. JOŢE COPEK, rojen 1946, stanujoĉ Hrastje 117, Kranj, zaposlen Sova Medical in storitve (SMS d.o.o.). 

2. MARIJA URBANC, rojena 1957, stanujoĉa Tuga Vidmarja 2, Kranj, zaposlena Adriatic d.d., PE Kranj. 
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Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Centra za socialno delo Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

III. Predlogi za izdajo mnenja o kandidatih za ravnatelja 

 

A. OŠ JAKOBA ALJAŢA KRANJ 

 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja OŠ Jakoba Aljaţa Kranj, od 

katerih trije izpolnjujejo razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje g. Ivanu Brajdiĉu.  

 IZVRŠENO 

 

B. KRANJSKI VRTCI 

 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja Kranjskih vrtcev, od katerih dve 

izpolnjujeta razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje ga. Danici Gaber.  

 IZVRŠENO 

 

C. OŠ STANETA ŢAGARJA KRANJ 

 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja Kranjskih vrtcev, od katerih dve 

izpolnjujeta razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje ga. Bernardi Debeljak in sicer z ozirom na predloţeno vizijo 

programa razvoja in dela te šole. 

 IZVRŠENO 

 

D. GLASBENA ŠOLA KRANJ 

 

Gospodu PETRU ŠKRJANCU, rojenemu 29.6.1942, dosedanjemu ravnatelju Glasbene šole Kranj, kateri se je 

edini prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne obĉine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za 

ravnatelja Glasbene šole Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

E. OŠ HELENE PUHAR KRANJ 

 

Gospodu STANISLAVU KONCU, rojenemu 07.07.1944, dosedanjemu ravnatelju OŠ Helene Puhar Kranj, 

kateri se je edini prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne obĉine Kranj pozitivno mnenje k 

imenovanju za ravnatelja OŠ Helene Puhar Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

15. seja Sveta MOK – 10.06.2004 
 

 

4. ODLOK O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO 

URBANISTIČNE ZASNOVE KRANJA – PREDLOG (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

I. 

AMANDMA: 

 

V drugi toĉki 2. ĉlena dopolnjenega predloga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto 

urbanistiĉne zasnove mesta Kranja se za obmoĉje Primskovega z oznako Pri-M2 spremeni grafiĉni prikaz (karta 

Kranj 29 v merilu 1:5000) in sicer tako, da se oznaka Pri-M2 ĉrta, obmoĉje pa se prikljuĉi sosednjemu obmoĉju 

Pri-S1. 

 

V 3. ĉlenu se toĉka (4.13) »Primskovo Pri-M2, Pri-D1« ustrezno spremeni, tako da se toĉka glasi »Primskovo 

Pri-S1, Pri-D1« . 
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V 38. ĉlenu dopolnjenega predloga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistiĉne 

zasnove mesta Kranja se v posebnih doloĉbah za oblikovanje obmoĉij pod zaporedno številko (4.13) oznaka 

»Primskovo Pri-M2, Pri-D1« nadomesti z oznako »Primskovo Pri-S1, Pri-D1« predlagamo besedilo pa ĉrta in 

nadomesti z besedilom: »Pri novogradnjah in dozidavah objektov med cerkvijo in šolo je potrebno naĉrtovati 

peš povezavo – alejo med njima.« 

 IZVRŠENO 

 

II. 

Sprejme se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistiĉne zasnove mesta Kranja s 

predlogi predlagatelja in sprejetim amandmajem. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 72/2004 

 POPRAVEK OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS, ŠT. 79/2004 

 

III. 

Ţupan Mestne obĉine Kranj naj prekliĉe naslednja soglasja: 

številka: 35004-0027/01-2138-48/03 z dne 5.11.2001 

številka: 35101-170/01-1909-46/02 z dne 12.11.2001 

številka: 35004-0209/02-48/03 z dne 26.11.2002 

številka:  35101-0223/02-46/02 z dne 2.12.2002. 

 
 

5. ODLOK O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKE CELOTE DOBRAVE, 

SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA – 

PREDLOG (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

Sprejme se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško 

hribovje in urbanistiĉne zasnove Golnika. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 72/2004 

 

16. seja Sveta MOK – 14.07.2004 

 
3. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 

Sprejme se Odlok o turistiĉni taksi v Mestni obĉini Kranj v predloţenem besedilu.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 89/2004 

 

4. PRAVILNIK O PODELJEVANJU ŠTIPENDIJ IN DENARNIH POMOČI V MESTNI OBČINI 

KRANJ – OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoĉi v Mestni obĉini Kranj s pripombami, 

podanimi v razpravi.  

 IZVRŠENO 

 

5. PROGRAM KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2005 – 2010 – OSNUTEK 

1. Sprejme se osnutek Programa kulture Mestne obĉine Kranj za obdobje 2005 – 2010 s pripombami, podanimi 

v razpravi.  

 IZVRŠENO 

2. Osnutek Programa kulture Mestne obĉine Kranj za obdobje 2005 – 2010 se posreduje v javno obravnavo.  

 

6. PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V KRANJSKE VRTCE IN O PLAČEVANJU OSKRBNINE – 

SOGLASJE 

Mestna obĉina Kranj daje soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v Kranjske vrtce in o plaĉevanju oskrbnine. 

 IZVRŠENO 

 

7. POROČILO O DELU LAS ZA LETO 2003 

 

Sprejme se Poroĉilo o opravljenem delu LAS-a za prepreĉevanje zlorabe drog v Mestni obĉini Kranj za leto 

2003.  

 IZVRŠENO 



 60 

 

8. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna 

številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna številka 751, v velikosti 28,36 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju objekta na 

naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna številka 

751, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc      v izmeri 2,61 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javni draţbi v najem poslovni prostor v pritliĉju objekta na naslovu Ulica Janka 

Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna številka 751, v velikosti 

28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc      v izmeri 2,61 m2, 

za izklicno meseĉno najemnino 73.736,00 SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Poslovni prostor je trenutno prazen, primeren pa je za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske 

in drugih dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. 

Klanec, vloţna številka 751, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc      v izmeri 2,61 m2. 

 IZVRŠENO 

 

B. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 

321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišče v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v 

izmeri 12 m2, vpisanega v vloţni številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v kleti objekta na 

naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 

131 m2, dvorišĉe v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vpisanega v vloţni številki 6 

k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- pred prostor in prostor v pritliĉju    v izmeri 23,36 m2 

- stopnišĉe      v izmeri 2,85 m2, 

- veĉji prostor v kleti     v izmeri 38,76 m2, 

- sanitarije      v izmeri 19,35 m2, 

- prostor v kleti pod teraso     v izmeri 62,71m2, 

- shramba v kleti      v izmeri 5,66 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javni draţbi v najem poslovni prostor v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 

29 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišĉe v 

izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vpisanega v vloţni številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 

152,69 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- pred prostor in prostor v pritliĉju    v izmeri 23,36 m2 

- stopnišĉe      v izmeri 2,85 m2, 

- veĉji prostor v kleti     v izmeri 38,76 m2, 

- sanitarije      v izmeri 19,35 m2, 

- prostor v kleti pod teraso     v izmeri 62,71m2, 

- shramba v kleti      v izmeri 5,66 m2, 

za izklicno meseĉno najemnino 79.398,80 SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje društvene dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 321, stanovanjska 
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stavba v izmeri 131 m2, dvorišĉe v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vpisanega v 

vloţni številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- pred prostor in prostor v pritliĉju    v izmeri 23,36 m2 

- stopnišĉe      v izmeri 2,85 m2, 

- veĉji prostor v kleti     v izmeri 38,76 m2, 

- sanitarije      v izmeri 19,35 m2, 

- prostor v kleti pod teraso     v izmeri 62,71m2, 

- shramba v kleti      v izmeri 5,66 m2. 

 IZVRŠENO 

 

C. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 41/2, cesta v 

izmeri 80 m2, vpisanega v vloţni številki 167, k.o. Goriče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 41/2, cesta 

v izmeri 80 m2, vpisanega v vloţni številki 167, k.o. Goriĉe.  

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Oman Joţeta, Goriĉe 9, 4204 Golnik, zemljišĉe parc. št. 41/2, cesta v izmeri 

80 m2, vpisano v vloţni številki 167, k.o. Goriĉe, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parc. št. 41/2, cesta v izmeri 80 m2, vpisano v vloţni številki 167, 

k.o. Goriĉe, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine  - zemljišĉa 

parc. št. 41/2, cesta v izmeri 80 m2, vpisanega v vloţni številki 167, k.o. Goriĉe.  

 IZVRŠENO 

 

D. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stoječega na zemljišču 

parcelna številka 282/3, stavba v izmeri 217 m2, vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 42,52 

m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju poslovno 

stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/3, stavba v 

izmeri 217 m2,  vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 42,52 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala     v izmeri 17,35 m2 

- izloţba       v izmeri 0,71 m2, 

- prehod v deb. zidu     v izmeri 1,75 m2, 

- vmesni prostor     v izmeri 5,20 m2, 

- poslovni prostor      v izmeri 8,59 m2, 

- pred prostor wc      v izmeri 1,75 m2, 

- wc      v izmeri 1,38 m2, 

   - skladišĉe       v izmeri 5,79 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javni draţbi v najem poslovni prostor v pritliĉju poslovno stanovanjskega 

objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/3, stavba v izmeri 217 m2,  

vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 42,52 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 17,35 m2 

- izloţba       v izmeri 0,71 m2, 

- prehod v deb. zidu     v izmeri 1,75 m2, 

- vmesni prostor     v izmeri 5,20 m2, 

- poslovni prostor      v izmeri 8,59 m2, 

- pred prostor wc      v izmeri 1,75 m2, 

- wc      v izmeri 1,38 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 5,79 m2 

za izklicno meseĉno najemnino 136.064,00 SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

282/3, stavba v izmeri 217 m2,  vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 42,52 m2, ki obsega 

naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 17,35 m2 

- izloţba       v izmeri 0,71 m2, 

- prehod v deb. zidu      v izmeri 1,75 m2, 
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- vmesni prostor     v izmeri 5,20 m2, 

- poslovni prostor      v izmeri 8,59 m2, 

- pred prostor wc      v izmeri 1,75 m2, 

- wc       v izmeri 1,38 m2, 

- skladišĉe       v izmeri 5,79 m2. 

 IZVRŠENO 

 

E. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16  v Kranju, stoječega na 

zemljišču parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2, vpisanega v vloţni številki 1165 

k.o. Kranj, v izmeri 44,20 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju poslovno 

stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, 

stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 44,20, ki obsega 

naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 15,47 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 1,47 m2, 

- prehod v zidu       v izmeri 0,79 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 22,80 m2, 

- garderoba       v izmeri 2,04 m2, 

- wc       v izmeri 1,63. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javni draţbi v najem poslovni prostor v pritliĉju poslovno stanovanjskega 

objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v 

izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 44,20, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 15,47 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 1,47 m2, 

- prehod v zidu       v izmeri 0,79 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 22,80 m2, 

- garderoba       v izmeri 2,04 m2, 

- wc       v izmeri 1,63 

za izklicno meseĉno najemnino 141.440,00  SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z 

veljavno zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 44,20, ki 

obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 15,47 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 1,47 m2, 

- prehod v zidu       v izmeri 0,79 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 22,80 m2, 

- garderoba       v izmeri 2,04 m2, 

- wc       v izmeri 1,63. 

 IZVRŠENO 

 

F. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – dela zemljišča 

parcelna številka 1177/1, vpisanega v vloţni številki 860, k.o Straţišče, sicer zemljišče parcelna številka 

1177/1, poslovna stavba v izmeri 38 m2, parcelna številka 1177/1, dvorišče v izmeri 66 m2 in del zemljišča 

parcelna številka 1177/1, travnik v skupni izmeri 4.574, v izmeri 21 m2 vse k.o. Straţišče, v skupni izmeri 

125 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna številka 1177/1, 

vpisanega v vloţni številki 860, k.o. Straţišĉe, in sicer zemljišĉe parcelna številka 1177/1, poslovna stavba v 

izmeri 38 m2, parcelna številka 1177/1, dvorišĉe v izmeri 66 m2 in del zemljišĉa parcelna številka 1177/1, 

travnik v skupni izmeri 4.574 m2, v izmeri 21 m2 vse k.o. Straţišĉe, v skupni izmeri 125 m2.  

2. Mestna obĉina Kranj odda ĐELAL JUSUFIJU, Prešernova ulica 13, 4000 Kranj, zaĉasno bivališĉe Trg Rivoli 

5, 4000 Kranj, svojo dejavnost pa opravlja na naslovu Slašĉiĉarna MEDENJAK, Jusufi Đelal, Straţiška ulica 3, 

4000 Kranj v najem in upravljanje del zemljišĉa parcelna številka 1177/1, vpisanega v vloţni številki 860, k.o. 

Straţišĉe, in sicer zemljišĉe parcelna številka 1177/1, poslovna stavba v izmeri 38 m2, parcelna številka 1177/1, 
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dvorišĉe v izmeri 66 m2 in del zemljišĉa parcelna številka 1177/1, travnik v skupni izmeri 4.574 m2, v izmeri 

21 m2 vse k.o. Straţišĉe, v skupni izmeri 125 m2.  

Meseĉna najemnina znaša 450,00 SIT/m2, kar za skupaj 125 m2 znaša meseĉno 56.250,00 SIT. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem in upravljanje dela 

zemljišĉa parcelna številka 1177/1, vpisanega v vloţni številki 860, k.o. Straţišĉe, in sicer zemljišĉe parcelna 

številka 1177/1, poslovna stavba v izmeri 38 m2, parcelna številka 1177/1, dvorišĉe v izmeri 66 m2 in del 

zemljišĉa parcelna številka 1177/1, travnik v skupni izmeri 4.574 m2, v izmeri 21 m2 vse k.o. Straţišĉe, v 

skupni izmeri 125 m2.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Neuveljavljanje predkupne pravice na zemljišču 146/4, k.o. Vojvodin boršt I 

Mestna obĉina Kranj za ceno 2.500,00 SIT/m2 po Odloku o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za 

zgodovinski in kulturni spomenik, v smislu Zakona o varstvu kulturne dedišĉine in Zakona o ohranjanju narave, 

ne uveljavlja predkupne pravice za zemljišĉe parc. št. 146/4, gozd v izmeri 565 m2, v vl. št. 288, k.o. Vojvodin 

boršt I.  

 IZVRŠENO 

 

H. Posamezni program menjava premoţenja za menjavo nepremičnine – zemljišče parc. št. 583/50, cesta 

v izmeri 206 m2 in parc. št. 54/6, pot v izmeri 66 m2, v vl. št. 167, k.o. Drulovka, v lasti Kurent Pavle, za 

zemljišče parc. št. 55/2, sadovnjak v izmeri 359 m2, v vl. št. 340, k.o. Drulovka, v lasti Mestne občine 

Kranj 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – zemljišĉe parc. št. 

583/50, cesta v izmeri 206 m2 in parc. št. 54/6, pot v izmeri 66 m2, v vl. št. 167, k.o. Drulovka, v lasti 

Kurent Pavle, za zemljišĉe parc. št. 55/2, sadovnjak v izmeri 359 m2, v vl. št. 340, k.o. Drulovka, v lasti 

Mestne obĉine Kranj 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Kurent Pavle, Drulovka 33, 4000 Kranj zemljišĉe parc. št. 583/50, cesta v 

izmeri 206 m2 in parc. št. 54/6, pot v izmeri 66 m2, v vl. št. 167, k.o. Drulovka, za ceno 3.996.496,00 

SIT/m2. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 583/50, cesta v izmeri 206 m2 in parc. št. 54/6, pot 

v izmeri 66 m2, v vl. št. 167, k.o. Drulovka, v javno dobro. 

4. Kurent Pavla, Drulovka 33, 4000 Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj zemljišĉe parc. št. 55/2, sadovnjak v 

izmeri 359 m2, v vl. št. 340, k.o. Drulovka, v lasti Mestne obĉine Kranj, za ceno 3.996.496,00 SIT/m2. 

5. Kurent Pavla dovoljuje, da se pri zemljišĉu parc. št. 55/2, sadovnjak v izmeri 359 m2, v vl. št. 340, k.o. 

Drulovka vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnine – zemljišĉe 

parc. št. 583/50, cesta v izmeri 206 m2 in parc. št. 54/6, pot v izmeri 66 m2, v vl. št. 167, k.o. Drulovka, v 

lasti Kurent Pavle, za zemljišĉe parc. št. 55/2, sadovnjak v izmeri 359 m2, v vl. št. 340, k.o. Drulovka, v 

lasti Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

I. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišč, dela zemljišča parcelna 

številka 338/1, travnik v izmeri 1895 m2, v pribliţni izmeri  379 m2, parcelna številka 338/2, travnik v 

izmeri 234 m2, parcelna številka 338/3, travnik v izmeri 212 m2, parcelna številka 338/4, travnik v izmeri 

285 m2, parcelna številka 338/5, travnik v izmeri 175 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 328, 

zemljišč, dela zemljišča parcelna številka 346/1, travnik v izmeri 1931 m2, v pribliţni izmeri  500 m2, 

parcelna številka 346/2, travnik v izmeri 470 m2, parcelna številka 346/3, travnik v izmeri 343 m2, 

parcelna številka 346/4, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/5, travnik v izmeri 481 m2, 

parcelna številka 346/6, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/7, travnik v izmeri 636 m2, vsa 

k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 119 

1. Program prodaje premoţenja v letu 2004 kot sestavni del sprejetega odloka o proraĉunu Mestne obĉine 

Kranj za leto 2004 se dopolni v drugi toĉki v poglavju prodaja nezazidanih stavbnih zemljišĉ tako, da se 

drugi stavek dopolni z: Planina – k.o. Klanec. 

2. Sprejme se dopolnjen program prodaje premoţenja v letu 2004. 

3. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉ, dela zemljišĉa 

parcelna številka 338/1, travnik v izmeri 1895 m2, v pribliţni izmeri  379 m2, parcelna številka 338/2, 

travnik v izmeri 234 m2, parcelna številka 338/3, travnik v izmeri 212 m2, parcelna številka 338/4, travnik 

v izmeri 285 m2, parcelna številka 338/5, travnik v izmeri 175 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni 

številki 328, zemljišĉ, dela zemljišĉa parcelna številka 346/1, travnik v izmeri 1931 m2, v pribliţni izmeri  
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500 m2, parcelna številka 346/2, travnik v izmeri 470 m2, parcelna številka 346/3, travnik v izmeri 343 

m2, parcelna številka 346/4, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/5, travnik v izmeri 481 m2, 

parcelna številka 346/6, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/7, travnik v izmeri 636 m2, vsa k.o. 

Klanec, vpisana v vloţni številki 119. 

4. Mestna obĉina Kranj proda druţbi Domplan druţba za inţeniring, nepremiĉnine, urbanizem in energetiko, 

d.d. Kranj, Bleiweisova 14, 4000 Kranj, davĉna številka 66384010, matiĉna številka 5015375, 

nepremiĉnine – zemljišĉa, del zemljišĉa parcelna številka 338/1, travnik v izmeri 1895 m2, v pribliţni 

izmeri  379 m2, parcelna številka 338/2, travnik v izmeri 234 m2, parcelna številka 338/3, travnik v izmeri 

212 m2, parcelna številka 338/4, travnik v izmeri 285 m2, parcelna številka 338/5, travnik v izmeri 175 

m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 328, zemljišĉa, del zemljišĉa parcelna številka 346/1, travnik 

v izmeri 1931 m2, v pribliţni izmeri  500 m2, parcelna številka 346/2, travnik v izmeri 470 m2, parcelna 

številka 346/3, travnik v izmeri 343 m2, parcelna številka 346/4, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 

346/5, travnik v izmeri 481 m2, parcelna številka 346/6, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/7, 

travnik v izmeri 636 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 119. Kupnina znaša 234 m2 neto 

dokonĉanih in vseljivih stanovanjskih površin, v katere so vkljuĉene shrambe, skupni prostori in parkirišĉa. 

Davek na promet nepremiĉnin, pripadajoĉi DDV ter vse ostale stroške nastale na podlagi prodaje nosi 

kupec. 

5. Kupec izrecno dovoljuje, da se pri nepremiĉninah - zemljišĉih, delu zemljišĉa parcelna številka 338/1, 

travnik v izmeri 1895 m2, v pribliţni izmeri  379 m2, parcelna številka 338/2, travnik v izmeri 234 m2, 

parcelna številka 338/3, travnik v izmeri 212 m2, parcelna številka 338/4, travnik v izmeri 285 m2, 

parcelna številka 338/5, travnik v izmeri 175 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 328, zemljišĉih, 

delu zemljišĉa parcelna številka 346/1, travnik v izmeri 1931 m2, v pribliţni izmeri  500 m2, parcelna 

številka 346/2, travnik v izmeri 470 m2, parcelna številka 346/3, travnik v izmeri 343 m2, parcelna številka 

346/4, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/5, travnik v izmeri 481 m2, parcelna številka 346/6, 

travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/7, travnik v izmeri 636 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v 

vloţni številki 119, vknjiţi sluţnostna pravica za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture v korist Mestne obĉine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, matiĉna številka 5874653. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉ, 

dela zemljišĉa parcelna številka 338/1, travnik v izmeri 1895 m2, v pribliţni izmeri  379 m2, parcelna 

številka 338/2, travnik v izmeri 234 m2, parcelna številka 338/3, travnik v izmeri 212 m2, parcelna številka 

338/4, travnik v izmeri 285 m2, parcelna številka 338/5, travnik v izmeri 175 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana 

v vloţni številki 328, zemljišĉ, dela zemljišĉa parcelna številka 346/1, travnik v izmeri 1931 m2, v 

pribliţni izmeri  500 m2, parcelna številka 346/2, travnik v izmeri 470 m2, parcelna številka 346/3, travnik 

v izmeri 343 m2, parcelna številka 346/4, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/5, travnik v 

izmeri 481 m2, parcelna številka 346/6, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/7, travnik v izmeri 

636 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 119. 

 IZVRŠENO 

 

J. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo zemljišča parcelna številka 906/6, stavba v izmeri 

149 m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisanega pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj, v 

pribliţni izmeri 115,15 m2, za 90 m2 poslovnih prostorov v 2. nadstropju prizidka k Zdravstvenemu 

domu Kranj, ki bo zgrajen na zemljišču parcelna številka 906/5, zelenica v izmeri 1855 m2 in stavba v 

izmeri 27 m2, vpisanem pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 2058, k.o. Kranj, zemljišču parcelna 

številka 906/7, dvorišče v izmeri 1607 m2, zelenica v izmeri 106 m2 in stavba v izmeri 78 m2, vpisanem pri 

zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1143, k.o. Kranj, in zemljišču parcelna številka 906/6, stavba v izmeri 

149 m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisanem pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja – zemljišĉa parcelna številka 906/6, stavba v izmeri 

149 m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisanega pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj, v 

pribliţni izmeri 115,15 m2, za 90 m2 poslovnih prostorov v 2. nadstropju prizidka k Zdravstvenemu domu 

Kranj, ki bo zgrajen na zemljišĉu parcelna številka 906/5, zelenica v izmeri 1855 m2 in stavba v izmeri 27 

m2, vpisanem pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 2058, k.o. Kranj, zemljišĉu parcelna številka 906/7, 

dvorišĉe v izmeri 1607 m2, zelenica v izmeri 106 m2 in stavba v izmeri 78 m2, vpisanem pri 

zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1143, k.o. Kranj, in zemljišĉu parcelna številka 906/6, stavba v izmeri 

149 m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisanem pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj od Republike Slovenije kupi zemljišĉe parcelna številka 906/6, stavba v izmeri 149 

m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisano pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj, v izmeri 

115,15 m2, po ceni 34.022,80 SIT/m2 , kar za 115,15 m2 zemljišĉa znaša 3.917.725,42 SIT.  

3. Mestna obĉina Kranj Republiki Sloveniji proda 90 m2 poslovnih prostorov v 2. nadstropju prizidka k 

Zdravstvenemu domu Kranj po ceni 3.264.771,183 SIT oziroma z vkljuĉenim DDV 3.917.725,42 SIT. 
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4. Republika Slovenija prizna Mestni obĉini Kranj sluţnost gradnje na zemljišĉu parcelna številka 906/2, 

dvorišĉe v izmeri 1478 m2, zelenica v izmeri 532 m2 in stavba v izmeri 24 m2, vpisanem pri 

zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj, v izmeri 15 cm po celotni širini objekta, kar skupaj 

znaša 2,10 m2. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo zemljišĉa parcelna 

številka 906/6, stavba v izmeri 149 m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisanega pri zemljiškoknjiţnem 

vloţku številka 1757, k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 115,15 m2, za 90 m2 poslovnih prostorov v 2. 

nadstropju prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, ki bo zgrajen na zemljišĉu parcelna številka 906/5, 

zelenica v izmeri 1855 m2 in stavba v izmeri 27 m2, vpisanem pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 2058, 

k.o. Kranj, zemljišĉu parcelna številka 906/7, dvorišĉe v izmeri 1607 m2, zelenica v izmeri 106 m2 in 

stavba v izmeri 78 m2, vpisanem pri zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1143, k.o. Kranj, in zemljišĉu 

parcelna številka 906/6, stavba v izmeri 149 m2 in zelenica v izmeri 331 m2, vpisanem pri 

zemljiškoknjiţnem vloţku številka 1757, k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO 

  

K. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo za menjavo nepremičnin v lasti Republike 

Slovenije, zemljišča parcelna številka 960/20, igrišče v izmeri 1.983 m2, zelenica v izmeri 895 m2, zelenica 

v izmeri 752 m2, zelenica v izmeri 448 m2, dvorišče v izmeri 191 m2, pot v izmeri 178 m2, poslovna stavba 

v izmeri 820 m2 in zemljišče parcelna številka 960/25, poslovna stavba v izmeri 820 m2, vpisanih v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 2087, k.o. Kranj, na katerem v naravi 

stoji zgradba Ekonomske šole Kranj s funkcionalnim zemljiščem na naslovu Komenskega 4, 4000 Kranj, 

z nepremičninami v lasti Mestne občine Kranj, in sicer nepremičninami, del zemljišča parcelna številka 

893/1, njiva 1 v izmeri 21.542 m2, v pribliţni izmeri 11.520 m2, del zemljišča parcelna številka 894, njiva 1 

v izmeri 7.732 m2, v pribliţni izmeri 2.974 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v 

Kranju, številka 2256, k.o. Kranj, del zemljišča parcelna številka 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, v pribliţni 

izmeri 921 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 2243, k.o. 

Kranj, del zemljišča parcelna številka 873/2, travnik v izmeri 10010 m2, v pribliţni izmeri 1842 m2, 

vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 716, k.o. Kranj, del zemljišča 

parcelna številka 1029, pot v izmeri 334 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v 

Kranju, številka 2243, k.o. Kranj, del zemljišča parcelna številka 872, vrt v izmeri 24979 m2, vpisanega v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranj, številka 2088, k.o. Kranj, del zemljišča parcelna 

številka 895, njiva v izmeri 5478,  ter del zemljišča parcelna številka 896, travnik v izmeri 3507 m2, 

vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju številka 525, k.o. Kranj, kar v naravi 

predstavlja nezazidano stavbno zemljišče na Zlatem Polju v Kranju, in sicer v skupni pribliţni izmeri 

17.257 m2 

1. Razveljavi se sklep Sveta Mestne obĉine Kranj št. 06801-02/98-16 S/234 MB z dne 22.4.1999, ki se glasi: 

»Mestna obĉina Kranj bo kot svoj vloţek za novogradnjo Srednje ekonomske in upravno – administrativne 

šole izroĉila s pogodbo o brezplaĉnem prenosu lastninske pravice Ministrstvu za šolstvo in šport na Zlatem 

polju, k.o. Kranj, in sicer naslednje parcelne številke: pod vloţno št. 716 parceli 873/3 in 875/1, pod vloţno 

št. 1281 parceli 876/6 in 876/8, pod vloţno št. 614 parcela 874/1, v skupni izmeri 7.452 m2.« 

2. Razveljavi se 4. toĉka sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj št. 06801-02/98-395-2/01 z dne 21.12.2000, ki se 

glasi: »Mestna obĉina Kranj bo kot svoj vloţek za novogradnjo Srednje ekonomske in upravno – 

administrativne šole izroĉila s pogodbo o brezplaĉnem prenosu lastninske pravice Ministrstvu za šolstvo in 

šport, na Zlatem polju, k.o. Kranj, in sicer del zemljišĉa s parc. št. 893/1 in 894 v skladu z normativi za 

gradnjo tega objekta.« 

3. Zemljišĉe parcelna številka 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega 

sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. Kranj, se izvzame iz javnega dobra. 

4. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja – nepremiĉnin v lasti Republike Slovenije, zemljišĉa 

parcelna številka 960/20, igrišĉe v izmeri 1.983 m2, zelenica v izmeri 895 m2, zelenica v izmeri 752 m2, 

zelenica v izmeri 448 m2, dvorišĉe v izmeri 191 m2, pot v izmeri 178 m2, poslovna stavba v izmeri 820 m2 

in zemljišĉe parcelna številka 960/25, poslovna stavba v izmeri 820 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2087, k.o. Kranj, na katerem v naravi stoji zgradba Ekonomske 

šole Kranj s funkcionalnim zemljišĉem na naslovu Komenskega 4, 4000 Kranj, z nepremiĉninami v lasti 

Mestne obĉine Kranj, in sicer nepremiĉninami, del zemljišĉa parcelna številka 893/1, njiva 1 v izmeri 21.542 

m2, v pribliţni izmeri 11.520 m2, del zemljišĉa parcelna številka 894, njiva 1 v izmeri 7.732 m2, v pribliţni 

izmeri 2.974 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2256, k.o. 

Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, v pribliţni izmeri 921 m2, vpisanega v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna 

številka 873/2, travnik v izmeri 10010 m2, v pribliţni izmeri 1842 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem 
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vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 716, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 1029, pot v 

izmeri 334 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. 

Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 872, vrt v izmeri 24979 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku 

Okrajnega sodišĉa v Kranj, številka 2088, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 895, njiva v izmeri 

5478,  ter del zemljišĉa parcelna številka 896, travnik v izmeri 3507 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 525, k.o. Kranj, kar v naravi predstavlja nezazidano stavbno 

zemljišĉe na Zlatem Polju v Kranju, in sicer v skupni pribliţni izmeri 17.257 m2. 

5. Mestna obĉina Kranj od Republike Slovenije kupi nepremiĉnino, zemljišĉe parcelna številka 960/20, igrišĉe 

v izmeri 1.983 m2, zelenica v izmeri 895 m2, zelenica v izmeri 752 m2, zelenica v izmeri 448 m2, dvorišĉe 

v izmeri 191 m2, pot v izmeri 178 m2, poslovna stavba v izmeri 820 m2 in zemljišĉe parcelna številka 

960/25, poslovna stavba v izmeri 820 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, 

številka 2087, k.o. Kranj, na katerem v naravi stoji zgradba Ekonomske šole Kranj s funkcionalnim 

zemljišĉem na naslovu Komenskega 4, 4000 Kranj, za ceno na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca 

Romana Logarja z dne 23.6.2004, v višini 518.110.137,00 SIT. 

6. Mestna obĉina Kranj proda nepremiĉnino, del zemljišĉa parcelna številka 893/1, njiva 1 v izmeri 21.542 

m2, v pribliţni izmeri 11.520 m2 in del zemljišĉa parcelna številka 894, njiva 1 v izmeri 7.732 m2, v 

pribliţni izmeri 2.974 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2256, 

k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 921 m2, del zemljišĉa 

parcelna številka 873/2, travnik v izmeri 10010 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega 

sodišĉa v Kranju, številka 716, k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 1842 m2, del zemljišĉa parcelna številka 1029, 

pot v izmeri 334 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. 

Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 872, vrt v izmeri 24979 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku 

Okrajnega sodišĉa v Kranj, številka 2088, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 895, njiva v izmeri 

5478,  ter del zemljišĉa parcelna številka 896, travnik v izmeri 3507 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 525, k.o. Kranj, kar v naravi predstavlja nezazidano stavbno 

zemljišĉe na Zlatem Polju v Kranju, in sicer v skupni pribliţni izmeri 17.257 m2, za ceno na podlagi cenitve 

sodnega izvedenca in cenilca Romana Logarja z dne 23.6.2004, v višini 22.440,90 SIT/m2, kar skupaj za 

17.257 m2 znaša 387.262.611,40 SIT. 

7. Republika Slovenija prizna Mestni obĉini Kranj sluţnostno pravico za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture na delu zemljišĉa parcelna številka 894, njiva 1 v izmeri 7.732 m2, v 

pribliţni izmeri 2.974 m2, vpisanem v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 2256, 

k.o. Kranj, in delu zemljišĉa parcelna številka 893/1, njiva 1 v izmeri 21.542 m2, v pribliţni izmeri 11.250 

m2, vpisanem v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 2256, k.o. Kranj, delu 

zemljišĉa parcelna številka 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, v pribliţni izmeri 921 m2, vpisanega v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. Kranj, delu zemljišĉa parcelna 

številka 873/2, travnik v izmeri 10010 m2, v pribliţni izmeri 1842 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 716, k.o. Kranj, delu zemljišĉa parcelna številka 1029, pot v 

izmeri 334 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, k.o. 

Kranj, delu zemljišĉa parcelna številka 872, vrt v izmeri 24979 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku 

Okrajnega sodišĉa v Kranj, številka 2088, k.o. Kranj, delu zemljišĉa parcelna številka 895, njiva v izmeri 

5478,  ter delu zemljišĉa parcelna številka 896, travnik v izmeri 3507 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 525, k.o. Kranj. 

8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnin v lasti 

Republike Slovenije, zemljišĉa parcelna številka 960/20, igrišĉe v izmeri 1.983 m2, zelenica v izmeri 895 

m2, zelenica v izmeri 752 m2, zelenica v izmeri 448 m2, dvorišĉe v izmeri 191 m2, pot v izmeri 178 m2, 

poslovna stavba v izmeri 820 m2 in zemljišĉe parcelna številka 960/25, poslovna stavba v izmeri 820 m2, 

vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2087, k.o. Kranj, na katerem v 

naravi stoji zgradba Ekonomske šole Kranj s funkcionalnim zemljišĉem na naslovu Komenskega 4, 4000 

Kranj, z nepremiĉninami v lasti Mestne obĉine Kranj, in sicer nepremiĉninami, del zemljišĉa parcelna 

številka 893/1, njiva 1 v izmeri 21.542 m2, v pribliţni izmeri 11.520 m2, del zemljišĉa parcelna številka 894, 

njiva 1 v izmeri 7.732 m2, v pribliţni izmeri 2.974 m2, vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega 

sodišĉa v Kranju, številka 2256, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, v 

pribliţni izmeri 921 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 2243, 

k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 873/2, travnik v izmeri 10010 m2, v pribliţni izmeri 1842 m2, 

vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 716, k.o. Kranj, del zemljišĉa 

parcelna številka 1029, pot v izmeri 334 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v 

Kranju, številka 2243, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna številka 872, vrt v izmeri 24979 m2, vpisanega v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranj, številka 2088, k.o. Kranj, del zemljišĉa parcelna 
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številka 895, njiva v izmeri 5478,  ter del zemljišĉa parcelna številka 896, travnik v izmeri 3507 m2, 

vpisanih v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 525, k.o. Kranj, kar v naravi 

predstavlja nezazidano stavbno zemljišĉe na Zlatem Polju v Kranju, in sicer v skupni pribliţni izmeri 17.257 

m2. 

9. 5., 6., in 7. sklep Sveta Mestne obĉine Kranj priĉnejo veljati z uvrstitvijo nakupa in prodaje nepremiĉnin v 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2004. 

 IZVRŠENO 

 

L. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 78/4, 

travnik v pribliţni izmeri 240 m2 v vl. št. 4, k.o. Kokrica, za zemljišče parc. št. 78/1, dvorišče v izmeri 176 

m2 in funkcionalni objekt v izmeri 118 m2, obe v vl. št. 203, k.o. Kokrica, v lasti Mestne občine Kranj 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – del zemljišĉa parc. št. 

78/4, travnik v pribliţni izmeri 240 m2, v vl. št. 4, k.o. Kokrica, za zemljišĉe parc. št. 78/1, dvorišĉe v 

izmeri 176 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 118 m2, obe v vl. št. 203, k. o. Kokrica, v lasti Mestne 

obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Joţeta Šveglja, Pokopališka ulica 30, 4000 Kranj del zemljišĉa parc. št. 78/4, 

travnik v pribliţni izmeri 240 m2, v vl. št. 4, k.o. Kokrica, za ceno 12.140,00 SIT/m2. 

3. Joţe Švegelj, Pokopališka ulica 30, 4000 Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj parc. št. 78/1, dvorišĉe v 

izmeri 176 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 118 m2, obe v vl. št. 203, k. o. Kokrica, za ceno 12.140,00 

SIT/m2. 

4. Joţe Švegelj dovoljuje, da se pri zemljišĉu parc. št. 78/1, dvorišĉe v izmeri 176 m2 in funkcionalni objekt v 

izmeri 118 m2, obe v vl. št. 203, k. o. Kokrica vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in 

zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture, 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnine – del 

zemljišĉa parc. št. 78/4, travnik v pribliţni izmeri 240 m2, v vl. št. 4, k.o. Kokrica, za zemljišĉe parc. št. 

78/1, dvorišĉe v izmeri 176 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 118 m2, obe v vl. št. 203, k. o. Kokrica. 

 IZVRŠENO 

 

 

M. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 556/6, travnik, v 

vl. št. 1851 in parc. št. 556/4, stanovanjska stavba in dvorišče v vl. št. 1839, v skupni pribliţni izmeri 81 

m2, vse k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 556/6, 

travnik, v vl. št. 1851 in parc. št. 556/4, stanovanjska stavba in dvorišĉe, v vl. št. 1839, v skupni pribliţni 

izmeri 81 m2, obe k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Bojana in Simone Tavĉar, oba stanujoĉa Škofjeloška cesta 45, 4000 Kranj, 

zemljišĉe parc. št. 556/6, travnik, v vl. št. 1851 in parc. št. 556/4, stanovanjska stavba in dvorišĉe, v vl. št. 

1839, v skupni pribliţni izmeri 81 m2, obe k.o. Straţišĉe, za ceno 13.677,00 SIT/m2, kar skupaj za 81 m2 

znaša 1.107.837,00 SIT. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 556/6, travnik, v vl. št. 1851 in parc. št. 556/4, stanovanjska stavba in dvorišĉe, v vl. št. 1839, v 

skupni pribliţni izmeri 81 m2, obe k.o. Straţišĉe. 

 IZVRŠENO 

 

N. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnin – dela zemljišča parc. št. 244/1, 

vpisanega v vloţni številki 192, in dela zemljišča parc. št. 245, vpisanega v vloţni številki 6, oba k.o. 

Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnin – dela zemljišĉa parc. št. 244/1, 

vpisanega v vloţni številki 192, in dela zemljišĉa parc. št. 245, vpisanega v vloţni številki 6, oba k.o. 

Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Debeljak Pavla, Cesta na Brdo 34, 4000 Kranj, 100/4109 zemljišĉa parc. Št. 

244/1, vpisanega v vloţni številki 192, za ceno 284.400,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Kern  Franca, Cesta na Brdo 49, 4000 Kranj, 1000/3825 zemljišĉa parc. št. 

245, vpisanega v vloţni številki 6, k.o. Kokrica, za ceno 227.520,00 SIT. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – 100/4109 

zemljišĉa parc. št. 244/1, vpisanega v vloţni številki 192, k.o. Kokrica. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – 1000/38325 

zemljišĉa parc. št. 245, vpisanega v vloţni številki 6, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 
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17. seja Sveta MOK – 08.09.2004 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

1. Mestna obĉina Kranj daje pobudo, da se spremeni vrstni red plana izgradenj cest in sicer, se da prednost 

gradnji odseka Hotemaţe - Britof. 

2. Od 1.10.2004 dalje cena storitve Pomoĉi na domu znaša 1.000,00 SIT za uporabnika na uro opravljene 

storitve. 

 IZVRŠENO 

 

3. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Predlog za imenovanje direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj 

VOJKO MILIVOJ ARTAČ, rojen 15.01.1950, stanujoĉ Glavna cesta 76, Naklo, magister organizacije dela, se 

imenuje za direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj za 4-letno mandatno obdobje od 01.01.2005 dalje. 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu. 

 IZVRŠENO 

 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice v Skupščino Komunale Kranj, 

javno podjetje, d.o.o. 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Skupšĉino Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., 

imenuje: 

ALOJZ POTOČNIK, stanujoĉ Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist, zaposlen Ministrstvo za finance, 

Davĉna uprava Kranj. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

C. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice v Nadzorni svet Komunale Kranj, 

javno podjetje, d.o.o.  

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Nadzorni svet Komunale Kranj, javno 

podjetje, d.o.o., imenujejo: 
1. STANISLAV VREČEK, rojen 1936, stanujoĉ Britof 273, Kranj, konĉana srednja strojna tehniĉna šola, 

zaposlen Vreĉek-Agro d.o.o. Kranj, 

2. JURE KRISTAN, rojen 1979, stanujoĉ Trojarjeva 32, Kranj, strojni tehnik, absolvent FGG, smer 

vodarstvo in komunalno inţenirstvo, 

3. STANE ŠTRAUS, rojen 1977, stanujoĉ Oprešnikova 36, Kranj, absolvent ekonomije, 

4. ALENKA PODBEVŠEK, rojena 1954, stanujoĉa Golnik 171, Golnik, univ.dipl.oec., pooblašĉeni revizor 

listina A za ĉlana NS, zaposlena ĉlan uprave Merkur, 

5. BRANKO MESEC, rojen 1946, stanujoĉ Sp. Bitnje 25a, Ţabnica, univ.dipl.ekon. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

D. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Gimnazije Kranj 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Gimnazije Kranj 

imenuje: 

dr. JANEZ BALKOVEC, rojen 1965, stanujoĉ Hrastje 72, Kranj, doktor org. in managementa, zaposlen Sava 

plus, d.d. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gimnazije Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

E. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Ekonomske šole Kranj 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Ekonomske šole 

Kranj imenuje: 

DARKO VIDAKOVIĆ, rojen 1976, stanujoĉ Zlato polje 2A, Kranj, gimnazijski maturant. 
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Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Ekonomske šole Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

F. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Srednje biotehnične šole Kranj 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Srednje 

biotehnične šole Kranj imenuje: 

ANŢE COF, rojen 1979, stanujoĉ Cesta 1. maja 9, Kranj, ţivilski tehnik, študent. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Srednje biotehniĉne šole Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

G. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda OŠ Simona Jenka Kranj  

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Simona Jenka Kranj 

imenujejo: 

1. JOŢE LOMBAR, rojen 1959, stanujoĉ Babni vrt 4, Golnik, finomehanik, zaposlen LF 3M d.o.o., 

2. LUDVIK GORJANC, rojen 1935, stanujoĉ Šorlijeva 9, Kranj, rezkalec, upokojenec, 

3. NADA KRALJ, rojena 1961, stanujoĉa Rupa 32, Kranj, uĉiteljica, zaposlena v OŠ Šenĉur. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Simona Jenka Kranj! 

 IZVRŠENO 

 

H. Soglasje k razrešitvi direktorja Gorenjskih lekarn in soglasje k imenovanju v.d. direktorice 

Gorenjskih lekarn 

1. Svet Mestne obĉine Kranj soglaša, da se mag. Alojza Pungarška, dosedanjega direktorja Gorenjskih lekarn, 

predĉasno – s 30.06.2004, razreši z mesta direktorja javnega zavoda Gorenjske lekarne.  

2. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k sklepu sveta zavoda Gorenjskih lekarn z dne 07.06.2004, s 

katerim se ga. Barbara Rems, univ.dipl.ekon., sedaj zaposlena na delovnem mestu pomoĉnika direktorja za 

ekonomsko finanĉno podroĉje, od 01.07.2004 imenuje za v.d. direktorico Gorenjskih lekarn do dokonĉnega 

imenovanja novega direktorja.  

 IZVRŠENO 

 

I. Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Kranj 

Svet Mestne obĉine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Marjana Podbevška,  univ. prof. pedagog., 

rojenega 30.01.1954, stanujoĉega Jama 10, Mavĉiĉe, za direktorja Centra za socialno delo Kranj za mandatno 

obdobje pet let, kot edinega od dveh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje. 

 IZVRŠENO 

 

4. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR – 

JUNIJ 2004 

Svet Mestne obĉine Kranj se seznani s Poroĉilom o realizaciji Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj v 

obdobju januar – junij 2004.  

 IZVRŠENO 

 

5. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2004 – 

HITRI POSTOPEK 

1. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2004. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 100/2004 

2. Ob osnutku proraĉuna za leto 2005 se posebej pripravi projekcija nedavĉnih virov prihodkov.  

 POSREDOVANO K OBRAVNAVI OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2005 

 

6. PRAVILNIK O PODELJEVANJU ŠTIPENDIJ IN DENARNIH POMOČI V MESTNI OBČINI 

KRANJ - PREDLOG 

1. Sprejme se Pravilnik o podeljevanju štipendij in denarnih pomoĉi v Mestni obĉini Kranj.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 101/2004 

 

2. V Komisijo za podeljevanje štipendij in denarnih pomoĉi v Mestni obĉini Kranj se imenujejo:  

1. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoĉ C. Staneta Ţagarja 39, Kranj, inţ. informatike, zaposlen Adria 

Airways d.d.,  
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2. MATEVŢ KLEĈ, rojen 1951, stanujoĉ Pod gozdom 8, Zg. Besnica, inţ.org. dela, zaposlen Upravna 

enota Kranj,  

3. MIŠO DAĈIĆ, rojen 1961, stanujoĉ Zg. Bitnje 26, Ţabnica, prof. filozofije, zaposlen Gimnazija Kranj,  

4. ŠTEFAN KADOIĈ, rojen 1933, stanujoĉ Ruĉigajeva 33, Kranj, univ.dipl.ekon. – mag., upokojenec,  

5. VITOMIR ROŢEJ, rojen 1974, stanujoĉ Franca Rozmana – Staneta 11, Kranj, absolvent filozofije in 

sociologije.  

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

7. POTRDITEV EKONOMSKIH CEN PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 

KRANJ 

Sprejme se Sklep o doloĉitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na obmoĉju Mestne 

obĉine Kranj.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 101/2004 

 

9. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – del zemljišče parc. št. 1123, 

pot v pribliţni izmeri 270 m2, v vl. št. 208, k.o. Kokrica, v lasti Mestne občine Kranj, za del zemljišča 

parc. št. 677/1, travnik v pribliţni v izmeri 330 m2, v vl. št. 136, k.o. Kokrica, v lasti Irene Nastran 

in za prodajo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 713/17, travnik  v pribliţni izmeri 54 m2, v vl. št. 134, 

k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – del zemljišĉe parc. 

št. 1123, pot v pribliţni izmeri 270 m2, v vl. št. 208, k.o. Kokrica, v lasti Mestne obĉine Kranj, za del 

zemljišĉa parc. št. 677/1, travnik v pribliţni v izmeri 330 m2, v vl. št. 136, k.o. Kokrica, v lasti Irene 

Nastran in za prodajo nepremiĉnine – del zemljišĉa parc. št. 713/17, travnik  v pribliţni izmeri 54 m2, v vl. 

št. 134, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Nastran Irene, Srakovlje 12, Kranj del zemljišĉa parc. št. 677/1, travnik v 

pribliţni v izmeri 330 m2, v vl. št. 136, k.o. Kokrica, za ceno 2.081,00 SIT/m2. 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Okorn Albin in Ivana, oba Srakovlje 2, Kranj del zemljišĉa parc. št. 713/17, 

travnik  v pribliţni izmeri 54 m2, v vl. št. 134, k.o. Kokrica, za ceno 2.081,00 SIT/m2. 

4. Nastran Irena, Srakovlje 12, Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj del zemljišĉe parc. št. 1123, pot v pribliţni 

izmeri 270 m2, v vl. št. 208, k.o. Kokrica, v lasti Mestne obĉine Kranj, od tega stavbenga zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 120 m2 za ceno 11.990,00 SIT/m2in kmetijskega zemljišĉa v pribliţni izmeri 150 m2 za 

ceno 2.081,00 SIT/m2. 

5. Nastran Irena, Srakovlje 12, Kranj dovoljuje, da se pri zemljišĉu parc. št. 1123, pot v pribliţni izmeri 270 

m2, v vl. št. 208, k.o. Kokrica vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnine – del 

zemljišĉe parc. št. 1123, pot v pribliţni izmeri 270 m2, v vl. št. 208, k.o. Kokrica, v lasti Mestne obĉine 

Kranj, za del zemljišĉa parc. št. 677/1, travnik v pribliţni v izmeri 330 m2, v vl. št. 136, k.o. Kokrica, v lasti 

Irene Nastran in k prodajni pogodbi za prodajo nepremiĉnine – del zemljišĉa parc. št. 713/17, travnik  v 

pribliţni izmeri 54 m2, v vl. št. 134, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

B. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parcelna številka 

1138/1, pot, v pribliţni izmeri 60 m2, vpisanega v Seznamu IX, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela zemljišĉa parcelna 

številka 1138/1, pot v pribliţni izmeri 60 m2, vpisanega v Seznamu IX, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 1138/1, k.o. Kranj, in sicer tako, da del 

zemljišĉa parcelna številka 1138/1 k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

3. Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko, in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo z Jernejem Zupanom, 

Gorenjesavska cesta 35, 4000 Kranj, za ceno 18.465,00 SIT/m2. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 1138/1, k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 
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5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 1138/1, pot v pribliţni izmeri 60 m2, vpisanega v Seznamu IX, k.o. Kranj.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine –zemljišča parc. št. 467/5, travnik v 

izmeri 602 m
2
, vpisanega v vloţni številki 1753, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parcelna številka 

467/5, travnik v izmeri 602 m
2
, vpisanega v vloţni številki 1753, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 26.378,00 SIT/m2, zemljišĉe parcelna številka 

467/5, travnik v izmeri 602 m
2
, vpisanega v vloţni številki 1753, k.o. Kranj. Vse stroške postopka, stroške 

cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 467/5, travnik v izmeri 602 m2, vpisanem v vloţni 

številki 1753, k.o. Kranj, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 467/5, travnik v izmeri 602 m
2
, vpisanega v vloţni številki 1753, k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 60/4, njiva 

v pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 100, k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 60/4, 

njiva v pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 100, k.o. Huje. 

2. Mestna obĉina Kranj proda ELEKTRO GORENJSKA, javnemu podjetju za distribucijo elektriĉne energije, 

d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj za ceno 29.735,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 60/4, njiva v pribliţni 

izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 100, k.o. Huje. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 60/4, k.o. Huje, po opravljeni 

geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 60/4, njiva v pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 100, k.o. Huje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 340/2, pot v 

pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 280, k.o. Rupa 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 340/2, 

pot v pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 280, k.o. Rupa. 

2. Mestna obĉina Kranj proda ELEKTRO GORENJSKA, javnemu podjetju za distribucijo elektriĉne energije, 

d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj za ceno 23.980,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 340/2, pot v pribliţni 

izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 280, k.o. Rupa Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 340/2, k.o. Rupa, po opravljeni 

geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 340/2, pot v pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v vl. št. 280, k.o. Rupa. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – del zemljišča parc. št. 333/2, 

sadovnjak, v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 548, k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – del zemljišĉa parc. št. 333/2, 

sadovnjak, v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 548, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Pogaĉnik Joţefe do ½ , Slapar Marije do ¼  in Slapar Roka do ¼ , vsi 

stanujoĉi Nedeljska vas 2, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 333/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 

548, k.o. Kokrica, za ceno 17.599,00 SIT/m2, kar skupaj za 12 m2 znaša 211.188,00 SIT, ter plaĉa 

odškodnino za sadno drevje v višini 36.138,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 333/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 548, 

k.o. Kokrica, v javno dobro. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - del zemljišĉa 

parc. št. 333/2, sadovnjak, v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 548, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 192/7, pot v 

izmeri 109 m2, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Tenetiše 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 192/7, pot v 

izmeri 109 m2, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Tenetiše. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Košir Janeza, Tenetiše 29, 4204 Golnik, zemljišĉe parc. št. 192/7, pot v izmeri 

109 m2, vpisano v vloţni številki 33, k.o. Tenetiše, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 192/7, pot v izmeri 109 m2, vpisano v vloţni številki 33, 

k.o. Tenetiše, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 192/7, pot v izmeri 109 m2, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Tenetiše. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

H. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – del zemljišče parc. št. 330/2, 

pot v pribliţni izmeri 200 m2, v vl. št. 280, k.o. Rupa, v lasti Mestne občine Kranj, za del zemljišča parc. 

št. 141/3, pot v izmeri 127 m2 in del zemljišča parc. št. 141/1, gozd v izmeri 50,  v vl. št. 473, k.o. Rupa, v 

lasti Remic Marije Darinke 

in za odkup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 247/7, sadovnjak v pribliţni izmeri 30 m2, v vl. št. 793, 

k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – del zemljišĉe parc. 

št. 330/2, pot v pribliţni izmeri 200 m2, v vl. št. 280, k.o. Rupa, v lasti Mestne obĉine Kranj, za del 

zemljišĉa parc. št. 141/3, pot v izmeri 127 m2 in del zemljišĉa parc. št. 141/1, gozd v izmeri 50,  v vl. št. 

473, k.o. Rupa, v lasti Remic Marije Darinke in za odkup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 247/7, 

sadovnjak v pribliţni izmeri 30 m2, v vl. št. 793, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Remic Marije Darinke, Cesta Kokrškega odreda 32, Kranj del zemljišĉa  parc. 

št. 141/3, pot v izmeri 127 m2 in del zemljišĉa parc. št. 141/1, gozd v izmeri 50 m2,  v vl. št. 473, k.o. Rupa, 

za ceno 12.886,00 SIT/m2. 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Rebol Franca, Grosova ulica 35, Kranj dela zemljišĉa parc. št. 247/7, 

sadovnjak v pribliţni izmeri 30 m2, v vl. št. 793, k.o. Kokrica, za ceno 12.886,00 SIT/m2. 

4. Remic Marija Darinka, Cesta Kokrškega odreda 32, Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj del zemljišĉe parc. 

št. 330/2, pot v pribliţni izmeri 200 m2, v vl. št. 280, k.o. Rupa za ceno 12.886,00 SIT/m2. 

5. Remic Marija Darinka, Cesta Kokrškega odreda 32, Kranj dovoljuje, da se pri zemljišĉu parc. št. 330/2, pot 

v pribliţni izmeri 200 m2, v vl. št. 280, k.o. Rupa vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo 

in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutkom prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – del 

zemljišĉe parc. št. 330/2, pot v pribliţni izmeri 200 m2, v vl. št. 280, k.o. Rupa, v lasti Mestne obĉine Kranj, 

za del zemljišĉa parc. št. 141/3, pot v izmeri 127 m2 in del zemljišĉa parc. št. 141/1, gozd v izmeri 50,  v vl. 

št. 473, k.o. Rupa, v lasti Remic Marije Darinke in za odkup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 247/7, 

sadovnjak v pribliţni izmeri 30 m2, v vl. št. 793, k.o. Kokrica. 

 IZVRŠENO 

 

J. Posamezni program upravljanja premoţenja prenos upravljanja poslovnega prostora v objektu  na 

naslovu Tomšičeva 21 v Kranju,  ki stoji na  zemljišču  parcelna številka  141,   stavbišče v izmeri 111 m2, 

k. o. Kranj, vpisanem v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 705, v deleţu 

48/111 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za  objekt Tomšiĉeva 21 v Kranju, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 141, stavbišĉe v izmeri 111 m2 k. o. Kranj, vpisanem v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 705 in sicer za poslovni prostor v pritliĉju, 

ki obsega skupaj 48,50 m2 in sicer pisarno v izmeri 45,29 m2, ter predprostor in WC v izmeri 1,79 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – poslovni prostor v objektu Tomšiĉeva 21 

v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 141, stavbišĉe v izmeri 111 m2, k.o. Kranj, vpisanem v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 705 in sicer poslovni prostor v pritliĉju, ki 

obsega skupaj 48,50 m2 in sicer pisarno v izmeri 45,29 m2, ter predprostor in WC v izmeri 1,79 m2 na 

Krajevno skupnost Center. 
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3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja – 

poslovnega prostora, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 141, stavbišĉe v izmeri 111 m2, k.o. Kranj, 

vpisanem v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju, številka 705 v deleţu 48/111 in sicer za 

poslovni prostor v pritliĉju, ki obsega skupaj 48,50 m2 in sicer pisarno v izmeri 45,29 m2, ter predprostor in 

WC v izmeri 1,79 m2. 

 IZVRŠENO 

 

L. Posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremičnine – stanovanj in parkirnih 

mest v ureditvenem območju mesta Kranj v območju urejanja S14/3 Nova Drulovka 

1. Sprejme se posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremiĉnine – stanovanj in 

parkirnih mest v ureditvenem obmoĉju mesta Kranj v obmoĉju urejanja S14/3 Nova Drulovka. 

2. Mestna obĉina Kranj sklene z GRADBINCEM GIP, GRADBENIŠTVO D.O.O., Natzorjeva ulica 1, 

Kranj,  dodatek številka 3, k pogodbi številka 46502-0047/2002-43/01, s katerim bo pridobila lastninsko 

pravico na stanovanjih iz 2. toĉke tega predloga. 

3. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi: 

1. stanovanja: 

-  pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 3 v pritliĉju (62,48 m2) z ident. št. 2/3 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/10, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 6 v pritliĉju (65,20 m2) z ident. št. 2/6 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/10, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 63 v pritliĉju (70,33 m2) z ident. št. 2/11 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/10, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 20 v pritliĉju (73,72 m2) z ident. št. 2/11 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/11, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 60 v mansardi (70,19 m2) z ident. št. 4/33 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/11, stavbišĉe), 

za izklicno ceno 1.388,47 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije 

na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj) s pripadajoĉim funkcionalnim zemljišĉem in 

2. parkirna mesta: 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 6  (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 18  (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 9  (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 13  (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 66 (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 40 (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 52 (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 41 (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, parkirno mesto št. 22  (10 m2) na parc. št. 565/12, garaţa), 

za izklicno ceno 6.815,00 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj) 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku dodatka številka 4, k pogodbi številka 46502-

0047/2002-43/01 in k osnutku prodajne pogodbe za prodajo stanovanj v obmoĉju urejanja S14/3 Nova 

Drulovka. 

 IZVRŠENO 

 

 

18. seja Sveta MOK – 27.10.2004 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

I. 

Lastnikom zemljišĉ, ki se ukvarjajo izkljuĉno s kmetijsko dejavnostjo in sami niso bili predlagatelji spremembe 

namembnosti kmetijskih zemljišĉ v nezazidana stavbna zemljišĉa, se prizna 95 % olajšava na obraĉunano 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišĉa za leto 2004.  



 74 

V kolikor je uresniĉitev tega sklepa zakonsko dopustna, se izvrši; v nasprotnem primeru pa mora Obĉinska 

uprava Mestne obĉine Kranj poiskati drugo pot in drug zakonit naĉin, da se pride do enakega zgoraj navedenega 

rezultata. 

 IZVRŠENO 

 

II. 

1. Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj naj preuĉi moţnost odstranitve opušĉenega objekta, ki postaja 

ruševina, ob blokih na Zlatem polju nad Struţevskim drevoredom in obvesti Svet Mestne obĉine Kranj o 

potrebnih ukrepih za odstranitev objekta in preureditve v igralno površino.  

 IZVRŠENO 

 

2. Mestna obĉina Kranj naj namesti nove lesene dele na klopeh pri igrišĉih med vrtcema Mojca in Najdihojca na 

Ulici Nikole Tesle. 

 IZVRŠENO 

 

III. 

1. Ţupan Mestne obĉine Kranj naj pripravi seznam pogodb srednjeroĉnega in dolgoroĉnega pomena, ki jih je 

podpisal v letu 2004 in v prihodnje o podpisovanju takih pogodb obvešĉa Svet Mestne obĉine Kranj na vsaki 

seji. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

2. Svet Mestne obĉine Kranj priporoĉa ţupanu, da pogodbe srednjeroĉnega in dolgoroĉnega pomena sklepa s 

soglasjem Sveta Mestne obĉine Kranj oziroma, da sklepa pogodbe le za ĉas trajanja njegovega mandata.  

 UPOŠTEVANO 

 

 

4. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI MESTNE OBČINE KRANJ NA NEPREMIČNINAH – 

PREDLOG 

 

1. Sprejme se Odlok o predkupni pravici Mestne obĉine Kranj na nepremiĉninah.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 126/2004 

 

2. Svet Mestne obĉine Kranj Ministrstvu za okolje, prostor in energijo predlaga, da v 87. in 88. ĉlenu 

Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) podaljša roke, v katerih mora obĉina 

izdati potrdilo, da ne uveljavlja predkupne pravice oziroma izdati izjavo, da ni zainteresirana za nakup 

nepremiĉnine, predvsem ob dejstvu, da morajo o nakupih nepremiĉnin odloĉati obĉinski sveti.  

 IZVRŠENO 

 

 

6. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

KULTURNIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov v 

Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 119/2004 

 

8. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2004 

 

I. 

Gospodu mag. Rudiju Šeligo se posthumno podeli naslov ĉastni obĉan Mestne obĉine Kranj za njegovo 

ţivljenjsko delo. 

 IZVRŠENO 

 

II. 

Naslov ĉastni obĉan Mestne obĉine Kranj prejme gospod Janez Marenĉiĉ za njegove doseţke na podroĉju 

fotografije. 

 IZVRŠENO 

 

III. 
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Za leto 2004 se podeli nagrada Mestne obĉine Kranj. 

Nagrado Mestne obĉine Kranj za leto 2004 prejme gospod Danilo Oblak za njegov doprinos  k prostorskemu 

razvoju Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

IV. 

Za leto 2004 se podeli listina o priznanju Mestne obĉine Kranj. 

Listino o priznanju Mestne obĉine Kranj za leto 2004 prejme gospod Alojz Deţman za dolgoletno vodenje 

športnega društva INTERŠPORT Kokrica. 

 IZVRŠENO 

 

V. 

Za leto 2004 se podelita dve veliki plaketi Mestne obĉine Kranj. 

Veliko plaketo Mestne obĉine Kranj za leto 2004 prejmeta: 

a) Obmoĉno zdruţenje Rdeĉega kriţa Kranj za njihovo humanost pri izboljševanju ţivljenja ranljivih ljudi. 

 IZVRŠENO 

b) Gospod Viljem Tomat za njegovo dolgoletno delovanje na podroĉju prostovoljnega gasilstva. 

 IZVRŠENO 

 

VI. 

Za leto 2004 se podeli velika Prešernova plaketa Mestne obĉine Kranj. 

Veliko Prešernovo plaketo Mestne obĉine Kranj prejme Zveza kulturnih organizacij Kranj za njihov prispevek 

na podroĉju kulture. 

 IZVRŠENO 

 

9. POROČILO O GIBANJU ZAPOSLENOSTI IN BREZPOSELNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ V 

PRVEM POLLETJU 2004  

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o gibanju zaposlenosti in brezposelnosti v Mestni obĉini 

Kranj v prvem polletju 2004. 

 IZVRŠENO 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

B. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnin – zemljišč parc. št. 74/10, pot v izmeri 

110 m2, 75/3, pot v izmeri 809 m2, in 71/6, njiva v izmeri 47 m2, vsa vpisana v vloţni številki 4, k.o. 

Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnin – zemljišĉ parc. št. 74/10, pot v 

izmeri 110 m2, 75/3, pot v izmeri 809 m2, in 71/6, njiva v izmeri 47 m2, vsa vpisana v vloţni številki 4, 

k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Švegelj Joţeta, Pokopališka ulica 30, 4000 Kranj, zemljišĉa parc. št. 74/10, 

pot v izmeri 110 m2, parc. št. 75/3, pot v izmeri 809 m2, in parc. št. 71/6, njiva v izmeri 47 m2, vsa vpisana 

v vloţni številki 4, k.o. Kokrica, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju 

Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parc. št. 74/10, 75/3 in 71/6, vsa k.o. Kokrica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnin – zemljišĉ parc. 

št. 74/10, pot v izmeri 110 m2, 75/3, pot v izmeri 809 m2, in 71/6, njiva v izmeri 47 m2, vsa vpisana v 

vloţni številki 4, k.o. Kokrica. 

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 942/7, 

dvorišče v izmeri 722 m2, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 14 m2, 

vpisanega v vloţni številki 240, k.o. Straţišče, v pribliţni izmeri 96 m2 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 942/7, 

dvorišĉe v izmeri 722 m2, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 14 m2, 

vpisanega v vloţni številki 240, k.o. Straţišĉe, v pribliţni izmeri 96 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Tadina Anice, Strmov 8, 4000 Kranj, in Maĉek Polone, Trojarjeva ulica 12, 

4000 Kranj, bremen prosti del zemljišĉa parc. št. 942/7, vpisanega v vloţni številki 240, k.o. Straţišĉe, v 
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pribliţni izmeri 96 m2, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 942/7, k.o. Straţišĉe, potem, ko bo v postopku odmere 

in parcelacije dobil novo parcelno številko, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 942/7, dvorišĉe v izmeri 722 m2, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2 in gospodarsko 

poslopje v izmeri 14 m2, vpisanega v vloţni številki 240, k.o. Straţišĉe, v pribliţni izmeri 96 m2. 

 IZVRŠENO  

 

D. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 447/13, travnik v 

izmeri 73 m2, vpisanega v vloţni številki 113, k.o. Zgornja Besnica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 447/13, 

travnik v izmeri 73 m2, vpisanega v vloţni številki 113, k.o. Zgornja Besnica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Fabijan Marka, Na Vidmu 43, 4201 Zgornja Besnica, zemljišĉe parc. št. 

447/13, travnik v izmeri 73 m2, vpisano v vloţni številki 113, k.o. Zgornja Besnica, za ceno 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 447/13, travnik v izmeri 73 m2, vpisano v vloţni številki 

113, k.o. Zgornja Besnica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 447/13, travnik v izmeri 73 m2, vpisanega v vloţni številki 113, k.o. Zgornja Besnica. 

 IZVRŠENO  

 

E. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnin – zemljišč parc. št. 207/1, pot v izmeri 

1275 m2, in 207/4, pot v izmeri 88 m2, obe vpisani v vloţni številki 66, k.o. Bitnje 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnin – zemljišĉ parc. št. 207/1, pot v 

izmeri 1275 m2, in 207/4, pot v izmeri 88 m2, obe vpisani v vloţni številki 66, k.o. Bitnje. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Sodnik Franĉiške, Srednje Bitnje 13, 4209 Ţabnica, zemljišĉa parc. št. 207/1, 

pot v izmeri 1275 m2, in parc. št. 207/4, pot v izmeri 88 m2, obe vpisani v vloţni številki 66, k.o. Bitnje, za 

ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉi parc. št. 207/1 in 207/4, obe k.o. Bitnje, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnin – zemljišĉ parc. 

št. 207/1, pot v izmeri 1275 m2, in 207/4, pot v izmeri 88 m2, obe vpisani v vloţni številki 66, k.o. Bitnje. 

 IZVRŠENO  

 

F. Posamezni program pridobivanja premoţenja za pridobivanje nepremičnin – zemljišča parc. št. 56/11, 

travnik v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 1451, k.o. Bitnje, in zemljišča parc. št. 56/19, travnik v izmeri 137 

m2, vpisano v vl. št. 1413, k.o. Bitnje 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za pridobivanje nepremiĉnin - zemljišĉa parc. št. 

56/11, travnik v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 1451, k.o. Bitnje, in zemljišĉa parc. št. 56/19, travnik v 

izmeri 137 m2, vpisano v vl. št. 1413, k.o.  Bitnje. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Ĉeĉ Marjana, Kurirska pot 12, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 

56/11, travnik v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 1451, k.o. Bitnje, in zemljišĉe parc. št. 56/19, travnik v 

izmeri 137 m2, vpisano v vl. št. 1413, k.o.  Bitnje.  

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉi parc. št. 56/11 in 56/19, obe k.o. Bitnje, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu zemljišĉa parc. št. 

56/11, travnik v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 1451, k.o. Bitnje, in zemljišĉa parc. št. 56/19, travnik v 

izmeri 137 m2,  vpisano v vl. št. 1413, k.o. Bitnje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Posamezni program pridobivanja premoţenja za pridobivanje nepremičnine – dela zemljišča parcelna 

številka 164, dvorišče v izmeri 360 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, vpisano v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju številka 58 k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 24,00 m2 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za pridobivanje dela zemljišĉa parcelna številka 

164, dvorišĉe v izmeri 360 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, vpisano v zemljiškoknjiţnem 

vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 58 k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 24,00 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od druţbe Evaks, gradbeno, proizvodno in storitveno podjetje 

d.o.o., Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica del zemljišĉa parcelna številka 164, dvorišĉe v izmeri 360 m2 
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in stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju 

številka 58 k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 24,00 m2. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parcelna številka 164, dvorišĉe v izmeri 360 m2 in stanovanjska 

stavba v izmeri 151 m2, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 58 k.o. 

Kranj, v pribliţni izmeri 24,00 m2, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu dela zemljišĉa parcelna 

številka 164, dvorišĉe v izmeri 360 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, vpisano v 

zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju številka 58 k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 24,00 m2.  

 IZVRŠENO  

 

H. Posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremičnine – stanovanj v ureditvenem 

območju mesta Kranj v območju urejanja S14/3 Nova Drulovka - sprememba 

1. Sprejme se posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremiĉnine – stanovanj in 

parkirnih mest v ureditvenem obmoĉju mesta Kranj v obmoĉju urejanja S14/3 Nova Drulovka – 

sprememba. 

2. Mestna obĉina Kranj sklene z GRADBINCEM GIP, GRADBENIŠTVO D.O.O., Nazorjeva ulica 1, Kranj,  

dodatek številka 4, k pogodbi številka 46502-0047/2002-43/01, s katerim bo pridobila lastninsko pravico na 

stanovanjih iz 2. toĉke tega predloga, pri ĉemer plaĉa Mestna obĉina Kranj razliko v višini 9.457,34 EUR 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi: 

1. stanovanja: 

-  pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 3 v pritliĉju (62,48 m2) z ident. št. 2/3 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/10, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 6 v pritliĉju (65,20 m2) z ident. št. 2/6 s kletjo in 

pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/10, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 63 v pritliĉju (70,33 m2) z ident. št. 2/11 s kletjo 

in pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/10, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 20 v pritliĉju (73,72 m2) z ident. št. 2/11 s kletjo 

in pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/11, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 60 v mansardi (70,19 m2) z ident. št. 4/33 s kletjo 

in pripadajoĉim zemljišĉem (parc. št. 565/11, stavbišĉe), 

- pri vl. št. __, k.o. Breg ob Savi, stanovanje št. 3 v pritliĉju (48,69 m2) s kletjo in pripadajoĉim 

zemljišĉem (parc. št. 565/11, stavbišĉe), 

za izklicno ceno 1.388,47 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj) s pripadajoĉim funkcionalnim zemljišĉem. Vse stroške postopka, 

stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku dodatka številka 4, k pogodbi številka 46502-0047/2002-

43/01 in k osnutku prodajne pogodbe za prodajo stanovanj v obmoĉju urejanja S14/3 Nova Drulovka. 

 IZVRŠENO  

 

I. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju 

objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 204/9 k.o. 

Klanec, vloţna številka 873, v velikosti 28,36 m2 

1. Sprejme se posamezni program za prodajo nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju objekta na naslovu 

Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna številka 873, v 

velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc       v izmeri 2,61 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi poslovni prostor v pritliĉju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 

9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna številka 873, v velikosti 28,36 m2, 

ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc       v izmeri 2,61 m2, 

za izklicno ceno 9.000.000,00 SIT.  

Poslovni prostor je trenutno prazen, primeren pa je za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske 

in drugih dejavnosti. 
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Davek na promet nepremiĉnin, pripadajoĉi DDV ter vse ostale stroške nastale na podlagi prodaje nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo poslovnega prostora v 

pritliĉju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. 

Klanec, vloţna številka 873, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc       v izmeri 2,61 m2. 

 IZVRŠENO  

 

J. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Kidričeva cesta 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 887/59, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v 

stanovanjski stavbi na naslovu Kidriĉeva cesta 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 887/59, k.o. 

Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Zarnik Verici, Kidirĉeva cesta 26, 4000 Kranj, del podstrehe v veĉstanovanjski 

stavbi na naslovu Kidriĉeva cesta 26, 4000 Kranj, v izmeri 2,76 m2 za ceno 401,65 EUR (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila). Vse stroške postopka, stroške 

cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Kidriĉeva cesta 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 

887/59, k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

K. Posamezni program upravljanja premoţenja prenos upravljanja poslovnega prostora v mansardi 

objekta na naslovu Tomšičeva ulica 14 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 183, stavbišče v 

izmeri 198 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju v vloţni številki 78 

k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – poslovnega 

prostora v mansardi objekta na naslovu Tomšiĉeva ulica 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna 

številka 183, stavbišĉe v izmeri 198 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju 

v vloţni številki 78 k.o. Kranj, ki obsega naslednje prostore v skupni izmeri 93,25 m
2
: 

 

- stopnišĉe      v izmeri 3,08 m
2
, 

- hodnik       v izmeri 14,71 m
2
, 

- kuhinja       v izmeri 3,14 m
2
, 

- skladišĉe      v izmeri 7,63 m
2
, 

- skladišĉe      v izmeri 11,29 m
2
, 

- tuš       v izmeri 1,55 m
2
, 

- umivalnica      v izmeri 2,52 m
2
, 

- WC       v izmeri 1,96 m
2
, 

- vzhodna soba      v izmeri 21,30 m
2
, 

- zahodna soba      v izmeri 26,07 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – poslovnega prostora v mansardi 

objekta na naslovu Tomšiĉeva ulica 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 183, stavbišĉe v 

izmeri 198 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju v vloţni številki 78 k.o. 

Kranj v skupni izmeri 93,25 m
2
, na Zakonski in druţinski inštitut Krog, Kališka 19, Kranj. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja  stvarnega 

premoţenja – poslovnega prostora v mansardi objekta na naslovu Tomšiĉeva ulica 14 v Kranju, stojeĉega 

na zemljišĉu parcelna številka 183, stavbišĉe v izmeri 198 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku 

Okrajnega sodišĉa v Kranju v vloţni številki 78 k.o. Kranj v skupni izmeri 93,25 m
2
. 

 IZVRŠENO  

 

L. Posamezni program oddaje premoţenja v najem – za oddajo montaţnega drsališča v najem, v izmeri 

11 m  x  25 m, ki bo postavljeno na Slovenskem trgu v Kranju, predvidoma v obdobju december 2004 do 

marec 2005 

1. Sprejme se posamezni program – za oddajo montaţnega drsališĉa v najem, v izmeri 11 m  x  25 m, ki bo 

postavljeno na Slovenskem trgu v Kranju, predvidoma v obdobju december 2004 do marec 2005. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javnem razpisu montaţno drsališĉe v najem, v izmeri 11 m  x  25 m, ki bo 

postavljeno na Slovenskem trgu v Kranju, predvidoma v obdobju december 2004 do marec 2005. 
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3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo montaţnega drsališĉa v 

najem, v izmeri 11 m  x  25 m, ki bo postavljeno na Slovenskem trgu v Kranju, predvidoma v obdobju 

december 2004 do marec 2005. 

 IZVRŠENO  

 

M. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – zemljišče parc. št. 542/16, 

pot v izmeri 28 m2, parc. št. 542/17, pot v izmeri 28 m2 in parc. št. 542/18, pot v izmeri 41 m2, v vl. št. 119, 

vse k.o. Klanec, v lasti Mestne občine Kranj za zemljišče parc. št. 143/8, travnik  v izmeri 28 m2, v vl.  št. 

834, k.o. Klanec v lasti Osterman Brede in za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 143/5, travnik v 

izmeri 193 m2, v vl. št. 305, k.o. Klanec in parc. št. 261/2, pot v izmeri 128 m2, v vl. št. 1746, k.o. Kranj, v 

lasti Osterman Vinka 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – zemljišĉe parc. št. 

542/16, pot v izmeri 28 m2, parc. št. 542/17, pot v izmeri 28 m2 in parc. št. 542/18, pot v izmeri 41 m2, v 

vl. št. 119, vse k.o. Klanec, v lasti Mestne obĉine Kranj za zemljišĉe parc. št. 143/8, travnik  v izmeri 28 

m2, v vl.  št. 834, k.o. Klanec v lasti Osterman Brede in za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 143/5, 

travnik v izmeri 193 m2, v vl. št. 305, k.o. Klanec in parc. št. 261/2, pot v izmeri 128 m2, k.o. Kranj, v lasti 

Osterman Vinka. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Vinka Ostermana, Cesta na Klanec 19 a, 4000 Kranj  zemljišĉe parc. št. 

143/5, travnik v izmeri 193 m2, v vl. št. 305, k.o. Klanec in parc. št. 261/2, pot v izmeri 128 m2, v vl. št. 

1746, k.o. Kranj , za ceno 849.855,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Brede Osterman, Cesta na Klanec 19 a, 4000 Kranj,  zemljišĉe parc. št. 143/8, 

travnik v izmeri 28 m2, za ceno 345.128,00 SIT. 

4. Breda Osterman, Cesta na Klanec 19 a, 4000 Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj zemljišĉe parc. št. 542/16, 

pot v izmeri 28 m2, parc. št. 542/17, pot v izmeri 28 m2 in parc. št. 542/18, pot v izmeri 41 m2, v vl. št. 

119, vse k.o. Klanec, za ceno 1.195.622,00 SIT. 

5. Breda Osterman dovoljuje, da se pri zemljišĉu parc. št. 542/16, pot v izmeri 28 m2, parc. št. 542/17, pot v 

izmeri 28 m2 in parc. št. 542/18, pot v izmeri 41 m2, v vl. št. 119, vse k.o. Klanec, vpiše pravica sluţnosti 

Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

6. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 143/8, travnik  v izmeri 28 m2, v vl.  št. 834, parc. št. 

143/5, travnik v izmeri 193 m2, v vl. št. 305, obe k.o. Klanec in parc. št. 261/2, pot v izmeri 128 m2, v vl. 

št. 1746, k.o. Kranj v javno dobro. 

7. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnine – zemljišĉe 

parc. št. 542/16, pot v izmeri 28 m2, parc. št. 542/17, pot v izmeri 28 m2 in parc. št. 542/18, pot v izmeri 41 

m2, v vl. št. 119, vse k.o. Klanec, v lasti Mestne obĉine Kranj za zemljišĉe parc. št. 143/8, travnik  v izmeri 

28 m2, v vl.  št. 834, k.o. Klanec v lasti Osterman Brede in k osnutku prodajne pogodbe za nakup zemljišĉa 

parc. št. 143/5, travnik v izmeri 193 m2, v vl. št. 305, k.o. Klanec in parc. št. 261/2, pot v izmeri 128 m2, v 

vl. št. 1746, k.o. Kranj, v lasti Osterman Vinka. 

 IZVRŠENO  

 

N. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 613, 

pot v pribliţni izmeri 285 m2, v vl. št. 788, k.o. Drulovka, v lasti Mestne občine Kranj, za del zemljišča 

parc. št. 598, pašnik v izmeri 380 m2, v vl. št. 748, k.o. Drulovka, v lasti Matjaţa Kuharja 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 613, pot v pribliţni izmeri 285 m2, v vl. št. 788, k.o. Drulovka, v lasti Mestne obĉine Kranj, za del 

zemljišĉa parc. št. 598, pašnik v izmeri 380 m2, v vl. št. 748, k.o. Drulovka, v lasti Matjaţa Kuharja. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Matjaţa Kuharja, Pivka 8, 4202 Naklo, Kranj del zemljišĉa  parc. št. 598, 

pašnik v pribliţni izmeri 380 m2,  v vl. št. 748, k.o. Drulovka, za ceno 16.306,00 SIT/m2. 

3. Matjaţ Kuhar, Pivka 8, 4202 Naklo kupi od Mestne obĉine Kranj del zemljišĉa parc. št. 613, pot v pribliţni 

izmeri 285 m2, v vl. št. 788, k.o. Drulovka za ceno 16.306,00 SIT/m2. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo dela zemljišĉa parc. št. 

613, pot v pribliţni izmeri 285 m2, v vl. št. 788, k.o. Drulovka, v lasti Mestne obĉine Kranj, za del 

zemljišĉa parc. št. 598, pašnik v izmeri 380 m2, v vl. št. 748, k.o. Drulovka, v lasti Matjaţa Kuharja. 

 IZVRŠENO  

 

O. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremičnine – poslovne stavbe na naslovu 

Glavni trg 7 v Kranju, stoječe na zemljiščih parcelna številka 75/1, stavbišče v izmeri 92 m2 in parcelna 

številka 75/2, stavbišče v izmeri 108 m2, oba k.o. Kranj, vpisana v vloţni številki 3 Okrajnega sodišča v 

Kranju s poslovnim prostorom v kleti, pritličju in prvem nadstropju stavbe na naslovu Glavni trg 2 v 
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Kranju, stoječe na zemljišču parcelna številka 11, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišče v 

izmeri 77 m2 k.o. Kranj, vpisane v vloţni številki 329 Okrajnega sodišča v Kranju 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja za menjavo bremen proste poslovne stavbe na naslovu 

Glavni trg 7 v Kranju, stojeĉe na zemljišĉih parcelna številka 75/1, stavbišĉe v izmeri 92 m2 in parcelna 

številka 75/2, stavbišĉe v izmeri 108 m2, oba k.o. Kranj, vpisanih v vloţni številki 3 Okrajnega sodišĉa v 

Kranju v skupni izmeri uporabne površine poslovnih prostorov 594,22 m2, za bremen prost poslovni prostor 

v kleti, pritliĉju in prvem nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 2 v Kranju, ki stoji 

na zemljišĉu parcelna številka 11, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišĉe v izmeri 77 m2 k.o. 

Kranj, vpisane v vloţni številki 329 Okrajnega sodišĉa v Kranju v skupni izmeri uporabne površine 

poslovnih prostorov 301,88 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj od druţbe Elita, storitve in trgovina, d.d., Glavni trg 7, Kranj kupi bremen prosto 

poslovno stavbo na naslovu Glavni trg 7 v Kranju, stojeĉo na zemljišĉih parcelna številka 75/1, stavbišĉe v 

izmeri 92 m2 in parcelna številka 75/2, stavbišĉe v izmeri 108 m2, oba k.o. Kranj, vpisanih v vloţni številki 

3 Okrajnega sodišĉa v Kranju v skupni izmeri uporabne površine poslovnih prostorov 594,22 m2, za ceno 

149.100.000,00 SIT oziroma 621.250,00 EUR. 

3. Mestna obĉina Kranj druţbi Elita, storitve in trgovina, d.d., Glavni trg 7, Kranj proda bremen prost poslovni 

prostor v kleti, pritliĉju in prvem nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 2 v Kranju, 

ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 11, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišĉe v izmeri 77 m2 

k.o. Kranj, vpisane v vloţni številki 329 Okrajnega sodišĉa v Kranju v skupni izmeri uporabne površine 

poslovnih prostorov 301,88 m2, za ceno 52.500.000,00 SIT oziroma 218.750,00 EUR. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo bremen proste poslovne 

stavbe na naslovu Glavni trg 7 v Kranju, stojeĉe na zemljišĉih parcelna številka 75/1, stavbišĉe v izmeri 92 

m2 in parcelna številka 75/2, stavbišĉe v izmeri 108 m2, oba k.o. Kranj, vpisanih v vloţni številki 3 

Okrajnega sodišĉa v Kranju v skupni izmeri uporabne površine poslovnih prostorov 594,22 m2, za bremen 

prost poslovni prostor v kleti, pritliĉju in prvem nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Glavni 

trg 2 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 11, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišĉe v 

izmeri 77 m2 k.o. Kranj, vpisane v vloţni številki 329 Okrajnega sodišĉa v Kranju v skupni izmeri uporabne 

površine poslovnih prostorov 301,88 m2. 

 IZVRŠENO  

 

R. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišč, ki bodo uporabljena za 

rekonstrukcijo ceste na Rupo, in sicer parc. št. 304/3 v pribliţni izmeri 13 m2, 298/11 v pribliţni izmeri 12 

m2, 295/3 v pribliţni izmeri 24 m2, 293/1 v pribliţni izmeri 4 m2, 293/2 v pribliţni izmeri 18 m2, 288/1 v 

pribliţni izmeri 12 m2, 285/1 v pribliţni izmeri 10 m2, 285/2 v pribliţni izmeri 11 m2, 282/8 v pribliţni 

izmeri 18 m2, 280/2 v pribliţni izmeri 24 m2, 277/2 v pribliţni izmeri 28 m2, 275/5 v pribliţni izmeri 91 

m2, 254/2 v pribliţni izmeri 49 m2, 250/11 v pribliţni izmeri 1 m2, 250/4 v pribliţni izmeri 6 m2, 249/6 v 

pribliţni izmeri 4 m2, 248/9 v pribliţni izmeri 36 m2, 248/4 v pribliţni izmeri 6 m2, 251/2 v pribliţni 

izmeri 75 m2, 253/7 v pribliţni izmeri 39 m2, 256/2 v pribliţni izmeri 23 m2, 257/11 v pribliţni izmeri 10 

m2, 268/10 v pribliţni izmeri 6 m2, 272/5 v pribliţni izmeri 7 m2, 272/11 v pribliţni izmeri 6 m2, 272/4 v 

pribliţni izmeri 20 m2, 278/2 v pribliţni izmeri 11 m2, 278/9 v pribliţni izmeri 5 m2, 278/6 v pribliţni 

izmeri 13 m2, 284/5 v pribliţni izmeri 1 m2, 284/11 v pribliţni izmeri 34 m2, 289/2 v pribliţni izmeri 15 

m2, 292/7 v pribliţni izmeri 13 m2, 296/9 v pribliţni izmeri 6 m2, 292/1 v pribliţni izmeri 22 m2, 296/4 v 

pribliţni izmeri 22 m2, 297/4 v pribliţni izmeri 34 m2 in 305/3 v pribliţni izmeri 53 m2, vse k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa, ki bodo 

uporabljena za rekonstrukcijo cecte na Rupo, in sicer parc. št. 304/3 v pribliţni izmeri 13 m2, 298/11 v 

pribliţni izmeri 12 m2, 295/3 v pribliţni izmeri 24 m2, 293/1 v pribliţni izmeri 4 m2, 293/2 v pribliţni 

izmeri 18 m2, 288/1 v pribliţni izmeri 12 m2, 285/1 v pribliţni izmeri 10 m2, 285/2 v pribliţni izmeri 11 

m2, 282/8 v pribliţni izmeri 18 m2, 280/2 v pribliţni izmeri 24 m2, 277/2 v pribliţni izmeri 28 m2, 275/5 v 

pribliţni izmeri 91 m2, 254/2 v pribliţni izmeri 49 m2, 250/11 v pribliţni izmeri 1 m2, 250/4 v pribliţni 

izmeri 6 m2, 249/6 v pribliţni izmeri 4 m2, 248/9 v pribliţni izmeri 36 m2, 248/4 v pribliţni izmeri 6 m2, 

251/2 v pribliţni izmeri 75 m2, 253/7 v pribliţni izmeri 39 m2, 256/2 v pribliţni izmeri 23 m2, 257/11 v 

pribliţni izmeri 10 m2, 268/10 v pribliţni izmeri 6 m2, 272/5 v pribliţni izmeri 7 m2, 272/11 v pribliţni 

izmeri 6 m2, 272/4 v pribliţni izmeri 20 m2, 278/2 v pribliţni izmeri 11 m2, 278/9 v pribliţni izmeri 5 m2, 

278/6 v pribliţni izmeri 13 m2, 284/5 v pribliţni izmeri 1 m2, 284/11 v pribliţni izmeri 34 m2, 289/2 v 

pribliţni izmeri 15 m2, 292/7 v pribliţni izmeri 13 m2, 296/9 v pribliţni izmeri 6 m2, 292/1 v pribliţni 

izmeri 22 m2, 296/4 v pribliţni izmeri 22 m2, 297/4 v pribliţni izmeri 34 m2 in 305/3 v pribliţni izmeri 53 

m2, vse k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj za ceno 22.800,00 SIT/m2 kupi od:  
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 Dragozet Kokalj Alojzije, 1218 Cedaroft Cres. Pickering, Ontrio LIX 1S5, Kanada, do 1/8, Kokalj Marije, 

Spodnje Duplje 34, 4203 Duplje. do 2/8 in Zorman Vide, Kuratova ulica 15, 4000 Kranj, do 5/8, del 

zemljišĉa parc. št. 304/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 13 m2, v vl. št. 447, k.o. Kokrica, 

 Pavle Dolţan, Cesta na Rupo 4, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 298/11, stavbišĉe v pribliţni izmeri 12 

m2, v vl. št. 535, k.o. Kokrica, 

 Zaplotnik Joţeta in Marije, vsak do ½, Cesta na Rupo 6, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 295/3, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 24 m2, v vl. št. 564, k.o. Kokrica, 

 Miklavĉiĉ Andreja in Justine,  vsak do ½, Cesta na Rupo 10, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 293/1, 

gozd v pribliţni izmeri 4 m2, v vl. št. 513, k.o. Kokrica, 

 Vadnjal Gruden Zore, Stara cesta 16, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 293/2, sadovnjak v pribliţni 

izmeri 18 m2, v vl. št. 220, k.o. Kokrica, 

 Peternelj Branka, Cesta na Rupo 14, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 288/1, sadovnjak v pribliţni izmeri 

12 m2 in parc.  št. 285/1 v pribliţni izmeri 10 m2, obe v vl. št. 1514, k.o. Kokrica, 

 Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo elektriĉne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 

Kranj, del zemljišĉa parc. št. 285/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 11 m2, v vl. št. 1428, k.o. Kokrica, 

 Štern Martina, Spodnji Brnik 3a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, del zemljišĉa parc. št. 282/8, gozd v 

pribliţni izmeri 18 m2, parc. št. 280/2, gozd v pribliţni izmeri 24 m2 in parc. št. 277/2, gozd v pribliţni 

izmeri 28 m2, vse v vl. št. 1679, k.o. Kokrica, 

 Grašiĉ Viljema, Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 275/5, travnik v pribliţni izmeri 91 

m2, v vl. št. 758, k.o. Kokrica, 

 Krašovec Janje, Cesta na Rupo 36, 4000 Kranj, do 1/4, Pavlica Olge, Cesta na Rupo 36, 4000 Kranj, do 

1/2 in Pavlica Zlatka, Cesta na Rupo 36, 4000 Kranj, do 1/4, del zemljišĉa parc. št. 254/2, sadovnjak v 

pribliţni izmeri 49 m2, v vl. št. 614, k.o. Kokrica, 

 Miklavĉiĉ Amalije, Jelovica 5, 4224 Gorenja vas, del zemljišĉa parc. št. 250/11, funkcionalni objekt v 

pribliţni izmeri 1 m2, v vl. št. 711, k.o. Kokrica, 

 Apre, druţba za trgovino in storitve, d.o.o. Radovljica, Gradnikova 7b, 4240 Radovljica, del zemljišĉa 

parc. št. 250/4, dvorišĉe v pribliţni izmeri 6 m2, v vl. št. 1265, k.o. Kokrica, 

 Vitez Marije in Romana, vsak do ½, Galetova ulcia 10, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 249/6, travnik v 

pribliţni izmeri 4 m2, v vl. št. 916, k.o. Kokrica, 

 Benediĉiĉ Draga in Helene,  vsak do ½, Galetova ulica 12a, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 248/9, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 36 m2, v vl. št. 1518, k.o. Kokrica, 

 Marije Katrašnik, Pod Rodico 2, 4264 Bohinjska Bistrica, del zemljišĉa parc. št. 248/4, pot v pribliţni 

izmeri 6 m2, v vl. št. 22, k.o. Kokrica, 

 Kauĉiĉ Franca in Gregorja,  vsak do ½, Cesta na Rupo 43, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 251/2, njiva 

v pribliţni izmeri 75 m2, v vl. št. 601, k.o. Kokrica, 

 Malovrh Mihaele Boţene, do 1/8 in Malovrh Nikolaja, do 7/8, Cesta na Rupo 31, 4000 Kranj, del 

zemljišĉa parc. št. 253/7, njiva v pribliţni izmeri 39 m2, v vl. št. 566, k.o. Kokrica, 

 Mrgole Anice, do 1/6, Mrgole Marije do 2/3 in Mrgole Matjaţa, do 1/6, Deţmanova ulica 2, 4000 Kranj, 

del zemljišĉa parc. št. 256/2, njiva v pribliţni izmeri 23 m2, v vl. št. 438, k.o. Kokrica, 

 Maĉek Ivana, Strahinj 20, 4202 Naklo, del zemljišĉa parc. št. 257/11, sadovnjak v pribliţni izmeri 10 m2, 

v vl. št. 18, k.o. Kokrica, 

 Polajnar Alojza, Snediceva 2, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 268/10, dvorišĉe v pribliţni izmeri 6 m2, 

v vl. št. 977, k.o. Kokrica, 

 Verĉiĉ Jaka,  Ulica Rudija Papeţa 3, 4000 Kranj in Verĉiĉ Petra, Snediĉeva ulica 4, 4000 Kranj, vsak do 

½, del zemljišĉa parc. št. 272/5, dvorišĉe v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 1585, k.o. Kokrica, 

 Godec Majde, Snediĉeva ulica 1, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 272/11, stavbišĉe v pribliţni izmeri 6 

m2 in parc. št. 272/4, pašnik v pribliţni izmeri 20 m2, obe v vl. št. 460, k.o. Kokrica, 

 Strniša Vincencija, Cesta na Rupo 23, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 278/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 

11 m2, v vl. št. 718, k.o. Kokrica, 

 Strniša Boštjana, Gregorja in Vinkota, vsak do 1/3, Cesta na Rupo 23, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 

278/9, dvorišĉe v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 1537, k.o. Kokrica, 

 Leviĉnik Ţivkota in Marije, vsak do ½, Cesta na Rupo 17, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 278/6, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 13 m2, v vl. št. 730, k.o. Kokrica, 

 Tomaţiĉ Ljuba, Cesta na Rupo 13, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 284/5, dvorišĉe v pribliţni izmeri 1 

m2 in parc. št. 284/11, sadovnjak v pribliţni izmeri 34 m2, obe v vl. št. 1133, k.o. Kokrica, 

 Pavlin Vide in Staše,  Cesta na Rupo 11, 4000 Kranj, vsak do ½, del zemljišĉa parc. št. 289/2, sadovnjak v 

pribliţni izmeri 15 m2, v vl. št. 605, k.o. Kokrica, 

 Debeljak Pavla, Cesta na Brdo 34, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 292/7, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v 

vl. št. 192, k.o. Kokrica, 
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 Jelovĉan Ivane, Cesta na Rupo 3, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 296/9, pot v pribliţni izmeri 6 m2 in 

296/4, stanovanjska stavba v pribliţni izmeri 22 m2, obe v vl. št. 458, k.o. Kokrica, 

 Kovaĉiĉ Justine in Lucijana, Cesta na Rupo 9, 4000 Kranj, vsak do 1/2, del zemljišĉa parc. št. 292/1, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 22 m2, v vl. št. 1033, k.o. Kokrica, 

 Boštar Franca, Cesta na Rupo 1, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 297/4, sadovnjak v pribliţni izmeri 34 

m2, v vl. št. 465, k.o. Kokrica, 

 in Jauh Janeza in Zofije, vsak do ½, Cesta na Brdo 12, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 305/3, sadovnjak 

v pribliţni izmeri 53 m2, v vl. št. 1458, k.o. Kokrica. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉ, ki 

bodo uporabljena za rekonstrukcijo ceste na Rupo 

 IZVRŠENO  

 

S. Posamezni program menjave premoţenja dela zemljišč parcelna številka 1198/10, v pribliţni izmeri 

3m2, parcelna številka 1198/3, v pribliţni izmeri 58 m2, in parcelna številka 1198/2, v pribliţni izmeri 89 

m2,  vsa k.o. Straţišče, vpisana v vloţni številki 1130, za del zemljišča parcelna številka 1320/1, v pribliţni 

izmeri 145 m2, k.o. Primskovo, vpisano v vloţni številki 1453 

1. Sprejme se posamezni program menjave nepremiĉnin - delov zemljišĉ parcelna številka 1198/10, v 

pribliţni izmeri 3m2, parcelna številka 1198/3, v pribliţni izmeri 58 m2, in parcelna številka 1198/2, v 

pribliţni izmeri 89 m2, vsa k.o. Straţišĉe, vpisana v vloţni številki 1130, katerih zemljiškoknjiţni lastnik je 

Alpetour Remont d.d., Kranj, za del zemljišĉa parcelna številka 1320/1, v pribliţni izmeri 145 m2, k.o. 

Primskovo, vpisano v vloţni številki 1453, katerega lastnik je Mestna obĉina Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Alpetour Remont d.d., Kranj, dele zemljišĉ parcelna številka 1198/10, 

parkirišĉe, v pribliţni izmeri 3m2, parcelna številka 1198/3, dvorišĉe, v pribliţni izmeri 58 m2, in parcelna 

številka 1198/2, zelenica, v pribliţni izmeri 89 m2, vsa vpisana v vloţni številki 1130, k.o. Straţišĉe, za 

ceno 22.302,00 SIT/m2, kar za 150 m2 znese 3.345.300,00 SIT. 

3. Alpetour Remont d.d., Kranj, kupi od Mestne obĉine Kranj del zemljišĉa parcelna številka 1320/1, njiva, v 

pribliţni izmeri 145 m2, vpisano v vloţno številko 1453, k.o. Primskovo, za ceno 22.939,00 SIT/m2, kar 

za 145 m2 znese 3.326.155,00 SIT. 

4. Mestna obĉina Kranj prenese dele zemljišĉ parcelna številka 1198/10, parkirišĉe, v pribliţni izmeri 3m2, 

parcelna številka 1198/3, dvorišĉe, v pribliţni izmeri 58 m2, in parcelna številka 1198/2, zelenica, v 

pribliţni izmeri 89 m2, vsa vpisana v vloţni številki 1130, k.o. Straţišĉe, v javno dobro. 

5. Alpetour Remont d.d., Kranj dovoljuje, da se pri delu zemljišĉa parcelna številka 1320/1, v pribliţni izmeri 

145 m2, k.o. Primskovo, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.  

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o menjavi nepremiĉnin - delov zemljišĉ 

parcelna številka 1198/10, v pribliţni izmeri 3m2, parcelna številka 1198/3, v pribliţni izmeri 58 m2, in 

parcelna številka 1198/2, v pribliţni izmeri 89 m2, vsa k.o. Straţišĉe, vpisana v vloţni številki 1130, 

katerih zemljiškoknjiţni lastnik je Alpetour Remont d.d., Kranj, za del zemljišĉa parcelna številka 1320/1, 

v pribliţni izmeri 145 m2, k.o. Primskovo, vpisano v vloţni številki 1453, katerega lastnik je Mestna 

obĉina Kranj.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

Š. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 72.000.000,00 SIT, kar je 158.940,40 SIT/m
2
 ne uveljavlja predkupne pravice za 

pritliĉje in zunanjo teraso v izmeri 453 m
2
, na naslovu Maistrov trg 13, 4000 Kranj, ki stoji na  parc. št. 234, 

vloţ. št. 2097, k.o. Kranj, katere je lastnik Ţivila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 NAKLO. 

 IZVRŠENO  

 

T. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 7.300.000,00 SIT, kar je 175.819,00 SIT/m
2
 ne uveljavlja predkupne pravice za 

enosobno stanovanje v izmeri 41,52 m
2
, na naslovu Tomšiĉeva ul. 23, 4000 Kranj, ki stoji na  parc. št. 134, vloţ. 

št. 176, k.o. Kranj, katere je lastnik Lida ILIEVSKA, Tomšiĉeva ul. 23, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

U. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 8.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za pritliĉje stanovanjske stavbe 

v izmeri 281 m
2
, gospodarsko poslopje v izmeri 70 m

2
 in sadovnjak v izmeri 175 m

2 
na naslovu Cankarjeva ul. 

17, 4000 Kranj, ki stoji na  parc. št. 85, 86, vloţ. št. 32, k.o. Kranj, katere je lastnik Hudovernik Petra, Nova vas 

8E, 4205 PREDVOR. 
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 IZVRŠENO  

 

 

11. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje Sveta zavetišča za zapuščene ţivali – predlog 

Imenuje se Svet zavetišča za zapuščene ţivali za območje trinajstih gorenjskih občin (Občine Bled, 

Občine Bohinj, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Jesenice, Občine Kranjska gora, Občine Naklo, 

Občine Preddvor, Občine Radovljica, Občine Šenčur, Občine Trţič, Občine Ţiri, Občine Ţirovnica in 

Mestna občine Kranj) v naslednji sestavi:  

 Ivan Demšar, Komunalni redar Obĉine Jesenice, kot predstavnik obĉin na obmoĉju Upravne enote 

Jesenice. 

 Barbara Ĉiriĉ, univ.dipl.ekon., višja svetovalka II na Oddelku za gospodarske in premoţenjske zadeve 

v Mestni obĉini Kranj, kot predstavnica obĉin na obmoĉju Upravne enote Kranj. 

 Igor Triplat, obĉinski svetnik obĉine Radovljica, kot predstavnik obĉin na obmoĉju Upravne enote 

Radovljica. 

 Brane Kvasnik, Komunalni redar Obĉine Trţiĉ, kot predstavnik obĉin na obmoĉju Upravne enote 

Trţiĉ. 

 Branko Pirc, imetnik zavetišĉa za zapušĉene ţivali. 

 Ivo Ĉuĉnik, predstavnik Kinološkega društva Jesenice. 

 Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS. 

 

Mandat Sveta zavetišĉa traja štiri leta in zaĉne teĉi z dnem konstituiranja.  

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

B. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda 

Dijaški in študentski in dijaški Dom Kranj 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Dijaški in 

študentski dom Kranj imenuje: 

DANICA KOKOŠAR, rojena 1947, stanujoĉa Gorenjskega odreda 6, Kranj, gimnazijski maturant. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Dijaški in študentski dom Kranj! 

 IZVRŠENO  

 

C. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice v Svet javnega zavoda 

OŠ Helene Puhar Kranj 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Helene Puhar Kranj  

imenujejo: 

1. ANDREJ URBANC, rojen 13.05.1982, stanujoĉ Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj, gimnazijski maturant 

2. MILICA NOŢIĆ, rojena 1950, stanujoĉa Cesta Jake Platiša 17, Kranj, upokojenka 

3. NATAŠA MULEJ, rojena 1979, stanujoĉa Pševska cesta 24, Kranj, prof. sociologije in filozofije. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Helene Puhar Kranj! 

 IZVRŠENO  

 

D. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice v Svet javnega zavoda 

OŠ Predoslje Kranj 
Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Predoslje Kranj  

imenujejo: 

1. JANA PLESTENJAK, rojen 1948, stanujoĉa Bobovek 7, Kranj, upokojenka. 

2. DUŠANKA KOPOREC, rojena 1955, stanujoĉa Predoslje 102A, Kranj, univerzitetna izobrazba 

3. FRANC MARKOVIČ, rojen 1940, stanujoĉ Predoslje 16, Kranj, strojnik, upokojenec. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Predoslje Kranj! 

 IZVRŠENO  
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E. Predlog za razrešitev direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj 

Janeza Osojnika, direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj, se zaradi upokojitve predĉasno, z dnem 

30.12.2004, razreši z mesta direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

F. Soglasje k razrešitvi v.d. direktorice Gorenjskih lekarn in soglasje k imenovanju direktorice 

Gorenjskih lekarn 
1. Svet Mestne obĉine Kranj soglaša, da se gospo Barbaro Rems, univ.dipl.ekon, razreši z mesta v.d. 

direktorice javnega zavoda Gorenjske lekarne.  

2. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Gorenjskih lekarn, z dne 06.10.2004, s 

katerim se gospa Romana Rakovec, mag.farm., rojena 18.07.1970, stanujoĉa  Škofja Loka, Vešter 15, 

imenuje za direktorico Gorenjskih lekarn za obdobje 4-let. Mandat zaĉne teĉi z dnem pridobitve zadnjega 

soglasja obĉin ustanoviteljic. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

 

19. seja Sveta MOK – 24.11.2004 
 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2005 – OSNUTEK - 

NADALJEVANJE RAZPRAVE 

1. Sprejme se osnutek Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2005 z obrazloţitvami, predlaganimi 

spremembami in pripombami, podanimi v razpravi. 

2. Sprejme se osnutek programa prodaje obĉinskega premoţenja za leto 2005. 

3. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim Mestne obĉine Kranj za osnovno dejavnost za leto 

2005. 

4. Sprejmejo se kriteriji za vzdrţevanje cestne in komunalne infrastrukture za leto 2005. 

5. Sprejme se osnutek naĉrta delovnih mest za leto 2005. 

6. Sprejmejo se osnutki naĉrtov nabav, gradenj, investicijskega vzdrţevanja, obnov in transferov za leto 2005. 

7. Sprejme se osnutek finanĉnega naĉrta stanovanjskega sklada za leto 2005 z obrazloţitvijo. 

8. Sprejmejo se osnutki razvojnih programov Mestne obĉine Kranj za obdobje od leta 2005 do 2008. 

9. Sprejme se program drţavnih pomoĉi za leto 2005. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 20. SEJO SVETA 

 

4. ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – OSNUTEK – 

NADALJEVANJE RAZPRAVE 

Sprejme se osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišĉa s pripombami, podanimi v razpravi. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 20. SEJO SVETA 

 

5. ODLOK O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI 

KRANJ – OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni obĉini Kranj s 

pripombami, podanimi v razpravi. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 21. SEJO SVETA 

 

6. PRAVILNIK O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Pravilnika o uporabi športnih objektov v Mestni obĉini Kranj s pripombami, podanimi v 

razpravi. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 20. SEJO SVETA 

 

7. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – NADALJEVANJE 

RAZPRAVE 
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Sprejme se osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni obĉini Kranj s pripombami, podanimi v razpravi. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 20. SEJO SVETA 

 

8. PROGRAM KULTURE MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 2005 – 2010 – PREDLOG 

 

Sprejme se Program kulture Mestne obĉine Kranj za obdobje 2005-2010 – predlog. 

 IZVRŠENO 

 

9. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A) Akt o oblikovanju etaţne lastnine 

1. Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Kranj Mohorja Bogataja, univ.dipl.org., za podpis 

aktov o oblikovanju etaţne lastnine. 

2. Sprejme se osnutek Akta o oblikovanju etaţne lastnine. 

 IZVRŠENO  

 

10. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne 
Za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne imenuje: 

TADEJ GANTAR, rojen 1955, stanujoĉ Straţiška 29, Kranj, dipl.ing.farm., zaposlen PHARMAGAN d.o.o., 

Kranj. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gorenjske lekarne. 

 IZVRŠENO  

 

B. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda OŠ Straţišče Kranj 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Straţišĉe Kranj  

imenujejo: 

1. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoĉ Pševska 28, Kranj, višja izobrazba, upokojenec. 

2. GORAZD ZUPANĈIĈ, rojen 1958, stanujoĉ Pot v Bitnje 25, Kranj, dipl.ing.strojništva, zaposlen Sava 

Tires. 

3. BRANKO MESEC, rojen 1946, stanujoĉ Sp. Bitnje 25/A, Ţabnica, univ.dipl.ekon. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Straţišĉe Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

C. POPRAVEK SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV V SVET JAVNEGA ZAVODA OŠ 

HELENE PUHAR KRANJ 

1.  

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep številka: 06202-0009/2004-41/04 z dne 27.10.2004 o 

imenovanju predstavnikov v Svet javnega zavoda OŠ Helene Puhar Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

2.  

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Helene Puhar Kranj  

imenujejo: 

4. FRANC KOZINA, rojen 1952, stanujoĉ Struţevo 38A, Kranj, srednja izobrazba, zaposlen Iskra ISD d.d. 

5. MILICA NOŢIĆ, rojena 1950, stanujoĉa Cesta Jake Platiša 17, Kranj, upokojenka 

6. NATAŠA MULEJ, rojena 1979, stanujoĉa Pševska cesta 24, Kranj, prof. sociologije in filozofije. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Helene Puhar Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

 

20. seja Sveta MOK – 22.12.2004 
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2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Svet Mestne obĉine Kranj daje pobudo za izgradnjo avtocestnega prikljuĉka Kranj - sever, ki bi omogoĉil, 

da se vse kolone v primeru zastoja ali prometne nesreĉe na avtocesti izognejo Kranju in direktno zavijajo iz 

avtoceste proti severu.  

Pobuda se s pisno obrazloţitvijo ĉlana Sveta MOK g. Jelka Kacina posreduje Ministrstvu za promet, 

Ministrstvu za okolje in prostor ter Druţbi za avtoceste Republike Slovenije in se tako sproţi postopek za 

pripravo vse dokumentacije ter uvrstitev realizacije te pobude v leto 2006. 

 POSREDOVANO MINISTRSTVEMA IN DARSU DNE 30.12.2004  

 

1. Predstavnikom Mestne obĉine Kranj v Nadzornem svetu Komunale Kranj d.d. se predlaga, da storijo vse 

kar je v njihovi moĉi, da izpodbijejo imenovanje predsednika Nadzornega sveta Komunale Kranj d.d. na 1. 

konstitutivni seji tega sveta.  

 IZVRŠENO  

 

1. Mestna obĉina Kranj prekine najemno pogodbo z najemnikom Partner d.o.o, za najem poslovnega prostora 

v pritliĉju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 84,82 m2, ker ne spoštuje doloĉil najemne pogodbe in ni 

vzpostavil prvotnega stanja. 

 IZVRŠENO  

 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2005 – PREDLOG 

1. Sprejme se predlog Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2005 z obrazloţitvami. 

2. Sprejme se predlog programa prodaje obĉinskega premoţenja za leto 2005. 

3. Sprejme se kriteriji za delitev sredstev za vzdrţevanje cest, meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališĉ, 

otroških igrišĉ, javne razsvetljave in zelenih površin v izvenmestnih krajevnih skupnostih za leto 2005. 

4. Sprejme se predlog naĉrta delovnih mest za leto 2005. 

5. Sprejmejo se predlogi naĉrtov nabav, gradenj, investicijskega vzdrţevanja, obnov in transferov za leto 

2005. 

6. Sprejme se predlog finanĉnega naĉrta stanovanjskega sklada za leto 2005 z obrazloţitvijo. 

7. Sprejmejo se predlogi razvojnih programov Mestne obĉine Kranj za obdobje od leta 2005 do 2008. 

8. Sprejme se program drţavnih pomoĉi za leto 2005. 

9. Za delo svetniških skupin se v letu 2005 doloĉijo sredstva v višini 51.800,00 SIT za posameznega ĉlana 

Sveta na mesec. 

10. Sredstva zagotovljena v programu 13 Kultura na postavki 432001-001 Krajevni dom Primskovo se v višini 

zagotovljeni v proraĉunu lahko realizirajo le na naĉin, da na finanĉno fazno konstrukcijo obnove in prenove 

izda pozitivno soglasje Svet Mestne obĉine Kranj. 

11. Vse postopke v zvezi s spornimi nepremiĉninami na Koroški cesti se vodi tako, da bodo dosledno izpeljani 

tozadevni sklepi Nadzornega odbora Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 140/2004  

 

4.A ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – PREDLOG 

 

1. V 20. ĉlenu tega Odloka se spremeni rok za zaĉetek plaĉevanja nadomestila iz treh let na pet let tam, kjer je 

dala pobudo za spremembo namembnosti Mestna obĉina Kranj.  

2. Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišĉa s sprejetim amandmajem. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 140/2004  

 

5. ODLOK O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - 

PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališĉe Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 141/2004  

 

6. ODLOK O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ - PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 141/2004  

 

7. ODLOK O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA OSREDNJA KNJIŢNICA KRANJ - PREDLOG 
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Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj, predlog. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 141/2004  

 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 

9. PRAVILNIK O UPORABI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V MESTNI OBČINI KRANJ - 

PREDLOG 

1. Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni obĉini Kranj.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 2/2005  

2. Sprejme se Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 141/2004  

3. Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj v letu 2005 ugotovi, kateri športni objekti so v lasti Mestne obĉine 

Kranj in predlaga, s katerimi športnimi objekti bo upravljal Zavod za šport Kranj in s katerimi objekti bodo 

upravljali drugi upravljavci in to posreduje v potrditev na sejo Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU  

4. Obĉinska uprava Mestne obĉine Kranj v letu 2005 pripravi ustrezen naĉin odnosa Mestne obĉine Kranj in 

Zavoda za šport Kranj do dela trenerjev v športnih klubih in društvih na naĉin, kot ga ima drţava.  

 V IZVRŠEVANJU  

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Pomoč delavcem ob stečaju Planike d.d. 

Sindikatu Planike Kranj se na podlagi pogodbe za reševanje socialne stiske vseh delavcev Planike d.d., ki so 

socialno ogroţeni in imajo na dan 14.12.2004 prijavljeno stalno prebivališĉe v Mestni obĉini Kranj ter so zaradi 

steĉajnega postopka izgubili zaposlitev, nakaţe 2.500.000,00 SIT. 

 IZVRŠENO  

 

B. POSAMEZNI PROGRAM ODDAJE  PREMOŢENJA V NAJEM za oddajo v najem nepremičnine – 

zemljišča parcelna številka 182/1, neplodno  v izmeri 23923 m2,  vpisanega v vloţni številki 11 k.o. Huje, v 

izmeri 46 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna številka 182/1, 

neplodno v izmeri 23923 m2, vpisanega v vloţni številki 11 k.o. Huje, v skupni  izmeri 46 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda druţbi Bellani in Bellani d.n.o., Ljubljanska c. 1a, Kranj, v najem nepremiĉnino 

– del zemljišĉa parcelna številka 182/1, neplodno v izmeri 23923 m2, vpisanega v vloţni številki 11 k.o. 

Huje, v skupni izmeri 46 m2, za meseĉno najemnino 450,00 SIT/m2, kar za 46 m2 znaša skupaj 20.700,00 

SIT, znesek pa ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 182/1, neplodno v izmeri 23923 m2, vpisanega v vloţni številki 11 k.o. Huje, v 

skupni izmeri 46 m2. 

 IZVRŠENO  

 

C. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE PREMOŢENJA za prodajo nepremičnine – dela zemljišča 

parc. št. 583/6, neplodno v izmeri 830 m
2
, njiva v izmeri 121 m

2
 in travnik v izmeri 72 m

2
,  vpisanega v 

vloţni številki 247, k.o. Drulovka 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 583/6, neplodno v izmeri 830 m
2
, njiva v izmeri 121 m

2
 in travnik v izmeri 72 m

2
,  vpisanega v 

vloţni številki 247, k.o. Drulovka. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Kepic Janezu, Drulovka 2, Kranj del zemljišĉa parcelna številka 583/6, 

neplodno v izmeri 830 m
2
, njiva v izmeri 121 m

2
 in travnik v izmeri 72 m

2
,  vpisanega v vloţni številki 247, 

k.o. Drulovka v pribliţni izmeri 60 m
2
 za 19.184,00 SIT/m2, kar za 60 m

2
 znaša 1.151.040,00 SIT. Vse 

stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 583/6, neplodno v izmeri 830 m
2
, njiva v izmeri 

121 m
2
 in travnik v izmeri 72 m

2
,  vpisanega v vloţni številki 247, k.o. Drulovka, ki bo odpisano od vloţne 

številke 247, k.o. Drulovka in vpisano v novo vloţno številko iste k.o., vpiše pravica sluţnosti Mestne 

obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 583/6, neplodno v izmeri 830 m
2
, njiva v izmeri 121 m

2
 in travnik v izmeri 72 

m
2
,  vpisanega v vloţni številki 247, k.o. Drulovka. 

 IZVRŠENO  

 

D. POSAMEZNI PROGRAM NAKUPA PREMOŢENJA za nakup 3/10 nerazdelnega deleţa 

nepremičnine – stavba, ki stoji na zemljišču parc. št. 249/2, poslovna stavba v izmeri 1898 m2, garaţa v 

izmeri 293 m2 in dvorišče v izmeri 782 m2, vse vpisane v vl. št. 266, k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup 3/10 nerazdelnega deleţa nepremiĉnine, 

stavbe, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 249/2, poslovna stavba v izmeri 1898 m2, garaţa v izmeri 293 m2 in 

dvorišĉe v izmeri 782 m2, vse vpisane v vl. št. 266, k.o. Huje. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Tekstilindus Kranj, p.o. – v steĉaju, Savska cesta 34, 4000 Kranj, 3/10 

nerazdelnega deleţa nepremiĉnine – stavba, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 249/2, poslovna stavba v izmeri 

1898 m2, garaţa v izmeri 293 m2 in dvorišĉe v izmeri 782 m2, vse vpisane v vl. št. 266, k.o. Huje, za 

predvideno ceno 37.000.000,00 SIT. 

 IZVRŠENO 

 

E. Predkupna pravica za shrambo na naslovu Prešernova ulica 15 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 749.520,00 SIT, kar je 72.000,00 SIT/m
2
 ne uveljavlja predkupne pravice za 

shrambo v izmeri 10,41 m
2
 na naslovu Prešernova ul. 15, 4000 Kranj, ki stoji na  parc. št. 15, vloţ. št. 2265, k.o. 

Kranj, katere so lastniki Miloš Štempihar, Ul. 31. divizije 4, Kranj, Anuša Marija Štempihar, Ul. Milana Majcna 

49A, Ljubljana, Nada Bavdaţ Štempihar, Valvazorjeva 5, Ljubljana, Marija Ĉerne, Ul. Milana Majcna 49A, 

Ljubljana. 

 IZVRŠENO  

 

F. Predkupna pravica za stanovanje na naslovu Kokrški breg 5, Kranj 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 5.200.000,00 SIT, kar je 57.778,00 SIT/m
2 

ne uveljavlja predkupne pravice za 

stanovanje v izmeri 90 m
2
 na naslovu Kokrški breg 5, 4000 Kranj, ki stoji na  parc. št. 258/1, vloţ. št. 1960, k.o. 

Kranj, katere je lastnik Mulalić Edita, Kokrški breg 5, 4000 Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

G. Predkupna pravica za stavbišče na naslovu Tomšičeva ul. 25, Kranj 
Mestna obĉina Kranj za ceno, 19.000.000,00 SIT, kar je 188.119,00 SIT/m

2
 ne uveljavlja predkupne pravice za 

pritliĉje, 1. nadstropje in podstrešne v izmeri 101 m
2
, na naslovu Tomšiĉeva ul. 25, 4000 Kranj, ki stoji na  parc. 

št. 135, vloţ. št. 172, k.o. Kranj, katere je lastnik Joţko Horvat, Tomšiĉeva ul. 25, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

 

 

21. seja Sveta MOK – 26.1.2005 

 
2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

Obĉinska uprava naj preuĉi moţnost spremembe doloĉila Prostorskih ureditvenih pogojev v zvezi s spremembo 

doloĉbe o obveznem 4 m odmiku objekta od parcelne meje, saj je taka doloĉba sprejemljiva le pri parcelah, ki so 

veĉje od cca 800m2, pri manjših pa je potrebno smiselno doloĉati minimalne odmike. Prouĉi pa naj se tudi 

velikost in oblike gradbenih parcel, s katerimi naj bi bila smiselno povezana zahteva po odmiku objektov od 

parcelnih meja. 

 IZVRŠENO 

 

4. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU PŠEVO – PREDLOG (PRVA OBRAVNAVA) 

Sprejme se predlog (prva obravnava) odloka o obĉinskem lokacijskem naĉrtu Pševo, s pripombami, podanimi v 

razpravi. 

 PREDLOG V DRUGI OBRAVNAVI BO PREDLOŢEN NA ENO NASLEDNJIH SEJ  

 

5. ODLOK O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI 

KRANJ - PREDLOG 

Sprejme se Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni obĉini Kranj. 
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 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 11/2005  

 

6. PROBLEMATIKA DEPONIJE TENETIŠE  
1. Širitev deponije na polje B2 se ne izvede. 

 IZVRŠENO   

2. Na deponiji Tenetiše se predvidi objekt za predelavo odpadkov za podregijo Kranj za pribliţno 100.000 

ljudi. 

 IZVRŠENO 

3. Priĉne se s postopki izdelave novega lokacijskega naĉrta za deponijo Tenetiše, ki mora na novo doloĉiti 

meje deponijskega prostora za bodoĉe objekte s tem, da se ti ne pribliţujejo bliţnjim naseljem. V sklopu 

lokacijskega naĉrta je potrebno najti ustrezne rešitve za zmanjšanje prometne obremenitve na obmoĉju 

deponije in zlasti prouĉiti vse moţne vplive deponije na okolico (hrup, prav, promet, izcedne vode, smrad in 

drugo). 

 V IZVRŠEVANJU  

4. Z metodo projektnega pristopa se bodo ob izdelavi lokacijskega naĉrta predloţile idejne rešitve vseh 

predvidenih objektov z opisom predlaganega tehnološkega postopka. 

 V IZVRŠEVANJU  

 

7. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2005 

Sprejme se Program športa v Mestni obĉini Kranj za leto 2005 – predlog. 

 IZVRŠENO 

 

8. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. POSAMEZNI PROGRAM ODDAJE PREMOŢENJA V NAJEM za oddajo v najem nepremičnine – 

poslovnega prostora v pritličju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišču 

parcelna številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna številka 873, v velikosti 28,36 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju objekta 

na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. Klanec, vloţna 

številka 873, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc      v izmeri 2,61 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda Benchellali Messaoudu, Vreĉkova 11, 4000 Kranj v najem poslovni prostor v 

pritliĉju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. 

Klanec, vloţna številka 873, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc      v izmeri 2,61 m2, 

      za izklicno meseĉno najemnino 36.868,00 SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z 

veljavno zakonodajo, za opravljanje ĉevljarske dejavnosti. 

      Poslovni prostor je trenutno prazen, primeren pa je za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, 

trgovinske in drugih dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora 

v pritliĉju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/9 k.o. 

Klanec, vloţna številka 873, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- poslovni prostor      v izmeri 23,92 m2, 

- vetrolov      v izmeri 1,83 m2, 

- wc      v izmeri 2,61 m2. 

 IZVRŠENO   

 

B. POSAMEZNI PROGRAM UPRAVLJANJA PREMOŢENJA - prenos upravljanja poslovnega 

prostora v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 

321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišče v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v 

izmeri 12 m2, vpisanega v vloţni številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – poslovni prostor v kleti 

objekta na naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 321, stanovanjska 

stavba v izmeri 131 m2, dvorišĉe v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vpisanega 

v vloţni številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2. 
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2. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – poslovnega prostora v kleti objekta na 

naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 321, stanovanjska stavba v 

izmeri 131 m2, dvorišĉe v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vpisanega v vloţni 

številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2 na Gorenjsko umetniško društvo Kranjski komedijanti Kranj, 

Strmov 7, Kranj. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja za 

nepremiĉnino – poslovni prostor v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stojeĉega na 

zemljišĉu parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišĉe v izmeri 93 m2, njiva v 

izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vpisanega v vloţni številki 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2. 

 IZVRŠENO  

 

C. POSAMEZNI PROGRAM NAKUPA PREMOŢENJA - za nakup nepremičnine – zemljišč, ki bodo 

uporabljena za rekonstrukcijo krajevne ceste skozi naselje Britof pri Kranju, in sicer parc. št. 395/10, 

dvorišče v pribliţni izmeri 19 m2, v vl. št. 269, parc. št. 395/5, dvorišče v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. št. 

270, parc. št. 389/2, dvorišče v pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 251, parc. št. 388/4, stanovanjska stavba v 

pribliţni izmeri 19 m2, v vl. št. 1082, parc. št. 388/2, dvorišče v pribliţni izmeri 23 m2, v vl. št. 250, parc. 

št. 386/5, dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2 in parc. št. 386/6, dvorišče v pribliţni izmeri 6 m2, obe v vl. št. 

517, parc. št. 383/2, dvorišče v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 583, parc. št. 382/3, dvorišče v pribliţni 

izmeri 3 m2, v vl. št. 582, parc. št. 382/2, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 1024, parc. št. 380/1, dvorišče 

v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 858, parc. št. 378/1, dvorišče v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 658, parc. št. 

379/2, dvorišče v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 444, parc. št. 377/2, dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. 

št. 624, parc. št. 408/2, dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 181, parc. št. 376/3, dvorišče v pribliţni 

izmeri 8 m2, v vl. št. 473, parc. št. 376/4, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 960, parc. št. 375/2, dvorišče v 

pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 121, parc. št. 53/2, travnik v pribliţni izmeri 43 m2, v vl. št. 669, parc. št. 

55/3, dvorišče v pribliţni izmeri 46 m2, v vl. št. 57, parc. št. 396/12, dvorišče v pribliţni izmeri 25 m2, v vl. 

št. 573,parc. št. 398/10, pot v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 374, parc. št. 398/1, sadovnjak v pribliţni 

izmeri 4 m2, v vl. št. 375, parc. št. 400/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 21 m2 in parc. št. 400/3, dvorišče v 

pribliţni izmeri 14 m2, obe v vl. št. 316, parc. št. 401/3, dvorišče v pribliţni izmeri 3 m2 in parc. št. 401/2, 

travnik v pribliţni izmeri 14 m2, obe v vl. št. 442, parc. št. 401/1, sadovnjak v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. 

št. 48, parc. št. 402/2, dvorišče v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 387, parc. št. 403/3, dvorišče v pribliţni 

izmeri 33 m2, v vl. št. 307, parc. št. 410/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 16 m2 in parc. št. 410/2, dvorišče v 

pribliţni izmeri 11 m2, v vl. št. 230, parc. št. 406, dvorišče v pribliţni izmeri 6 m2, v vl. št. 124, parc. št. 

407/2, dvorišče v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 909, parc. št. 360/1, travnik v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. 

št. 341, parc. št. 358/2, dvorišče v pribliţni izmeri 33 m2 in parc. št. 358/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 19 

m2, obe v vl. št. 214, parc. št. 356/20, dvorišče v pribliţni izmeri 32 m2, v vl. št. 480, vse k.o. Britof 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa, ki bodo 

uporabljena za rekonstrukcijo krajevne ceste skozi naselje Britof pri Kranju, in sicer parc. št. 395/10, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 19 m2, v vl. št. 269, parc. št. 395/5, dvorišĉe v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. št. 

270, parc. št. 389/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 251, parc. št. 388/4, stanovanjska stavba v 

pribliţni izmeri 19 m2, v vl. št. 1082, parc. št. 388/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 23 m2, v vl. št. 250, parc. 

št. 386/5, dvorišĉe v pribliţni izmeri 5 m2 in parc. št. 386/6, dvorišĉe v pribliţni izmeri 6 m2, obe v vl. št. 

517, parc. št. 383/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 583, parc. št. 382/3, dvorišĉe v pribliţni 

izmeri 3 m2, v vl. št. 582, parc. št. 382/2, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 1024, parc. št. 380/1, dvorišĉe 

v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 858, parc. št. 378/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 658, parc. št. 

379/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 444, parc. št. 377/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. 

št. 624, parc. št. 408/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 181, parc. št. 376/3, dvorišĉe v pribliţni 

izmeri 8 m2, v vl. št. 473, parc. št. 376/4, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 960, parc. št. 375/2, dvorišĉe 

v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 121, parc. št. 53/2, travnik v pribliţni izmeri 43 m2, v vl. št. 669, parc. št. 

55/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 46 m2, v vl. št. 57, parc. št. 396/12, dvorišĉe v pribliţni izmeri 25 m2, v vl. 

št. 573, parc. št. 398/10, pot v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 374, parc. št. 398/1, sadovnjak v pribliţni 

izmeri 4 m2, v vl. št. 375, parc. št. 400/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 21 m2 in parc. št. 400/3, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 14 m2, obe v vl. št. 316, parc. št. 401/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2 in parc. št. 401/2, 

travnik v pribliţni izmeri 14 m2, obe v vl. št. 442, parc. št. 401/1, sadovnjak v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. 

št. 48, parc. št. 402/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 387, parc. št. 403/3, dvorišĉe v pribliţni 

izmeri 33 m2, v vl. št. 307, parc. št. 410/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 16 m2 in parc. št. 410/2, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 11 m2, v vl. št. 230, parc. št. 406, dvorišĉe v pribliţni izmeri 6 m2, v vl. št. 124, parc. št. 

407/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 909, parc. št. 360/1, travnik v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. 

št. 341, parc. št. 358/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 33 m2 in parc. št. 358/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 19 

m2, obe v vl. št. 214, parc. št. 356/20, dvorišĉe v pribliţni izmeri 32 m2, v vl. št. 480, vse k.o. Britof.  
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2. Mestna obĉina Kranj za ceno 23.520,00 SIT/m2 kupi bremen prosta zemljišĉa od:  

- Štern Margarete, Britof 1, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 395/10, dvorišĉe v pribliţni izmeri 19 m2, v 

vl. št. 269, k.o. Britof, 

- Drempetiĉ Emila, Britof 2, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 395/5, dvorišĉe v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. 

št. 270, k.o. Britof, 

- Bertoncelj Ivane, Britof 16, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 389/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 17 m2, v 

vl. št. 251, k.o. Britof, 

- Rovtar Franca, Britof 17, 4000 Kranj in Reţun Vanje, Britof 17, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. 

št. 388/4, stanovanjska stavba v  pribliţni izmeri 19 m2, v vl. št. 1082, k.o. Britof, 

- Bratina Bernarde, Britof 82, 4000 Kranj in Bratina Janka, Britof 18, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa 

parc. št. 388/2, dvorišĉe v  pribliţni izmeri 23 m2, v vl. št. 250, k.o. Britof, 

- Bodiroţa Mladena in Ratka oba Britof 105, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 386/5, dvorišĉe v  

pribliţni izmeri 5 m2 in parc. št. 386/6, dvorišĉe v  pribliţni izmeri 6 m2, obe v vl. št. 517, k.o. Britof, 

- Šenk Gregorja, Britof 21, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 383/2, dvorišĉe v izmeri 3 m2, v vl. št. 583, 

k.o. Britof 

- Šenk Gregorja, Britof 21, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 382/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. 

št. 582, k.o. Britof, 

- Šenk trade, d.d., Britof 23, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 382/2, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 

1024, k.o. Britof, 

- Mencigar Andreje, Britof 22, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 380/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 5 m2, v 

vl. št. 858, k.o. Britof, 

- Šenk Marija, Britof 23, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 378/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 

658, k.o. Britof, 

- Šenk Franc, Britof 23, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 379/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 

444, k.o. Britof, 

- Strouken roj. Kocjanĉiĉ Bernarde, Aljaţeva cesta 8, 4260 Bled, del zemljišĉa parc. št. 377/2, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 624, k.o. Britof, 

- Strouken roj. Kocjanĉiĉ Bernarde, Aljaţeva cesta 8, 4260 Bled, del zemljišĉa parc. št. 408/2, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 181, k.o. Britof, 

- Arvaj Antona in Ivane, oba Britof 25, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 376/3, dvorišĉe v izmeri 

8 m2, v vl. št. 473, k.o. Britof, 

- Arvaj Antona, Britof 25, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 376/4, pot v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 960, 

k.o. Britof, 

- Košnjek Ivane in Jerneja, oba Britof 26, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 375/2, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 3 m2, v vl. št. 121, k.o. Britof, 

- Habjaniĉ Antonain Kert Tanje, oba Britof 29, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 53/2, travnik v 

pribliţni izmeri 43 m2, v vl. št. 669, k.o. Britof, 

- Habjaniĉ Antona in Kert Tanje, oba Britof 29, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 55/3, dvorišĉe 

v pribliţni izmeri 46 m2, v vl. št. 57, k.o. Britof, 

- Osterman Angele in Roberta, oba Britof 120, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 396/12, dvorišĉe 

v pribliţni izmeri 25 m2, v vl. št. 573, k.o. Britof, 

- Osterman Angele in Roberta, oba Britof 120, 4000 Kranj, vsak do 1/6, Stare Emila in Katarine, oba 

Kovaĉiĉeva ulica 10, 4000 Kranj, vsak do 1/6, Svetina Andreja in Petra, oba Britof 121, 4000 Kranj, vsak do 

1/24, Svetina Marijane, Mrakova 1, 4000 Kranj, do 1/6 in Svetina Mateje, Britof 212, 4000 Kranj, do 1/12, 

del zemljišĉa parc. št. 398/10, pot v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 374, k.o. Britof, 

- Beton Dušana, Kamna Gorica 56, 4246 Kamna Gorica, del zemljišĉa parc. št. 398/1, sadovnjak v pribliţni 

izmeri 4 m2, v vl. št. 375, k.o. Britof, 

- Šter Damijane, Britof 136, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 400/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 21 m2 in 

parc. št. 400/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 14 m2, obe v vl. št. 316, k.o. Britof, 

- Presek Bojana, Britof 151, 4000 Kranj in Šarc Tomaţa, Pot v Bitnje 49, 4000 Kranj, vsak do ½ del 

zemljišĉa parc. št. 401/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2 in parc. št. 401/2, travnik v pribliţni izmeri 14 m2, 

obe v vl. št. 442, k.o. Britof, 

- Drempetiĉ Janeza, Britof 152, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 401/1, sadovnjak v pribliţni izmeri 14 m2, 

v vl. št. 48, k.o. Britof, 

- Lavrenĉiĉ Dušana, Kosovelje 12, 6221 Dutovlje, do 7/24 in Drempetiĉ Francija, Britof 156, 4000 Kranj, do 

17/24, del zemljišĉa parc. št. 402/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 387, k.o. Britof, 

- Moĉnik Marjana, Britof 162, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 403/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 33 m2, v 

vl. št. 307, k.o. Britof, 
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- Ţibert Pavla, Britof 164, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 410/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 16 m2 in 

parc. št. 410/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 11 m2, v vl. št. 230, k.o. Britof, 

- Boncelj Igorja, Britof 165, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 406, dvorišĉe v pribliţni izmeri 6 m2, v vl. št. 

124, k.o. Britof, 

- Boncelj Igorja, Britof 165, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 407/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 3 m2, v vl. 

št. 909, k.o. Britof, 

- Gartnar Jane in Jenštrle Zlate, obe Britof 187, 4000 Kranj, vsaka do ½ del zemljišĉa parc. št. 360/1, travnik 

v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 341, k.o. Britof, 

- Mubi Marija, Britof 190, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 358/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 33 m2 in 

parc. št. 358/3, sadovnjak v pribliţni izmeri 19 m2, obe v vl. št. 214, k.o. Britof, 

- Jevšek Igorja in Rudolfa, oba Britof 209, 4000 Kranj, vsak do ½ del zemljišĉa parc. št. 356/20, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 32 m2, v vl. št. 480, k.o. Britof. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉ, ki 

bodo uporabljena uporabljena za rekonstrukcijo krajevne ceste skozi naselje Britof pri Kranju. 

 IZVRŠENO  

 

E. POSAMEZNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S PREMOŢENJEM za neodplačno odtujitev 

nepremičnine – zemljišče parc. št. 101, pašnik v izmeri 614 m2, vpisano v vl. št. 46, Spodnja Besnica 

1. Sprejme se posamezni program razpolaganja s premoţenjem - za neodplaĉno odtujitev nepremiĉnine – 

zemljišĉe parc. št. 101, pašnik v izmeri 614 m2, vpisano v vl. št. 46, Spodnja Besnica. 

2. Mestna obĉina Kranj sklene pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim s Franjom 

Kutnjakom, Senoţeti 64, 4201 Zgornja Besnica za zemljišĉe  parc. št. 101, pašnik v izmeri 614 m2, vpisano 

v vl. št. 46, Spodnja Besnica. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z 

dejanskim za zemljišĉe parc. št. 101, pašnik v izmeri 614 m2, vpisano v vl. št. 46, Spodnja Besnica. 

 IZVRŠENO 

 

F. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE PREMOŢENJA za prodajo nepremičnine – dela skupnega 

hodnika v izmeri 3,4428 m2 v objektu na naslovu Kidričeva cesta 47a v Kranju, stoječega na zemljišču 

parcelna številka 893/3, stavba, vpisanem v vloţni številki 2116, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela skupnega hodnika v 

izmeri 3,4428 m2 v objektu na naslovu Kidriĉeva cesta 47a v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna 

številka 893/3, stavba, vpisanem v vloţni številki 2116, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na Zavodu Revita, Kidriĉeva cesta 47a, 4000 Kranj del skupnega hodnika v 

izmeri 3,4428 m2 v objektu na naslovu Kidriĉeva cesta 47a v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna 

številka 893/3, stavba, vpisanem v vloţni številki 2116, k.o. Kranj v deleţu 39,05 %, za kupnino v višini 

265.804,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz 

pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - dela 

skupnega hodnika v izmeri 3,4428 m2 v objektu na naslovu Kidriĉeva cesta 47a v Kranju, stojeĉega na 

zemljišĉu parcelna številka 893/3, stavba, vpisanem v vloţni številki 2116, k.o. Kranj v deleţu 39,05 %. 

 V IZVRŠEVANJU  

 

G. Naravna nesreča  v jugovzhodni Aziji 

1. Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj se v mesecu februarju 2005 zagotovi 500.000,00 

tolarjev za namen naravne nesreĉe v jugovzhodni Aziji. 

2. Od tega se 250.000,00 tolarjev nakaţe na Rdeĉi kriţ Slovenije, TRR NLB: 02922-0019831742, sklic 4014, 

pripis: »potres JV Azija«, 250.000,00 tolarjev pa na Karitas, Slovenski karitas, TRR NLB: 02140-

0015556761, sklic: 1212044, pripis: Cunami-Azija. 

 IZVRŠENO  

 

9. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej 

I.  

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej  imenujejo: 

1. IRENA RAHOTINA, rojena 1961, stanujoĉa Begunjska ulica 15, Kranj, univ.dipl.zgod., zaposlena na 

Ekonomski šoli Kranj – predsednica. 

2. JANEZ DRAKSLER, rojen 1975, stanujoĉ Zasavska cesta 36a, Kranj, študent – ĉlan. 
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3. BORUT ZATLER, rojen 1968, stanujoĉ Planina 25, Kranj, ing. kemijske tehnologije, zaposlen na 

Ministrstvu za finance – Carinski urad Ljubljana – ĉlan. 

4. DANICA KOKOŠAR, rojena 1947, stanujoĉa Gorenjskega odreda 6, Kranj, gimnazijski maturant – 

ĉlanica. 

5. MATEJKA MOHORIĈ, rojena 1978, stanujoĉa Gubĉeva ulica 7, Kranj, univ. dipl. kulturologinja, 

študentka – ĉlanica. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 

II. 

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep št. 10301-0003/2002-88-41/14 z dne 22.1.2003 o imenovanju 

predstavnikov v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej. 

 IZVRŠENO   

 

B. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj 

 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Prešernovo gledališĉe Kranj  

imenujejo: 

1. MATEVŢ KLEĈ, rojen 1951, stanujoĉ Pod gozdom 8, Zgornja Besnica, višja izobrazba, zaposlen na 

Upravni enoti Kranj – predsednik. 

2. VITOMIR ROŢEJ, rojen 1974, stanujoĉ Franca Rozmana – Staneta 11, Kranj, absolvent – ĉlan. 

3. ALEKSANDER RAVNIKAR, rojen 1951, stanujoĉ Krašnova 19, Kranj, univ.dipl.prav., zaposlen 

Ljubljanske trţnice d.o.o. – ĉlan. 

4. NATAŠA ROBEŢNIK, rojena 1979, stanujoĉa Kutinova ulica 2, Kranj, absolventka – ĉlanica. 

5. IGOR ŢULA, rojen 1972, stanujoĉ Kebetova 18, Kranj, univ.dipl.org., zaposlen Intertrade sistemi d.o.o. – 

ĉlan. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO   

 

C. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj 

 

I. 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj  

imenujejo: 

1. ANDREJ DOLENC, rojen 1981, stanujoĉ Zgornje Bitnje 27, Ţabnica, študent – predsednik. 

2. ŠTEFAN KADOIĈ, rojen 1933, stanujoĉ Ruĉigajeva 33, Kranj, mag. ek. znanosti, upokojenec – ĉlan. 

3. KAMEL MERDJADI, rojen 1943, stanujoĉ Ul. Rudija Papeţa 1, Kranj, dipl.oec., zaposlen Merdiadi d.o.o. 

– ĉlan. 

4. INGRID KLEMENĈIĈ, rojena 1965, stanujoĉa Zgornje Bitnje 121, Ţabnica, specialna pedagoginja, 

zaposlena na OŠ Simon Jenko Kranj – ĉlanica. 

5. PETRA MOHORĈIĈ, rojena 1978, stanujoĉa Zagrajškova 21, Kranj, profesorica klavirja, zaposlena v 

Glasbeni šoli Kranj – ĉlanica. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 

II. 

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep št. 10801-0001/00-388-2/01 z dne 23.10.2002 o imenovanju 

predstavnikov v Svet javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj. 

 IZVRŠENO   

 

 

D. Imenovanje predstavnikov v Strokovno komisijo za vrednotenje javnih kulturnih programov 

 

Za ĉlane Strokovne komisije za vrednotenje javnih kulturnih programov se imenujejo: 

1. MATEVŢ OMAN, rojen 1939, stanujoĉ Pševo 28, Kranj, višja izobrazba, upokojenec – predsednik. 

2. JURE KRISTAN, rojen 1979, stanujoĉ Trojarjeva 32, Kranj, študent –ĉlan. 

3. NATAŠA ROBEŢNIK, rojena 1979, stanujoĉa Kutinova ulica 2, Kranj, absolventka – ĉlanica. 

4. MANCA BEŢEK, rojena 1976, stanujoĉa Draţgoška ulica 5, Kranj, absolventka – ĉlanica. 

5. MARIJA VREĈEK, rojena 1966, stanujoĉa Zoisova 17, Kranj, visoka izobrazba, zaposlena na Ekonomski 

šoli Kranj – ĉlanica. 
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6. dr. ZDRAVKO KALTNEKAR, rojen 1929, stanujoĉ Ruĉigajeva 36, Kranj, dipl.ing.prof., upokojenec – 

ĉlan. 

7. MILAN KOŠIR, rojen 1958, stanujoĉ Begunjska ulica 15, Kranj, magister organizacijskih znanosti, 

zaposlen v Zavarovalnici Maribor, PE Kranj – ĉlan. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO   

 

E. Imenovanje predstavnikov v Strokovno komisijo za ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov 

 

Za ĉlane Strokovne komisije za ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov se imenujejo: 

1. STANISLAV BOŠTJANĈIĈ, rojen 1942, stanujoĉ Podrovnik 81, Zg. Besnica, univ.dipl.prav., zaposlen na 

Okroţnem drţavnem toţilstvu Kranj. 

2. BORUT FARĈNIK, rojen 1954, stanujoĉ Britof 388, Kranj, univ.dipl.prof.športne vzgoje, zaposlen SI 

SPORT d.o.o. 

3. GAŠPER KLEĈ, rojen 1980, stanujoĉ Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, študent. 

4. MAKSIMILJAN SAGADIN, rojen 1951, stanujoĉ Ţupanĉiĉeva 39, Kranj, visoka izobrazba, zaposlen na 

Zavodu za varstvo kulturne dedišĉine. 

5. KLEMEN URANKAR, rojen 1974, stanujoĉ Staretova 56, Kranj, univ.dipl.org. zaposlen na Ekonomski 

šoli Kranj. 

6. JANEZ PORENTA, rojen 1959, stanujoĉ Škofjeloška cesta 32, Kranj, osnovnošolska izobrazba. 

7. TOMO ĈESEN, rojen 1959, stanujoĉ Pševska 29, Kranj, srednješolska izobrazba. 

8. BORUT NUNAR, rojen 1970, stanujoĉ Hrib 14, Preddvor, dipl.prof. športne vzgoje, zaposlen na 

Organizacijskem komiteju Pokljuka. 

9. BOJAN HOMAN, rojen 1969, stanujoĉ Zg. Bitnje 315, Ţabnica, trgovski poslovodja. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO   

 

 

22. seja Sveta MOK – 23.2.2005 
 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

Nadzorni odbor Mestne obĉine Kranj naj pregleda postopek razpisa in izbire izvajalca za prometni nadzor pri 

vstopu v staro mestno jedro Kranja. 

 IZVRŠENO 

 

3. ODLOK O UREDITVI IN VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ - 

OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni obĉini Kranj s pripombami, 

podanimi v razpravi. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 23. SEJO SVETA   

 

4. ODLOK O NADZORSTVU NAD IZVAJANJEM PREDPISOV MESTNE OBČINE KRANJ - 

OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odloka o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne obĉine Kranj s pripombami, 

podanimi v razpravi. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 23. SEJO SVETA   

 

6. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Predlog za imenovanje direktorja Javnega zavoda Zavod za šport Kranj 

1. Joţe Jenšterle, univ.dipl.ekon., roj. 24.2.1954, stanujoĉ Ţupanĉiĉeva 2, Kranj, se imenuje za vršilca 

dolţnosti direktorja Javnega zavoda Zavod za šport Kranj od 1.3.2005 dalje za dobo najveĉ dvanajst 

mesecev, v skladu z Odlokom o ustanoviti javnega zavoda Zavod za šport Kranj pa se izvede ponovni razpis. 

2. Obĉinska uprava skupaj z vodstvom Zavoda za šport prouĉi Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za 

šport Kranj in Pravila Zavoda za šport Kranj ter ju uskladi z  Zakonom o športu in prouĉi pristojnosti in 

odgovornosti Zavoda za šport. 

 IZVRŠENO   
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B. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna sluţba 

Kranj 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna sluţba 

Kranj imenujejo: 

1. MIRKO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoĉ Drulovka 42c, Kranj, strojni tehnik, zaposlen Aligator d.o.o. 

2. ALOJZ HAFNER, rojen 1952, stanujoĉ Srednje Bitnje 61, Ţabnica, strojni tehnik, zaposlen Iskra merilne 

naprave. 

3. ALOJZIJ JEŠE, rojen 1954, stanujoĉ Jama 26, Mavĉiĉe, osnovnošolska izobrazba, kmetovalec. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna sluţba Kranj. 

 IZVRŠENO   

 

C. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj, kot lokalne skupnosti, v Svet javnega zavoda Dom 

upokojencev Kranj 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj, kot lokalne skupnosti, se v Svet javnega zavoda Dom upokojencev Kranj 

imenuje: 

JOŢE DOLENC, rojen 1937, stanujoĉ Oprešnikova 68, Kranj, upokojenec. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO   

 

D. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole  

Svet Mestne obĉine Kranj daje pozitivno mnenje obema kandidatoma, ki sta se prijavila na razpis za ravnatelja 

Srednje poklicne in strokovne šole in sicer: mag. Lidiji Grmek Zupanc, profesorici slovenskega jezika in 

filozofije, rojeni 05.05.1961, stanujoĉi Kopališka ulica 11, Kranj in g. Tomu Grahku, univ.dipl.org., rojenemu 

02.07.1960, stanujoĉemu Cesta 1. maja 61, Kranj, ker sta oba prijavljena kandidata primerna in izpolnjujeta vse 

v razpisu zahtevane pogoje. 

 IZVRŠENO   

 

 

23. seja Sveta MOK – 23.3.2005 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

Obĉinska uprava do naslednje seje v aprilu pripravi transparentno poroĉilo o projektih, ki se trenutno izvajajo, s 

ĉasovno opredelitvijo zaĉetka in zakljuĉka, kdaj je zadnji rok zakljuĉka projekta, ĉe se le-ta ne realizira v 

naĉrtovanem projektnem ĉasu, kdo je vodja projekta, kdo odgovorna oseba projekta in iz katerih proraĉunskih 

postavk se ĉrpajo sredstva za posamezen projekt.  

 POROČILO O PROJEKTIH PREDLOŢENO NA 24. SEJO SVETA MOK 

 

3. SPREMEMBE POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ  - PREDLOG 

Sprejmejo se Spremembe Poslovnika Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 38/2005 

 

4. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PLANINA-JUG – PREDLOG 

(PRVA OBRAVNAVA) 

1. Obĉinska uprava prouĉi obstojeĉo ureditev problematike t.i. vrtiĉkarjev, zlasti v zvezi s postavitvijo 

montaţnih objektov in predlaga morebitne spremembe, ĉe ugotovi, da dosedanja ureditev ni dovolj 

ţivljenjska. Skratka doreĉe se politika v zvezi z vrtiĉki na obmoĉju Mestne obĉine Kranj.  

2. Sprejme se predlog (prva obravnava) Odloka o obĉinskem lokacijskem naĉrtu obmoĉja Planina – jug s 

pripombami, podanimi v razpravi.  

3. Obĉinska uprava za obravnavo na seji sveta pripravi vse v zvezi s stanovanjsko politiko v Mestni obĉini 

Kranj (pregled, ponudba, povpraševanje, cene, vizijo).  

 PREDLOG ODLOKA POSREDOVAN NA 26. SEJO SVETA MOK 

 

5. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI 

INŠPEKTORAT KRANJ« - OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa obĉinske uprave »Medobĉinski inšpektorat Kranj« s 

pripombami, podanimi v razpravi.  
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 PREDLOG ODLOKA BO POSREDOVAN NA ENO NASLEDNJIH SEJ 

 

6. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA 

ZAVODA KRANJSKI VRTCI – HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 

Kranjski vrtci.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 36/2005 

 

7. ODLOK O UREDITVI IN VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ - 

PREDLOG 

Sprejme se Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 39/2005 

 

8. ODLOK O NADZORU NAD IZVAJANJEM PREDPISOV MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG 

Sprejme se Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne obĉine Kranj.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 44/2005 

 

9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNIH TAKSAH V 

MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni obĉini Kranj (Ur. l. RS, 

št. 35/2000). 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 38/2005 

 

11. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 

Svet Mestne obĉine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoĉi 

na domu v višini 2.951,36 sit od 1.4.2005 dalje. Mestna obĉina Kranj zagotovi 66,11% subvencijo k ceni 

storitve pomoĉi na domu,  kar pomeni, da je cena za uporabnika na uro opravljene storitve 1.000,00 sit. 

 IZVRŠENO 

 

12. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na 

zemljišču parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 

1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju poslovno 

stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, 

stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj v izmeri 35,03 m2, ki obsega 

naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 15,71 m2, 

- wc       v izmeri 1,62 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javni draţbi v najem poslovni prostor v pritliĉju poslovno stanovanjskega 

objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v 

izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 15,71 m2, 

- wc       v izmeri 1,62 m2, 

za izklicno meseĉno najemnino 112.096,00  SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z 

veljavno zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. 

Poslovni prostor se oddaja v najem za doloĉen ĉas, do pravnomoĉne rešitve spora, ki se vodi pri Okroţnem 

sodišĉu v Kranju, pod Opr. št. P 767/2004. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2, ki 

obsega naslednje prostore: 
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- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 15,71 m2, 

- wc       v izmeri 1,62 m2. 

4. Prvi odstavek petega ĉlena osnutka najemne pogodbe h kateri je Svet Mestne obĉine Kranj dal soglasje na 

svoji 16. seji dne 14.07.2004 s sklepom številka 06202-0007/2004-538-2/01 in s sklepom številka 06202-

0007/2004-539-2/01 se spremeni tako, da se po novem glasi: 

Najemna pogodba se sklepa za doloĉen ĉas, do pravnomoĉne rešitve spora, ki se vodi pri Okroţnem sodišĉu v 

Kranju, pod Opr. št. P 767/2004. 

 IZVRŠENO  

 

B. Posamezni program upravljanja premoţenja - prenos upravljanja zemljišča parcelna številka 130/1, 

pašnik v izmeri 603 m
2
, 130/21, pašnik v izmeri 2134 m

2
, 130/22, pašnik v zmeri 3078 m

2
, 130/24, pašnik v 

izmeri 5547 m
2
, 130/26, pašnik v izmeri 2081 m

2
, 130/27, pašnik v izmeri 1977 m

2
, 130/28, pašnik v izmeri 

2049 m
2
 in 130/30, pašnik v izmeri 457 m

2
, vse vpisane v vloţno številko 42, k.o. Struţevo ter zemljišča 

parcelna številka 130/2, pašnik v izmeri 253 m
2
 in 130/29, pašnik v izmeri 1982 m

2
, obe vpisani v vloţno 

številko 1, k.o. Struţevo, ki obsega zaokroţen kompleks strelišča Struţevo 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za zemljišĉa parcelna številka 130/1, 

pašnik v izmeri 603 m
2
, 130/21, pašnik v izmeri 2134 m

2
, 130/22, pašnik v zmeri 3078 m

2
, 130/24, pašnik v 

izmeri 5547 m
2
, 130/26, pašnik v izmeri 2081 m

2
, 130/27, pašnik v izmeri 1977 m

2
, 130/28, pašnik v izmeri 

2049 m
2
 in 130/30, pašnik v izmeri 457 m

2
, vse vpisane v vloţno številko 42, k.o. Struţevo ter zemljišĉa 

parcelna številka 130/2, pašnik v izmeri 253 m
2
 in 130/29, pašnik v izmeri 1982 m

2
, obe vpisani v vloţno 

številko 1, k.o. Struţevo. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – zemljišĉa  parcelna številka 130/1, pašnik 

v izmeri 603 m
2
, 130/21, pašnik v izmeri 2134 m

2
, 130/22, pašnik v zmeri 3078 m

2
, 130/24, pašnik v izmeri 

5547 m
2
, 130/26, pašnik v izmeri 2081 m

2
, 130/27, pašnik v izmeri 1977 m

2
, 130/28, pašnik v izmeri 2049 

m
2
 in 130/30, pašnik v izmeri 457 m

2
, vse vpisane v vloţno številko 42, k.o. Struţevo ter zemljišĉa parcelna 

številka 130/2, pašnik v izmeri 253 m
2
 in 130/29, pašnik v izmeri 1982 m

2
, obe vpisani v vloţno številko 1, 

k.o. Struţevo na Klub vodnikov reševalnih psov Kranj, Vidmarjeva ulica 3, Kranj, ki ga zastopa predsednik 

Matjaţ Bolka in Strelsko društvo Predoslje – Trap, Predoslje 34, Kranj, ki ga zastopa predsednik Tone 

Markiĉ.  

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja za 

nepremiĉnino – zemljišĉe parcelna številka 130/1, pašnik v izmeri 603 m
2
, 130/21, pašnik v izmeri 2134 

m
2
, 130/22, pašnik v zmeri 3078 m

2
, 130/24, pašnik v izmeri 5547 m

2
, 130/26, pašnik v izmeri 2081 m

2
, 

130/27, pašnik v izmeri 1977 m
2
, 130/28, pašnik v izmeri 2049 m

2
 in 130/30, pašnik v izmeri 457 m

2
, vse 

vpisane v vloţno številko 42, k.o. Struţevo ter zemljišĉa parcelna številka 130/2, pašnik v izmeri 253 m
2
 in 

130/29, pašnik v izmeri 1982 m
2
, obe vpisani v vloţno številko 1, k.o. Struţevo. 

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremičnine – stanovanj v ureditvenem 

območju mesta Kranj v območju urejanja S14/3 Nova Drulovka - sprememba 

1. Sprejme se posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremiĉnine – stanovanj in 

parkirnih mest v ureditvenem obmoĉju mesta Kranj v obmoĉju urejanja S14/3 Nova Drulovka – 

sprememba. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi: 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja št. 3, v pritliĉju, v izmeri 64,20 m2 z atrijem, z ident. št. 3, Kranj, 

Grintovška ulica 40, v stanovanjski stavbi z ident. št. 360, stojeĉi na parceli št. 565/10, vpisani v vl. št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 2388/200.000 nepremiĉnin parc. št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št. 

565/5 vpisane v vl. št.446 obe k.o. Breg ob Savi, 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja  št. 2, v pritliĉju, v izmeri 74,51 m2, z ident. št. 102, Kranj, 

Grintovška ulica 41, v stanovanjski stavbi z ident. št. 360, stojeĉi na parceli št. 565/10, vpisani v vl. št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 2388/200.000 nepremiĉnin parc. št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št. 

565/5 vpisane v vl. št.446 obe k.o. Breg ob Savi, 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja  št. 5, v pritliĉju, v izmeri 82,78 m2, z ident. št. 205, Kranj, 

Grintovška ulica 42, v stanovanjski stavbi z ident. št. 360, stojeĉi na parceli št. 565/10, vpisani v vl. št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 3078/200.000 nepremiĉnin parc. št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št. 

565/5 vpisane v vl. št.446 obe k.o. Breg ob Savi, 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja  št. 3, v pritliĉju, v izmeri 61,27 m2, z ident. št. 3, Kranj, Grintovška 

ulica 43, v stanovanjski stavbi z ident. št. 361, stojeĉo na parceli št.565/11, vpisani v vl.št. 446 k.o. 
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Breg ob Savi in do 2234/200.000 nepremiĉnin parc. št.554/20 vpisane v vl.št. 447 in parc št. 565/5 

vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg ob Savi 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja št. 4, v pritliĉju, v izmeri 89,74 m2, z ident. št. 204, Kranj, 

Grintovška ulica 45, v stanovanjski stavbi z ident. št. 361, stojeĉo na parceli št.565/11, vpisani v vl.št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 3272/200.000 nepremiĉnin parc. št.554/20 vpisane v vl.št. 447 in parc št. 

565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg ob Savi 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja št. 12, v mansardi, v izmeri 81,23 m2, z ident. št. 212, Kranj, 

Grintovška ulica 45, v stanovanjski stavbi z ident. št. 361, stojeĉo na parceli št.565/11, vpisani v vl.št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 2962/200.000 nepremiĉnin parc. št.554/20 vpisane v vl.št. 447 in parc št. 

565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg ob Savi, 

za izklicno ceno 315.000,00 SIT/m2 z vkljuĉenim pripadajoĉim davkom, s pripadajoĉim funkcionalnim 

zemljišĉem. Vse stroške postopka, stroške cenitve in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo stanovanj v obmoĉju 

urejanja S14/3 Nova Drulovka. 

 IZVRŠENO 

 

D. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 

403/4, 403/2, 403/1, 403/5, 195/2, 404/4 in 405/2, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lasti 

Mestne občine Kranj, za del zemljišča parc. št. 200/1, 200/2, 200/6, 201/1, 201/2, 195/6 in 195/4, v skupni 

pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lasti Janeza Gregorca 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 403/4, 403/2, 403/1, 403/5, 195/2, 404/4 in 405/2, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v 

lasti Mestne obĉine Kranj, za del zemljišĉa parc. št. 200/1, 200/2, 200/6, 201/1, 201/2, 195/6 in 195/4, v 

skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lasti Janeza Gregorca. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Janeza Gregorca, Tenetiše 33, Golnik, del zemljišĉa  parc. št. 200/1, 200/2, 

200/6, 201/1, 201/2, 195/6 in 195/4, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, po ceni  8.391,00 

SIT/m2 za stavbno zemljišĉe in 424,00 SIT/m2 za kmetijsko zemljišĉe. 

3. Janez Gregorc, Tenetiše 33, Golnik kupi od Mestne obĉine Kranj del zemljišĉa parc. št. 403/4, 403/2, 403/1, 

403/5, 195/2, 404/4 in 405/2, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, po ceni  8.391,00 

SIT/m2 za stavbno zemljišĉe in 424,00 SIT/m2 za kmetijsko zemljišĉe. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo dela zemljišĉa parc. št. 

403/4, 403/2, 403/1, 403/5, 195/2, 404/4 in 405/2, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, , v 

lasti Mestne obĉine Kranj, za del zemljišĉa parc. št. 200/1, 200/2, 200/6, 201/1, 201/2, 195/6 in 195/4, v 

skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lasti Janeza Gregorca. 

 IZVRŠENO  

 

 

24. seja Sveta MOK – 20.4.2005 
 

 

3. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2004 – 

HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o zakljuĉnem raĉunu proraĉuna Mestne obĉine Kranj za leto 2004. 

 OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS, ŠT. 45/2005 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI LOKALNE TURISTIČNE 

ORGANIZACIJE KOKRA - OSNUTEK 

 

Obravnava toĉke je bila prekinjena. 

 OSNUTEK ODLOKA PREDLOŢEN NA 28. SEJO SVETA MOK 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA IN ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA 

MORFOLOŠKE CELOTE DOBRAVE, SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN 

URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA – PREDLOG (PRVA OBRAVNAVA)  
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1. Sprejme se predlog svetnika Igorja Velova, da se v Uradnem listu RS objavi preĉišĉeno besedilo Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistiĉne zasnove mesta Kranja in Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistiĉne zasnove Golnika. 

2. Sprejme se predlog (prva obravnava) odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološko celoto urbanistiĉne zasnove mesta Kranja. 

3. Sprejme se predlog (prva obravnava) odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistiĉne zasnove Golnika. 

 PREDLOG ODLOKA PREDLOŢEN NA 26. SEJO SVETA MOK 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA 

GORENJSKE – HITRO (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 

 POSREDOVANO OSNOVNEMU ZDRAVSTVU GORENJSKE 

 

 

7. DODELJEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM  

 

1.  Mestna obĉina Kranj za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem uporablja Pravilnik o dodeljevanju 

neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 14/2004 in 34/2004). 

2. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k Javnemu razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne obĉine 

Kranj v najem. 

 IZVRŠENO 

 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PODELJEVANJU 

ŠTIPENDIJ IN DENARNIH POMOČI V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoĉi v 

Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS, ŠT. 46/2005 

 

9. POROČILO O DELU CENTRA ZA ODVISNOST 

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o izvajanju Programa za pomoĉ, terapijo in socialno 

rehabilitacijo zasvojenih Kranj v letu 2004. 

 IZVRŠENO 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na zemljišču 

parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, 

v izmeri 44,20 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju poslovno 

stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, 

stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 44,20, ki obsega 

naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 15,47 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 1,47 m2, 

- prehod v zidu       v izmeri 0,79 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 22,80 m2, 

- garderoba       v izmeri 2,04 m2, 

- wc       v izmeri 1,63. 

2. Mestna obĉina Kranj odda druţbi Orehek, pekarna, slašĉiĉarna in trgovina, d.o.o., Kutinova ulica 3, 4000 

Kranj v najem poslovni prostor v pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, 

stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni 

številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 44,20, ki obsega naslednje prostore: 
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- sprednji del lokala      v izmeri 15,47 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 1,47 m2, 

- prehod v zidu       v izmeri 0,79 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 22,80 m2, 

- garderoba       v izmeri 2,04 m2, 

- wc       v izmeri 1,63 

za meseĉno najemnino 1.040,00 SIT/m2, kar skupaj za 44,20 m2 znaša 45.968,00 SIT in ne vsebuje davka, ki ga 

plaĉuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje ţivilske dejavnosti, ter dejavnosti trgovine z ţivili in neţivili. 

Poslovni prostor se oddaja v najem za doloĉen ĉas, do pravnomoĉne rešitve spora, ki se vodi pri Okroţnem 

sodišĉu v Kranju, pod Opr. št. P 767/2004. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 44,20, ki 

obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 15,47 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 1,47 m2, 

- prehod v zidu       v izmeri 0,79 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 22,80 m2, 

- garderoba       v izmeri 2,04 m2, 

- wc       v izmeri 1,63. 

 IZVRŠENO  

 
B. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stoječega na zemljišču 

parcelna številka 282/3, stavba v izmeri 217 m2,  vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 

42,52 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju poslovno 

stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/3, stavba v 

izmeri 217 m2,  vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 42,52 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala     v izmeri 17,35 m2 

- izloţba       v izmeri 0,71 m2, 

- prehod v deb. zidu     v izmeri 1,75 m2, 

- vmesni prostor     v izmeri 5,20 m2, 

- poslovni prostor      v izmeri 8,59 m2, 

- pred prostor wc      v izmeri 1,75 m2, 

- wc      v izmeri 1,38 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 5,79 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj odda druţbi Wilfan, Finanĉna druţba d.o.o., Slovenski trg 3, 4000 Kranj v najem 

poslovni prostor v pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stojeĉega na 

zemljišĉu parcelna številka 282/3, stavba v izmeri 217 m2,  vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 

42,52 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala     v izmeri 17,35 m2 

- izloţba       v izmeri 0,71 m2, 

- prehod v deb. zidu     v izmeri 1,75 m2, 

- vmesni prostor     v izmeri 5,20 m2, 

- poslovni prostor      v izmeri 8,59 m2, 

- pred prostor wc      v izmeri 1,75 m2, 

- wc      v izmeri 1,38 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 5,79 m2 

za meseĉno najemnino 1.950,00 SIT/m2, kar skupaj za 42,52 m2 znaša 82.914,00 SIT in ne vsebuje davka, ki ga 

plaĉuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje pisarniške in posredniške dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 14 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

282/3, stavba v izmeri 217 m2,  vpisanega v vloţni številki 1193 k.o. Kranj, v izmeri 42,52 m2, ki obsega 

naslednje prostore: 

- sprednji del lokala     v izmeri 17,35 m2 

- izloţba       v izmeri 0,71 m2, 
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- prehod v deb. zidu     v izmeri 1,75 m2, 

- vmesni prostor     v izmeri 5,20 m2, 

- poslovni prostor      v izmeri 8,59 m2, 

- pred prostor wc      v izmeri 1,75 m2, 

- wc      v izmeri 1,38 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 5,79 m2. 

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 1, v skupni izmeri 

53,85 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva cesta 4 b, Kranj, stoječe na zemljišču 

parc. št. 881/5, vpisanem v vloţni številki 2138, k.o. Kranj 

7. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 1, v 

skupni izmeri 53,85 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 4 b, Kranj, stojeĉe na 

zemljišĉu parc. št. 881/5, vpisanem v vloţni številki 2138, k.o. Kranj. 

8. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 14.051.743,00 SIT nepremiĉnino – 

stanovanje št. 1, v skupni izmeri 53,85 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 4 b, 

Kranj, stojeĉe na zemljišĉu parc. št. 881/5, vpisanem v vloţni številki 2138, k.o. Kranj. Vse stroške postopka, 

stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

9. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - 

stanovanja št. 1, v skupni izmeri 53,85 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 4 b, 

Kranj, stojeĉe na zemljišĉu parc. št. 881/5, vpisanem v vloţni številki 2138, k.o. Kranj. 
 IZVRŠENO  

 

D. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 2973/6, cesta v 

izmeri 266 m2, vpisanega v vloţni številki 606, k.o. Ţabnica  
1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 2973/6, 

cesta v izmeri 266 m2, vpisanega v vloţni številki 606, k.o. Ţabnica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Arlande Erţen in Roberta Erţena, oba stanujoĉa Šutna 89, 4209 Ţabnica, 

zemljišĉe parc. št. 2973/6, cesta v izmeri 266 m2, vpisano v vloţni številki 606, k.o. Ţabnica, za ceno 10 

EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne 

obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 2973/6, cesta v izmeri 266 m2, k.o. Ţabnica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 2973/6, cesta v izmeri 266 m2, vpisanega v vloţni številki 606, k.o. Ţabnica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Sklep o nabavi kompaktorja iz naslova takse za obremenjevanje okolja 

Z nakupom kompaktorja, ki sluţi za kompaktiranje smeti na deponiji Tenetiše, ki je bil s strani javnega podjetja 

predlagan kot investicija v vlogi za oprostitev plaĉila takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

za leto 2004, se financira infrastruktura odlagališĉa Tenetiše. 

 IZVRŠENO 

 

F.Posamezni program nakupa premoţenja za nakup 1851/10000 nerazdelnega deleţa nepremičnine – 

stavbe, ki stoji zemljišču parc. št. 249/2, poslovna stavba površine 1898 m2, garaţa površine 293 m2 in 

dvorišče površine 782 m2, vse vpisano v vl. št. 266, k.o. Huje, v naravi poleg nerazdelnega deleţa na 

dvorišču predstavlja, celotno drugo nadstropje poslovne stavbe površine 1580 m2 na naslovu Savska cesta 

34, Kranj, v katerem se v naravi nahaja kegljišče – sprememba predloga 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup 1851/10000 nerazdelnega deleţa 

nepremiĉnine – stavbe, ki stoji zemljišĉu parc. št. 249/2, poslovna stavba površine 1898 m2, garaţa površine 

293 m2 in dvorišĉe površine 782 m2, vse vpisano v vl. št. 266, k.o. Huje, v naravi poleg nerazdelnega deleţa 

na dvorišĉu predstavlja, celotno drugo nadstropje poslovne stavbe površine 1580 m2 na naslovu Savska 

cesta 34, Kranj, v katerem se v naravi nahaja osem stezno kegljišĉe. 

2. Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Kranj Mohorja Bogataja, univ. dipl. org. ali od 

njega pooblašĉeno osebo, da sodeluje na javni draţbi za prodajo 1851/10000 nerazdelnega deleţa 

nepremiĉnine – stavbe, ki stoji zemljišĉu parc. št. 249/2, poslovna stavba površine 1898 m2, garaţa površine 

293 m2 in dvorišĉe površine 782 m2, vse vpisano v vl. št. 266, k.o. Huje, ki v naravi poleg nerazdelnega 

deleţa na dvorišĉu predstavlja, celotno drugo nadstropje poslovne stavbe površine 1580 m2 na naslovu 

Savska cesta 34, Kranj, v katerem se v naravi nahaja osem stezno kegljišĉe, in draţi za to nepremiĉnino, v 

smislu dobrega gospodarja. 
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 IZVRŠENO  

 

11. KADROVSKE ZADEVE 

 

B. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JAKOBA 

ALJAŢA 

 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja OŠ Jakoba Aljaţa Kranj, od 

katerih oba izpolnjujeta razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje obema,  Milanu Roglju in Ivanu Brajdiĉu. 

 IZVRŠENO 
 

 

 

 

25. seja Sveta MOK – 25.5.2005 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

1. Sprejme se pobuda svetnika Igorja Velova, da se preĉišĉeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološko celoto urbanistiĉne zasnove mesta Kranja in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistiĉne zasnove Golnika ne objavi v 

Uradnem listu RS. Se pa objavi to besedilo na spletni strani Mestne obĉine Kranj. 

 

2. S tem sklepom preneha veljati 1. toĉka sklepa 06202-0004/2005-41/04 z dne 20.4.2005. 

 PREČIŠČENO BESEDILO PUP JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI MOK 

 

3. ODLOK O RAZGLASITVI VODOVODNEGA STOLPA V KRANJU ZA KULTURNI SPOMENIK 

LOKALNEGA POMENA - OSNUTEK  

 

Sprejme se Odlok o razglasitvi Vodovodnega stolpa v Kranju za kulturni spomenik lokalnega pomena - osnutek. 

 PREDLOG ODLOKA PREDLOŢEN 28. SEJI SVETA MOK 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA »ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ« - HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 56/2005 

 

5. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA BR1 – BRITOF JUG -  

PREDLOG (PRVA OBRAVNAVA) 
 

Sprejme se predlog (prva obravnava) odloka o lokacijskem naĉrtu obmoĉja Br1 – Britof jug. 

 PREDLOG ODLOKA BO PREDLOŢEN NA ENO NASLEDNJIH SEJ 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA OSREDNJA KNJIŢNICA KRANJ – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 55/2005 

 

9. SKLEP O DOLOČITVI CENE VOZNE KARTE V JAVNEM MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU  

 

Potrdi se cena prevoza potnikov v javnem mestnem potniškem prometu v višini 220,00 SIT. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 56/2005 

 

10. ANALIZA PROSTORSKE PROBLEMATIKE ŠOL IN ŠOLSKIH OKOLIŠEV V   MESTNI 

OBČINI KRANJ 
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Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil z analizo »Problematika šolskega prostora  in šolskih okolišev v Mestni 

obĉini Kranj«.  

 IZVRŠENO 

 

11. PREMOŢENJSKE ZADEVE  

 

A. Posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremičnine – stanovanj v ureditvenem 

območju mesta Kranj v območju urejanja S14/3 Nova Drulovka – sprememba predloga 

1. Sprejme se posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prodajo nepremiĉnine – stanovanj in 

parkirnih mest v ureditvenem obmoĉju mesta Kranj v obmoĉju urejanja S14/3 Nova Drulovka – 

sprememba. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi: 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja  št. 2, v pritliĉju, v izmeri 74,51 m2, z ident. št. 102, Kranj, 

Grintovška ulica 41, v stanovanjski stavbi z ident. št. 360, stojeĉi na parceli št. 565/10, vpisani v vl. št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 2388/200.000 nepremiĉnin parc. št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št. 

565/5 vpisane v vl. št.446 obe k.o. Breg ob Savi, 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja  št. 5, v pritliĉju, v izmeri 82,78 m2, z ident. št. 205, Kranj, 

Grintovška ulica 42, v stanovanjski stavbi z ident. št. 360, stojeĉi na parceli št. 565/10, vpisani v vl. št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 3078/200.000 nepremiĉnin parc. št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št. 

565/5 vpisane v vl. št.446 obe k.o. Breg ob Savi, 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja št. 4, v pritliĉju, v izmeri 89,74 m2, z ident. št. 204, Kranj, 

Grintovška ulica 45, v stanovanjski stavbi z ident. št. 361, stojeĉo na parceli št.565/11, vpisani v vl.št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 3272/200.000 nepremiĉnin parc. št.554/20 vpisane v vl.št. 447 in parc št. 

565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg ob Savi 

- do 1/1 nepremiĉnine -  stanovanja št. 12, v mansardi, v izmeri 81,23 m2, z ident. št. 212, Kranj, 

Grintovška ulica 45, v stanovanjski stavbi z ident. št. 361, stojeĉo na parceli št.565/11, vpisani v vl.št. 

446 k.o. Breg ob Savi in do 2962/200.000 nepremiĉnin parc. št.554/20 vpisane v vl.št. 447 in parc št. 

565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg ob Savi, 

za izklicno ceno 290.000,00 SIT/m2 z vkljuĉenim pripadajoĉim davkom, s pripadajoĉim funkcionalnim 

zemljišĉem. Vse stroške postopka, stroške cenitve in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo stanovanj v obmoĉju 

urejanja S14/3 Nova Drulovka. 

 IZVRŠENO 

 

B. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišč, ki bodo uporabljena za 

rekonstrukcijo krajevne ceste na Rupo, in sicer parc. št. 138/1, dvorišče v pribliţni izmeri 10 m2, v vl. št. 

527, parc. št. 138/39, dvorišče v pribliţni izmeri 31 m2, v vl. št. 539 in parc. št. 138/19, dvorišče v pribliţni 

izmeri 86 m2, v vl. št. 144, vse k.o. Rupa – dopolnitev predloga 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa, ki bodo 

uporabljena za rekonstrukcijo krajevne ceste na Rupo, in sicer parc. št. 138/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 10 

m2, v vl. št. 527, parc. št. 138/39, dvorišĉe v pribliţni izmeri 31 m2, v vl. št. 539 in parc. št. 138/19, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 86 m2, v vl. št. 144, vse k.o. Rupa. 

2. Mestna obĉina Kranj za ceno 23.520,00 SIT/m2 kupi od:  

 Avtotri, Kranj, d.o.o., Rupa 38, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 138/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 

10 m2, v vl. št. 527, k.o. Rupa, 

 Save IP d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, del zemljišĉa parc. št. 138/19, dvorišĉe v pribliţni 

izmeri 86 m2, v vl. št. 144, k.o. Rupa, 

 Dumis, podjetja za predelavo plastiĉnih mas, orodjarstvo in trgovino Mlaka, d.o.o., Oretnikova  pot 9, 

Mlaka, 4000 Kranj in Uran Izidorja, Oretnikova pot 9, Mlaka, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 

138/39, dvorišĉe v pribliţni izmeri 31 m2, v vl. št. 539, k.o. Rupa. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉ, ki 

bodo uporabljena za rekonstrukcijo krajevne ceste na Rupo. 

 IZVRŠENO  
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C. Posamezni program razpolaganja s premoţenjem za prenos nepremičnine – zemljišča parcelna 

številka 1000/2, dvorišče v izmeri 99 m2 in stavbišče v izmeri 16 m2 k.o. Kranj, vpisanega v vloţni številki 

3001, javno dobro v lasti Mestne občine Kranj, v last Gorenjske banke d.d., Kranj 

1. Sprejme se posamezni program za prenos nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 1000/2, dvorišĉe v 

izmeri 99 m2 in stavbišĉe v izmeri 16 m2 k.o. Kranj, vpisanega v vloţni številki 3001, javno dobro v lasti 

Mestne obĉine Kranj, v last Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj. 

2. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišĉu parcelna številka 1000/2, dvorišĉe v 

izmeri 99 m2 in stavbišĉe v izmeri 16 m2 k.o. Kranj, vpisanega v vloţni številki 3001. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese nepremiĉnino – zemljišĉe parcelna številka 1000/2, dvorišĉe v izmeri 99 m2 in 

stavbišĉe v izmeri 16 m2 k.o. Kranj, vpisanega v vloţni številki 3001, javno dobro v lasti Mestne obĉine 

Kranj, v last Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj in plaĉa razliko v kvadraturi 156 m2 po 

ceni 13,811432 EUR (preraĉunano v SIT po srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR na dan sprejema 

sklepa na svetu Mestne obĉine Kranj) za 1 m2, kar zaokroţeno skupaj znaša 2.155 EUR (preraĉunano v SIT 

po srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR na dan sprejema sklepa na svetu Mestne obĉine Kranj).    

4. Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj izrecno dovoljuje, da se pri nepremiĉnini - 

zemljišĉu parcelna številka 1000/2, dvorišĉe v izmeri 99 m2 in stavbišĉe v izmeri 16 m2 k.o. Kranj, 

vpisanega v vloţni številki 3001, javno dobro v lasti Mestne obĉine Kranj, vknjiţi sluţnostna pravica za 

izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture v korist Mestne obĉine Kranj, 

Slovenski trg 1, Kranj, matiĉna številka 5874653. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna 

številka 1000/2, dvorišĉe v izmeri 99 m2 in stavbišĉe v izmeri 16 m2 k.o. Kranj, vpisanega v vloţni številki 

3001, javno dobro v lasti Mestne obĉine Kranj, v last Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 

Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Planina 64, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 207, vpisanem v vl. št. 123, k.o. 

Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Planina 64, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 207, vpisanem v vl. št. 123, k.o. 

Huje. 

2. 2.Mestna obĉina Kranj proda Marku Oberstaru, Brodarjev trg 12, Ljubljana, del podstrehe v veĉ stanovanjski 

stavbi na naslovu Planina 64, 4000 Kranj, ki predstavlja 28,33% celotne podstrehe oziroma 29,68 m2 za 

ceno 1.331.510,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške 

iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Planina 64, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 207, k.o. 

Huje. 

 IZVRŠENO  

 

E. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremičnin – zemljišča parc. št. 1093/2, travnik 

v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 211, k.o. Primskovo, v lasti Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 

Kranj, za zemljišče parc. št. 198/3, pot v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 781, k.o. Primskovo, v lasti 

Ivanke Rogelj in Joţefa Roglja, oba stanujoča na naslovu Kurirska pot 29, 4000 Kranj. 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremiĉnin – zemljišĉa parc. št. 1093/2, 

travnik v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 211, k.o. Primskovo, v lasti Mestne obĉine Kranj, Slovenski trg 1, 

4000 Kranj, za zemljišĉe parc. št. 198/3, pot v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 781, k.o. Primskovo, v lasti 

Ivanke Rogelj in Joţefa Roglja, oba stanujoĉa na naslovu Kurirska pot 29, 4000 Kranj. 

2. 2.Mestna obĉina Kranj kupi od Ivanke Rogelj in Joţefa Roglja, oba Kurirska pot 29, 4000 Kranj, zemljišĉe 

parc. št. 198/3, pot v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 781, k.o. Primskovo, za ceno 1.740 EUR (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 198/3, k.o. Primskovo, pot v izmeri 174 m2, v 

javno dobro. 

4. Ivanka Rogelj in Joţef Rogelj, oba stanujoĉa na naslovu Kurirska pot 29, 4000 Kranj, kupita od Mestne 

obĉine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 1093/2, travnik v izmeri 174 m2, vpisano v vl. 

št. 211, k.o. Primskovo, za ceno 1.740 EUR (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

5. Ivanka Rogelj in Joţef Rogelj, oba stanujoĉa na naslovu Kurirska pot 29, 4000 Kranj, dovoljujeta, da se pri 

zemljišĉu parc. št. 1093/2, travnik v izmeri 174 m2, k.o. Primskovo, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine 
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Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnin – zemljišĉa 

parc. št. 1093/2, travnik v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 211, k.o. Primskovo, v lasti Mestne obĉine Kranj, 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj, za zemljišĉe parc. št. 198/3, pot v izmeri 174 m2, vpisano v vl. št. 781, k.o. 

Primskovo, v lasti Ivanke Rogelj in Joţefa Roglja, oba stanujoĉa na naslovu Kurirska pot 29, 4000 Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

F. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 1164/2, 

cesta v izmeri 780m
2
, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Straţišče, v pribliţni izmeri 20 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 

1164/2, cesta v izmeri 780m2, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Straţišĉe, v pribliţni izmeri 20 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Romanu Jeranĉiĉu, Biĉkova ulica 18, Kranj, del zemljišĉa parc. št. 1164/2, 

vpisanega v vl. št. 33, k.o. Straţišĉe, v pribliţni izmeri 20 m2, za ceno 445.780,00 SIT. Stroške cenitve, 

odmere, davek na dodano vrednost in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. 3.Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parc. št. 1164/2, k.o. Straţišĉe, ki bo odpisano od vl. št. 33, k.o. 

Straţišĉe, in vpisano v novo vl. št. iste k.o., in kjer bo vknjiţena lastninska pravica za kupca, vknjiţi 

sluţnostna pravica izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture v korist Mestne 

obĉine Kranj. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 1164/2, cesta v izmeri 780m2, vpisanega v vloţni številki 33, k.o. Straţišĉe, v pribliţni 

izmeri 20 m2 

 IZVRŠENO  

 

G. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 13, v skupni izmeri 

41,41 m2, vpisanega v vloţni številki 2313/13, k.o. Kranj, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu 

Zlato polje 3 d, Kranj. 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 13, v skupni 

izmeri 41,41 m2, vpisanega v vloţni številki 2313/13, k.o. Kranj, v II. nadstropju stanovanjske hiše na 

naslovu Zlato polje 3 d, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu parc. št. 454/20, vpisanem v vloţni številki 2313, k.o. 

Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.000.000,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 13, v skupni izmeri 41,41 m2, vpisano v vloţni številki 2313/13, k.o. Kranj, v II. nadstropju stanovanjske 

hiše na naslovu Zlato polje 3 d, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu parc. št. 454/20, vpisanem v vloţni številki 2313, 

k.o. Kranj. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 13, v skupni izmeri 41,41 m2, vpisanega v vloţni številki 2313/13, k.o. Kranj, v II. nadstropju 

stanovanjske hiše na naslovu Zlato polje 3 d, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu parc. št. 454/20, vpisanem v vloţni 

številki 2313, k.o. Kranj. 
 IZVRŠENO  

 

H. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 271, cesta 

v izmeri 444 m
2
, vpisanega v vloţni številki 301, k.o. Huje, v pribliţni izmeri 35 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 271, 

cesta v izmeri 444 m2, vpisanega v vloţni številki 301, k.o. Huje, v pribliţni izmeri 35 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Silvu Udoviĉu, Nadiţarjeva ulica 7, Kranj, del zemljišĉa parc. št. 271, vpisanega 

v vl. št. 301, k.o. Huje, v pribliţni izmeri 35 m2, za ceno 931.105,00 SIT. Stroške cenitve, odmere, davek na 

dodano vrednost in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parc. št. 271, k.o. Huje, ki bo odpisano od vl. št. 301, k.o. Huje, in 

vpisano v novo vl. št. iste k.o., in kjer bo vknjiţena lastninska pravica za kupca, vknjiţi sluţnostna pravica 

izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture v korist Mestne obĉine Kranj. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 271, cesta v izmeri 444 m2, vpisanega v vloţni številki 301, k.o. Huje, v pribliţni izmeri 

35 m2. 

 IZVRŠENO  
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I. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 645/2, dvorišče 

v izmeri 75 m2, vpisano v seznam I, k.o. Britof. 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 645/2, 

dvorišĉe v izmeri 75 m2, vpisano v seznamu I, k.o. Britof. 

2. Mestna obĉina Kranj izvzame zemljišĉe parc. št. 645/2, dvorišĉe v izmeri 75 m2, vpisano v seznam I, k.o. 

Britof, iz javnega dobra in zanj sklene prodajno pogodbo z Andrejo Gomboc, Britof 69 a, 4000 Kranj, za 

ceno 21.091,00 SIT/m2, kar skupaj za 75 m2 znaša 1.581.825,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, 

davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 645/2, k.o. Britof, ki je predmet prodaje po tem 

programu, vpiše sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 645/2, dvorišĉe v izmeri 75 m2, vpisano v seznamu I, k.o. Britof. 

 IZVRŠENO  

 

J. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – zemljišče parc. št. 251/3, pot 

v izmeri 111 m2, v vl. št. 44, k.o. Struţevo, v lasti Mestne občine Kranj, za zemljišče parc. št. 87/2, gozd v 

izmeri 111 m2, v vl. št. 258, k.o. Struţevo, v lasti Uroša Pleše 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – zemljišĉe parc. št. 

251/3, pot v izmeri 111 m2, v vl. št. 44, k.o. Struţevo, v lasti Mestne obĉine Kranj, za zemljišĉe parc. št. 

87/2, gozd v izmeri 111 m2, v vl. št. 258, k.o. Struţevo, v lasti Uroša Pleše. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Uroša Pleše, Struţevo 4, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 87/2, gozd v izmeri 

111 m2, v vl. št. 258, k.o. Struţevo, za ceno 2.129.424,00 SIT. 

3. Uroš Pleša, Struţevo 4, 4000 Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj zemljišĉe parc. št. 251/3, pot v izmeri 111 

m2, v vl. št. 44, k.o. Struţevo, za ceno 2.129.424,00 SIT. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo zemljišĉa parc. št. 251/3, 

pot v izmeri 111 m2, v vl. št. 44, k.o. Struţevo, v lasti Mestne obĉine Kranj, za zemljišĉe parc. št. 87/2, gozd 

v izmeri 111 m2, v vl. št. 258, k.o. Struţevo, v lasti Uroša Pleše. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

K. Posamezni program upravljanja premoţenja za prenos upravljanja poslovnega prostora v pritličju 

poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 

282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 

m2 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – poslovni prostor v 

pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj v izmeri 35,03 m2, ki 

obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 15,71 m2, 

- wc       v izmeri 1,62 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese brezplaĉno v upravljanje stvarno premoţenje - poslovni prostor v pritliĉju 

poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, 

stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2, ki obsega 

naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 15,71 m2, 

- wc       v izmeri 1,62 m2, 

na Zavod PIP – Študentski pravni in informacijski center ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. 

Poslovni prostor se prenaša v upravljanje za doloĉen ĉas, do pravnomoĉne rešitve spora, ki se vodi pri 

Okroţnem sodišĉu v Kranju, pod Opr. št. P 767/2004. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu upravljanja stvarnega 

premoţenja za nepremiĉnino - poslovni prostor v pritliĉju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 

v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v 

vloţni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2, ki obsega naslednje prostore: 
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- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 

- izloţba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 

- skladišĉe      v izmeri 15,71 m2, 

- wc       v izmeri 1,62 m2. 

 IZVRŠENO  

 
L. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parcelna številka 752/29, gozd v 

izmeri 94 m2 in parc. št. 752/34, gozd v  izmeri 253 m2, obe v vl. št. 2, k.o. Hrastje 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin - zemljišĉa parcelna številka 752/29, 

gozd v izmeri 94 m2 in parc. št. 752/34, gozd v  izmeri 253 m2, obe v vl. št. 2, k.o. Hrastje. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Marjana Kadivca , Hrastje 166, 4000 Kranj zemljišĉe parcelna 

številka 752/29, gozd v izmeri 94 m2 in parc. št. 752/34, gozd v  izmeri 253 m2, obe v vl. št. 2, k.o. Hrastje 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉa 

parcelna številka 752/29, gozd v izmeri 94 m2 in parc. št. 752/34, gozd v  izmeri 253 m2, obe v vl. št. 2, k.o. 

Hrastje. 

 IZVRŠENO  

 

M. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 558/10, 

gozd v izmeri 1054 m
2
 in 558/14, gozd v izmeri 449 m

2
, obe vpisani v vloţni številki 438, k.o. Breg ob Savi 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 558/10, gozd v izmeri 1054 m
2
 in 558/14, gozd v izmeri 449 m

2
, obe vpisani v vloţni številki 438, 

k.o. Breg ob Savi, in sicer zemljišĉa v pribliţni izmeri 115,5 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.496,00 SIT/m
2
, del zemljišĉa parcelna 

številka 558/10, gozd v izmeri 1054 m
2
 in 558/14, gozd v izmeri 449 m

2
, obe vpisani v vloţni številki 438, 

k.o. Breg ob Savi, in sicer zemljišĉe v pribliţni izmeri 115,5 m
2
. Vse stroške postopka, stroške cenitve, 

davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 558/10, gozd v izmeri 1054 m
2
 in 558/14, gozd v 

izmeri 449 m
2
, obe vpisani v vloţni številki 438, k.o. Breg ob Savi, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine 

Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 558/10, gozd v izmeri 1054 m
2
 in 558/14, gozd v izmeri 449 m

2
, obe vpisani v 

vloţni številki 438, k.o. Breg ob Savi. 

 IZVRŠENO 

 

N. Posamezni program upravljanja za oddajo zemljišč v lasti Mestne občine Kranj v najem 

1. Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Kranj za sklepanje najemnih pogodb za oddajo v 

najem zemljišĉ, na katerih stojijo kioski, v skladu z doloĉili veljavnega pravilnika o oddajanju poslovnih 

prostorov v najem in v skladu z veljavnim cenikom najema zemljišĉ. 

 IZVRŠENO  

 

O. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parcelna številka 398, travnik v 

izmeri 2901 m2, v vl. št. 335, k.o. Klanec 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin - zemljišĉa parcelna številka 398, travnik 

v izmeri 2901 m2, v vl. št. 335, k.o. Klanec. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Petra Grašiĉa, Britof 285, 4000 Kranj in Marije Grašiĉ, Ulica 

Janeza Puharja 1, 4000 Kranj zemljišĉe parcelna številka 398, travnik v izmeri 2901 m2, v vl. št. 335, k.o. 

Klanec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉa 

parcelna številka 398, travnik v izmeri 2901 m2, v vl. št. 335, k.o. Klanec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

12. KADROVSKE ZADEVE 

A. Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda OŠ Staneta Ţagarja 

 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja OŠ Staneta Ţagarja Kranj, od 

katerih oba izpolnjujeta razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje obema, ga. Zori Polenec in g. Niku Slaparju. 

 IZVRŠENO 
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B. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Strokovne in poklicne šole in Strokovne gimnazije Tehniškega 

šolskega centra Kranj 

 

Svet Mestne obĉine Kranj daje pozitivno mnenje edini prijavljeni kandidatki na razpis za ravnatelja/ravnateljice 

Strokovne gimnazije, ga. Vlasti Jemec. 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja/ravnateljice Strokovne in 

poklicne šole, daje pozitivno mnenje obema g. Mirku Megliĉu in g. Srećku Simoviću. 

 IZVRŠENO 
 

C.Ponovno imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaţa 

I. 

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj, kot ustanoviteljice se v svet zavoda OŠ Jakoba Aljaţa imenujejo: 

 

1. MARIJA PAVLIN, rojena 26.09.1933, stanujoĉa Gorenjskega odreda 10, Kranj,     upokojenka 

2. VLADIMIRA PENEŠ, rojena 1950, stanujoĉa Jaka Platiše 1, Kranj, prof. tujih jezikov, zaposlena Lek 

Ljubljana 

3. KATJA SELIŠNIK, rojena 1981, stanujoĉa Orehovlje 29, Kranj, univ.dipl.politolog, nezaposlena 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 

II. 

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep št. 06202-0005/2004-501-1/01 z dne 26.5.2004 o imenovanju 

predstavnikov v Svet javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaţa. 

 IZVRŠENO 
 

 
 

26. seja Sveta MOK – 29.6.2005 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

Tolmačenje določbe o izkazovanju znanja tujega jezika na višji ravni:  
1. Pri pogojih za imenovanje direktorjev javnih zavodov se smatra za izkazovanje znanja tujega jezika na višji 

ravni, ĉe kandidat predloţi Potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega jezika, ki ga izda Drţavni izpitni center. V 

kolikor kandidat ne predloţi navedenega potrdila, temveĉ druge listinske dokaze o znanju tujega jezika, 

komisija pa ugotavlja, da kandidat izpolnjuje vse druge predpisane pogoje, mu doloĉi rok (1 leto), v katerem 

mora predloţiti potrdilo Drţavnega izpitnega centa o znanju tujega jezika na višji ravni. 

2. Za izkazovanje znanje tujega jezika na višji ravni zahtevnosti se prizna potrdilo o aktivnem znanju znanja 

tujega jezika, ki so ga izdale verificirane izobraţevalne organizacije (ljudskih univerz ali jezikovnih šol), ĉe 

je kandidat opravil izpit pred 1.6.2001. 

3. Med priznane tuje jezike se šteje angleški, nemški, francoski in italijanski jezik. 

 IZVRŠENO  

 

Pobuda svetnika Staneta Štrausa: 

Poziv Sveta Mestne obĉine Kranj ob sprejemanju Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se 

posreduje : 

 

1. Vladi Republike Slovenije, da zagotovi ustrezno spremembo predloga zakona, s katero bo Gorenjska, pa 

tudi druge pokrajine, dobila svoji razvitosti ustrezen status in s tem moţnost izrabe sredstev evropskih 

strukturnih skladov. 

2. Gorenjskim poslancem drţavnega zbora, da po svoji moĉi ter z amandmaji in glasovanji v drţavnem 

zboru prepreĉijo de facto prisilno ukinitev moţnosti ĉrpanja sredstev evropskih strukturnih skladov. 

3. Gorenjskim občinam, da izkoristijo svoj vpliv in doseţejo praviĉno moţnost razvoja Gorenjske in njenih 

obĉin 

4. Ostalim pokrajinam »Severozahodne Slovenije«, da izkaţejo solidarnost in pripravljenost boriti se za 

svoje pravice. 
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Svet Mestne obĉine Kranj izraţa nezadovoljstvo zaradi naĉina sprejemanja Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja po hitrem postopku, brez posvetovanja z lokalno ravnijo, in zaradi vsebine predlaganega 

zakona, ki Gorenjsko uvršĉa v »Severozahodno Slovenijo«, kar jo kot slabše razvito regijo kriviĉno uvršĉa v 

skupino višje razvitih regij, s ĉimer se pomembno zmanjšuje moţnost Gorenjske, da bi za razvojne projekte v 

prihodnosti koristila sredstva evropskih kulturnih skladov. Do te moţnosti so bile do sedaj upraviĉene in še 

vedno so upraviĉene mnoge evropske drţave in regije, tudi tiste bogatejše od Gorenjske, zato priĉakujemo in 

zahtevamo, da se Gorenjski doloĉi status, ki ji gre v skladu z dejanskim stanjem (66 odstotkov evropskega 

povpreĉja BDP na prebivalca) in ne pristajamo na vnaprejšnje enostranske pogajalske koncesije v škodo 

prebivalk in prebivalcev Gorenjske. 

  

Ustrezno rešitev za Slovenijo vidimo v razdelitvi drţave na tri pokrajine, Zahodno Slovenijo, Osrednjo 

Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Pri tem naj se za obĉine, ki bodo skupaj z Ljubljano sestavljale Osrednjo 

Slovenijo, zagotovi ustrezno financiranje iz proraĉuna Republike Slovenije, ki bo nadomestilo njihovo slabšo 

pozicijo zaradi eventuelnega izpada evropskih sredstev.  

 POSREDOVANO NASLOVNIKOM 

 

3. ODLOK O UREJANJU ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK  

Sprejme se osnutek Odloka o urejanju, varstvu in vzdrţevanju javnih zelenih površin ter otroških igrišĉ 

na obmoĉju Mestne obĉine Kranj. 

 PREDLOG POSREDOVAN NA 28. SEJO SVETA MOK 

 

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OGLAŠEVANJU V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI 

(ZDRUŢENI) POSTOPEK  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni 

obĉini Kranj - OSNUTEK 

 PREDLOG ODLOKA BO PREDLOŢEN NA ENO NASLEDNJIH SEJ 

 

5. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU PLANINA JUG – PREDLOG (DRUGA 

OBRAVNAVA)  

 

Sprejme se odlok o obĉinskem lokacijskem naĉrtu PLANINA -JUG. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 68/2005 

 

6. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU PŠEVO – PREDLOG (DRUGA 

OBRAVNAVA)  

 

Sprejme se odlok o obĉinskem lokacijskem naĉrtu Pševo. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 68/2005 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA IN ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 

MORFOLOŠKE CELOTE DOBRAVE, SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN 

URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA  - PREDLOG (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

1. Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko 

celoto urbanistiĉne zasnove mesta Kranj. 

2. Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke 

celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistiĉne zasnove Golnika. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 68/2005 

 

9. PREDSTAVITEV PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE KNJIŢNICE KRANJ  

 

1. Sprejme se osnutek Investicijskega programa za nakup knjiţnice 

2. Med pogoji za lokacijo knjiţnice se v investicijskem programu ĉrta »oddaljeno najveĉ 500 m od upravnega 

središĉa obĉine« in se nadomesti z » v neposredni bliţini upravnega središĉa obĉine«.  

3. Svet Mestne obĉine Kranj odloĉa o vsebini javnega razpisa za nakup knjiţnice, ki vsebuje tudi pogoje in 

merila. 
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4. O izbiri ponudnika za nakup knjiţnice odloĉa Svet Mestne obĉine Kranj. 

 NADALJEVANJE RAZPRAVE NA 28. SEJI SVETA MOK  
 

10. POROČILO OPRAVLJENEM DELU LAS ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MOK ZA 

LETO 2004 

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o opravljenem delu LAS-a za prepreĉevanje zlorabe drog v 

Mestni obĉini Kranj za leto 2004. 

 IZVRŠENO  
 

11. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZASEBNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 

SPLOŠNE MEDICINE – DUŠAN BAVDEK 

 

Obĉinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na podroĉju splošne 

medicine, Dušanu Bavdku, dr. med., v prostorih Zdravstvenega doma Kranj. 

 IZVRŠENO  
 

12. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program upravljanja premoţenja prenos upravljanja poslovnega prostora v 2. nadstropju 

objekta na naslovu Škrlovec 2 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 167/2, stavbišče v izmeri 

155 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju številka 60, in na zemljišču 

parcelna številka 168/0, stavbišče v izmeri 43 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega 

sodišče v Kranju številka 61, obe zemljišči k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – poslovni prostor v 2. 

nadstropju objekta na naslovu Škrlovec 2 v Kranju, stojeĉ na zemljišĉu parcelna številka 167/2, stavbišĉe v 

izmeri 155 m2, vpisan v zemljiškoknjiţnem vloţku 60, in na zemljišĉu parcelna številka 168/0, stavbišĉe v 

izmeri 43 m2, vpisan v zemljiškoknjiţnem vloţku številka 61, k.o. Kranj, v skupni izmeri 103,30 m2 s 

souporabo sanitarij v 2. nadstropju v izmeri 9,70 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – poslovni prostor v 2. nadstropju objekta 

na naslovu Škrlovec 2 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 167/2, stavbišĉe v izmeri 155 m2, 

vpisan v zemljiškoknjiţnem vloţku 60, in na zemljišĉu parcelna številka 168/0, stavbišĉe v izmeri 43 m2, 

vpisan v zemljiškoknjiţnem vloţku številka 61, k.o. Kranj, v skupni izmeri 103,30 m2 s souporabo sanitarij 

v 2. nadstropju v izmeri 9,70 m2, na Zvezo društev za tehniĉno kulturo Kranj, Pot na Kolodvor 2, Kranj. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja – 

poslovnega prostora v 2. nadstropju objekta na naslovu Škrlovec 2 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna 

številka 167/2, stavbišĉe v izmeri 155 m2, vpisan v zemljiškoknjiţnem vloţku 60, in na zemljišĉu parcelna 

številka 168/0, stavbišĉe v izmeri 43 m2, vpisan v zemljiškoknjiţnem vloţku številka 61, k.o. Kranj, v 

skupni izmeri 103,30 m2 s souporabo sanitarij v 2. nadstropju v izmeri 9,70 m2. 

 IZVRŠENO 

 

B. Pogodba o določitvi lastninskih deleţev na Drţavnem nordijskem skakalnem centru v Kranju 

Mestna obĉina Kranj sklene s Smuĉarskim klubom Triglav Kranj pogodbo o doloĉitvi solastniških deleţev na 

Drţavnem letnem nordijskem skakalnem centru v Kranju, s katero dovoli zemljiškoknjiţni vpis na Smuĉarski 

klub Triglav Kranj v deleţu do 3/10. 

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program upravljanja premoţenja za prenos upravljanja drugega nadstropja poslovne 

stavbe na Savski cesti 34 v Kranju, čiste površine 1.580 m2, v katerem se v naravi nahaja osem stezno 

kegljišče in celotno nadstrešje čiste površine 86,68 m2, stoječega na zemljišču parcelna številka 249/2, 

vloţna številka 266 k.o. Huje. 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino -  drugo nadstropje 

poslovne stavbe na Savski cesti 34 v Kranju, ĉiste površine 1.580 m2, v katerem se v naravi nahaja osem 

stezno kegljišĉe in celotno nadstrešje ĉiste površine 86,68 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 

249/2, vloţna številka 266 k.o. Huje. 

2. Mestna obĉina Kranj prenese brezplaĉno v upravljanje stvarno premoţenje – drugo nadstropje poslovne 

stavbe na Savski cesti 34 v Kranju, ĉiste površine 1.580 m2, v katerem se v naravi nahaja osem stezno 

kegljišĉe in celotno nadstrešje ĉiste površine 86,68 m2, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 249/2, 

vloţna številka 266 k.o. Huje na Kegljaški klub Triglav Kranj, Sejmišĉe 3, 4000 Kranj. 
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Prostor je namenjen izvajanju športnih programov v individualni športni panogi – kegljanju. Primeren je za 

izvajanje šolskih programov pa vse do vrhunskega športa. Poslovni prostor se prenaša v upravljanje za 

doloĉen ĉas – enega leta in se vsako leto avtomatiĉno podaljša za nadaljnje leto, ĉe nobena izmed 

pogodbenih strank v roku treh mesecev pred potekom pogodbe ni pisno zahtevala prekinitev pogodbe. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu upravljanja stvarnega 

premoţenja za nepremiĉnino – drugo nadstropje poslovne stavbe na Savski cesti 34 v Kranju, ĉiste površine 

1.580 m2, v katerem se v naravi nahaja osem stezno kegljišĉe in celotno nadstrešje ĉiste površine 86,68 m2, 

stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 249/2, vloţna številka 266 k.o. Huje 

 V IZVRŠEVANJU 

 

 

27. seja Sveta MOK – 31.8.2005 
 

 

3. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR – 

JUNIJ 2005 

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s Poroĉilom o realizaciji Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj v 

obdobju januar – junij 2005.  

 POROČILO JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI MOK 

 

4. POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NAKUP KNJIŢNICE S  POGOJI IN MERILI 

RAZPISA 

1. Sprejme se Investicijski program – Nakup prostorov Osrednje obmoĉne knjiţnice Kranj. 

2. Potrdi se predlagano obmoĉje na katerem so lahko locirani prostori (objekt) za Osrednjo knjiţnico Kranj, 

tako da zunanje meje obmoĉja potekajo po naslednjih cestah oziroma ulicah: od Savskega mostu preko 

obvoznice (Stare ceste) do Dijaškega doma, naprej po Kidriĉevi ulici in Oldamski cesti do Kokrškega mostu, 

po Kokri (zajame se ves stari del Kranja) do izliva reke Kokre v reko Savo in nazaj po Savi do Savskega 

mostu. 

3. Potrdijo se predlagani pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika, ki bodo navedeni v razpisni 

dokumentaciji. 

4. Potrdijo se predlagana merila za ocenitev ponudb in izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe. 

5. Iz meril se ĉrta garancijski rok in se navede pogoj 5 letni garancijski rok za prevzete prostore in vgrajeno 

opremo. 

6. Na lokacijo se doda 5 toĉk, prva lokacija, da je objekt oddaljen 200 m od Slovenskega trga je vredna 15 

toĉk, druga lokacija od 201 do 400 m je vredna 8 toĉk in tretja lokacija 4 toĉke.  

7. Plaĉilni pogoji naj bodo vredni 20 toĉk, 65 toĉk pa cena. 

8. Rok prevzema objekta je januar 2007, skrajni rok prevzema objekta pa je 30.april 2007. 

9. V razpisnih pogojih bo navedeno, da mora biti objekt energetsko varĉen. 

 POSREDOVANO MINISTRSTVU ZA FINANCE 

 

5.SEZNANITEV SVETA MOK S PRIČETKOM POSTOPKA PRIPRAVE STRATEGIJE 

PROSTORSKEGA RAZVOJA MOK, POTRDITEV IZHODIŠČ IN SEZNANITEV S POBUDAMI – 

NADALJEVANJE OBRAVNAVE  

 

1. Potrdi se izhodišĉa prostorskega razvoja (koncept strategije prostorskega razvoja Mestne obĉine Kranj) kot 

usmeritev za pripravo Strategije prostorskega razvoja MOK 

2. Potrdi se razvrstitev pobud za pripravo strategije prostorskega razvoja MOK 

 IZHODIŠČA BODO VKLJUČENA V OSNUTEK ODLOKA O STRATEGIJI PROSTORSKEGA 

RAZVOJA MOK, KI BO PREDVIDOMA PREDLOŢEN NA ENO NASLEDNJIH SEJ V LETU 2006 

 

6. PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA ZA POKRITO DRSALIŠČE - NADALJEVANJE OBRAVNAVE 

 

1. Sprejme se predinvesticijska zasnova za izgradnjo pokritega drsališĉa kot veĉnamenske dvorane v Športnem 

centru Kranj. 

2. Za izgradnjo pokritega drsališĉa kot veĉnamenske dvorane v Športnem centru Kranj Mestna obĉina Kranj 

išĉe investitorja z javnim razpisom. Mestna obĉina Kranj bo pri investiciji sodelovala s komunalno 

opremljenim zemljišĉem. 
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3. O vsebini javnega razpisa in predlagani varianti bo odloĉal Svet Mestne obĉine Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

7. POTRDITEV EKONOMSKIH CEN PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 

KRANJ 

 

Sprejme se Sklep o doloĉitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na obmoĉju Mestne 

obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 82/2005 

 

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH 

PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ-OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni obĉini Kranj. 

 PREDLOG PRAVILNIKA PREDLOŢEN NA 29. SEJO SVETA MOK 

 

9.KRANJSKA HIŠA – INVESTICIJA, NAJEM IN PRENOS UPRAVLJANJA 

1. Naĉrt razvojnih programov za leto 2006 se dopolni z investicijsko vzdrţevalnimi deli in       opremo za 

Kranjsko hišo, v poslovnem prostoru v  objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, v  višini  51.000.000,00 SIT. 

2. Mestna obĉina Kranj v skladu z Zakonom o javnih naroĉilih izvede javni razpis za izbiro izvajalca za 

investicijsko vzdrţevalna dela in opremo v poslovnem prostoru v objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, 

sklene pogodbo z izbranim izvajalcem ter izvede in financira investicijsko vzdrţevalna dela z opremo. 

Sredstva za financiranje investicijsko vzdrţevalnih del in opreme za Kranjsko hišo se v višini  51.000.000,00 

SIT zagotovijo v proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2006. 

3. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – poslovni prostor v 

poslovno stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 11 

k.o. Kranj, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2, dvorišĉe v izmeri 77 m2,  vpisanega v vloţni številki 329 

k.o. Kranj, v  izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- klet v skupni izmeri    43,3 m2 

- pritliĉje v skupni izmeri   229,9 m2 in 

- prvo nadstropje v skupni izmeri  77,2 m2. 

4. Mestna obĉina Kranj po zakljuĉnih investicijsko vzdrţevalnih delih z opremo prenese brezplaĉno v 

upravljanje stvarno premoţenje – poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v 

Kranju, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 11 k.o. Kranj, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2, 

dvorišĉe v izmeri 77 m2, vpisanega v vloţni številki 329 k.o. Kranj, v izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje 

prostore: 

- klet v skupni izmeri    43,3 m2 

- pritliĉje v skupni izmeri   229,9 m2 in 

- prvo nadstropje v skupni izmeri  77,2 m2 

na javni zavod Lokalna turistiĉna organizacija Kokra, Stritarjeva 5, Kranj. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. 

Pogodba o upravljanju poslovnega prostora se sklene za obdobje enega leta, ki pa se v primeru, da nobena od 

pogodbenih strank pogodbe vsaj tri mesece pred potekom njene veljavnosti pisno ne odpove, vsakiĉ 

avtomatiĉno podaljša za obdobje enega leta. 

5. Svet Mestna obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu upravljanja stvarnega 

premoţenja za nepremiĉnino – poslovni prostor v kleti, pritliĉju in prvem nadstropju v poslovno 

stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stojeĉem na zemljišĉu parcelna številka 11 k.o. Kranj, 

stanovanjska stavba v izmeri 470 m2, dvorišĉe v izmeri 77 m2, vpisanega v vloţni številki 329 k.o. Krnaj, v 

izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- klet v skupni izmeri    43,3 m2 

- pritliĉje v skupni izmeri  229,9 m2 in 

- prvo nadstropje v skupni izmeri 77,2 m2. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

 

10. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZASEBNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 

PATRONAŢNE IN ZDRAVSTVENE NEGE ZA BLAZNIK TANJO 
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Obĉinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na podroĉju patronaţe in 

zdravstvene nege, Tanji Blaznik, dipl. medicinski sestri. 

 IZVRŠENO 

 

11. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

A. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišč, v območju urejanja S 

12/4 – Voge in sicer: 

- zemljišča parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1892 v izmeri 531 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1903 v izmeri 518 m2, k.o. Britof in zemljišča parcelna številka 1904 v 

izmeri 38 m2, k.o. Britof, v skupni izmeri 556 m2, 

- zemljišča parcelna številka 1906 v izmeri 545 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1907 v izmeri 458 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, k.o. Britof, 

- zemljišča parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, k.o. Britof, 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉ, v obmoĉju urejanja 

S 12/4 – Voge in sicer: 

- zemljišĉa parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1892 v izmeri 531 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1903 v izmeri 518 m2, k.o. Britof in zemljišĉa parcelna številka 1904 v 

izmeri 38 m2, k.o. Britof, v skupni izmeri 556 m2, 

- zemljišĉa parcelna številka 1906 v izmeri 545 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1907 v izmeri 458 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, k.o. Britof. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi nepremiĉnine – zemljišĉa, v obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge 

in sicer: 

- zemljišĉe parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1892 v izmeri 531 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1903 v izmeri 518 m2, k.o. Britof in zemljišĉe parcelna številka 

1904 v izmeri 38 m2, k.o. Britof, v skupni izmeri 556 m2, 

- zemljišĉe parcelna številka 1906 v izmeri 545 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1907 v izmeri 458 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉe parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, k.o. Britof, 

za izklicno ceno 31.149,00 SIT za 1 m2 zemljišĉa (z vkljuĉenim DDV). 

Davek na promet nepremiĉnin oziroma pripadajoĉi DDV nosi Mestne obĉina Kranj, vse ostale stroške 

nastale na podlagi prodaje nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉ, v 

obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge in sicer: 

- zemljišĉa parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1892 v izmeri 531 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1903 v izmeri 518 m2, k.o. Britof in zemljišĉa parcelna številka 1904 

v izmeri 38 m2, k.o. Britof, v skupni izmeri 556 m2, 

- zemljišĉa parcelna številka 1906 v izmeri 545 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1907 v izmeri 458 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, k.o. Britof, 

- zemljišĉa parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, k.o. Britof. 

 IZVRŠENO  
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B. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremičnine – zemljišča v območju urejanja S 

12/4 – Voge parcelna številka 1896 v izmeri 652 m2, k.o. Britof, z zemljiščem parcelna številka 109/1, 

travnik v izmeri 1.875 m2, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja za menjavo zemljišĉa v obmoĉju urejanja S 12/4 – 

Voge parcelna številka 1896 v izmeri 652 m2, k.o. Britof, z zemljišĉem parcelna številka 109/1, travnik v 

izmeri 1.875 m2, k.o. Primskovo. 

2. Mestna obĉina Kranj od Polanc Marka, Kajuhova 6, 4000 Kranj kupi zemljišĉe parcelna številka 109/1, 

travnik v izmeri 1.875 m2, k.o. Primskovo za ceno 20.309.148,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj Polanc Marku, Kajuhova 6, 4000 Kranj proda zemljišĉe v obmoĉju urejanja S 12/4 – 

Voge parcelna številka 1896 v izmeri 652 m2, k.o. Britof za ceno 20.309.148,00 SIT (z vkljuĉenim DDV). 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo zemljišĉa v obmoĉju 

urejanja S 12/4 – Voge parcelna številka 1896 v izmeri 652 m2, k.o. Britof, z zemljišĉem parcelna številka 

109/1, travnik v izmeri 1.875 m2, k.o. Primskovo. 

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremičnine – zemljišča v območju urejanja S 

12/4 – Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof, z zemljiščem parcelna številka 349/1, 

dvorišče v izmeri 207 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 128 m2, parcelna številka 349/2, sadovnjak v 

izmeri 748 m2 in parcelna številka 349/7, njiva v izmeri 270 m2, vknjiţenimi v vloţni številki 238 k.o. 

Čirče 

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja za menjavo zemljišĉa v obmoĉju urejanja S 12/4 – 

Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof, z zemljišĉem parcelna številka 349/1, dvorišĉe v 

izmeri 207 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 128 m2, parcelna številka 349/2, sadovnjak v izmeri 748 m2 

in parcelna številka 349/7, njiva v izmeri 270 m2, vknjiţenimi v vloţni številki 238 k.o. Ĉirĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj od Bajc Marije do ¼ in Bajc Slavka do ¾ kupi zemljišĉe parcelna številka 349/1, 

dvorišĉe v izmeri 207 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 128 m2, parcelna številka 349/2, sadovnjak v 

izmeri 748 m2 in parcelna številka 349/7, njiva v izmeri 270 m2, vknjiţenimi v vloţni številki 238 k.o. Ĉirĉe 

za ceno 23.178.521,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj Bajc Mariji do ½ in Bajc Slavku do ½ proda zemljišĉe v obmoĉju urejanja S 12/4 – 

Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof za ceno 23.642.091,00 SIT (z vkljuĉenim DDV). 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo zemljišĉa v obmoĉju 

urejanja S 12/4 – Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof, z zemljišĉem parcelna številka 

349/1, dvorišĉe v izmeri 207 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 128 m2, parcelna številka 349/2, sadovnjak 

v izmeri 748 m2 in parcelna številka 349/7, njiva v izmeri 270 m2, vknjiţenimi v vloţni številki 238 k.o. 

Ĉirĉe. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 217/7, 

sadovnjak v izmeri 684 m2, vpisano v vl. št. 562, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 45 m2. 

1. 1.Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 

217/7, sadovnjak v izmeri 684 m2, vpisano v vl. št. 562, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 45 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Antonije Vovk in Ivana Vovka, oba stanujoĉa na naslovu Cesta na Klanec 28, 

4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 217/7, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 45 m2, za ceno 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

3. 3.Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 217/7, k.o. Klanec, potem, ko bo v postopku odmere in 

parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena prodajna pogodba, v javno dobro. 

4. 4.Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 217/7, sadovnjak v izmeri 684 m2, vpisano v vl. št. 562, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 45 

m2. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnin – dela zemljišča parc. št. 217/8, 

travnik v izmeri 575 m2, vpisano v vl. št. 607, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 30 m2, in dela zemljišča parc. 

št. 224/2, stanovanjska stavba v izmeri 158 m2 in dvorišče v izmeri 127 m2, vpisano v vl. št. 607, k.o. 

Klanec, v pribliţni izmeri 14 m2. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnin – dela zemljišĉa parc. št. 217/8, 

travnik v izmeri 575 m2, vpisano v vl. št. 607, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 30 m2, in dela zemljišĉa parc. 
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št. 224/2, stanovanjska stavba v izmeri 158 m2 in dvorišĉe v izmeri 127 m2, vpisano v vl. št. 607, k.o. 

Klanec, v pribliţni izmeri 14 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Marine Petriĉ, Cesta na Klanec 30, 4000 Kranj, in Marka Petriĉa, Reginĉeva 

ulica 3, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 217/8, v pribliţni izmeri 30 m2, in del zemljišĉa parc. št. 224/2, v 

pribliţni izmeri 14 m2, oba vpisana v vloţni številki 607, k.o. Klanec, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉ parc. št. 217/8 in 224/2, obe k.o. Klanec, potem, ko bosta v 

postopku odmere in parcelacije dobili novo parcelno številko in ko bo zanju sklenjena prodajna pogodba, v 

javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnin – dela zemljišĉa 

parc. št. 217/8, travnik v izmeri 575 m2, vpisano v vl. št. 607, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 30 m2, in dela 

zemljišĉa parc. št. 224/2, stanovanjska stavba v izmeri 158 m2 in dvorišĉe v izmeri 127 m2, vpisano v vl. št. 

607, k.o. Klanec, v pribliţni izmeri 14 m2. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 420/7, pot v 

izmeri 430 m2, vpisanega v vloţni številki 124, k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 420/7, pot 

v izmeri 430 m2, vpisanega v vloţni številki 124, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Sajovic Jerneja, stanujoĉ na naslovu Mlaška cesta 99, 4000 Kranj, zemljišĉe 

parc. št. 420/7, pot v izmeri 430 m2, vpisano v vloţni številki 124, k.o. Kokrica, za ceno 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 420/7, pot v izmeri 430 m2, vpisano v vloţni številki 124, 

k.o. Kokrica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 420/7, pot v izmeri 430 m2, vpisanega v vloţni številki 124, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 981/1, pot 

v izmeri 2586 m
2
, vpisanega v vloţni številki 3001, k.o. Podreča, v pribliţni izmeri 140 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 

981/1, pot v izmeri 2586 m2, vpisanega v vloţni številki 3001, k.o. Podreĉa, v pribliţni izmeri 140 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj izvzame del zemljišĉa parc. št. 981/1, pot v izmeri 2586 m2, vpisano v vl. št. 3001, 

k.o. Podreĉa, v pribliţni izmeri 140 m2, iz javnega dobra in ga proda na javni draţbi za izklicno ceno 

16.293,00 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na dodano vrednost in ostale stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parc. št. 981/1, k.o. Podreĉa, ki bo odpisano od vl. št. 3001, k.o. 

Podreĉa, in vpisano v novo vl. št. iste k.o., in kjer bo vknjiţena lastninska pravica za kupca, vknjiţi 

sluţnostna pravica izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture v korist Mestne 

obĉine Kranj. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 981/1, pot v izmeri 2586 m2, vpisanega v vloţni številki 3001, k.o. Podreĉa, v pribliţni 

izmeri 140 m2. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

H. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parcelna številka 1017, 

pot v pribliţni izmeri 190 m2, vpisanega v Seznamu VIII, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parcelna številka 

1017, pot v pribliţni izmeri 190 m2, vpisanega v Seznamu VIII, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj naroĉi geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 1017, k.o. Kranj, in sicer tako, da 

del zemljišĉa parcelna številka 1017, k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

3. Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra del zemljišĉa parcelna številka 1017, pot v pribliţni izmeri 

190 m2, vpisanega v Seznamu VIII, k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja in po opravljeni odmeri pridobi 

novo parcelno številko, ter za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo s Pavlin Štefka, Polica 1, 4202 Naklo, 

za ceno 671,00 SIT/m2. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške iz 

pogodbe nosi kupec. 
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4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 1017, k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 1017, pot v pribliţni izmeri 190 m2, vpisanega v Seznamu VIII, k.o. Kranj.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

I. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 35, travnik v 

pribliţni izmeri 25 m2, vpisano v vl. št. 454, k.o. Predoslje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 35, 

travnik v pribliţni izmeri 25 m2, vpisano v vl. št. 454, k.o. Predoslje. 

2. Mestna obĉina Kranj proda ELEKTRO GORENJSKA, javnemu podjetju za distribucijo elektriĉne energije, 

d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj za ceno 24.916,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 35, travnik v pribliţni 

izmeri 25 m2, vpisano v vl. št. 454, k.o. Predoslje. 

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 35, k.o. Predoslje, po opravljeni 

geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉe 

parc. št. 35, travnik v pribliţni izmeri 25 m2, vpisano v vl. št. 454, k.o. Predoslje. 

 IZVRŠENO 

 

J. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 256/41, dvorišče 

v izmeri 159 m2 in parc. št. 256/42, stanovanjska stavba v izmeri 74 m2, vpisani v vl. št. 530, k.o. Rupa 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 256/41, 

dvorišĉe v izmeri 159 m2 in parc. št. 256/42, stanovanjska stavba v izmeri 74 m2, vpisani v vl. št. 530, k.o. 

Rupa. 

2. Mestna obĉina Kranj po pravnomoĉnosti sklepa o ustavitvi denacionalizacijskega postopka  za zemljišĉe 

parc. št. 256/41, dvorišĉe v izmeri 159 m2 in parc. št. 256/42, stanovanjska stavba v izmeri 74 m2, vpisani v 

vl. št. 530, k.o. Rupa, sklene prodajno pogodbo s Spekter Kranj d.o.o., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, za 

ceno 7.535.919,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin, davek na 

dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu  parcelna številka 256/41 in 256/42, k.o. Rupa, ki je predmet 

razpolaganja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 256/41 in 256/42, k.o. Rupa. 

 IZVRŠENO 

 

28. seja Sveta MOK – 28.9.2005 
 

3. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MOK – PREDLOG  

 

Sprejme se Strategija razvoja turizma v Mestni obĉini Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ« - OSNUTEK 

 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Lokalne turistiĉne organizacije Kokra v 

predloţenem besedilu. 

 PREDLOG ODLOKA JE BIL POSREDOVAN NA 29. SEJO SVETA MOK 

 

5. ODLOK O UREJANJU ZELENIH POVRŠIN V MO KRANJ – PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o urejanju, varstvu in vzdrţevanju javnih zelenih površin ter otroških igrišĉ na 

obmoĉju Mestne obĉine Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 96/2005 
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6. ODLOK O RAZGLASITVI VODOVODNEGA STOLPA ZA KULTURNI SPOMENIK 

LOKALNEGA POMENA - PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o razglasitvi Vodovodnega stolpa v Kranju za kulturni spomenik lokalnega pomena - predlog. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 93/2005 

 

7. SOGLASJE K STATUTU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 

 

Mestna obĉina Kranj daje soglasje k Statutu Osnovnega zdravstva Gorenjske. 

 SOGLASJE JE BILO POSREDOVANO OSNOVNEMU ZDRAVSTVU GORENJSKE 

 

9. POROČILO O SOCIALNO PREVENTIVNEM PROGRAMU ŠKRLOVEC – DNEVNI CENTER ZA 

MLADE IN DRUŢINE 

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o socialno preventivnem programu Škrlovec – dnevni 

center za mlade in druţine. 

 IZVRŠENO 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnin – dela zemljišč parc. št. 370/1, njiva 

v izmeri 1682 m2, za prodajo v izmeri 771 m2, 370/6, njiva v izmeri 483 m2, za prodajo v izmeri 75 m2, 

370/7, njiva v izmeri 300 m2, za prodajo v izmeri 160 m2, in 370/8, njiva v izmeri 110 m2, za prodajo v 

izmeri 56 m2, vpisanih v vloţni številki 882, vsa k.o. Klanec. 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnin – dela zemljišĉ parc. št. 370/1, 

njiva v izmeri 1682 m2, za prodajo v izmeri 771 m2, 370/6, njiva v izmeri 483 m2, za prodajo v izmeri 75 

m2, 370/7, njiva v izmeri 300 m2, za prodajo v izmeri 160 m2, in 370/8, njiva v izmeri 110 m2, za prodajo v 

izmeri 56 m2, vpisanih v vloţni številki 882, k.o. Klanec. 

2. Mestna obĉina Kranj proda del zemljišĉ parc. št. 370/1, v izmeri 771 m2, 370/6, v izmeri 75 m2, 370/7 v 

izmeri 160 m2, in 370/8, v izmeri 56 m2, vsa k.o. Klanec, na javni draţbi za izklicno ceno 39.066,00 

SIT/m2. Stroške cenitve, davek na dodano vrednost in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišĉ parc. št. 370/1, 370/6, 370/7 in 370/8, vsa k.o. Klanec, ki bodo 

odpisana od vl. št. 882, k.o. Klanec, in vpisana v novo vl. št. iste k.o. in kjer bo vknjiţena lastninska pravica 

za kupca, vknjiţi sluţnostna pravica izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture ter sluţnostna pravica hoje ter voţnje z vsemi vozili obe v korist Mestne obĉine Kranj. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnin – dela zemljišĉ 

parc. št. 370/1, njiva v izmeri 1682 m2, za prodajo v izmeri 771 m2, 370/6, njiva v izmeri 483 m2, za 

prodajo v izmeri 75 m2, 370/7, njiva v izmeri 300 m2, za prodajo v izmeri 160 m2, in 370/8, njiva v izmeri 

110 m2, za prodajo v izmeri 56 m2, vpisanih v vloţni številki 882, k.o. Klanec. 

 IZVRŠENO 

 

B. Posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremičnin – dela zemljišča parc. št. 1275, pot 

v izmeri 2532 m2, vpisano v vl. št. 3001, k.o. Nemilje, javno dobro, za del zemljišča parc. št. 627/1, 

sadovnjak v izmeri 5210 m2, dvorišče v izmeri 1095 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 166 m2, 

stanovanjska stavba v izmeri 165 m2, garaţa v izmeri 43 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 41 m2, 

vpisano v vl. št. 66, k.o. Nemilje, v lasti Franca Beštra, Podblica 7, 4201 Zgornja Besnica. Predmet 

menjave sta le dela navedenih zemljišč in sicer del zemljišča parc. št. 1275, k.o. Nemilje, v pribliţni izmeri 

15 m2, in del zemljišča parc. št. 627/1, k.o. Nemilje, v pribliţni izmeri 46,5 m2.  

1. Sprejme se posamezni program menjave premoţenja za menjavo nepremiĉnin – dela zemljišĉa parc. št. 

1275, pot v izmeri 2532 m2, vpisano v vl. št. 3001, k.o. Nemilje, javno dobro, za del zemljišĉa parc. št. 

627/1, sadovnjak v izmeri 5210 m2, dvorišĉe v izmeri 1095 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 166 m2, 

stanovanjska stavba v izmeri 165 m2, garaţa v izmeri 43 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 41 m2, 

vpisano v vl. št. 66, k.o. Nemilje, v lasti Franca Beštra, Podblica 7, 4201 Zgornja Besnica.  

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Franca Beštra, Podblica 7, 4201 Zgornja Besnica, del zemljišĉa  parc. št. 

627/1, vpisano v vl.št. 66, k.o. Nemilje, v pribliţni izmeri 46,5 m2, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 
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3. Franc Bešter, Podblica 7, 4201 Zgornja Besnica, kupi od Mestne obĉine Kranj del zemljišĉa parc. št. 1275, 

vpisano v vl.št. 3001, k.o. Nemilje, v pribliţni izmeri 15 m2, za ceno 7.388,00 SIT/m2 (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

4. Vse stroške postopka, stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremiĉnin in vse ostale stroške iz 

pogodbe nosi Franc Bešter. 

5. Franc Bešter dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parc. št. 627/1, k.o. Nemilje, ki je predmet menjave po tem 

programu, vpiše sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo dela zemljišĉa parc. št. 

1275, vpisano v vl.št. 3001, k.o. Nemilje, v pribliţni izmeri 15 m2, javno dobro, za del zemljišĉa parc. št. 

627/1, vpisano v vl.št. 66, k.o. Nemilje, v pribliţni izmeri 46,5 m2, v lasti Franca Beštra. 

 IZVRŠENO 

 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 1259/6, travnik 

v izmeri 34 m2, vpisano v vl. št. 1225, k.o. Straţišče. 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 1259/6, 

travnik v izmeri 34 m2, vpisano v vl. št. 1225, k.o. Straţišĉe.  

2. Mestna obĉina Kranj izvzame zemljišĉe parc. št. 1259/6, travnik v izmeri 34 m2, vpisano v vl. št. 1225, k.o. 

Straţišĉe, iz javnega dobra in zanj sklene prodajno pogodbo z Borutom Piĉulinom, Pševska cesta 47, Kranj, 

za ceno 23.958,00 SIT/m2, kar skupaj za 34 m2 znaša 814.572,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške 

cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 1259/6, k.o. Straţišĉe, ki je predmet prodaje po tem programu, 

vpiše sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 1259/6, travnik v izmeri 34 m2, vpisano v vl. št. 1225, k.o. Straţišĉe. 

 IZVRŠENO 

 

D. Posamezni program upravljanja s premoţenjem za izvzem nepremičnine – zemljišča parc. št. 505/2, 

cesta v izmeri 653 m2, vpisano v vl. št. 410, k.o. Čirče, iz javnega dobra. 
1. Sprejme se posamezni program upravljanja s premoţenjem za izvzem nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 

505/2, cesta v izmeri 653 m2, vpisano v vl. št. 410, k.o. Ĉirĉe, iz javnega dobra.  

2. Mestna obĉina Kranj izvzame zemljišĉe parc. št. 505/2, cesta v izmeri 653 m2, vpisano v vl. št. 410, k.o. 

Ĉirĉe, iz javnega dobra. 

 IZVRŠENO 

 

E. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 133/1, 

travnik v izmeri 184 m2, vpisano v vl. št. 194, k.o. Čirče, v pribliţni izmeri 32 m2. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 133/1, 

travnik v izmeri 184 m2, vpisano v vl. št. 194, k.o. Ĉirĉe, v pribliţni izmeri 32 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Ane Jenko, stanujoĉa na naslovu Smledniška cesta 64, 4000 Kranj, del 

zemljišĉa parc. št. 133/1, k.o. Ĉirĉe, v pribliţni izmeri 32 m2, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 133/1, k.o. Ĉirĉe, potem, ko bo v postopku odmere in 

parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena prodajna pogodba, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa 

parc. št. 133/1, travnik v izmeri 184 m2, vpisano v vl. št. 194, k.o. Ĉirĉe, v pribliţni izmeri 32 m2.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 151/27, 

dvorišče v izmeri 28 m2, stanovanjska stavba v izmeri 24 m2, vpisano v vl. št. 23, k.o. Čirče. 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 151/27, 

dvorišĉe v izmeri 28 m2, stanovanjska stavba v izmeri 24 m2, vpisano v vl. št. 23, k.o. Ĉirĉe.  

2. Mestna obĉina Kranj proda zemljišĉe parc. št. 151/27, dvorišĉe v izmeri 28 m2, stanovanjska stavba v izmeri 

24 m2, vpisano v vl. št. 23, k.o. Ĉirĉe, Neţi Šter in Tatjani Šter, obe stanujoĉi na naslovu Šmidova ulica 8, 

Kranj, za ceno 25.395,00 SIT/m2, kar skupaj za 52 m2 znaša 1.320.540,00 SIT. Vse stroške postopka, 

stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 
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3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 151/27, k.o. Ĉirĉe, ki je predmet prodaje po tem programu, 

vpiše sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 151/27, dvorišĉe v izmeri 28 m2, stanovanjska stavba v izmeri 24 m2, vpisano v vl. št. 23, k.o. 

Ĉirĉe. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 98/3, pot v izmeri 

654 m2 in parc. št. 100/10, travnik v izmeri 122 m2, obe vpisani v vloţni številki 36, k.o. Pševo, parc. št. 

437/1, pot v izmeri 27 m2, parc. št. 437/4, travnik v izmeri 140 m2, parc. št. 437/5, pot v izmeri 7 m2 in 

parc. št. 437/6, pot v izmeri 12 m2,  vse vpisne v vloţni številki 382, k.o. Spodnja Besnica in parc. št. 436/6, 

pot v izmeri 229 m2, vpisane v vloţni številki 78, k.o. Spodnja Besnica  
1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 98/3, pot v 

izmeri 654 m2 in parc. št. 100/10, travnik v izmeri 122 m2, obe vpisani v vloţni številki 36, k.o. Pševo, parc. 

št. 437/1, pot v izmeri 27 m2, parc. št. 437/4, travnik v izmeri 140 m2, parc. št. 437/5, pot v izmeri 7 m2 in 

parc. št. 437/6, pot v izmeri 12 m2,  vse vpisne v vloţni številki 382, k.o. Spodnja Besnica in parc. št. 436/6, 

pot v izmeri 229 m2, vpisane v vloţni številki 78, k.o. Spodnja Besnica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Janeza Fajfarja, Zabukovje 46 (v zemljiški knjigi: Zabukovje 13), 4201 

Zgornja Besnica, zemljišĉe parc. št. 98/3, pot v izmeri 654 m2 in parc. št. 100/10, travnik v izmeri 122 m2, 

obe vpisani v vloţni številki 36, k.o. Pševo, parc. št. 437/1, pot v izmeri 27 m2, parc. št. 437/4, travnik v 

izmeri 140 m2, parc. št. 437/5, pot v izmeri 7 m2 in parc. št. 437/6, pot v izmeri 12 m2,  vse vpisne v vloţni 

številki 382, k.o. Spodnja Besnica in parc. št. 436/6, pot v izmeri 229 m2, vpisane v vloţni številki 78, k.o. 

Spodnja Besnica, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 98/3, pot v izmeri 654 m2 in parc. št. 100/10, travnik v 

izmeri 122 m2, obe vpisani v vloţni številki 36, k.o. Pševo, parc. št. 437/1, pot v izmeri 27 m2, parc. št. 

437/4, travnik v izmeri 140 m2, parc. št. 437/5, pot v izmeri 7 m2 in parc. št. 437/6, pot v izmeri 12 m2,  vse 

vpisne v vloţni številki 382, k.o. Spodnja Besnica in parc. št. 436/6, pot v izmeri 229 m2, vpisane v vloţni 

številki 78, k.o. Spodnja Besnica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 98/3, pot v izmeri 654 m2 in parc. št. 100/10, travnik v izmeri 122 m2, obe vpisani v vloţni številki 

36, k.o. Pševo, parc. št. 437/1, pot v izmeri 27 m2, parc. št. 437/4, travnik v izmeri 140 m2, parc. št. 437/5, 

pot v izmeri 7 m2 in parc. št. 437/6, pot v izmeri 12 m2,  vse vpisne v vloţni številki 382, k.o. Spodnja 

Besnica in parc. št. 436/6, pot v izmeri 229 m2, vpisane v vloţni številki 78, k.o. Spodnja Besnica. 

 IZVRŠENO 

 

H. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 4.349.670,85 EUR, plaĉljivo v tolarski protivrednosti obraĉunano po Srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna številka 300, 

stanovanjska stavba v izmeri 2544 m2 in dvorišĉe v izmeri 2313 m2, vpisano v vloţni številki Okrajnega 

sodišĉa v Kranju 2093, k.o. Kranj, in sicer za 39/100 citirane nepremiĉnine, ki v naravi predstavlja del pritliĉja v 

izmeri 287,90 m2, celotno prvo nadstropje v izmeri 2409,60 m2 in del drugega nadstropja v izmeri 1911,20 m2, 

Veleblagovnice Globus v Kranju, Koroška cesta 4. 

 IZVRŠENO 

 

I. Sklep o določitvi namena sredstev bilančnega dobička Komunale Kranj 

1. Sredstva bilanĉnega dobiĉka javnega podjetja Komunala d.o.o. Kranj v višini 69.458.609,93 Sit se 

namenijo za izgradnje komunalne infrastrukture na obmoĉju Britofa. 

2. Pravice porabe na postavki 431100001 Kanalizacija in vodovod Britof v okviru podprograma 2310 

Investicije in investicijski transferi se zagotovijo s prerazporeditvami v skladu z 21. in 22. ĉlenom odloka o 

proraĉunu MO Kranj za leta 2005. 

 IZVRŠENO 

 

J. Posamezni program upravljanja premoţenja prenos upravljanja poslovnega prostora v pritličju 

objekta na naslovu Cankarjeva ulica 8 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 125, skladišče v 

izmeri 82,63 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju pod vloţno številko 

159 k.o. Kranj. 
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1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino - poslovnega prostora v 

pritliĉju objekta na naslovu Cankarjeve ulice  8 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 125, 

stavbišĉe v izmeri 306,00 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju pod 

vloţno številko 159 k.o. Kranj, ki obsega sledeĉe poslovne prostore v skupni izmeri 82,63 m2: 

- skladišĉe                                             v izmeri 27,30 m2, 

- skladišĉe                                             v izmeri 9,69 m2, 

- skladišĉe                                     v izmeri 23,25 m2, 

- hodnik                                         v izmeri 18,15 m2, 

- predprostor                            v izmeri 2,28 m2, 

- WC                                             v izmeri 1,96 m2, 

2. Mestna obĉina Kranj prenese v brezplaĉno upravljanje stvarno premoţenje - poslovni prostor v pritliĉju 

objekta na naslovu Cankarjeva ulica  8 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu parcelna številka 125, stavbišĉe v 

izmeri 82,63 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišĉa v Kranju v vloţni številki 159 

k.o. Kranj,  na Potapljaško ekološko društvo Sava Kranj, Partizanska cesta 35, Kranj in sicer sledeĉe 

prostore: 

- skladišĉe                                                  v izmeri 27,30 m2, 

- skladišĉe                                            v izmeri 9,69 m2, 

- skladišĉe                                           v izmeri 23,25 m2, 

- hodnik                                                v izmeri 18,15 m2, 

- predprostor                           v izmeri 2,28 m2, 

- WC                                         v izmeri 1,96 m2, 

pod pogojem, da se upravljavec zaveţe na lastne stroške vzdrţevati in obnavljati stojnice, ki so v lasti 

Mestne obĉine Kranj. V primeru  prenehanja upravljanja s stojnicami, preneha veljavnost pogodbe o 

brezplaĉnem upravljanju poslovnih prostorov na naslovu Cankarjeva 8. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja - 

poslovnega prostora v pritliĉju objekta na naslovu Cankarjeva ulica 8 v Kranju, stojeĉega na zemljišĉu 

parcelna številka 125, stavbišĉe v izmeri 82,63 m2, vpisanega v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega 

sodišĉa v Kranju v vloţni številki 159 k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

K. Predkupna pravica 
Mestna obĉina Kranj za ceno, 10.000.000,00 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 385/1 in 385/2, vloţ. št. 461, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanje, v izmeri 52,80 m2, na 

naslovu Vodopivĉeva ul. 8, Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

L. Predkupna pravica 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 8.000.000,00 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 182/1, vloţ. št. 77, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanje, v izmeri 79 m2, na naslovu Tomšiĉeva 

ul. 16, Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

11. KADROVSKE ZADEVE 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj se v Nadzorni svet druţbe BSC za naslednje mandatno obdobje imenuje: 

 

1. ALEŠ SLADOJEVIĆ, rojen 1973, stanujoĉ Zlato polje 3, Kranj, univ.dipl.soc., zaposlen Center mladih 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

 

29. seja Sveta MOK – 26.10.2005 
 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 
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Mestna obĉina Kranj poziva Ministrstvo za promet, Direkcijo za ceste, da v ĉim krajšem ĉasu  pripravi študijo o 

preureditvi kriţišĉa v kroţišĉe in sicer na prelomu klanca pred semaforiziranim kriţišĉem med tovarnama 

Iskratel na eni in Sava na drugi strani. 

 POSREDOVANO MINISTRSTVU ZA PROMET, DIREKCIJI RS ZA CESTE 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI LOKALNE TURISTIČNE 

ORGANIZACIJE KOKRA – PREDLOG 

 

Sprejme se Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Lokalne turistiĉne organizacije Kokra – predlog. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 98/2005 

 

5. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ  - PREDLOG 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni 

obĉini Kranj – predlog. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 97/2005 

 

6. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2005 

 

I. 

Naslov ĉastni obĉan Mestne obĉine Kranj se podeli gospodu Mihu Pogaĉniku za njegovo kulturno udejstvovanje 

 IZVRŠENO 
 

II. 

Gospodu Nikolaju Bevku se posthumno podeli naslov ĉastni obĉan Mestne obĉine Kranj za njegovo ţivljenjsko 

delo. 

 IZVRŠENO 
 

III. 

Nagrado Mestne obĉine Kranj za leto 2005 prejme javni zavod Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

ob njeni 50. obletnici 

 IZVRŠENO 
 

IV. 

Za leto 2005 se podeli listina o priznanju Mestne obĉine Kranj 

Listino o priznanju Mestne obĉine Kranj za leto 2005 prejme gospod Alojzij Ješe za dolgoletno in uspešno 

delovanje v krajevni skupnosti 

 IZVRŠENO 
 

V. 

Za leto 2005 se podelita dve veliki plaketi Mestne obĉine Kranj. 

Veliko plaketo Mestne obĉine Kranj za leto 2005 prejmeta: 

a) Gospa Eva Grašiĉ za delovanje na socialnem podroĉju 

b) Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje ob 100 letnici delovanja 

 IZVRŠENO 
 

VI. 

Za leto 2005 se podelijo tri plakete Mestne obĉine Kranj. 

Plakete Mestne obĉine Kranj za leto 2005 prejmejo: 

a) Gospod Franc Urbanc za delovanje na glasbenem podroĉju 

b) Gospa Marija Mustar za uspešno vodenje Osnovne šole Matija Ĉop 

c) Gospod Mile Hodnik za uspešno delo na podroĉju boja proti odvisnosti 

 IZVRŠENO 
 

VII. 

Za leto 2005 se podeli Prešernova plaketa Mestne obĉine Kranj. 

Prešernovo plaketo Mestne obĉine Kranj za leto 2005 prejme: 
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a) Gospod Marko Arneţ za umetniško vodenje Galerije Prešernovih nagrajencev  

 IZVRŠENO 
 

7. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Izjemna dodelitev  neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem  

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem v skladu z 29. 

ĉlenom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 in 34/2004).    

 IZVRŠENO 

 

B. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišč, ki bodo uporabljena za 

rekonstrukcijo krajevne ceste na Rupo - izgradnja pločnika, in sicer parc. št. 280/2, gozd v pribliţni 

izmeri 23 m2, v vl. št. 1679, parc. št. 262/1, njiva v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. št. 1274,  parc. št. 262/2, 

njiva v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 1374, parc. št. 262/3, njiva v pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 1114, 

parc. št. 259/3, njiva v pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 1183, parc. št. 259/2, njiva v pribliţni izmeri 35 m2, 

v vl. št. 1175, vse k.o. Kokrica in parc. št. 331/4, dvorišče v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 333, parc. št. 

145/1, gozd v pribliţni izmeri 24 m2, v vl. št. 331, parc. št. 146/2, dvorišče v pribliţni izmeri 10 m2, v vl. št. 

489 in parc. št. 146/3, dvorišče v pribliţni izmeri 11 m2, v vl. št. 468, vse k.o. Rupa – dopolnitev predloga 

4. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa, ki bodo 

uporabljena za rekonstrukcijo krajevne ceste na Rupo, in sicer parc. št. 280/2, gozd v pribliţni izmeri 23 

m2, v vl. št. 1679, parc. št. 262/1, njiva v pribliţni izmeri 14 m2, v vl. št. 1274,  parc. št. 262/2, njiva v 

pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 1374, parc. št. 262/3, njiva v pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 1114, parc. št. 

259/3, njiva v pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 1183, parc. št. 259/2, njiva v pribliţni izmeri 35 m2, v vl. št. 

1175, vse k.o. Kokrica in parc. št. 331/4, dvorišĉe v pribliţni izmeri 12 m2, v vl. št. 333, parc. št. 145/1, 

gozd v pribliţni izmeri 24 m2, v vl. št. 331, parc. št. 146/2, dvorišĉe v pribliţni izmeri 10 m2, v vl. št. 489 

in parc. št. 146/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 11 m2, v vl. št. 468, vse k.o. Rupa. 

5. Mestna obĉina Kranj za ceno 22.800,00 SIT/m2 kupi od:  

- Martina Šterna, Spodnji Brnik 3a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, del zemljišĉa parc. št. 280/2, gozd v 

pribliţni izmeri 23 m2, v vl. št. 1679, k.o. Kokrica, 

- Pavla in Vere Grašiĉ, Cesta na Rupo 24, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 262/1, njiva v pribliţni izmeri 

14 m2, v vl. št. 1274, k.o. Kokrica, 

- Miloša in Silve Martinoviĉ, Cesta na Rupo 26, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 262/2, njiva v pribliţni 

izmeri 12 m2, v vl. št. 1374, k.o. Kokrica, 

- Katarine Leskovar, Kregolišĉe 3, 6223 Komen, Martina in Mitje Leskovar, Cesta na Rupo 28, 4000 Kranj 

in Mateje Leskovar, Srednja vas pri Šenĉurju 82, 4208 Šenĉur, del zemljišĉa parc. št. 262/3, njiva v 

pribliţni izmeri 17 m2, v vl. št. 1114, k.o. Kokrica, 

- Janeza in Ivanke Rihter, Cesta na Rupo 32, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 259/3, njiva v pribliţni 

izmeri 17 m2, v vl. št. 1183, k.o. Kokrica, 

- Alojza Vertovška, Cesta na Rupo 34, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 259/2, njiva v pribliţni izmeri 35 

m2, v vl. št. 1175, k.o. Kokrica, 

- Janeza Lotriĉa, Cesta na Rupo 38, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 331/4, dvorišĉe v pribliţni izmeri 12 

m2, v vl. št. 333, parc. št. 145/1, gozd v pribliţni izmeri 24 m2, v vl. št. 331 in  parc. št. 146/2, dvorišĉe v 

pribliţni izmeri 10 m2, v vl. št. 489, k.o. Rupa, 

- Aleša Grandovca, Roţna ulica 15, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 146/3, dvorišĉe v pribliţni izmeri 11 

m2, v vl. št. 468, k.o. Rupa. 

 IZVRŠENO 
 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 898/2, pot v 

izmeri 48 m2, vpisano v vl. št. 3001, k.o. Zgornja Besnica. 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 898/2, pot 

v izmeri 48 m2, vpisano v vl. št. 3001, k.o. Zgornja Besnica.  

2. Mestna obĉina Kranj izvzame zemljišĉe parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2, vpisano v vl. št. 3001, k.o. 

Zgornja Besnica, iz javnega dobra in zanj sklene prodajno pogodbo z Nikotom Droletom, Na Vidmu 11, 

4201 Zgornja Besnica, za ceno 11.260,00 SIT/m2, kar skupaj za 48 m2 znaša 540.480,00 SIT. Vse stroške 

postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 898/2, k.o. Zgornja Besnica, ki je predmet prodaje po tem 

programu, vpiše sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2, vpisano v vl. št. 3001, k.o. Zgornja Besnica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 563/15, cesta v 

izmeri 118 m2, vpisanega v vloţni številki 459, k.o. Drulovka 

1. 1.Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 563/15, 

cesta v izmeri 118 m2, vpisano v vloţni številki 459, k.o. Drulovka. 

2. 2.Mestna obĉina Kranj kupi od Viktorja Trilarja, stanujoĉega na naslovu Ljubljanska cesta 31, 4000 Kranj, 

zemljišĉe parc. št. 563/15, cesta v izmeri 118 m2, vpisano v vloţni številki 459, k.o. Drulovka, za ceno 10 

EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne 

obĉine Kranj). 

3. 3.Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 563/15, cesta v izmeri 118 m2, vpisano v vloţni številki 

459, k.o. Drulovka, v javno dobro. 

4. 4.Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 563/15, cesta v izmeri 118 m2, vpisano v vloţni številki 459, k.o. Drulovka. 

 IZVRŠENO 

 

E. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 320/8, pot v 

izmeri 255 m2, vpisanega v vloţni številki 366, k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 320/8, pot v 

izmeri 255 m2, vpisanega v vloţni številki 366, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Bojana Leviĉnika, stanujoĉega na naslovu Janševa ulica 5a, 4240 Radovljica, 

in Kazimirja Ţivka Leviĉnika, stanujoĉega na naslovu Cesta na Rupo 17, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 

320/8, pot v izmeri 255 m2, vpisano v vloţni številki 366, k.o. Kokrica, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 320/8, pot v izmeri 255 m2, vpisano v vloţni številki 366, 

k.o. Kokrica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 320/8, pot v izmeri 255 m2, vpisano v vloţni številki 366, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 
 

F. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 252/13, 

sadovnjak v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 921, k.o. Primskovo. 
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 252/13, 

sadovnjak v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 921, k.o. Primskovo.  

2. Mestna obĉina Kranj proda zemljišĉe parc. št. 252/13, sadovnjak v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 921, k.o. 

Primskovo, druţbi HIB, Kranj, d.o.o., Savska cesta 22, Kranj, za ceno 27.552,00 SIT/m2, kar skupaj za 65 

m2 znaša 1.790.880,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške 

iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 252/13, k.o. Primskovo, ki je predmet prodaje po tem 

programu, vpiše sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 252/13, sadovnjak v izmeri 65 m2, vpisano v vl. št. 921, k.o. Primskovo. 

 IZVRŠENO 

 

G. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 217/1, 

dvorišče v pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 217/2, stavba v pribliţni izmeri 130 m2, v skupni pribliţni 

izmeri 250 m2,vpisani v vl. št. 45, k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 217/1, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 120 m2 in parc. št. 217/2, stavba v pribliţni izmeri 130 m2, v skupni pribliţni 

izmeri 250 m2,vpisani v vl. št. 45, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj, sklene prodajno pogodbo za del zemljišĉa parc. št. 217/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 

120 m2 in parc. št. 217/2, stavba v pribliţni izmeri 130 m2, v skupni pribliţni izmeri 250 m2,vpisani v vl. 

št. 45, k.o. Kokrica s PINALUX, d.o.o. Kranj, Dolenĉeva pot 6, 4000 Kranj, za ceno 25.395,00 SIT/m2, kar 

skupaj za 250 m2 zemljišĉa znaša 6.348.750,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 
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3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu  parcelna številka 217/1, k.o. Kokrica, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 217/1 in 217/2, k.o. Kokrica. 

 IZVRŠENO 

 

I. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 7, v skupni izmeri 

76,44 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva cesta 3, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna 

številka 887/10,  v izmeri 280 m2, vpisane pri vloţni številki 1061, k.o. Kranj,  
1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 7, v skupni 

izmeri 76,44 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 3, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu 

parcelna številka 887/10,  v izmeri 280 m2, vpisane pri vloţni številki 1061, k.o. Kranj.  

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 12.820.123,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 7, v skupni izmeri 76,44 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 3, Kranj, stojeĉe na 

zemljišĉu parcelna številka 887/10,  v izmeri 280 m2, vpisane pri vloţni številki 1061, k.o. Kranj. Vse 

stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 7, v skupni izmeri 76,47 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 3, Kranj, stojeĉe na 

zemljišĉu parcelna številka 887/10,  v izmeri 280 m2, vpisane pri vloţni številki 1061, k.o. Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 
 

J. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela kanalizacijskega kanala, ki je 

zgrajen v zemljišču parc. št. 351/15, k.o. Britof, in sicer od priključka  za objekt na zemljišču parc. št. 

342/8, k.o. Britof, do priključka za objekt na zemljišču parc. št. 351/10, k.o. Britof, ki poteka čez zemljišče 

parc. št. 351/14, v dolţini 10m, in kanalizacijski jašek, ki je zgrajen v zemljišču parc. št. 351/15, k.o. 

Britof, tik ob meji z zemljiščem parc. št. 351/14, k.o. Britof 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela kanalizacijskega kanala, 

ki je zgrajen v zemljišĉu parc. št. 351/15, k.o. Britof, in sicer od prikljuĉka  za objekt na zemljišĉu parc. št. 

342/8, k.o. Britof, do prikljuĉka za objekt na zemljišĉu parc. št. 351/10, k.o. Britof, ki poteka ĉez zemljišĉe 

parc. št. 351/14, v dolţini 10m, in kanalizacijski jašek, ki je zgrajen v zemljišĉu parc. št. 351/15, k.o. Britof, 

tik ob meji z zemljišĉem parc. št. 351/14, k.o. Britof.  

2. Mestna obĉina Kranj, sklene prodajno pogodbo s Tertnik Borisom in Emo, s katero bo prodala del 

kanalizacijskega kanala, ki je zgrajen v zemljišĉu parc. št. 351/15, k.o. Britof, in sicer od prikljuĉka  za 

objekt na zemljišĉu parc. št. 342/8, k.o. Britof, do prikljuĉka za objekt na zemljišĉu parc. št. 351/10, k.o. 

Britof, ki poteka ĉez zemljišĉe parc. št. 351/14, v dolţini 10m, in kanalizacijski jašek, ki je zgrajen v 

zemljišĉu parc. št. 351/15, k.o. Britof, tik ob meji z zemljišĉem parc. št. 351/14, k.o. Britof, za ceno 

322.627,27 SIT z vkljuĉenim davkom na dodano vrednost. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo dela kanalizacijskega 

kanala, ki je zgrajen v zemljišĉu parc. št. 351/15, k.o. Britof, in sicer od prikljuĉka  za objekt na zemljišĉu 

parc. št. 342/8, k.o. Britof, do prikljuĉka za objekt na zemljišĉu parc. št. 351/10, k.o. Britof, ki poteka ĉez 

zemljišĉe parc. št. 351/14, v dolţini 10m, in kanalizacijski jašek, ki je zgrajen v zemljišĉu parc. št. 351/15, 

k.o. Britof, tik ob meji z zemljišĉem parc. št. 351/14, k.o. Britof.  

 IZVRŠENO 

 

K. Predkupna pravica na naslovu Bleiweisova cesta 7/a 

Mestna obĉina Kranj na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne obĉine Kranj na nepremiĉninah (Uradni list 

RS št. 126/04) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02) ne uveljavlja predkupne pravice za 

nepremiĉnino, parcelne številke 910/12, 910/15, 910/17, 910/16, in 911/6, vloţ. št. 2153, 1733 in 1522, k.o. 

Kranj, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo 910/12 – igralnico in prodajalno, v izmeri 424 m2, poslovno 

stavbo 910/17 – nekdanjo mesnico, v izmeri 119 m2 in poslovno stavbo 910/12 – pomoţna prostora, vse skupaj 

v izmeri 1379 m2 na naslovu Bleiweisova cesta 7/a, Kranj, za ceno 123.805.912,00 SIT.   

 IZVRŠENO 

 

L. Dopolnitev sklepov sveta Mestne občine Kranj 

V sklepih, ki jih je Svet Mestne obĉine Kranj sprejel na svoji 23. seji, dne 23.3.2005, v zvezi s posameznim 

programom pridobivanja premoţenja za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 403/4, 403/2, 403/1, 

403/5, 195/2, 404/4 in 405/2, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lastni Mestne obĉine Kranj, 

za del zemljišĉa parc. št. 200/1, 200/2, 200/6, 201/1, 201/2, 195/6 in 195/4, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, 
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vse k.o. Tenetiše, v lasti Janeza Gregorca, se k zemljišĉem, katerih lastnik je Mestna obĉina Kranj in ki bodo po 

realizaciji programa pridobivanja premoţenja prešla v last Janeza Gregorca, dodata zemljišĉi parc. št. 403/3 in 

403/6, obe k.o. Tenetiše, ki se bosta uporabili za izgradnjo prometne infrastrukture in javne razsvetljave.  

 IZVRŠENO 

 

8. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Soglasje Mestne občine Kranj k imenovanju direktorja Osrednje knjiţnice Kranj, g. Viljema Lebana 

 

Svet Mestne obĉine Kranj soglaša z imenovanjem g. Vilijema Lebana, profesorja filozofije in diplomiranega 

literarnega komparativista, za direktorja Osrednje knjiţnice Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v svet javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in 

porodništvo Kranj 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj v Svetu javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

se imenuje: 

 

1. MARIJANA MAROLT, rojena 1952, stanujoĉa Oprešnikova 22, Kranj, višji delovni terapevt 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

30. seja Sveta MOK – 14.11.2005 
 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

I. 

Svet Mestne obĉine Kranj poziva Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z 

vodami, da sanira nabreţino potoka Ţabnica, ki je v naselju Bitnje odnesla podporni zid pri mostu ĉez potok. 

 ODGOVOR NA 31. SEJI SVETA MOK 

II. 

Svet Mestne obĉine Kranj poziva Policijsko postajo Kranj da pripravi poroĉilo o njihovem delovanju in 

sodelovanju z obĉinsko upravo pri reševanju specifiĉnih razmer in ga posreduje v obravnavo ĉlanom Sveta 

Mestne obĉine Kranj 

 NI IZVRŠENO; Policijska postaja ni posredovala poročila. 

 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2006 - OSNUTEK 

1. Sprejme se osnutek Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2006 z obrazloţitvami; 

2. Sprejme se osnutek  programa  prodaje obĉinskega premoţenja za l. 2006; 

3. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2006; 

4. Sprejmejo  se  kriteriji  za vzdrţevanje cestne in komunalne infrastrukture za l. 2006; 

5. Sprejme se osnutek naĉrta delovnih mest za l. 2006; 

6. Sprejmejo  se   osnutki   naĉrtov  nabav, gradenj, investicijskega vzdrţevanja, obnov  in  transferov  za l. 

2006; 

7. Sprejme se osnutek finanĉnega naĉrta stanovanjskega sklada za l. 2006 z obrazloţitvijo; 

8. Sprejmejo se osnutki razvojnih programov MO Kranj za obdobje od l. 2006 do 2009; 

9. Sprejeme se program drţavnih pomoĉi za l. 2006; 

10. Svet MO Kranj potrjuje namen financiranja s predvidenim zadolţevanjem do višine 600 mio Sit, in sicer se 

sredstva namenijo za nakup knjiţnice in izgradnjo infrastrukture Planina JUG. 

 PREDLOG BO PREDLOŢEN NA 31. SEJO SVETA MOK 

 

4. SOGLASJE K IZBRANEMU PONUDNIKU ZA NAKUP PROSTOROV OSREDNJE KNJIŢNICE 

KRANJ – SEJA BO ZAPRTA ZA JAVNOST 

 

Na predlog ţupana, g. Mohorja Bogataja Svet Mestne obĉine Kranj soglaša z izborom ponudnika za nakup 

prostorov Osrednje knjiţnice Kranj, to je s podjetjem IC Dom, d.o.o., Nazorjeva 1, Kranj. 
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 IZVRŠENO 

 

5. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 1320/5, 

njiva v izmeri 468 m
2
, vpisane v vloţni številki 1431, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 1320/5, njiva v izmeri 468 m
2
, vpisane pri vloţni številki 1431, k.o. Primskovo, in sicer zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 323 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 22.521,00 SIT/m
2
, del zemljišĉa parcelna 

številka 1320/5, njiva v izmeri 468 m
2
, vpisane pri vloţni številki 1431, k.o. Primskovo, in sicer zemljišĉe v 

pribliţni izmeri 323 m
2
. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 1320/5, njiva v izmeri 468 m
2
, vpisane pri vloţni 

številki 1431, k.o. Primskovo, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev 

dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 1320/5, njiva v izmeri 468 m
2
, vpisane pri vloţni številki 1431, k.o. Primskovo. 

 V IZVRŠEVANJU 
 

D. Posamezni program oddaje premoţenja v najem za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega 

prostora v pritličju poslovne stavbe Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1, ki stoji na zemljišču 

parcelna številka 280/2, poslovna stavba, vpisane v vloţni številki 1190 k.o. Kranj, v izmeri 210,70 m2 

1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremiĉnine – poslovnega prostora v pritliĉju poslovne 

stavbe Mestne obĉine Kranj na Slovenskem trgu 1 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 280/2, 

poslovna stavba, vpisane v vloţni številki 1190 k.o. Kranj, v izmeri 210,70 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- kuhinja     v izmeri 64,30 m2 

- jedilnica    v izmeri 67,70 m2, 

- kletni prostori   v izmeri 78,70 m2. 

V najem se lahko odda tudi poslovni prostor brez kletnih prostorov. 

2. Mestna obĉina Kranj odda na javni draţbi v najem poslovni prostor v pritliĉju poslovne stavbe Mestne obĉine 

Kranj na Slovenskem trgu 1 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 280/2, poslovna stavba, vpisane v 

vloţni številki 1190 k.o. Kranj, v izmeri 210,70 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- kuhinja                  v izmeri 64,30 m2 

- jedilnica                v izmeri 67,70 m2, 

- kletni prostori   v izmeri 78,70 m2 

za izklicno meseĉno najemnino 1.920,00 SIT/m2, kar skupaj meseĉno znaša 404.544,00 SIT oziroma 

253.440,00 SIT brez kletnih prostorov, ki ne vsebuje davka, ki ga plaĉuje najemnik v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Poslovni prostor je primeren za opravljanje gostinske dejavnosti. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora v 

pritliĉju poslovne stavbe Mestne obĉine Kranj na Slovenskem trgu 1 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna 

številka 280/2, poslovna stavba, vpisane v vloţni številki 1190 k.o. Kranj, v izmeri 210,70 m2, ki obsega 

naslednje prostore: 

- kuhinja                v izmeri 64,30 m2 

- jedilnica    v izmeri 67,70 m2, 

- kletni prostori   v izmeri 78,70 m2. 

V najem se lahko odda tudi poslovni prostor brez kletnih prostorov. 

 IZVRŠENO 
 

E. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parcelna številka 856/5, cesta, v 

izmeri 115 m2, vpisanega pri vl. št. 622, zemljišča parcelna številka 855/6, cesta, v izmeri 92 m2, 

vpisanega pri vl. št. 550, zemljišča parcelna številka 853/4, cesta, v izmeri 152 m2, vpisanega pri vl. št. 75,  

zemljišča parcelna številka 856/4, travnik, v izmeri 79 m2, vpisanega pri vl. št. 81, vse k.o. Babni vrt 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin – zemljišĉa parcelna številka 856/5, 

cesta, v izmeri 115 m2, vpisanega pri vl. št. 622, zemljišĉa parcelna številka 855/6, cesta, v izmeri 92 m2, 

vpisanega pri vl. št. 550, zemljišĉa parcelna številka 853/4, cesta, v izmeri 152 m2, vpisanega pri vl. št. 75 

in zemljišĉa parcelna številka 856/4, travnik, v izmeri 79 m2, vpisanega pri vl. št. 81, vse k.o. Babni vrt. 
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2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Šenk Katje in Strupi Tomaţa, oba stanujoĉa Ulica bratov 

Praprotnik 30, 4202 Naklo zemljišĉe parcelna številka 856/5, cesta, v izmeri 115 m2, vpisano pri vl. št. 622, 

Vogrin Janeza in Vogrin Marije, oba stanujoĉa 108 Andersons Creek Road, East Doncaster, 3109 

Melbourne, Avstralija zemljišĉe parcelna številka 855/6, cesta, v izmeri 92 m2, vpisano pri vl. št. 550, k.o. 

Babni vrt, Valjavec Kristine, stanujoĉe Trstenik 20, 4204 Golnik zemljišĉe parcelna številka 853/4, cesta, v 

izmeri 152 m2, vpisano pri vl.št. 75, k.o. Babni vrt in Lombar Joţeta, stanujoĉega Trstenik 30, 4204 Golnik 

zemljišĉe parcelna številka 856/4, travnik, v izmeri 79 m2, vpisano pri vl.št. 81, k.o. Babni vrt. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 856/5, cesta, v izmeri 115 m2, vpisano pri vl. št. 

622, zemljišĉe parcelna številka 855/6, cesta, v izmeri 92 m2, vpisano pri vl. št. 550, zemljišĉe parcelna 

številka 853/4, cesta, v izmeri 152 m2, vpisano pri vl. št. 75 in zemljišĉe parcelna številka 856/4, travnik, v 

izmeri 79 m2, vpisano pri vl. št. 81, vse k.o. Babni vrt, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutkom pogodb o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - 

zemljišĉa parcelna številka 856/5, cesta, v izmeri 115 m2, vpisanega pri vl. št. 622, zemljišĉa parcelna 

številka 855/6, cesta, v izmeri 92 m2, vpisanega pri vl. št. 550, zemljišĉa parcelna številka 853/4, cesta, v 

izmeri 152 m2, vpisanega pri vl. št. 75 in zemljišĉa parcelna številka 856/4, travnik, v izmeri 79 m2, 

vpisanega pri vl. št. 81, vse k.o. Babni vrt. 

 IZVRŠENO 
 

F. Zemeljski plaz in udor ceste v Nemiljah 

Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj se zagotovi 14.244.844,02 SIT za namen sanacije cestnega 

usada v Nemiljah. 

 IZVRŠENO 

 

G. Predkupna pravica Veleblagovnice Globus v Kranju, Koroška cesta 4 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 4.410.942,77 EUR, plaĉljivo v tolarski protivrednosti obraĉunano po Srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna številka 300, 

stanovanjska stavba v izmeri 2544 m2 in dvorišĉe v izmeri 2313 m2, vpisano v vloţni številki Okrajnega 

sodišĉa v Kranju 2093, k.o. Kranj, in sicer za 39/100 citirane nepremiĉnine, ki v naravi predstavlja izkljuĉno v 

kleti 284,75 m2, v pritliĉju 25,95 m2, v I. nadstropju 2394,05 m2 in v II. nadstropju 1968,75 m2, 

Veleblagovnice Globus v Kranju, Koroška cesta 4. 

 IZVRŠENO 
 

6. KADROVSKE ZADEVE 

A. Imenovanje Sveta zavetišča za zapuščene ţivali – predlog 

Imenuje se Svet zavetišĉa za zapušĉene ţivali za obmoĉje trinajstih gorenjskih in ene osrednjeslovenske obĉine 

(Obĉine Bled, Obĉine Bohinj, Obĉine Cerklje na Gorenjskem, Obĉine Jesenice, Obĉine Kranjska gora, Obĉine 

Naklo, Obĉine Preddvor, Obĉine Radovljica, Obĉine Šenĉur, Obĉine Trţiĉ, Obĉine Ţiri, Obĉine Ţirovnica, 

Mestne obĉine Kranj in Obĉine Medvode) v naslednji sestavi:  

 Ivan Demšar, Komunalni redar Obĉine Jesenice, kot predstavnik obĉin na obmoĉju Upravne enote Jesenice, 

 Barbara Ĉiriĉ, univ.dipl.ekon., višja svetovalka II na Oddelku za gospodarske in premoţenjske zadeve v 

Mestni obĉini Kranj, kot predstavnica obĉin na obmoĉju Upravne enote Kranj, 

 Alojz Sterle, obĉinski svetnik obĉine Radovljica, kot predstavnik obĉin na obmoĉju Upravne enote 

Radovljica, 

 Brane Kvasnik, Komunalni redar Obĉine Trţiĉ, kot predstavnik obĉin na obmoĉju Upravne enote Trţiĉ, 

 Branko Pirc, imetnik zavetišĉa za zapušĉene ţivali, 

 Irena Vidic, predstavnica Kinološkega društva Jesenice, 

 Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS. 

 

Mandat Sveta zavetišĉa traja štiri leta in zaĉne teĉi z dnem konstituiranja.  

 IZVRŠENO  

 

B. Seznam kandidatov za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v Kranju 

Svet Mestne obĉine Kranj kot predstavniški organ Mestne obĉine Kranj predlaga, da se za sodnike porotnike 

Okroţnega sodišĉa v Kranju za novo mandatno obdobje imenujejo naslednji kandidati:  

 

1. Miroslav Bohinc 05.07.1946 Mavĉiĉe 103, 4211 Mavĉiĉe 

2. Miran Lola Boţiĉ 13.10.1951 Kidriĉeva cesta 38, Kranj 

3. Robert Brešar 19.02.1967 Ul. J. Puharja 10, Kranj 
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4. Ana Brovĉ 02.07.1949 Gubĉeva 7, Kranj 

5. Joţe Ĉemaţar 31.01.1941 Zg. Bitnje 314, 4209 Ţabnica 

6. Ladislav Ĉenĉur 26.10.1934 C. Staneta Ţagarja 12, Kranj 

7. Rafael Ĉiriĉ 18.08.1936 Ul.mlad. brigad 18, Kranj 

8. Herman Dolinar 17.03.1945 Kidriĉeva cesta 15, Kranj 

9. Janez Drašler 11.07.1935 C. 1. maja 63, Kranj 

10. Franci Drinovec 24.11.1960 Planica 4, Kranj 

11. Doris Erzar Metelko 03.11.1948 Oprešnikova 11, Kranj 

12. Matjaţ Gantar 25.09.1970 Pševska cesta 28, Kranj 

13. Nadja Gantar 25.04.1970 Pševska cesta 28, Kranj 

14. Ludvik Gorjanc 26.08.1935 Šorlijeva 9, Kranj 

15. Nada Hafner 11.07.1935 Ul. J. Puharja 2, Kranj 

16. Joţe Homan 19.03.1942 Ljubljanska cesta 19a, Kranj 

17. Janko Hvasti 30.06.1951 Gorenjesavska c. 36, Kranj 

18. Branka Jakšiĉ 26.08.1975 Huje 3/B, Kranj 

19. Marjan Jekovec 21.11.1935 Kocjanova 5, Kranj 

20. Janez Kern 03.04.1940 Jezerska c, 112, Kranj 

21. Zdenka Kogej 18.03.1954 Kidriĉeva cesta 35, Kranj 

22. Branko Košir 01.08.1949 Kroţna ulica 2, Kranj 

23. Janez Kovaĉiĉ 02.01.1950 Ul. T. Odrove 4, Kranj 

24. Magdalena Kovaĉiĉ 18.07.1948 Ul. T. Odrove 4, Kranj 

25. Leon Kralj 09.05.1955 Rupa 32, Kranj 

26. Milena Kuessel 30.09.1953 Ţabnica 37a, 4209 Ţabnica 

27. Ljudmila Lampe 06.02.1949 Šorlijeva 7, Kranj 

28. Joţe Lombar 09.04.1959 Babni vrt 4, 4204 Golnik 

29. Joţef Likozar 21.02.1945 Tomšiĉeva ul. 3, Kranj 

30. Mirko Mali 22.04.1954 Golnik 11, 4204 Golnik 

31. Janez Mihovec 12.03.1949 Šutna 92, 4209 Ţabnica 

32. Dragica Mrak 28.04.1958 Babni vrt 4, 4204 Golnik 

33. Maja Nosan 25.03.1950 Senoţeti 45, 4201 Zg. Besnica 

34. Boris Oblak 29.04.1962 Zg. Bitnje 292, 4209 Ţabnica 

35. Marjeta Okršlar 08.03.1944 Kebetova 20, Kranj 

36. Marjan Ovin 29.01.1943 Tominĉeva cesta 64, Kranj 

37. Joţe Pintar 23.11.1940 Srednje Bitnje 108, 4209 Ţabnica 

38. Bojan Pirc 08.01.1975 Gubĉeva ul. 4, Kranj 

39. Brane Praprotnik 16.01.1939 Ul. J. Puharja 6, Kranj 

40. Joţica Ribnikar 22.02.1937 Mlakarjeva ul. 22, Kranj 

41. Peter Ribnikar 22.06.1935 Struţevo 71, Kranj 

42. Vinko Rotar 23.03.1949 Podreĉa 101, 4211 Mavĉiĉe 

43. Karla Skalar 01.09.1942 Zoisova 48, Kranj 

44. Matevţ Trĉek 28.10.1946 Kidriĉeva cesta 11, Kranj 

45. Tatjana Trilar 19.04.1947 Straţiška ul. 41, Kranj 

46. Damjan Veternik 08.12.1969 Tenetiše 53, 4204 Golnik 

47. Majda Vidic 06.05.1948 Gogalova 5, Kranj 

48. Hilda Zaletel 01.09.1942 Vreĉkova 5, Kranj 

49. Janez Zeni 10.09.1936 Trata 9, 4201 Zg. Besnica 

50. Borut Ţonta 14.01.1976 Zoisova 6, Kranj 

 

 

Svet Mestne obĉine Kranj daje pozitivno mnenje vsem predlaganim kandidatom za opravljanje funkcije sodnika 

porotnika. 

 IZVRŠENO 
 

 

31. seja Sveta MOK – 21.12.2005 
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2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Svet Mestne obĉine Kranj podpira pobudo svetnice Vlaste Sagadin, da se ĉastnemu obĉanu Mestne obĉine 

Kranj, pokojnemu Rudiju Šeligi postavi kip. 

 V IZVRŠEVANJU  

 

Svet Mestne obĉine Kranj predlaga, da se kot toĉka dnevnega reda na naslednji seji uvrsti Seznanitev s 

poroĉilom inšpekcije Ministrstva za javno upravo o delu uprave Mestne obĉine Kranj.  

 IZVRŠENO 

 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2006 - PREDLOG 

1. Sprejme se Odlok o proraĉunu Mestne obĉine Kranj za leto 2006 z obrazloţitvami; 

2. Sprejme se program  prodaje obĉinskega premoţenja za l. 2006; 

3. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2006; 

4. Sprejmejo  se  kriteriji  za vzdrţevanje cestne in komunalne infrastrukture za l. 2006; 

5. Sprejmejo se merila za razdelitev sredstev proraĉuna MO Kranj krajevnim skupnostim za investicije in 

investicijsko vzdrţevanje objektov v javni rabi in objektov gospodarske javne infrastrukture 

6. Sprejme se naĉrt delovnih mest za l. 2006; 

7. Sprejmejo se naĉrti nabav, gradenj, investicijskega vzdrţevanja, obnov in transferov za leto 2006; 

8. Sprejme se finanĉni naĉrt stanovanjskega sklada za l. 2006 z obrazloţitvijo; 

9. Sprejmejo se razvojni programi MO Kranj za obdobje od l. 2006 do 2009; 

10. Sprejeme se program drţavnih pomoĉi za l. 2006; 

11. Svet MO Kranj potrjuje namen financiranja s predvidenim zadolţevanjem do višine 600 mio Sit, in sicer se 

sredstva namenijo za nakup knjiţnice in izgradnjo infrastrukture Planina JUG. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 120/2005 

 

4. JAVNI ZAVOD GORENJSKE LEKARNE: 

a) Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog 

Mestna obĉina Kranj sprejme Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog. 

 

b) Dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoţenja 

javnega zavoda Gorenjske lekarne - predlog 

Mestna obĉina Kranj sprejme Dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v zvezi z 

delitvijo premoţenja javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog. 

 POSREDOVANO JAVNEMU ZAVODU GORENJSKE LEKARNE 

 

5. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE 

UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ - HITRI ZDRUŢENI POSTOPEK 

 

1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske 

uprave Mestne obĉine Kranj. 

2. Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske uprave Mestne obĉine Kranj – preĉišĉeno 

besedilo. 

 POSREDOVANO V OBJAVO V URADNEM LISTU RS 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O UREDITVI IN VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V 

MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI ZDRUŢENI POSTOPEK 

 

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni obĉini Kranj – hitri 

zdruţeni postopek  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 2/2006 

 

7. USKLADITEV ODLOKOV Z DOLOČILI ZAKONA O PREKRŠKIH – ODLOKI O SPREMEMBAH 

NASLEDNJIH ODLOKOV – HITRI ZDRUŢENI POSTOPEK: 

a) Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj 

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o turistiĉni taksi v Mestni obĉini Kranj (Ur. l. RS, št. 89/2004). 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 119/2005 

 

b) Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj 
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Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na obmoĉju Mestne obĉine Kranj 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 9/2006 

 

c) Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni obĉini 

Kranj 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 9/2006 

 

d) Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter padavinske vode 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in ĉišĉenju komunalne odpadne ter 

padavinske vode na obmoĉju Mestne obĉine Kranj 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 9/2006 

 

e) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišĉa na 

obmoĉju Mestne obĉine Kranj 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 9/2006 

 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV V MOK 

 

2. Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov v 

Mestni obĉini Kranj. 

3. Sprejme se Merila za vrednotenje javnih kulturnih programov. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 119/2005 

 

9. LETNI PROGRAM ŠPORTA 

 

Sprejme se Program športa v Mestni obĉini Kranj za leto 2006. 

 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

A. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 524, njiva v 

izmeri 2910 m2 in parc. št. 523, pot v izmeri 600 m2, vpisane v vl. št. 181, k.o. Čirče, parc. št. 522,  njiva v 

izmeri 3323 m2, vpisane v vl. št. 217, k.o. Čirče, parc. št. 353/2, njiva v izmeri 868 m2, vpisane v vl. št. 23, 

k.o. Čirče, parc. št. 195/18, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 152, k.o. Huje, , parc. št. 

195/16, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 156, k.o. Huje, parc. št. 196/3, travnik v 

izmeri 127 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, parc. št. 193/1, njiva v izmeri 4155 m2 in travnik v izmeri 

1122 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje, v deleţu 400/5277 in parc. št. 202, stan. stavba v izmeri 288 m2, 

vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje.  

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉe parc. št. 524, njiva 

v izmeri 2910 m2 in parc. št. 523, pot v izmeri 600 m2, vpisane v vl. št. 181, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 522, njiva v 

izmeri 3323 m2, vpisane v vl. št. 217, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 353/2, njiva v izmeri 868 m2, vpisane v vl. št. 23, 

k.o. Ĉirĉe, parc. št. 195/18, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 152, k.o. Huje, , parc. št. 

195/16, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 156, k.o. Huje, parc. št. 196/3, travnik v izmeri 

127 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, parc. št. 193/1, njiva v izmeri 4155 m2 in travnik v izmeri 1122 m2, 

vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje, v deleţu 400/5277 in parc. št. 202, stan. stavba v izmeri 288 m2, vpisane v 

vl. št. 323, k.o. Huje  

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 30.666,00 SIT/m2, kar skupaj za 8542 m2 

zemljišĉa znaša 261.948.972,00 SIT, zemljišĉe parc. št. 524, njiva v izmeri 2910 m2 in parc. št. 523, pot v 

izmeri 600 m2, vpisane v vl. št. 181, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 522, njiva v izmeri 3323 m2, vpisane v vl. št. 217, 

k.o. Ĉirĉe, parc. št. 353/2, njiva v izmeri 868 m2, vpisane v vl. št. 23, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 195/18, 

gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 152, k.o. Huje, , parc. št. 195/16, gospodarsko poslopje 

v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 156, k.o. Huje, parc. št. 196/3, travnik v izmeri 127 m2, vpisane v vl. št. 107, 

k.o. Huje, parc. št. 193/1, njiva v izmeri 4155 m2 in travnik v izmeri 1122 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. 

Huje, v deleţu 400/5277 in parc. št. 202, stan. stavba v izmeri 288 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje. Vse 

stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin, davek na dodano vrednost in vse stroške iz 

pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 524, njiva v izmeri 2910 m2 in parc. št. 523, pot v izmeri 600 

m2, vpisane v vl. št. 181, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 522, njiva v izmeri 3323 m2, vpisane v vl. št. 217, k.o. Ĉirĉe, 
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parc. št. 353/2, njiva v izmeri 868 m2, vpisane v vl. št. 23, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 195/18, gospodarsko poslopje 

v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 152, k.o. Huje, , parc. št. 195/16, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, 

vpisna v vl. št. 156, k.o. Huje, parc. št. 196/3, travnik v izmeri 127 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, parc. 

št. 193/1, njiva v izmeri 4155 m2 in travnik v izmeri 1122 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje, v deleţu 

400/5277 in parc. št. 202, stan. stavba v izmeri 288 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje, vpiše pravica 

sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 524, njiva v izmeri 2910 m2 in parc. št. 523, pot v izmeri 600 m2, vpisane v vl. št. 181, k.o. Ĉirĉe, 

parc. št. 522, njiva v izmeri 3323 m2, vpisane v vl. št. 217, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 353/2, njiva v izmeri 868 m2, 

vpisane v vl. št. 23, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 195/18, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 152, 

k.o. Huje, , parc. št. 195/16, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisna v vl. št. 156, k.o. Huje, parc. št. 

196/3, travnik v izmeri 127 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, parc. št. 193/1, njiva v izmeri 4155 m2 in 

travnik v izmeri 1122 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje, v deleţu 400/5277 in parc. št. 202, stan. stavba v 

izmeri 288 m2, vpisane v vl. št. 323, k.o. Huje 

  IZVRŠENO 

 

B. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 204/1, travnik v 

izmeri 5335 m2, parc. št. 204/2, travnik v izmeri 279 m2, parc. št. 204/3, travnik v izmeri 2641 m2 in parc. 

št. 204/4, travnik v izmeri 1669 m2, vpisane v vl. št. 324, k.o. Huje v deleţu 3967/9924, parc. št. 206/1, 

travnik v izmeri 3719 m2 in parc. št. 206/2, travnik v izmeri 1389 m2, vpisane v vl. št. 325, k.o. Huje v 

deleţu 2628/5108, parc. št. 195/5, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 100 m2, stavbišče v izmeri 90 

m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 156, k.o. Huje, v deleţu 232/442, parc. št. 195/6, njiva v 

izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 152, k.o. Huje, v 

deleţu 192/442, parc. št. 195/17, dvorišče v izmeri 204 m2, njiva v izmeri 198 m2 in stanovanjska stavba v 

izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 167, k.o. Huje, v deleţu 175/491, parc. št. 195/15, njiva v izmeri 234 m2, 

dvorišče v izmeri 168 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 174 , k.o. Huje, v deleţu 

309/491 in parc. št. 196/1, pot v izmeri 5183 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, v deleţu 1264/5183. 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 204/1, 

travnik v izmeri 5335 m2, parc. št. 204/2, travnik v izmeri 279 m2, parc. št. 204/3, travnik v izmeri 2641 m2 

in parc. št. 204/4, travnik v izmeri 1669 m2, vpisane v vl. št. 324, k.o. Huje v deleţu 3967/9924, parc. št. 

206/1, travnik v izmeri 3719 m2 in parc. št. 206/2, travnik v izmeri 1389 m2, vpisane v vl. št. 325, k.o. Huje 

v deleţu 2628/5108, parc. št. 195/5, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 100 m2, stavbišĉe v izmeri 

90 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 156, k.o. Huje, v deleţu 232/442, parc. št. 195/6, njiva v 

izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 152, k.o. Huje, v 

deleţu 192/442, parc. št. 195/17, dvorišĉe v izmeri 204 m2, njiva v izmeri 198 m2 in stanovanjska stavba v 

izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 167, k.o. Huje, v deleţu 175/491, parc. št. 195/15, njiva v izmeri 234 m2, 

dvorišĉe v izmeri 168 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 174 , k.o. Huje, v deleţu 

309/491 in parc. št. 196/1, pot v izmeri 5183 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, v deleţu 1264/5183. 

2. Mestna obĉina Kranj po sklenjeni prodajni pogodbi z zakonitimi dediĉi po pokojnima denacionalizacijskima 

upraviĉencema, sklene prodajno pogodbo z GRADBINEC GIP, gradbeništvo, d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 

Kranj, za zemljišĉa parc. št. 204/1, travnik v izmeri 5335 m2, parc. št. 204/2, travnik v izmeri 279 m2, parc. 

št. 204/3, travnik v izmeri 2641 m2 in parc. št. 204/4, travnik v izmeri 1669 m2, vpisane v vl. št. 324, k.o. 

Huje v deleţu 3967/9924, parc. št. 206/1, travnik v izmeri 3719 m2 in parc. št. 206/2, travnik v izmeri 1389 

m2, vpisane v vl. št. 325, k.o. Huje v deleţu 2628/5108, parc. št. 195/5, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v 

izmeri 100 m2, stavbišĉe v izmeri 90 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 156, k.o. Huje, v 

deleţu 232/442, parc. št. 195/6, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba 76 

m2, vpisane v vl. št. 152, k.o. Huje, v deleţu 192/442, parc. št. 195/17, dvorišĉe v izmeri 204 m2, njiva v 

izmeri 198 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 167, k.o. Huje, v deleţu 175/491, 

parc. št. 195/15, njiva v izmeri 234 m2, dvorišĉe v izmeri 168 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, 

vpisane v vl. št. 174 , k.o. Huje, v deleţu 309/491 in parc. št. 196/1, pot v izmeri 5183 m2, vpisane v vl. št. 

107, k.o. Huje, v deleţu 1264/5183, za ceno, kakršna bo doseţena na javni draţbi za prodajo ostalega 

zemljišĉa v lasti Mestne obĉine Kranj v obmoĉju lokacijskega naĉrta Planina jug, namenjenega za gradnjo 

stanovanj. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin, davek na dodano vrednost in 

vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 204/1, travnik v izmeri 5335 m2, parc. št. 204/2, travnik v 

izmeri 279 m2, parc. št. 204/3, travnik v izmeri 2641 m2 in parc. št. 204/4, travnik v izmeri 1669 m2, 

vpisane v vl. št. 324, k.o. Huje v deleţu 3967/9924, parc. št. 206/1, travnik v izmeri 3719 m2 in parc. št. 

206/2, travnik v izmeri 1389 m2, vpisane v vl. št. 325, k.o. Huje v deleţu 2628/5108, parc. št. 195/5, njiva v 
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izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 100 m2, stavbišĉe v izmeri 90 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v 

vl. št. 156, k.o. Huje, v deleţu 232/442, parc. št. 195/6, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 110 m2, 

stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 152, k.o. Huje, v deleţu 192/442, parc. št. 195/17, dvorišĉe v 

izmeri 204 m2, njiva v izmeri 198 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 167, k.o. Huje, 

v deleţu 175/491, parc. št. 195/15, njiva v izmeri 234 m2, dvorišĉe v izmeri 168 m2 in stanovanjska stavba v 

izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 174 , k.o. Huje, v deleţu 309/491 in parc. št. 196/1, pot v izmeri 5183 m2, 

vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, v deleţu 1264/5183, ki je predmet razpolaganja, vpiše pravica sluţnosti 

Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne 

infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 204/1, travnik v izmeri 5335 m2, parc. št. 204/2, travnik v izmeri 279 m2, parc. št. 204/3, travnik v 

izmeri 2641 m2 in parc. št. 204/4, travnik v izmeri 1669 m2, vpisane v vl. št. 324, k.o. Huje v deleţu 

3967/9924, parc. št. 206/1, travnik v izmeri 3719 m2 in parc. št. 206/2, travnik v izmeri 1389 m2, vpisane v 

vl. št. 325, k.o. Huje v deleţu 2628/5108, parc. št. 195/5, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 100 m2, 

stavbišĉe v izmeri 90 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. št. 156, k.o. Huje, v deleţu 232/442, 

parc. št. 195/6, njiva v izmeri 176 m2, sadovnjak v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba 76 m2, vpisane v vl. 

št. 152, k.o. Huje, v deleţu 192/442, parc. št. 195/17, dvorišĉe v izmeri 204 m2, njiva v izmeri 198 m2 in 

stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 167, k.o. Huje, v deleţu 175/491, parc. št. 195/15, njiva 

v izmeri 234 m2, dvorišĉe v izmeri 168 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, vpisane v vl. št. 174 , k.o. 

Huje, v deleţu 309/491 in parc. št. 196/1, pot v izmeri 5183 m2, vpisane v vl. št. 107, k.o. Huje, v deleţu 

1264/5183. 

 IZVRŠENO 

 

C. Predkupna pravica za odkup stanovanjskega objekta na naslovu Tomšičeva 38 v Kranju.  

1. Mestna obĉina Kranj za ceno, 185.105.584,24 SIT, ne kupi nepremiĉnine parc. št. 164, dvorišĉe v izmeri 360 

m2 in stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj za ceno, 18.061.584,24 SIT oziroma 60.205,00 SIT/m2, ne kupi nepremiĉnine parc. št. 

164, dvorišĉe v izmeri 360 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj, in sicer vrta s 

prehodom skozi veţo stanovanjskega objekta na Gasilski trgu, v pribliţni skupni izmeri 300 m2. 

 IZVRŠENO  

 

D. Sprememba posameznega programa prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišč, dela 

zemljišča parcelna številka 338/1, travnik v izmeri 1895 m2, v pribliţni izmeri  379 m2, parcelna številka 

338/2, travnik v izmeri 234 m2, parcelna številka 338/3, travnik v izmeri 212 m2, parcelna številka 338/4, 

travnik v izmeri 285 m2, parcelna številka 338/5, travnik v izmeri 175 m2, vsa k.o. Klanec, vpisana v 

vloţni številki 328, zemljišč, dela zemljišča parcelna številka 346/1, travnik v izmeri 1931 m2, v pribliţni 

izmeri  500 m2, parcelna številka 346/2, travnik v izmeri 470 m2, parcelna številka 346/3, travnik v izmeri 

343 m2, parcelna številka 346/4, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/5, travnik v izmeri 481 

m2, parcelna številka 346/6, travnik v izmeri 530 m2, parcelna številka 346/7, travnik v izmeri 636 m2, 

vsa k.o. Klanec, vpisana v vloţni številki 119. 

1. Sklepi sveta Mestne obĉine Kranj sprejeti na 16. seji dne 14.07.2004, številka 06202-0007/2004-543-2/01, se 

spremenijo v delu, ki doloĉajo kupnino za predmet prodaje tako, da kupnina za predmet prodaje znaša 

130.688.771,39 SIT, ki se jo kupec zaveţe plaĉati v roku 8 dni po podpisu dodatka številka 2 k prodajni 

pogodbi številka 46503-0019/2004-43/01 z dne 27.07.2004. 

2. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k dodatku številka 2 k prodajni pogodbi številka 46503-0019/2004-

43/01 z dne 27.07.2004. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 19/1, sadovnjak 

v izmeri 263 m
2
, vpisanega v vloţni številki 68, k.o. Kokrica. 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine –zemljišĉa parcelna številka 

19/1, sadovnjak v izmeri 263 m
2
, vpisane v vloţni številki 68, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 19.296,00 SIT/m
2
, zemljišĉe parcelna številka 

19/1, sadovnjak v izmeri 263 m
2
, vpisane v vloţni številki 68, k.o. Kokrica. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 19/1, sadovnjak v izmeri 263 m
2
, vpisane v vloţni 

številki 68, k.o. Kokrica, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti 

in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine –zemljišĉa 

parcelna številka 19/1, sadovnjak v izmeri 263 m
2
, vpisane v vloţni številki 68, k.o. Kokrica. 

 IZVRŠENO 

 

H. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Ţupančičeva ulica 18, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 157/1, vpisanem v vl. št. 

309, k.o. Huje. 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 18, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 157/1, vpisanem v vl. št. 

309, k.o. Huje. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Lebar Ţigu, Benedikova ulica 8, Kranj, del podstrehe v veĉ stanovanjski stavbi 

na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 18, 4000 Kranj, ki predstavlja 21,66 % celotne podstrehe oziroma  14,86 m2, 

za ceno  996.360,00 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 18, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 

157/1, k.o. Huje. 

 IZVRŠENO 

 

I.Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Planina 74, 4000 Kranj, ki stoji na zemljiščih parc. št. 191/3, vpisano v vl. št. 288, 193/5, 

vpisano v vl. št. 102, 196/4, vpisano v vl.št. 107, vse k.o. Huje. 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Planina 74, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉih parc. št. 191/3, vpisano v vl. št. 288, 193/5, 

vpisano v vl. št. 102 in 196/4  vpisano v vl.št. 107, vse k.o. Huje, 

2. Mestna obĉina Kranj proda Sivec Jani, Planina 74, Kranj, del podstrehe v veĉ stanovanjski stavbi na naslovu 

Planina 74, 4000 Kranj, ki predstavlja 14,18 % celotne podstrehe oziroma   2,73 m2, za ceno  194.975,00 

SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Planina 74, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉih parc. št. 191/3, 

vpisano v vl. št. 288, 193/5, vpisano v vl. št. 102 in 196/4  vpisano v vl.št. 107, vse k.o. Huje. 

 IZVRŠENO 

 

J. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišč parc. št. 56/4, stan. stavba –stavbišče v 

izmeri 179 m2, parc. št. 56/3, stan. stavba –stavbišče v izmeri 179 m2, parc. št. 56/2, stan. stavba –

stavbišče v izmeri 179 m2, parc. št. 56/8, stan. stavba –stavbišče v izmeri 228 m2, parc. št. 56/7, stan. 

stavba –stavbišče v izmeri 228 m2, parc. št. 56/6, stan. stavba –stavbišče v izmeri 229 m2, v vl. št. 111, k.o. 

Huje, parc. št. 892/2, stavba v izmeri 456 m2, parc. št. 892/20, stan. stavba –stavbišče v izmeri 229 m2, 

parc. št. 881/13, stan. stavba –stavbišče v izmeri 203 m2, parc. št. 881/7, stan. stavba –stavbišče v izmeri 

202 m2, v vl. št. 1228, k.o. Kranj, parc. št. 1166/3, stavbišče v izmeri 261 m2, v vl. št. 8360, k.o. Straţišče, 

parc. št. 1166/31, dvorišče v izmeri 100 m2, parc. št. 1166/4, stavbišče v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/5, 

stavbišče v izmeri 248 m2, parc. št. 1166/6, stavbišče v izmeri 252 m2, parc. št. 1166/11, stavbišče v izmeri 

266 m2, parc. št. 1166/12, stavbišče v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/13, stavbišče v izmeri 264 m2, parc. št. 

1166/14, stavbišče v izmeri 265 m2, parc. št. 1166/15, stavbišče v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/28, stan. 

stavba –stavbišče v izmeri 132 m2, parc. št. 1166/29, stan. stavba –stavbišče v izmeri 134 m2, parc. št. 

1166/30, stan. stavba –stavbišče v izmeri 134 m2, parc. št. 1166/7, stan. stavba –stavbišče v izmeri 135 m2, 

parc. št. 1166/8, stan. stavba –stavbišče v izmeri 135 m2, parc. št. 1166/27, stan. stavba –stavbišče v izmeri 

133 m2, parc. št. 1166/9, stavbišče v izmeri 132 m2, v vl. št. 999, k.o. Straţišče. 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin - zemljišĉa parc. št. 56/4, stan. stavba –

stavbišĉe v izmeri 179 m2, parc. št. 56/3, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 179 m2, parc. št. 56/2, stan. stavba 

–stavbišĉe v izmeri 179 m2, parc. št. 56/8, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 228 m2, parc. št. 56/7, stan. 

stavba –stavbišĉe v izmeri 228 m2, parc. št. 56/6, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 229 m2, v vl. št. 111, k.o. 

Huje, parc. št. 892/2, stavba v izmeri 456 m2, parc. št. 892/20, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 229 m2, parc. 

št. 881/13, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 203 m2, parc. št. 881/7, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 202 m2, 

v vl. št. 1228, k.o. Kranj, parc. št. 1166/3, stavbišĉe v izmeri 261 m2, v vl. št. 8360, k.o. Straţišĉe, parc. št. 

1166/31, dvorišĉe v izmeri 100 m2, parc. št. 1166/4, stavbišĉe v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/5, stavbišĉe v 

izmeri 248 m2, parc. št. 1166/6, stavbišĉe v izmeri 252 m2, parc. št. 1166/11, stavbišĉe v izmeri 266 m2, 

parc. št. 1166/12, stavbišĉe v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/13, stavbišĉe v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/14, 
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stavbišĉe v izmeri 265 m2, parc. št. 1166/15, stavbišĉe v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/28, stan. stavba –

stavbišĉe v izmeri 132 m2, parc. št. 1166/29, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 134 m2, parc. št. 1166/30, stan. 

stavba –stavbišĉe v izmeri 134 m2, parc. št. 1166/7, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 135 m2, parc. št. 

1166/8, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 135 m2, parc. št. 1166/27, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 133 m2, 

parc. št. 1166/9, stavbišĉe v izmeri 132 m2, v vl. št. 999, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Tekstilindusa Kranj p.o. – v steĉaju, Savska cesta 34, 4000 Kranj 

zemljišĉe parc. št. 56/4, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 179 m2, parc. št. 56/3, stan. stavba –stavbišĉe v 

izmeri 179 m2, parc. št. 56/2, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 179 m2, parc. št. 56/8, stan. stavba –stavbišĉe 

v izmeri 228 m2, parc. št. 56/7, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 228 m2, parc. št. 56/6, stan. stavba –

stavbišĉe v izmeri 229 m2, v vl. št. 111, k.o. Huje, parc. št. 892/2, stavba v izmeri 456 m2, parc. št. 892/20, 

stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 229 m2, parc. št. 881/13, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 203 m2, parc. št. 

881/7, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 202 m2, v vl. št. 1228, k.o. Kranj, parc. št. 1166/3, stavbišĉe v izmeri 

261 m2, v vl. št. 8360, k.o. Straţišĉe, parc. št. 1166/31, dvorišĉe v izmeri 100 m2, parc. št. 1166/4, stavbišĉe 

v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/5, stavbišĉe v izmeri 248 m2, parc. št. 1166/6, stavbišĉe v izmeri 252 m2, 

parc. št. 1166/11, stavbišĉe v izmeri 266 m2, parc. št. 1166/12, stavbišĉe v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/13, 

stavbišĉe v izmeri 264 m2, parc. št. 1166/14, stavbišĉe v izmeri 265 m2, parc. št. 1166/15, stavbišĉe v izmeri 

264 m2, parc. št. 1166/28, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 132 m2, parc. št. 1166/29, stan. stavba –stavbišĉe 

v izmeri 134 m2, parc. št. 1166/30, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 134 m2, parc. št. 1166/7, stan. stavba –

stavbišĉe v izmeri 135 m2, parc. št. 1166/8, stan. stavba –stavbišĉe v izmeri 135 m2, parc. št. 1166/27, stan. 

stavba –stavbišĉe v izmeri 133 m2, parc. št. 1166/9, stavbišĉe v izmeri 132 m2, v vl. št. 999, k.o. Straţišĉe. 

 IZVRŠENO 

 

K. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 561, gozd v 

izmeri 11940 m
2
 in travnik v izmeri 1560 m

2
, vpisanega v vl. št. 244, k.o. Zgornja Besnica, v pribliţni 

izmeri 500 m
2
. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 561, 

gozd v izmeri 11940 m2 in travnik v izmeri 1560 m2, vpisanega v vl. št. 244, k.o. Zgornja Besnica, v 

pribliţni izmeri 500 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Papler Cirila, stanujoĉega na naslovu Na hribu 10, 4201 Zgornja Besnica, 

bremen prost del zemljišĉa parc. št. 561, k.o. Zgornja Besnica, v pribliţni izmeri 500 m2, za ceno 10 

EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne 

obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 561, k.o. Zgornja Besnica, potem, ko bo v postopku 

odmere in parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena prodajna pogodba, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa 

parc. št. 561, gozd v izmeri 11940 m2 in travnik v izmeri 1560 m2, vpisano v vl. št. 244, k.o. Zgornja 

Besnica, v pribliţni izmeri 500 m2. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

L. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 229/3, cesta, 

vpisane v vloţni številki 62, k.o. Huje. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 229/3, cesta, 

vpisane v vloţni številki 62, k.o. Huje. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Tekstilindusa Kranj p.o. – v steĉaju, Savska cesta 34, 4000 Kranj, zemljišĉe 

parc. št. 229/3, cesta, vpisane v vloţni številki 62, k.o. Huje, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parc. št. 229/3, cesta, vpisane v vloţni številki 62, k.o. Huje, v javno 

dobro. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

M. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 659/4, 

pašnik v izmeri 129 m2, vpisanega v vl. št. 120, k.o. Zgornja Besnica. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

659/4, pašnik v izmeri 129 m2, vpisanega v vl. št. 120, k.o. Zgornja Besnica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Štefe Zofije, stanujoĉe na naslovu Na Vidmu 53, 4201 Zgornja Besnica, 

zemljišĉe parcelna številka 659/4, pašnik v izmeri 129 m2, vpisanega v vl. št. 120, k.o. Zgornja Besnica  za 
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ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 659/4 k.o. Zgornja Besnica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 659/4, pašnik v izmeri 129 m2, vpisanega v vl. št. 120, k.o. Zgornja Besnica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

N. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja dela zemljišč parc. št. 57, njiva v izmeri 1512 

m
2
 in sadovnjak v izmeri 900 m

2
 in parc. št. 60/1, travnik v izmeri 11757 m

2
, obe vpisani v vl. št. 32, k.o. 

Pševo, in sicer zemljišča v pribliţni izmeri 220 m
2 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin – dela zemljišĉa parcelna številka 57, 

njiva v izmeri 1512 m
2
 in sadovnjak v izmeri 900 m

2
 ter parc. št. 60/1, travnik v izmeri 11757 m

2
, obe 

vpisani v vl. št. 32, k.o. Pševo, in sicer zemljišĉa v pribliţni izmeri 220 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Brezar Leona, roj. 24.4.1932 in Brezar Leona, roj. 12.4.1960, 

oba Zabukovje 8, 4201 Zgornja Besnica, bremen prost del zemljišĉa parcelna številka  57, njiva v izmeri 

1512 m
2
 in sadovnjak v izmeri 900 m

2
 ter parc. št. 60/1, travnik v izmeri 11757 m

2
, obe vpisani v vl. št. 32, 

k.o. Pševo, in sicer zemljišĉe v pribliţni izmeri 220 m
2
. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 57 in 60/1 k.o. Pševo, potem ko bo v postopku odmere in 

parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena pogodba o brezplaĉnem prenosu,  v javno 

dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin – dela 

zemljišĉa parcelna številka 57, njiva v izmeri 1512 m
2
 in sadovnjak v izmeri 900 m

2
 ter parc. št. 60/1, 

travnik v izmeri 11757 m
2
, obe vpisani v vl. št. 32, k.o. Pševo, in sicer zemljišĉa v pribliţni izmeri 220 m

2
. 

 V IZVRŠEVANJU 
 

O. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 2996/4, pot 

v izmeri 358 m2, vpisano v vl. št. 270, k.o. Ţabnica, v pribliţni izmeri 125 m2. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 2996/4, 

pot v izmeri 358 m2, vpisano v vl. št. 270, k.o. Ţabnica, v pribliţni izmeri 125 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Marije Jenko, stanujoĉe na naslovu Šutna 85, 4209 Ţabnica, del zemljišĉa parc. 

št. 2996/4, k.o. Ţabnica, v pribliţni izmeri 125 m2, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 2996/4, k.o. Ţabnica, potem, ko bo v postopku odmere 

in parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena prodajna pogodba, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa 

parc. št. 2996/4, pot v izmeri 358 m2, vpisano v vl. št. 270, k.o. Ţabnica, v pribliţni izmeri 125 m2. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

P. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parc. št. 87/2, cesta v izmeri 745 m
2
, 

vpisanega v vl. št. 41, k.o. Zgornja Besnica. 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnine - zemljišĉa parcelna številka 87/2, cesta 

v izmeri 745 m
2
, vpisane vl. št. 41, k.o. Zgornja Besnica. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Knific Joţeta, V Ĉepuljah 10, 4201 Zgornja Besnica zemljišĉe 

parcelna številka 87/2, cesta v izmeri 745 m
2
, vpisano v vl. št. 41, k.o. Zgornja Besnica. 

3. Mestna obĉina Kraj prenese zemljišĉe parcelna številka 87/2, cesta v izmeri 745 m2, vpisano v vl.  št. 41, 

K.o. Zgornja Besnica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 87/2, cesta v izmeri 745 m
2
, vpisane v vl. št. 41, k.o. Zgornja Besnica. 

 IZVRŠENO 

 

R. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 752/16, 

pot v izmeri 115 m2, vpisane v vloţno številko 495 k.o. Hrastje in zemljišča parcelna številka 752/21, gozd 

v izmeri 90 m2 ter parcelna številka 752/26, pot v izmeri 85 m2, obe vpisani v vl. št. 2, k.o. Hrastje. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

752/16, pot v izmeri 115 m2, vl. št. 495 k.o. Hrastje, ter zemljišĉa parcelna številka 752/21, gozd v izmeri 90 

m2 in parcelna številka 752/26, pot v izmeri 85 m2, obe vpisani v vl. št. 2, k.o. Hrastje. 
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2. Mestna obĉina Kranj kupi od Dolinar Bojana, stanujoĉega na naslovu Hrastje 127, 4000 Kranj in Okorn 

Igorja, stanujoĉega na naslovu Hrastje 139, 4000 Kranj, zemljišĉe parcelna številka 752/16, pot v izmeri 115 

m2, vpisano v vl. št. 495 k.o. Hrastje in od Kadivec Marjana, stanujoĉega na naslovu Hrastje 166, 4000 

Kranj, zemljišĉe parcelna številka 752/21, gozd v izmeri 90 m2 in parcelna številka 752/26, pot v izmeri 85 

m2, obe vpisani v vl. št. 2, k.o. Hrastje, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parcelna številka 752/16, 752/21 in 752/26, vse k.o. Hrastje, v javno 

dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutkoma prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parcelna številka 752/16, pot v izmeri 115 m2, vl. št. 495 k.o. Hrastje in zemljišĉa parcelna številka 752/21, 

gozd v izmeri 90 m2 ter 752/26, pot v izmeri 85 m2, obe vpisani v vl. št. 2, k.o. Hrastje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

S. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 224/1 in 223, vloţ. št. 2073, k.o. Kranj, ki v 

naravi predstavlja poslovno stavbo, v izmeri 912 m2, na naslovu Prešernova ulica 10, Kranj.   

Mestna obĉina Kranj za ceno, 416.660,00 EUR plaĉljivo v tolarski protivrednosti obraĉunano po Srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan plaĉila, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna številka 224/1 

in 223, vloţ. št. 2073, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo, v izmeri 912 m2, na naslovu 

Prešernova ulica 10, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

Š. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 398/3, vloţ. št. 2300, k.o. Kranj, ki v naravi 

predstavlja stanovanjsko stavbo – samski dom, v izmeri 151 m2, na naslovu Sejmišče 7, Kranj. 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 36.000.000,00 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 398/3, vloţ. št. 2300, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo – samski dom, v izmeri 

151 m2, na naslovu Sejmišĉe 7, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

U.Dopolnitev sklepov Sveta Mestne občine Kranj 

V sklepih, ki jih je Svet Mestne obĉine Kranj sprejel na svoji 23. seji, dne 23.3.2005 in 29. seji, dne 26.10.2005, 

v zvezi s posameznim programom pridobivanja premoţenja za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 

403/4, 403/2, 403/1, 403/5, 195/2, 404/4 in 405/2, v skupni pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lastni 

Mestne obĉine Kranj, za del zemljišĉa parc. št. 200/1, 200/2, 200/6, 201/1, 201/2, 195/6 in 195/4, v skupni 

pribliţni izmeri 1400 m2, vse k.o. Tenetiše, v lasti Janeza Gregorca, se k zemljišĉem, katerih lastnik je Janez 

Gregorc in katera bodo po realizaciji programa pridobivanja premoţenja prešla na Mestno obĉino Kranj, doda 

zemljišĉe parc. št. 200/3, k.o. Tenetiše, ki se bo uporabilo za izgradnjo prometne infrastrukture in javne 

razsvetljave.  

 IZVRŠENO 

 

11. KADROVSKE ZADEVE 

 

A) IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET 

ZAVODA TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ 

I. 

S tem sklepom preneha veljati sklep številka 10301-0003/2004-465-41/14 z dne 18.02.2004 o imenovanju mag. 

JERNEJA ŢAGARJA za predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti. 

 

II. 

Za nadomestnega predstavnika Mestne obĉine Kranj kot lokalne skupnosti, se v Svet zavoda Tehniški šolski 

center Kranj imenuje 

 

1. GREGA SMOLEJ, rojen 1975, stanujoĉ Pešnica 46, Zg.Besnica, univ. dipl. inţ. elektrotehnike, zaposlen 

Iskratel d.o.o. 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj in preneha veljati z dnem poteka 

mandata. 

 IZVRŠENO 
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B) IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA ZA TURIZEM 

KRANJ  

Za predstavnike Mestne obĉine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Zavod za turizem Kranj 

imenuje: 

 

1. ALJOŠA KAVĈIĈ, rojen 1977, stanujoĉ Oprešnikova ulica 38, Kranj, gimnazijski maturant, administrator 

2. ALENKA ŢUNIĈ, rojena 1977, stanujoĉa Mavĉiĉe 1a, Mavĉiĉe, dipl.univ.biologinja 

3. JAKOB KLOFUTAR, rojen 1973, stanujoĉ Juleta Gabrovška 19, Kranj, univ.dipl.ing. grad. 

4. FRANC ERCE, rojen 1951, stanujoĉ Tomšiĉeva ulica 12, Kranj, ekonomist, zaposlen SŢ-Centralne 

delavnice Ljubljana d.o.o. 

5. DEJAN PLASTOVSKI, rojen 1981, stanujoĉ Tominĉeva 16, Kranj, dipl. org.manager, študent 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO 

 

C) IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ 

 

Za predstavnika Mestna obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v svet javnega zavoda Zavod za zdravstveno 

varstvo Kranj imenuje: 

 

1. ALOJZ POTOĈNIK, rojen 1951, stanujoĉ Ulica Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist, zaposlen DURS 

Kranj 

 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanjemu ĉlanu Sveta javnega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Kranj 

 IZVRŠENO 

 

D) MNENJE O KANDIDATU ZA RAVNATELJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 

STRAŢIŠČE KRANJ 

 

Svet Mestne obĉine Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja OŠ Straţišĉe gospodu Pavlu Sreĉniku. 

 IZVRŠENO 
 

E) IMENOVANJE RAVNATELJA PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ 

 

Borut Veselko, doktor medicine in diplomirani igralec, rojen 27.10.1959 v Ĉrni na Koroškem, stanujoĉ v 

Ljubljani, Mestni trg 17, se imenuje za direktorja Prešernovega gledališĉa Kranj od 1.2.2006 za obdobje petih 

let. 

 IZVRŠENO 
 

 

 

 

 

 

32. seja Sveta MOK – 25.01.2006 
 

 

3. ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU 

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil z zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. 

 POROČILO O ODPRAVI NEPRAVILNOSTI JE BILO POSREDOVANO INŠPEKTORICI 
 

4. USKLADITEV ODLOKOV Z DOLOČILI ZAKONA O PREKRŠKIH – ODLOKI O 

SPREMEMBAH ODLOKOV HITRI, ZDRUŢENI POSTOPEK 
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a. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj 

Sprejme se Odlok o spremembi odloka o simbolih Mestne obĉine Kranj – hitri, zdruţeni postopek. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 14/2006 

 

b. Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov v MOK 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne obĉine 

Kranj - hitri, zdruţeni postopek. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 14/2006 

 

c. Odlok o občinskih cestah 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obĉinskih cestah v Mestni obĉini Kranj- hitri, 

zdruţeni postopek. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 20/2006  

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN 

USMERJEVALNEM SISTEMU V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni 

obĉini Kranj – predlog, s pripombami podanimi v razpravi. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 20/2006  
 

6. SPREMEMBE USTANOVITVENIH AKTOV S PODROČJA IZOBRAŢEVANJA – ODLOKI O 

USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNO IZOBRAŢEVALNIH ZAVODOV – OSNUTKI 

 

1. Sprejme se osnutke odlokov: 

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Staneta Ţagarja   

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišĉe  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Orehek  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Matije Ĉopa Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaţa  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Predoslje  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar   

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Glasbena šola Kranj. 

2. Sprejme se sklep o doloĉitvi gravitacijskega obmoĉja šol v skupnem šolskem okolišu. 

 PREDLOGI ODLOKOV SO PREDLOŢENI V OBRAVNAVO NA 34. SEJO SVETA MOK  

 

7. SKLEP O DOLOČITVI CENE VOZNE KARTE V JAVNEM MESTNEM POTNIŠKEM 

PROMETU 

Potrdi se cena prevoza potnikov v javnem mestnem potniškem prometu v višini 290,00 SIT in prenehanju 

izvajanja avtobusnih linij številka 9 in številka 10. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 14/2006  

 

8. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

A. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 23, z identif. št. 

31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomoţnim prostorom v kleti št. 23, z identif. št. 32.E, v izmeri 5,69 m2, vpisane  

pri podvloţku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta Jaka Platiše 

11, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka 207/6, vpisanem v vloţni številki 878, k.o. Klanec 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 23, z identif. št. 

31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomoţnim prostorom v kleti št. 23, z identif. št. 32.E, v izmeri 5,69 m2, vpisane  

pri podvloţku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta Jaka Platiše 11, 

Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno  17.515.488,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 23, z identif. št. 31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomoţnim prostorom v kleti št. 23, z identif. št. 32.E, v izmeri 

5,69 m2, vpisano  pri podvloţku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta 

Jaka Platiše 11, Kranj. 

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 23, z identif. št. 31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomoţnim prostorom v kleti št. 23, z identif. št. 32.E, v izmeri 

5,69 m2, vpisane  pri podvloţku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta 

Jaka Platiše 11, Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 207/6, k.o. Klanec.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

B. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 19, v skupni izmeri 

96,45 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 11, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna 

številka 888/2,  v izmeri 252 m2, vpisane pri vloţni številki 1193, k.o. Kranj,  

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 19, v skupni 

izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva 11, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu 

parcelna številka 888/2,  v izmeri 252 m2, vpisane pri vloţni številki 1193, k.o. Kranj.  

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 15.017.853,00   SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 19, v skupni izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva 11, Kranj, stojeĉe 

na zemljišĉu parcelna številka 888/2,  v izmeri 252 m2, vpisane pri vloţni številki 1193, k.o. Kranj. Vse 

stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi  kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 19, v skupni izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva 11, Kranj, stojeĉe 

na zemljišĉu parcelna številka 888/2,  v izmeri 252 m2, vpisane pri vloţni številki 1193, k.o. Kranj.  

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 5, v skupni izmeri 

54,03 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Vodopivčeva ulica 8, Kranj, stoječe na zemljišču 

parcelna številka 385/1, k.o. Kranj,  v izmeri 378 m2, vpisane pri vloţni številki 461, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 5, v skupni 

izmeri 54,03 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Vodopivĉeva ulica 8, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu 

parcelna številka 385/1, k.o. Kranj,  v izmeri 378 m2, vpisane pri vloţni številki 461, k.o. Kranj, 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno  12.274.697,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 5, v skupni izmeri 54,03 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Vodopivĉeva ulica 8, Kranj, 

stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 385/1, k.o. Kranj,  v izmeri 378 m2, vpisane pri vloţni številki 461, 

k.o. Kranj, 

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 5, v skupni izmeri 54,03 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Vodopivĉeva ulica 8, Kranj, 

stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 385/1, k.o. Kranj,  v izmeri 378 m2, vpisane pri vloţni številki 461, 

k.o. Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 1, v skupni izmeri 

83,50 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 12, Kranj, stoječe na zemljišču 

parcelna številka 886/1,  dvorišče v izmeri  284 m2 in stavba, v izmeri 383 m2, vpisanem pri vloţni številki 

2101, k.o. Kranj,  

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 1, v skupni 

izmeri 83,50 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva 12, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu 

parcelna številka 886/1,  dvorišĉe v izmeri  284 m2 in stavba, v izmeri 383 m2, vpisanem pri vloţni številki 

2101, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno  20.009.603,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 1, v skupni izmeri  83,50 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva 12, Kranj, 

stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 886/1,  dvorišĉe v izmeri  284 m2 in stavba, v izmeri 383 m2, 

vpisanem pri vloţni številki 2101, k.o. Kranj. 

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi  kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 1, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva 12, Kranj, stojeĉe na zemljišĉu parcelna 

številka 886/1,  dvorišĉe v izmeri  284 m2 in stavba, v izmeri 383 m2, vpisanem pri vloţni številki 2101, k.o. 

Kranj. 

 IZVRŠENO  
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E. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 9, v skupni izmeri 

54,82 m2, vpisanega  pri podvloţku št. 2426/9, k.o. Kranj, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu 

Begunjska ulica 9, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka 941/16, vpisanem v vloţni številki 2426, 

k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 9, v skupni 

izmeri  54,82 m2, vpisanega  pri podvloţku št. 2426/9, k.o. Kranj, v II. nadstropju stanovanjske hiše na 

naslovu Begunjska ulica 9, Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 13.698.802,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 9, v skupni izmeri  54,82 m2, vpisanega  pri podvloţku št. 2426/9, k.o. Kranj, v II. nadstropju 

stanovanjske hiše na naslovu Begunjska ulica 9, Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 941/16, k.o. 

Kranj. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 9, v skupni izmeri  54,82 m2, vpisanega  pri podvloţku št. 2426/9, k.o. Kranj, v II. nadstropju 

stanovanjske hiše na naslovu Begunjska ulica 9, Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 941/16, k.o. 

Kranj. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

 IZVRŠENO  

 

F. Predkupna pravica Rajko Lotrič, Podlubnik 357,  4220 Škofja Loka je dne 12.01.2006, na podlagi 

določil 14. člena Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik 

(UVG, št. 19/83), Mestni občini Kranj podal vlogo za uveljavljanje predkupne pravice za nepremičnino, 

parcelna številka 385/1, vloţ. št. 461, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja delno porušen objekt, brez hišne 

številke (pred njim pa stoji objekt s hišno številko Vodopivčeva ul. 8, Kranj ) v izmeri 378 m2, za ceno 

13.000.000,00 SIT. 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 13.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 385/1, vloţ. št. 461, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja delno porušen objekt, brez hišne številke (pred 

njim pa stoji objekt s hišno številko Vodopivĉeva ul. 8, Kranj ) v izmeri 378 m2. 

 IZVRŠENO  

 

G. Predkupna pravica Hočevar Mokorel, Odvetniška druţba o.p., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj je po 

pooblastilu Boštjana Hladnika, Langusova 22, Ljubljana, Franceta Mastnaka, Glinška ulica 2/a, 

Ljubljana sedaj Roţna dolina cesta VI 1 a, Ljubljana, Marija Komac, Ulica stare pravde 8, Ljubljana, 

Ursule Eleonore Hladnik, Podbreg 3 a, Kranjska Gora, je dne 10.01.2006, Mestni občini Kranj podala 

ponudbo za odkup celotne parc. št. 937/23, dvorišče v izmeri 1244 m2, zelenica v izmeri 307 m2, v vl. št. 

2136, k.o. Kranj in 4/20 solastninski deleţ na parc. št. 937/3, poslovna stavba v izmeri 842 m2, v vl. št. 

2266, k.o. Kranj v skladu z odlokom o predkupni pravici Mestne občine Kranj (UL RS, št. 126/2004). 

Mestna obĉina Kranj za ceno 72.000.000,00 SIT, ne kupi nepremiĉnine - celotne parc. št. 937/23, dvorišĉe v 

izmeri 1244 m2, zelenica v izmeri 307 m2, v vl. št. 2136, k.o. Kranj in 4/20 solastninskega deleţa na parc. št. 

937/3, poslovna stavba v izmeri 842 m2, v vl. št. 2266, k.o. Kranj, s pogoji da je plaĉilo kupnine v roku 15 dni 

po overitvi podpisov prodajalcev na pogodbi, ter da davek na promet z nepremiĉninami plaĉa kupec. 

 IZVRŠENO  

 

H. V skladu s sprejetim proračunom za l. 2006 in na podlagi 4. člena Pravilnika o sredstvih za delo 

svetniških skupin Mestne občine Kranj, ki ga je Svet Mestne občine Kranj sprejel na 12. seji dne 

18.02.2004, predlagam, da Svet Mestne občine Kranj sprejme naslednji  

Za delo svetniških skupin se v l. 2006 doloĉijo sredstva v višini 54.353,00 Sit za posameznega ĉlana Sveta na 

mesec. 

 IZVRŠENO  

 

I. Predkupna pravica Marija Maja Grahovac, Tomšičeva ul. 16A,  4000 KRANJ je dne 16.01.2006, na 

podlagi določil 14. člena Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski 

spomenik (UVG, št. 19/83), Mestni občini Kranj podal vlogo za uveljavljanje predkupne pravice za 

nepremičnino, parcelna številka 182/1, vloţ. št. 77, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 

94,87 m2, na naslovu Tomšičeva ul. 16, Kranj, za ceno 8.000.000,00 SIT. 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 8.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 182/1, vloţ. št. 77, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 94,87 m2, na naslovu 

Tomšiĉeva ul. 16, Kranj. 
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 IZVRŠENO  

 

9. KADROVSKE ZADEVE 

 

A) IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA 

VZGOJNI ZAVOD KRANJ 

Za predstavnika Mestna obĉine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Vzgojni zavod Kranj 

imenuje: 

1. BOJANA JEKOVEC, rojena 1963, stanujoĉa Finţgarjeva 28, Kranj, prof.pedagogike, zaposlena CSD Kranj 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku 

mandata dosedanjemu ĉlanu Sveta javnega zavoda Vzgojni zavod Kranj. 

 IZVRŠENO  
 

 

 

 

33. seja Sveta MOK – 22.02.2006 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

I. Sklep o ustanovitvi Komisije za oţivljanje mestnega jedra 

1. Zaradi celovitejšega pristopa k oţivljanju mestnega jedra Svet Mestne obĉine Kranj ustanavlja komisijo. 

2. Delovno podroĉje komisije je : 

- obravnava projektov in programov, ki se izvajajo v mestnem jedru: 

- obravnava planov oţivljanja mestnega jedra. 

3. Komisija šteje 5 ĉlanov. Mestni svet imenuje predsednika iz vrst ĉlanov sveta ter 4 ĉlane komisije. 

4. Ta sklep zaĉne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 25/2006  
 

II. Sklep o ustanovitvi Komisije za sodelovanje Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije 

Evropski uniji 

1. Zaradi sodelovanja Mestne obĉine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji Svet Mestne obĉine 

Kranj ustanavlja komisijo. 

2. Delovno podroĉje komisije je: 

- obravnava projektov Mestne obĉine Kranj, ki so povezani s predsedovanjem Slovenije Evropski 

uniji; 

- skrb za ustrezno izvajanje promocije Mestne obĉine Kranj v ĉasu pred in med predsedovanjem. 

3. Komisija šteje 9 ĉlanov. Svet Mestne obĉine Kranj imenuje predsednika iz vrst ĉlanov sveta in 8 ĉlanov 

komisije. 

4. Ta sklep zaĉne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 25/2006  
 

3. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA 

TURIZEM KRANJ 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

 ODLOK O SPREMEMBAH JE PREDLOŢEN NA 34. SEJO SVETA MOK  
 

4. RAZŠIRITEV OBMOČJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA, 

NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA - PREDLOG. 

Sprejme se Odredba o doloĉitvi javnih parkirnih površin, kjer se plaĉuje parkirnina, njena višina in naĉin 

plaĉevanja.  

 GRADIVO JE PREDLOŢENO NA 34. SEJO SVETA MOK  

 

5. POROČILO O DELU ODDELKA MESTNE INŠPEKCIJE ZA LETO 2005 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o delu Oddelka mestne inšpekcije v letu 2005. 

 IZVRŠENO 
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6. POROČILO O DELU  JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNE SLUŢBE KRANJ ZA 

LETO 2005  

Svet Mestne obĉine Kranj je bil seznanjen s Poroĉilom o delu javnega zavoda Gasilsko reševalna sluţba Kranj. 

 IZVRŠENO 
 

7. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

A. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 1324/16, cesta v 

izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišče in parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, parc. št. 1137/27, 

cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, vse v vl. št. 2370, k.o. Kranj 

1. a.)  Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 

1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišĉe in parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, 

parc. št. 1137/27, cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, vse v vl. št. 2370, k.o. 

Kranj.  

b.) Mestna obĉina Kranj kupi od Janeza Porenta, Škofjeloška cesta 32, 4000 Kranj, parc. št. 1324/16, cesta v 

izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišĉe  in   parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, parc. št. 1137/27, 

cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, vse v vl. št. 2370, k.o. Kranj, za stavbno 

zemljišĉe po ceni 16.786,00 SIT/m2, kar za 203 m2 znaša 3.407.558,00 SIT in za kmetijsko zemljišĉe 

3.360,00 SIT/m2, kar za  1068 m2, znaša 3.588.480,00 SIT. 

c.)  Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišĉe in parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 

m2, parc. št.  1137/27, cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, vse v vl. št. 2370, 

k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj ne sprejme ponudbe Janeza Porente, Škofjeloška cesta 32, 4000 Kranj za odkup 

nepremiĉnine parc. št. 1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišĉe in parc. št. 1137/18, 

cesta v izmeri 203 m2, parc. št. 1137/27, cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, 

vse v vl. št. 2370, k.o. Kranj za ceno 51.336.000,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj v primeru, da Janez Porenta, Škofjeloška cesta 32, 4000 Kranj ne sprejme ponudbe 

Mestne obĉine Kranj za odkup zemljišĉa parc. št. 1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. 

Straţišĉe in parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, parc. št. 1137/27, cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 

1137/21, cesta v izmeri 58 m2, vse v vl. št. 2370, k.o. Kranj, za stavbno zemljišĉe po ceni 16.786,00 

SIT/m2, kar za 203 m2 znaša 3.407.558,00 SIT in za kmetijsko zemljišĉe 3.360,00 SIT/m2, kar za  1068 

m2, znaša 3.588.480,00 SIT, zaĉne postopek razlastitve v skladu s 97. ĉlenom Zakona o urejanju prostora.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

B. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 14, v skupni izmeri  

30,67 m2,  v ii. Nadstropju stanovanjske hiše na naslovu gubčeva ulica 4, kranj, stoječe na zemljišču 

parcelna številka 146/2, vpisanem v vloţni številki 358, k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 14, v skupni 

izmeri  30,67 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Gubĉeva ulica 4, Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno   8.066.775,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 14, v skupni izmeri  30,67 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gubĉeva ulica 4, Kranj, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 146/2, k.o. Huje.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 14, v skupni izmeri  30,67 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gubĉeva ulica 4, Kranj, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 146/2, k.o. Huje.  

 IZVRŠENO  

 

C. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parcelna številka 859/2, cesta v 

izmeri 36 m
2
, vpisanega pri vl. št. 310, zemljišča parcelna številka 858/4, cesta v izmeri 100 m

2
, vpisanega 

pri vl. št. 488, zemljišča parcelna številka 869/3, cesta v izmeri 177 m
2
, vpisanega pri vl. št. 124,  zemljišča 

parcelna številka 862/5, travnik v izmeri 186 m
2
, vpisanega pri vl. št. 78, zemljišča parcelna številka 857/2, 

travnik v izmeri 87 m
2
, vpisanega pri vl. št. 461 in zemljišča parcelna številka 853/3, gozd v izmeri 12 m

2
, 

vpisanega pri vl. št. 624, vse k.o. Babni vrt 

5. Sprejme  se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin – zemljišĉa parcelna številka 859/2, 

cesta v izmeri 36 m
2
, vpisanega pri vl. št. 310, zemljišĉa parcelna številka 858/4, cesta v izmeri 100 m

2
, 
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vpisanega pri vl. št. 488, zemljišĉa parcelna številka 869/3, cesta v izmeri 177 m
2
, vpisanega pri vl. št. 124,  

zemljišĉa parcelna številka 862/5, travnik v izmeri 186 m
2
, vpisanega pri vl. št. 78, zemljišĉa parcelna 

številka 857/2, travnik v izmeri 87 m
2
, vpisanega pri vl. št. 461 in zemljišĉa parcelna številka 853/3, gozd v 

izmeri 12 m
2
, vpisanega pri vl. št. 624, vse k.o. Babni vrt. 

6. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Ĉufar Ivane in Kopaĉ Jane, obe stanujoĉi Golniška cesta 92, 

4000 Kranj zemljišĉe parcelna številka 859/2, cesta, v izmeri 36 m
2
, vpisano pri vl. št. 310, k.o. Babni vrt, 

Ovsenik Boruta, Ulica Juleta Gabrovška 23, 4000 Kranj zemljišĉe parcelna številka 858/4, cesta v izmeri 

100 m
2
, vpisano pri vl. št. 488, k.o. Babni vrt, Ušlakar Janeza, Trstenik 17, 4204 Golnik zemljišĉe parcelna 

številka 869/3, cesta v izmeri 177 m
2
, vpisano pri vl. št. 124, k.o. Babni vrt, Sirc Janka, Trstenik 18, 4204 

Golnik zemljišĉa parcelna številka 862/5, travnik v izmeri 186 m
2
, vpisano pri vl. št. 78, k.o. Babni vrt, 

Jocić Gordana, Jociĉ Arana, Jociĉ Janje, Jociĉ Milorada, Jociĉ Mirjana in Jociĉ Stojana, Vreĉkova ulica 3, 

4000 Kranj zemljišĉe parcelna številka 857/2, travnik v izmeri 87 m
2
, vpisano pri vl. št. 461, k.o. Babni vrt 

ter od Jociĉ Janje ter Jociĉ Milorada, Vreĉkova ulica 3, 4000 Kranj, zemljišĉe parcelna številka 853/3, gozd 

v izmeri 12 m
2
, vpisano pri vl. št. 624,  k.o. Babni vrt. 

7. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 859/2, cesta v izmeri 36 m
2
, vpisano pri vl. št. 310, 

zemljišĉe parcelna številka 858/4, cesta v izmeri 100 m
2
 vpisano pri vl. št. 488, zemljišĉe parcelna številka 

869/3, cesta v izmeri 177 m
2
, vpisano pri vl. št. 124,  zemljišĉe parcelna številka 862/5, travnik v izmeri 186 

m
2
, vpisano pri vl. št. 78, zemljišĉe parcelna številka 857/2, travnik v izmeri 87 m

2
, vpisano pri vl. št. 461 in 

zemljišĉe parcelna številka 853/3, gozd v izmeri 12 m
2
, vpisano pri vl. št. 624, vse k.o. Babni vrt, v javno 

dobro. 

8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉa 

parcelna številka 859/2, cesta, v izmeri 36 m
2
, vpisanega pri vl. št. 310, zemljišĉa parcelna številka 858/4, 

cesta v izmeri 100 m
2
, vpisanega pri vl. št. 488, zemljišĉa parcelna številka 869/3, cesta v izmeri 177 m

2
, 

vpisanega pri vl. št. 124,  zemljišĉa parcelna številka 862/5, travnik v izmeri 186 m
2
, vpisanega pri vl. št. 

78, zemljišĉa parcelna številka 857/2, travnik v izmeri 87 m
2
, vpisanega pri vl. št. 461 in zemljišĉa parcelna 

številka 853/3, gozd v izmeri 12 m
2
, vpisanega pri vl. št. 624, vse k.o. Babni vrt. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 3043/1, 

cesta v izmeri 4451 m
2
,  vpisanega v seznamu I, k.o. Ţabnica 

a. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 3043/1, cesta v izmeri 4451 m
2
,  vpisanega v Seznam I, k.o. Ţabnica, in sicer zemljišĉa v pribliţni 

izmeri 70 m
2
. 

b. Mestna obĉina Kranj na stroške Šifrer Petra, Šutna 2, 4209 Ţabnica naroĉi geodetsko odmero zemljišĉa 

parcelna številka 3043/1, k.o. Ţabnica, in sicer tako, da del zemljišĉa parcelna številka 3043/1 k.o. Ţabnica, 

ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

c. Po opravljeni geodetski odmeri Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo s Šifrer Petrom, Šutna 

2, Ţabnica za ceno 23.718,00 SIT/m2, kar za pribliţno 70 m
2
 znaša 1.660.260,00 SIT (DDV ni vkljuĉen v 

ceno). 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

d. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 3043/1, k.o. Ţabnica, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, dostopnosti in uporabe podzemne komunalne 

infrastrukture. 

e. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 3043/1, cesta v izmeri 4451 m
2
, vpisanega v Seznamu I, k.o. Ţabnica, in sicer 

zemljišĉa v pribliţni izmeri 70 m
2
. 

  V IZVRŠEVANJU 

 

E. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 443/1, pot v 

izmeri 1630 m2, vpisano v vl. št. 113, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 1200 m2. 

5. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 443/1, 

pot v izmeri 1630 m
2
, vpisano v vl. št. 113, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 1200 m

2
. 

6. Mestna obĉina Kranj kupi od Škofic Franca, stanujoĉega na naslovu Mlaška cesta 96, 4000 Kranj, bremen 

prost del zemljišĉa parc. št. 443/1, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 1200 m
2
, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

7. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 443/1, k.o. Kokrica, potem, ko bo v postopku odmere in 

parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena prodajna pogodba, v javno dobro. 
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8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa 

parc. št. 443/1, pot v izmeri 1630 m
2
, vpisano v vl. št. 113, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 1200 m

2
. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Posamezni program upravljanja premoţenja prenos upravljanja poslovnih prostorov objekta Prizidek 

k Zdravstvenemu domu Kranj (v nadaljevanju: prizidek k ZD Kranj) na naslovu Gosposvetska ulica 10 v 

Kranju, stoječega na zemljiščih parcelna številka 906/11, 906/12, 906/13, 906/14, 906/15 in 906/16 k.o. 

Kranj, ki je v lasti Mestne občine Kranj 

4. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – poslovne prostore v 

pritliĉju prizidka k ZD Kranj (Sluţba nujne medicinske pomoĉi in Reševalna postaja) v skupni izmeri 637,39 

m2, poslovne prostore v 2. nadstropju objekta v skupni izmeri 330,63 m2, ter pripadajoĉ deleţ na skupnih 

delih in napravah objekta (hodniki, stopnišĉe ipd.), na naslovu Gosposvetska ulica 10 v Kranju, ki stoji na 

zemljišĉu parcelna številka 906/11, 906/12, 906/13, 906/14, 906/15 in 906/16 k.o. Kranj. 

5. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – poslovne prostore v pritliĉju prizidka k ZD 

Kranj (Sluţba nujne medicinske pomoĉi in Reševalna postaja) v skupni izmeri 637,39 m2, poslovne prostore 

v 2. nadstropju objekta v skupni izmeri 330,63 m2, ter pripadajoĉ deleţ na skupnih delih in napravah objekta 

(hodniki, stopnišĉe ipd.), na naslovu Gosposvetska ulica 10 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 

906/11, 906/12, 906/13, 906/14, 906/15 in 906/16 k.o. Kranj, na Osnovno zdravstvo Gorenjske, 

Gosposvetska ulica 9, Kranj. 

6. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o prenosu upravljanja stvarnega premoţenja – 

poslovne prostore v pritliĉju prizidka k ZD Kranj (Sluţba nujne medicinske pomoĉi in Reševalna postaja) v 

skupni izmeri 637,39 m2, poslovne prostore v 2. nadstropju objekta v skupni izmeri 330,63 m2, ter 

pripadajoĉ deleţ na skupnih delih in napravah objekta (hodniki, stopnišĉe ipd.), na naslovu Gosposvetska 

ulica 10 v Kranju, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 906/11, 906/12, 906/13, 906/14, 906/15 in 906/16 

k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

G. Uveljavitev predkupne pravice na zemljiščih parc. št. 1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. 

Straţišče in parc. št. 1137/27, cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, obe v vl. št. 

2370, k.o. Kranj 

Mestna obĉina Kranj uveljavlja predkupno pravico na podlagi zakona o urejanju prostora in kupi nepremiĉnino 

parc. št. parc. št. 1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišĉe in parc. št. 1137/27, cesta v izmeri 

336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, obe v vl. št. 2370, k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

H. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 358/1, vloţ. št. 2250, k.o. Kranj, ki v naravi 

predstavlja stanovanje predelano v poslovni prostor v izmeri 98 m2, na naslovu Stara cesta 13, Kranj 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 18.200.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka številka 358/1, vloţ. št. 2250, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanje predelano v poslovni prostor 

v izmeri 98 m2, na naslovu Stara cesta 13, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

Dodaten sklep pri obravnavi premoţenjskih zadev A in G: 

A. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 1324/16, cesta v 

izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. Straţišče in parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, parc. št. 1137/27, 

cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, vse v vl. št. 2370, k.o. Kranj in G. 

Uveljavitev predkupne pravice na zemljiščih parc. št. 1324/16, cesta v izmeri 674 m2, v vl. št. 2260, k.o. 

Straţišče in parc. št. 1137/27, cesta v izmeri 336 m2 in parc. št. 1137/21, cesta v izmeri 58 m2, obe v vl. št. 

2370, k.o. Kranj 

Na predlog Odbora za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišĉ in Stanovanjskega odbora naj obĉinska 

uprava pospeši pogajanja z gospodom Janezom Porento in poskuša doseĉi razumno ceno in jo predlagati v 

sprejem Svetu Mestne obĉine Kranj, v nasprotnem primeru pa priĉeti s postopkom razlastitve. 

 IZVRŠENO  

 

8. KADROVSKE ZADEVE 

 

A) SOGLASJE K IMENOVANJU VRŠILCA DOLŢNOSTI DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 
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Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje za imenovanje vršilca dolţnosti direktorja javnega zavoda Zavod za 

šport Kranj do imenovanja direktorja, vendar najveĉ za eno leto in sicer za g. Joţeta Jenšterleta. 

 IZVRŠENO  

 

B) IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA 

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj v svetu javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske se imenuje: 

1. JOŢEF COPEK, rojen 1946, stanujoĉ Hrastje 117, Kranj, visoka izobrazba, upokojenec 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO  
 

 

 

34. seja Sveta MOK – 05.04.2006 
 

 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

1. Svet Mestne obĉine Kranj poziva Ministrstvo za promet, Direkcijo za ceste, da na kriţišĉu drţavne ceste 

Kranj – Ljubljana z obĉinsko cesto med Ţabnico in Bregom ob Savi uredi osvetlitev tega kriţišĉa, ki je ponoĉi 

preslabo vidno. 

 POSREDOVANO MINISTRSTVU ZA PROMET, DIREKCIJI RS ZA CESTE  
 

2. Oblikuje naj se delovna skupina, v kateri naj bodo predstavniki podjetij Slovenske ţeleznice, Alpetour, 

potovalna agencija, predstavniki srednjih šol, svetnika g. Igor Velov in ga. Marta Kolar Nagy, ki bodo analizirali 

problem avtobusnih prevozov med Ţelezniško postajo Kranj in srednjimi šolami.   

 ODGOVOR JE POSREDOVAN NA 35. SEJO SVETA MOK  
 

3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

CEST  

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji obĉinskih cest in kolesarskih poti v 

Mestni obĉini Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 42/2006  
 

4. RAZŠIRITEV OBMOČJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN 

1. Zadrţi se odredba o doloĉitvi javnih parkirnih površin, kjer se plaĉuje parkirnina, njena višina, naĉin 

plaĉevanja, s tem, da se upošteva tudi predlog, da je parkiranje v razširjenem obmoĉju, kjer se plaĉuje 

parkirnina za prvo uro enkrat dnevno brezplaĉno. 

2. Obĉinska uprava naj pripravi do naslednje seje celovito rešitev tega problema.  

 GRADIVO JE POSREDOVANO NA 35. SEJO SVETA MOK  
 

5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI LOKALNE TURISTIČNE 

ORGANIZACIJE KOKRA  

1. Prekliĉe se sklep Sveta Mestne obĉine Kranj, sprejet na 33.seji dne 22.2.2006, ki se glasi: »Sprejme se 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.« 

2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka  o ustanovitvi Lokalne turistiĉne organizacije Kokra (Uradni 

list RS, št. 98/05). 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 40/2006  

 

6. SPREMEMBE USTANOVITVENIH AKTOV JZ S PODROČJA ŠOLSTVA – PREDLOGI 

1. Sprejme se predloge odlokov: 

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Staneta Ţagarja   

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišĉe  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Orehek  
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- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Matije Ĉopa Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaţa  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Predoslje  

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar   

- Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Glasbena šola Kranj. 

2. Sprejme se sklepe o doloĉitvi gravitacijskega obmoĉja šol v skupnem šolskem okolišu. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 46/2006  
 

7. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OZG – HITRI (ZDRUŢENI) POSTOPEK 

Mestna obĉina Kranj soglaša s spremembami in dopolnitvami Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 50/2006  
 

8. STRATEGIJA RAZVOJA SKRBI ZA STAREJŠE V MESTNI OBČINI KRANJ DO LETA 2011-

OSNUTEK 

1. Sprejme se osnutek Strategije razvoja skrbi za starejše v Mestni obĉini Kranj do leta 2011. 

2. Osnutek Strategije razvoja skrbi za starejše v Mestni obĉini Kranj do leta 2011 se posreduje v javno 

obravnavo. 

 IZVRŠENO, PREDLOG STRATEGIJE SE OBRAVNAVA NA 38. SEJI  
 

9. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 

Svet Mestne obĉine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoĉi 

na domu v višini 3.107,32 SIT (12,97 EUR) od 1.4.2006 dalje. Mestna obĉina Kranj zagotovi 67,82% 

subvencijo k ceni storitve pomoĉi na domu,  kar pomeni, da je cena za uporabnika na uro opravljene storitve 

1.000,00 SIT (4,17 EUR). Cena urne postavke za uporabnika ob nedeljah je 1.400,00 SIT (5,84 EUR), na dan 

drţavnega praznika in dela prostega dne pa 1.500,00 SIT (6,26 EUR). 

 IZVRŠENO 
 

10. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Poţar v vrtcu Jeţek na Trsteniku - Zagotovitev sredstev za odpravo škode po poţaru 

1. Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj za leto 2006 se KS Trstenik zagotovi do 10.000.000,00 

SIT za namen odprave posledic poţara. 

2. Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj za leto 2006 se zagotovi do 1.500.000,00 SIT za namen 

nabave nove opreme v vrtcu Jeţek na Trsteniku. 

3. Odobrena sredstva iz prve toĉke se nakaţejo KS Trstenik, sredstva iz druge toĉke pa Kranjskim vrtcem. 

 IZVRŠENO  

 

B. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – dela zemljišča parc. Št. 577/2, cesta 

v pribliţni izmeri 290 m2, vpisane v vloţni številki 6, k.o. Pševo  

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 577/2, 

cesta v pribliţni izmeri 290 m2, vpisane v vloţni številki 6, k.o. Pševo. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Stanislava Kristana, Javornik 10, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 577/2, 

cesta v pribliţni izmeri 290 m2, vpisane v vloţni številki 6, k.o. Pševo, 903,00 SIT/m2, kar za 290 m2 

zemljišĉa znaša 261.870,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj prenese po opravljeni odmeri zemljišĉe parc. št. 577/2, cesta v pribliţni izmeri 290 m2, 

vpisane v vloţni številki 6, k.o. Pševo, v javno dobro v lasti Mestne obĉine Kranj. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - del zemljišĉa 

parc. št. 577/2, cesta v pribliţni izmeri 290 m2, vpisane v vloţni številki 6, k.o. Pševo. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parcelna številka 

696, pot v pribliţni izmeri 779 m2, vpisanega v seznamu I, k.o. Pševo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela zemljišĉa parcelna 

številka 696, pot v pribliţni izmeri 779 m2, vpisanega v seznamu I, k.o. Pševo. 

2. Mestna obĉina Kranj geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 696, k.o. Pševo, in sicer tako, da del 

zemljišĉa parcelna številka 696 k.o. Pševo, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko, 

posebej za kmetijsko in stavbno zemljišĉe. 
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3. Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novi parcelni številki, in za kmetijsko zemljišĉe sklene prodajno pogodbo z Stanislavom 

Kristanom, Javornik 10, 4000 Kranj, in sicer za kmetijsko zemljišĉe 662,00 SIT/m2, kar za 470 m2, znaša 

311.140,00 SIT, stavbno zemljišĉe v pribliţni izmeri 309 m2,  Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za 

izklicno ceno 10.062,00 SIT/m2.  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z 

nepremiĉninami in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 696, k.o. Pševo, ki je predmet razpolaganja, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 696, pot v pribliţni izmeri 779 m2, vpisanega v seznamu I, k.o. Pševo. 

 IZVRŠENO  

 

Č. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča v območju urejanja S 

12/4 – Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof 

1. Razveljavijo se sklepi Sveta Mestne obĉine Kranj sprejeti na 27. seji dne 31.08.2005 po obravnavi 

posameznega programa menjave premoţenja za menjavo nepremiĉnine – zemljišĉa v obmoĉju urejanja S 

12/4 – Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof, z zemljišĉem parcelna številka 349/1, 

dvorišĉe v izmeri 207 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 128 m2, parcelna številka 349/2, sadovnjak v 

izmeri 748 m2 in parcelna številka 349/7, njiva v izmeri 270 m2, vknjiţenimi v vloţni številki 238 k.o. 

Ĉirĉe. 

2. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo zemljišĉa v obmoĉju urejanja S 12/4 – 

Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof. 

3. Mestna obĉina Kranj druţbi MID INVESTICIJE d.o.o., Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana proda zemljišĉe v 

obmoĉju urejanja S 12/4 – Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof za ceno 23.642.091,00 

SIT (z vkljuĉenim DDV). 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo zemljišĉa v obmoĉju 

urejanja S 12/4 – Voge parcelna številka 1900 v izmeri 759 m2, k.o. Britof. 

 IZVRŠENO  

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 343/4, travnik 

v izmeri 70 m2, v vl. št. 601, k.o. Čirče, parc. št. 505/2, cesta v izmeri 653 m2, v vl. št. 732, k.o. Čirče, parc. 

št. 512/5, pot v izmeri 613 m2 in parc. št. 515/2, pot v izmeri 262 m2, v vl. št. 54, k.o. Čirče 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 343/4, 

travnik v izmeri 70 m2, v vl. št. 601, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 505/2, cesta v izmeri 653 m2, v vl. št. 732, k.o. 

Ĉirĉe, parc. št. 512/5, pot v izmeri 613 m2 in parc. št. 515/2, pot v izmeri 262 m2, v vl. št. 54, k.o. Ĉirĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj sklene prodajno pogodbo z MID INVESTICIJE, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana,  za 

zemljišĉa parc. št. 343/4, travnik v izmeri 70 m2, v vl. št. 601, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 505/2, cesta v izmeri 653 

m2, v vl. št. 732, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 512/5, pot v izmeri 613 m2 in parc. št. 515/2, pot v izmeri 262 m2, v vl. 

št. 54, k.o. Ĉirĉe, za 33.666,00 SIT/m
2
 (DDV ni vkljuĉen v ceno) in 36.799,20 SIT/m

2
 (DDV je vkljuĉen v 

ceno), kar skupaj za 1598 m2 zemljišĉa znaša 53.798.268,00 SIT (DDV ni vkljuĉen v ceno) in 

10.759.653,60 SIT (znesek DDV) oziroma 64.557.921,60 SIT (DDV je vkljuĉen v ceno). Vse stroške 

postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin, davek na dodano vrednost in vse stroške iz 

pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 343/4, travnik v izmeri 70 m2, v vl. št. 601, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 

505/2, cesta v izmeri 653 m2, v vl. št. 732, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 512/5, pot v izmeri 613 m2 in parc. št. 515/2, 

pot v izmeri 262 m2, v vl. št. 54, k.o. Ĉirĉe, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev 

izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 343/4, travnik v izmeri 70 m2, v vl. št. 601, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 505/2, cesta v izmeri 653 m2, v vl. 

št. 732, k.o. Ĉirĉe, parc. št. 512/5, pot v izmeri 613 m2 in parc. št. 515/2, pot v izmeri 262 m2, v vl. št. 54, 

k.o. Ĉirĉe. 

 IZVRŠENO  

 

E. Izjemna dodelitev  neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem v skladu s prvim 

odstavkom 29. ĉlenom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 in 
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34/2004), sicer za obdobje do 31.12.2007, najemniku druţbi MID INVESTICIJE d.o.o., Dunajska c. 106, 1000 

Ljubljana. 

 IZVRŠENO  

 

F. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 1020/3, gozd v 

izmeri 1594 m2 in parc. št. 1019/3, gozd v izmeri 1097 m2, v vl. št. 205, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 1020/3, 

gozd v izmeri 1594 m2 in parc. št. 1019/3, gozd v izmeri 1097 m2, v vl. št. 205, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Zofije Kert, Gorenjesavska cesta 21, 4000 Kranj, parc. št. 1020/3, gozd v 

izmeri 1594 m2 in parc. št. 1019/3, gozd v izmeri 1097 m2, v vl. št. 205, k.o. Straţišĉe, za ceno 4.792,00 

SIT/m2 , kar skupaj za 2691 m2 znaša 12.895.272,00 SIT. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 1020/3, gozd v izmeri 1594 m2 in parc. št. 1019/3, gozd v izmeri 1097 m2, v vl. št. 205, k.o. 

Straţišĉe. 

 IZVRŠENO  

 

G. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela objekta, ki stoji na zemljišču 

parc. št. 385/1, v vl.št. 461, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela objekta, ki stoji na 

zemljišĉu parc. št. 385/1, v vl.št. 461, k.o. Kranj 

2. Mestna obĉina Kranj sklene prodajno pogodbo z LIKO d.d. LIBOJE, Liboje 26a, 3301 Petrovĉe, za del 

objekta, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 385/1, v vl.št. 461, k.o. Kranj,  za ceno 1.145.432,00 SIT. Vse stroške 

postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 385/1, k.o. Kranj, ki je predmet prodaje po tem programu, vpiše 

sluţnostna pravica Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, uporabo in zagotovitev dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela objekta, 

ki stoji na zemljišĉu parc. št. 385/1, v vl.št. 461, k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

I. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 18/2, 

cesta v izmeri 990 m2, vpisanega v vl. št. 34 k.o. Čirče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

18/2, cesta v izmeri 990 m2, vpisanega v vl. št. 34, k.o. Ĉirĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Kozina Janeza, stanujoĉega na naslovu Ĉirĉe 36, 4000 Kranj, zemljišĉe 

parcelna številka 18/2, cesta v izmeri 990 m2, vpisanega v vl. št. 34, k.o. Ĉirĉe  za ceno 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 18/2 k.o. Ĉirĉe, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 18/2, cesta v izmeri 990 m2, vpisanega v vl. št. 34, k.o. Ĉirĉe. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

J. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 104/1, gozd 

v izmeri 9779 m
2
, vpisane v vloţni številki 579, k.o. Drulovka 

5. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m
2
, vpisanega v vloţni številki 579, k.o. Drulovka, in sicer zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 126 m
2
. 

6. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.489,00 SIT/m
2
, del zemljišĉa parcelna 

številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m
2
, vpisanega v vloţni številki 579, k.o. Drulovka, in sicer zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 126  m
2
. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

7. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m
2
,  vpisanem v vloţni 

številki 579, k.o. Drulovka, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev 

dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m
2
, vpisanega v vloţni številki 579, k.o. Drulovka. 
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 IZVRŠENO OZ. V IZVRŠEVANJU 

 

K. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 565/8, gozd v 

izmeri 152 m
2
, vpisane v vloţni številki 468, k.o. Breg ob Savi 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine –  zemljišĉa parcelna številka 

565/8, gozd v izmeri 152 m
2
, vpisane v vloţni številki 468, k.o. Breg ob Savi. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.489,00 SIT/m
2
, zemljišĉe parcelna številka 

565/8, gozd v izmeri 152 m
2
, vpisanO v vloţni številki 468, k.o. Breg ob Savi. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 565/8, gozd v izmeri 152 m
2
, vpisanem v vloţni 

številki 468, k.o. Breg ob Savi, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev 

dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa 

parcelna številka 565/8, gozd v izmeri 152 m
2
, vpisane v vloţni številki 468, k.o. Breg ob Savi. 

 IZVRŠENO OZ. V IZVRŠEVANJU 

 

L. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 104/29, gozd v 

izmeri 333 m
2
, vpisane v vloţni številki 788, k.o. Drulovka 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine –  zemljišĉa parcelna številka 

104/29, gozd v izmeri 333 m
2
, vpisane v vloţni številki 788, k.o. Drulovka. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.489,00 SIT/m
2
, zemljišĉe parcelna številka 

104/29, gozd v izmeri 333 m
2
, vpisane v vloţni številki 788, k.o. Drulovka. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 104/29, gozd v izmeri 333 m
2
, vpisane v vloţni 

številki 788, k.o. Drulovka, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev 

dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa 

parcelna številka 104/29, gozd v izmeri 333 m
2
, vpisane v vloţni številki 788, k.o. Drulovka. 

 IZVRŠENO OZ. V IZVRŠEVANJU 

 

M. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parcelna številka 

1269/2, cesta v pribliţni izmeri 55 m2, vpisanega v vl. 3006, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 

1269/2, cesta v pribliţni izmeri 55 m2, vpisano v vl. št. 3006, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 1269/2, k.o. Straţišĉe, in sicer tako, da 

del zemljišĉa, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

3. Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko, in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo z  Borisom Bavdkom, 

Šiškovo naselje 16, 4000 Kranj, za ceno 23.957,00 SIT/m2, kar za  55 m2 znaša 1.317.635,00 SIT. Vse 

stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 1269/2, k.o. Straţišĉe, ki je predmet 

razpolaganja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa – zemljišĉe parc. št. 1269/2, cesta v pribliţni izmeri 55 m2, vpisano v vl. št. 3006, k.o. Straţišĉe. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

N. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parcelna številka 

2715/19, pot v pribliţni izmeri 20 m2, vpisanega v vl. 3001, k.o. Bitnje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela zemljišĉa parcelna 

številka 2715/19, pot v pribliţni izmeri 20 m2, vpisanega v vl. 3001, k.o. Bitnje 

2. Mestna obĉina Kranj geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 2715/19 k.o. Bitnje, in sicer tako, da del 

zemljišĉa, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

3. Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko, in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo z  Marijo Mošnik, 
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Srednje Bitnje 62, 4209 Ţabnica, za ceno 65 EUR (preraĉunano v SIT na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj po srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano 

vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 2715/19, k.o. Bitnje, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 2715/19, pot v pribliţni izmeri 20 m2, vpisanega v vl. 3001, k.o. Bitnje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

O. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišče parcelna številka 559, 

travnik v izmeri 2579 m2, vpisanega v vl. 391, k.o. Jama 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

559, travnik v izmeri 2579 m2, v vl. št. 391, k.o. Jama. 

2. Mestna obĉina Kranj v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja prodajo kmetijskega zemljišĉa proda 

zemljišĉe parcelna številka 559, travnik v izmeri 2579 m2, v vl. št. 391, k.o. Jama za ceno 480,00 SIT/m2, 

kar za 2579 m2 znaša 1.237.920,00 SIT. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 599, k.o. Jama, ki je predmet razpolaganja, vpiše 

pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parcelna številka 559, travnik v izmeri 2579 m2, v vl. št. 391, k.o. Jama. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

R. Posamezni program nakupa premoţenja za nepremičnino – zemljišče parc. št. 274/2, sadovnjak v 

izmeri 365 m2, v vl. št. 29, k.o. Klanec 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja - za nepremiĉnino – zemljišĉe parc. št. 274/2, sadovnjak 

v izmeri 365 m2, v vl. št. 29, k.o. Klanec.  

2. Mestna obĉina Kranj kupi Mirjane Grašiĉ-Šircelj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj, lastnica parc. št. 274/2, 

sadovnjak v izmeri 365 m2, v vl. št. 29, k.o. Klanec, za ceno 140.153,55 SIT, vendar šele potem, ko bo 

nepremiĉnina bremen prosta oziroma ko bo Mirjana Grašiĉ-Šircelj dostavila overjena odpisna dovoljenja za 

vse hipoteke, ki se nanašajo na parcelno številko 274/2, k.o. Klanec, s katerim bodo hipotekarni upniki 

dovoljevali bremen prost odpis te parcele v javno dobro v lasti MO Kranj 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup zemljišĉa parc. št. 274/2, 

sadovnjak v izmeri 365 m2, v vl. št. 29, k.o. Klanec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

S. Uveljavitev predkupne pravice na zemljiščih parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, v vl. št. 2370, k.o. 

Kranj 

Mestna obĉina Kranj uveljavlja predkupno pravico na podlagi zakona o urejanju prostora in kupi nepremiĉnino 

parc. št. 1137/18, cesta v izmeri 203 m2, v vl. št. 2370, k.o. Kranj, za kupnino v višini 3.407.558,00 SIT na 

podlagi sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj številka 900-0023/2006-41/04 z dne 22.02.2006. 

 IZVRŠENO  

 

Š. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 4, v skupni izmeri 

45,80 m2, v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva ulica 21, Kranj, stoječe na zemljišču 

parcelna številka 141,  stavbišče, v izmeri  111 m2, vpisanem pri vloţni številki 705, k.o. Kranj 

4. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 4, v skupni 

izmeri  45,80 m2, v mansardi veĉstanovanjske hiše na naslovu Tomšiĉeva ulica 21, Kranj, stojeĉe na 

zemljišĉu parcelna številka 141,  stavbišĉe, v izmeri  111 m2,  vpisanem pri vloţni številki 705, k.o. Kranj. 

5. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno  13.452,047,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 4, v skupni izmeri 45,80 m2, v mansardi veĉstanovanjske hiše na naslovu Tomšiĉeva ulica 21, Kranj, 

stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 141,  stavbišĉe, v izmeri  111 m2,  vpisanem pri vloţni številki 705, 

k.o. Kranj. 

6. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi  kupec. 

7. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 4, v skupni izmeri  45,80 m2, v mansardi veĉstanovanjske hiše na naslovu Tomšiĉeva ulica 21, Kranj, 
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stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 141,  stavbišĉe, v izmeri  111 m2,  vpisanem pri vloţni številki 705, 

k.o. Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

T. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela kleti v stanovanjski stavbi na 

naslovu Ţupančičeva ulica 18, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 157/1, vpisanem v vl. št. 309, k.o. 

Huje 

5. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela kleti v stanovanjski 

stavbi na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 18, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 157/1, vpisanem v vl. št. 

309, k.o. Huje. 

6. Mestna obĉina Kranj proda Lebar Ţigu, Benedikova ulica 8, Kranj, del kleti v veĉ stanovanjski stavbi na 

naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 18, 4000 Kranj, ki predstavlja 21,67 % celotne podstrehe oziroma  2,10 m2, za 

ceno 130.763,00 SIT.  

7. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 18, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 

157/1, k.o. Huje. 

 IZVRŠENO  

 

U. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v večstanovanjski 

stavbi na naslovu Trg Prešernove brigade 4, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 350/4, 

vpisano v vl.št. 1549, k.o. Primskovo 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Trg Prešernove brigade 4, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 350/4, 

vpisano v vl. št. 1549,  k.o. Primskovo, 

2. Mestna obĉina Kranj proda Koĉnik Stanislavi, Trg Prešernove brigade 4, Kranj, del podstrehe v 

veĉstanovanjski stavbi na naslovu Trg Prešernove brigade 4, 4000 Kranj, ki predstavlja 3,65 % celotne 

podstrehe oziroma   0,557 m2, za ceno  24.155,00 SIT.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Trg Prešernove brigade 4, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu 

parcelna številka 350/4, vpisano v vl. št. 1549,  k.o. Primskovo. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

V. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 74/1, gozd 

v izmeri 58252 m
2
, vpisane v vloţni številki 788, k.o. Drulovka 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m
2
, vpisanega v vloţni številki 788, k.o. Drulovka,  in sicer zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 161 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.489,00 SIT/m
2
, del zemljišĉa parcelna 

številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m
2
, vpisanega v vloţni številki 788, k.o. Drulovka,  in sicer zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 161 m
2
. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m
2
, vpisane v vloţni 

številki 788, k.o. Drulovka, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev 

dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m
2
, vpisane v vloţni številki 788, k.o. Drulovka. 

 IZVRŠENO OZ. V IZVRŠEVANJU 

 

Ţ. Posamezni program nakupa premoţenja za nepremičnino – del zemljišča parc. št. 164, dvorišče v 

pribliţni izmeri 300 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – del zemljišĉa parc. št. 164, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 300 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od druţbe Evaks, gradbeno, proizvodno in storitveno podjetje , d.o.o., Gorenjska 

cesta 33/c, 4240 Radovljica, del zemljišĉa parc. št. 164, dvorišĉe v pribliţni izmeri 300 m2, v vl. št. 58, k.o. 
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Kranj, za ceno 27.841,74 SIT/m2, kar skupaj za 300 m2 zemljišĉa znaša 8.352.522,00 SIT. Mestna obĉina 

Kranj nosi stroške cenitve, parcelacije zemljišĉa in davek na promet z nepremiĉninami. 

3. Mestna obĉina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj dovoljuje, da se na delu zemljišĉa  parc. št. 164, dvorišĉe 

v pribliţni izmeri 300 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj, ki je predmet nakupa, vpiše pravica sluţnosti hoje v korist 

vsakokratnih lastnikov objekta na naslovu Tomšiĉeva 38 v Kranju. 

4. Druţba Evaks, gradbeno, proizvodno in storitveno podjetje , d.o.o., Gorenjska cesta 33/c, 4240 Radovljica 

dovoljuje, da se na zemljišĉe parc. št. 164, stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj, 

preko veţe objekta na naslovu Tomšiĉeva 38 v Kranju, ki stoji na parc. št. 164, k.o. Kranj  vpiše pravica 

sluţnosti hoje in voţnje z vsemi prevoznimi sredstvi v korist Mestne obĉine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 

Kranj, matiĉna številka 5874653. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - del zemljišĉa 

parc. št. 164, dvorišĉe v pribliţni izmeri 300 m2, v vl. št. 58, k.o. Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

11. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. MNENJE O KANDIDATIH / KANDIDATKAH ZA RAVNATELJA /RAVNATELJICO VIŠJE 

STROKOVNE ŠOLE TŠC KRANJ 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja/ravnateljico Višje strokovne 

šole Tehniškega šolskega centra Kranj, od katerih oba izpolnjujeta razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje 

obema prijavljenima kandidatoma ga. mag. Branki Jarc Kovaĉiĉ in g. mag. Štefanu Ţun .  

 IZVRŠENO  
 

 

 

 

35. seja Sveta MOK – 31.05.2006 
 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

Mestna obĉina Kranj naj do naslednje seje Sveta Mestne obĉine Kranj naredi terminski plan izdelave projektne 

dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za popolno prenovo Prešernovega gledališĉa Kranj. 

 ODGOVOR JE PREDLOŢEN NA 36. SEJO SVETA MOK 
 

3. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2005 

Sprejme se Odlok zakljuĉnem raĉunu proraĉuna Mestne obĉine Kranj za leto 2005. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 61/2006 

 

4. ODLOK O UREJANJU JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odloka o urejanju in vzdrţevanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne 

signalizacije na obmoĉju Mestne obĉine Kranj.  

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 36. SEJO 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA 

PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Mestne obĉine Kranj. 

 PREDLOG ODLOKA JE PREDLOŢEN NA 36. SEJO 

 

8. SKLEP O NABAVI DROBILCA IN GOSENIČARJA NAKLADALCA IZ NASLOVA TAKSE ZA 

OBREMENJEVANJE OKOLJA 

 

Z nakupom drobilca odpadkov in goseniĉarja nakladalca, se financira infrastruktura odlagališĉa Tenetiše.  

 IZVRŠENO  
 

9. POROČILO O DELU ZAVODA ZA TURIZEM KRANJ ZA LETO 2005 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o delu Zavoda za turizem Kranj v letu 2005. 
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 IZVRŠENO  

 

10. ANALIZA STROŠKOV ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil z Analizo stroškov športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport 

Kranj za leto 2005. 

 IZVRŠENO  

 

11. SPREMEMBE PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV - OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni obĉini Kranj. 

 PREDLOG PRAVILNIKA JE PREDLOŢEN NA 36. SEJO 

 

12. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZASEBNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 

MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA 

Obĉinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na podroĉju 

mladinskega zobozdravstva, Davidu Praĉku, dr. dent. med., v prostorih Osnovne šole Straţišĉe Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

13. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA LETO 2005 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o opravljenem delu LAS-a za prepreĉevanje zlorabe drog v 

Mestni obĉini Kranj za leto 2005. 

 IZVRŠENO  

 

14. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

A. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 24, v skupni izmeri  

45,56 m2, vpisanem pri podvloţku št. 343/14, k.o. Huje, v 3. Nadstropju stanovanjske hiše na naslovu 

Gogalova ulica 9, Kranj stoječe na zemljišču parcelna številka 176/1, vpisanem v vloţni številki 343, 

k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 24, v skupni 

izmeri  45,56 m2, v 3. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Gogalova ulica 9, Kranj.  

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 12.658.276,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 24, v skupni izmeri  45,56 m2, vpisano pri podvloţku št. 343/14, k.o. Huje, v 3. nadstropju stanovanjske 

hiše na naslovu Gogalova ulica 9, Kranj stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 176/1, vpisanem v vloţni 

številki 343, k.o. Huje. 

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 24, v skupni izmeri  45,56 m2, vpisano pri podvloţku št. 343/14, k.o. Huje, v 3. nadstropju stanovanjske 

hiše na naslovu Gogalova ulica 9, Kranj stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 176/1, vpisanem v vloţni 

številki 343, k.o. Huje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

B. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 1, v skupni izmeri  

95,42 m2, vpisanem pri podvloţku št. 329/2, k.o. Huje, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ulica 

Janeza Puharja 8, Kranj stoječe na zemljišču parcelna številka 182/6, vpisanem v vloţni številki 329, 

k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 1, v skupni 

izmeri  95,42 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše, na naslovu Ulica Janeza Puharja 8, Kranj.  

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 23.940.630,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 1, v skupni izmeri  95,42 m2, vpisano pri podvloţku št. 329/2, k.o. Huje, v pritliĉju stanovanjske hiše na 

naslovu Ulica Janeza Puharja 8, Kranj stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 182/6, vpisanem v vloţni 

številki 329, k.o. Huje. 

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 1, v skupni izmeri  95,42 m2, vpisano pri podvloţku št. 329/2, k.o. Huje, v pritliĉju stanovanjske hiše na 

naslovu Ulica Janeza Puharja 8, Kranj stojeĉe na zemljišĉu parcelna številka 182/6, vpisanem v vloţni 

številki 329, k.o. Huje. 
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 V IZVRŠEVANJU 

 

C. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 2, v skupni izmeri  

92,40 m2,  v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ţupančičeva ulica 21, Kranj, stoječe na 

zemljišču parcelna številka 61/10, vpisanem v vloţni številki 107, k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 2, v skupni 

izmeri  92,40 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 21, Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 19.784.662,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 2, v skupni izmeri  92,40 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 21, Kranj, 

ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 61/10, k.o. Huje.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 2, v skupni izmeri  92,40 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 21, Kranj, 

ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 61/10, k.o. Huje.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 9, v skupni izmeri  

62,82 m2,  v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva cesta 47/a, Kranj, stoječe na 

zemljišču parcelna številka 893/3, vpisanem v vloţni številki 2116, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 9, v skupni 

izmeri  62,82 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Kidriĉeva cesta 47/a, Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 17.245.638,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 9, v skupni izmeri  62,82 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 47/a, Kranj, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 893/3, k.o.Kranj.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 9, v skupni izmeri  62,82 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidriĉeva cesta 47/a, Kranj, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 893/3, k.o.Kranj.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 1, v skupni izmeri  

63,43 m2,  v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kriška ulica 3, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna 

številka 98/10, vpisanem v vloţni številki 788, k.o. Drulovka 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 1, v skupni 

izmeri  63,43 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše, na naslovu Kriška ulica 3, Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 18.247.266,00 SIT  nepremiĉnino – stanovanje 

št. 1, v skupni izmeri  63,43 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše na naslovu Kriška ulica 3, Kranj, ki stoji na 

zemljišĉu parcelna številka 98/10, k.o.Drulovka.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 1, v skupni izmeri  63,43 m2, v pritliĉju stanovanjske hiše na naslovu Kriška ulica 3, Kranj, ki stoji na 

zemljišĉu parcelna številka 98/10, k.o.Drulovka.  

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 278/17, 

sadovnjak v izmeri 53 m
2
, vpisanega v vloţni številki 257, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

278/17, sadovnjak v izmeri 53 m
2
, vpisane v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Mariji Polaniĉ, Pante 19, Kranj, zemljišĉe parcelna številka 278/17, sadovnjak v 

izmeri 53 m
2
, vpisanega v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe za 27.073,00 SIT/m2, kar za 40 m2 znaša 

1.434.869,00 SIT.  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 278/17, sadovnjak v izmeri 53 m
2
, vpisanem v vloţni 

številki 257, k.o. Straţišĉe, ki bo odpisano od vloţne številke 257 k.o. Straţišĉe in vpisano v novo vloţno 
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številko iste k.o., vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in 

uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine –zemljišĉa 

parcelna številka 278/17, sadovnjak v izmeri 53 m
2
, vpisane v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe. 

 IZVRŠENO OZ. V IZVRŠEVANJU 

 

I. Problematika zemljišč pri skakalnici Bauhenk in ureditev potoka Trenča in Hafnarjeve poti 

Mestna obĉina Kranj od Janeza Porente ne kupi zemljišĉa 1324/16, k.o. Straţišĉe, parc. št. 1137/21 in 1137/27, 

k.o. Kranj v skupni izmeri 1068 m2 in parc. št. 1137/18, k.o. Kranj v skupni izmeri 203 m2 za ceno, kot jo je 

doloĉil Janez Porenta, 43.652.000,00 SIT in 20.950.574,00 SIT, kar je skupno za 64.602.574,00 SIT. 

 IZVRŠENO  

 

K. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 

1177/10, dvorišče v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišče, v lasti Mercator Gorenjska d.d. za del 

zemljišča parc. št. 1177/1, travnik v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišče, v lasti Mestne občine Kranj 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 1177/10, dvorišĉe v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišĉe, v lasti Mercator Gorenjska d.d. za del 

zemljišĉa parc. št. 1177/1, travnik v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišĉe, v lasti Mestne obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Mercator Gorenjska d.d., Kidriĉeva 54, 4220 Škofja Loka del zemljišĉa parc. 

št. 1177/10, dvorišĉe v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišĉe, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mercator Gorenjska d.d. kupi od Mestne obĉine Kranj, del zemljišĉa parc. št. 1177/1, travnik v pribliţni 

izmeri 305 m2, k.o. Straţišĉe, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

4. Drugo pogodbena stranka dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 1177/1, ki je predmet tega programa 

menjave premoţenja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 1177/10, dvorišĉe v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišĉe, v lasti Mercator Gorenjska 

d.d. za del zemljišĉa parc. št. 1177/1, travnik v pribliţni izmeri 305 m2, k.o. Straţišĉe, v lasti Mestne obĉine 

Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

L. Posamezni program prodaje za prodajo premičnih stvari  

1. V programu prodaje premoţenja v letu 2006, ki je sestavni del proraĉuna Mestne obĉine Kranj za leto 2006, 

se v vrstici »skupaj predvideni prihodek od prodaje drugih osnovnih sredstev« vrednost poveĉa za 

7.012.980,00 SIT.  

2. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo granitnih kock dimenzije do 10/10/10 cm. 

3. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 21.645,00 SIT/tono granitnih kock dimenzije do 

10/10/10 cm (znesek z DDV). 

Prodaja se vrši na naĉin »polno za prazno«, kar pomeni, da je v teţo vkljuĉen tudi pesek, ki se je drţal kock 

ob izkopu; pri ĉemer prodaja posameznih granitnih kock ni moţna 

Vse stroške postopka, davek in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo granitnih kock. 

 IZVRŠENO  

 

15. KADROVSKE ZADEVE 

 

a. IMENOVANJE KOMISIJE ZA OŢIVLJANJE MESTNEGA JEDRA 

Za ĉlane Komisije za oţivljanje mestnega jedra se imenujejo: 

1. ALEŠ SLADOJEVIĆ, rojen 1973, stanujoĉ Zlato polje 3, univ.dipl. sociolog, zaposlen Agencija M servis – 

za predsednika 

2. NATAŠA ROBEŢNIK,  rojena 1979, stanujoĉa Kutinova ul. 2, univ.dipl. umet.zgod., zaposlena kot kustos 

pedagog 

3. IZTOK JENKO, rojen 1968, stanujoĉ Tavĉarjeva 22, Kranj, dipl.org, zaposlen Elektro Gorenjska d.d. 
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4. FRANC ERCE, rojen 1951, stanujoĉ Tomšiĉeva 12, Kranj, ekonomist, zaposlen SŢ-centralne delavnice 

Ljubljana 

5. SLAVKO BRINOVEC, rojen 1936, stanujoĉ Mlakarjeva 2b, mag. geografije, upokojenec. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, mandat ĉlanov komisije preteĉe z dnem 

prenehanja mandata ĉlanom Sveta Mestne obĉine Kranj v mandatnem obdobju 2002 – 2006. 

 IZVRŠENO  

 

b. IMENOVANJE KOMISIJE ZA SODELOVANJE MESTNE OBČINE KRANJ PRI 

PREDSEDOVANJU SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI 

Za ĉlane Komisije za sodelovanje Mestne obĉine Kranj pri predsedovanju Slovenije evropski uniji se imenujejo: 

1. MAG. BRANKO GRIMS, rojen 1962, stanujoĉ C. Staneta Ţagarja 39, magister, zaposlen Drţavni zbor 

Slovenije - za predsednika, 

2. BETZ STANISLAV, rojen 1940, stanujoĉ Ul. Franceta Rozmana Staneta 1, upokojenec – za ĉlana, 

3. KATJA SELIŠNIK, rojena 1981, stanujoĉa Orehovlje 29, univ dipl.pol., študentka – za ĉlanico, 

4. DUŠAN FELDIN, rojen 1925, stanujoĉ Kidriĉeva cesta 12, upokojenec – za ĉlana, 

5. RUDI ĈEBULJ, rojen 1980, stanujoĉ Juleta Gabrovška 34, študent zgodovine in politologije – za ĉlana 

6. GAŠPER KLEĈ, rojen 1980, stanujoĉ Ul. Lojzeta Hrovata 9, študent geografije – za ĉlana, 

7. VALERIJ GRAŠIĈ, rojen 1971, stanujoĉ Ul. Lojzeta Hrovata 5, magister elektrotehnike, zaposlen Iskratel 

Kranj – za ĉlana, 

8. MILAN PODGORŠEK, rojen 1951, stanujoĉ Zgornje Bitnje 254, gostinski tehnik, zaposlen Profesional 

Commerce – za ĉlana, 

9. JANEZ FRELIH, rojen 1942, stanujoĉ Drolĉeva ulica 1, magister organizacijskih znanosti, zaposlen 

Domplan d.d. Kranj – za ĉlana. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, mandat ĉlanov komisije preteĉe z dnem 

prenehanja mandata ĉlanom Sveta Mestne obĉine Kranj v mandatnem obdobju 2002 – 2006. 

 IZVRŠENO  

 

c. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA /RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE SIMONA 

JENKA KRANJ 

Svet Mestne obĉine Kranj izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja/ravnateljico Osnovne šole 

Simona Jenka Kranj, od katerih vsi izpolnjujejo razpisne pogoje, daje pozitivno mnenje g. Mateju Petrevĉiĉu in 

ga. Nevenki Škrlj. 

 IZVRŠENO  
 

 

 

36. seja Sveta MOK – 28.06.2006 
 

 

3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA 

PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG  

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Mestne obĉine Kranj – predlog. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 76/2006  
 

4.  ODLOK O UREJANJU JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 

Sprejme se predlog Odloka o urejanju in vzdrţevanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne 

signalizacije na obmoĉju Mestne obĉine Kranj.  

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 94/2006  
 

5.  PREDLOG SPREMEMB VSTOPA V DEL STAREGA MESTNEGA JEDRA  

A. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O UREDITVI IN VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V 

MOK – OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni obĉini 

Kranj s pripombami, podanimi v razpravi. 
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B. ODREDBA O NAČINU IN POGOJIH ZADRŢEVANJA V OBMOČJIH KRATKOTRAJNEGA 

PARKIRANJA V DELU STAREGA MESTNEGA JEDRA – OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Odredbe o naĉinu in pogojih zadrţevanja v obmoĉju ĉasovno omejenega parkiranja v delu 

starega mestnega jedra s pripombami, podanimi v razpravi. 

 

6. AKTI JP KOMUNALA KRANJ D.O.O.: 

 

A. ZVIŠANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV 

1. Prodajna cena dejavnosti odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda se povišajo za: 

- 4,23 SIT/m3 za gospodinjske uporabnike, tako da nova prodajna cena znaša 27,74 SIT/m3, 

- 6,15 SIT/m3 za industrijske uporabnike, tako da nova prodajna cena znaša 40,36 SIT/m3. 

Prodajna cena dejavnosti ĉišĉenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda se povišajo za: 

- 8,40 SIT/m3 za gospodinjske uporabnike, tako da nova prodajna cena znaša 32,89 SIT/m3, 

- 14,44 SIT/m3 za industrijske uporabnike, tako da nova prodajna cena znaša 56,55 SIT/m3. 

2. Prodajne cene dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki, navedene v gradivu, se povišajo za 7,5 %. 

 IZVRŠENO  

 

B. TARIFNI PRAVILNIK RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI - OSNUTEK 

Sprejme se osnutek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni obĉini Kranj s 

pripombami, podanimi v razpravi in osnutek Sklepa o višini postavk tarifnega sistema s pripombami, podanimi 

v razpravi. 

 PREDLOG PRAVILNIKA JE PREDLOŢEN NA 38. SEJO SVETA  
 

7. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PL PLANINA VZHOD – PRVA 

OBRAVNAVA 

Sprejme se predlog (prva obravnava) odloka o obĉinskem lokacijskem naĉrtu obmoĉja Pl 8 – Planina vzhod s 

pripombami, podanimi v razpravi. 

 DRUGA OBRAVNAVA ODLOKA BO NA 38. SEJI SVETA  
 

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH 

PROGRAMOV – PREDLOG 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni 

obĉini Kranj – predlog. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 72/2006  
 

9. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA 

ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ – DOPOLNITEV PREHODNIH IN KONČNIH DOLOČB 

Sprejme se Dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega  vzgojno - izobraţevalnega  zavoda Osnovne šole Simona 

Jenka  Kranj. 

 OBJAVLJENO V URADNEM LISTU RS, ŠT. 77/2006  
 

10. USTANOVITEV RAZVOJNE ZVEZE GORENJSKIH OBČIN 

1. Svet Mestne obĉine Kranj sprejme informacijo o vsebini in postopku za ustanovitev Razvojne zveze 

Gorenjskih obĉin 

2. Svet Mestne obĉine Kranj soglaša z zaĉetkom postopka za ustanovitev Razvojne zveze Gorenjskih obĉin, ter 

daje soglasje ţupanu k podpisu Pisma o nameri za pristop Mestne obĉine Kranj k ustanovitvi Razvojne zveze 

Gorenjskih obĉin. 

 S STRANI MESTNE OBČINE KRANJ STA SKLEPA IZVRŠENA  
 

11. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 

ŠOLSKE MEDICINE - HOSTNIK JELKA 

Obĉinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na podroĉju šolske 

medicine, Jelki Hostnik, dr. med., v prostorih Zdravstvenega doma Kranj. 

 IZVRŠENO  
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12. POKRITO DRSALIŠČE KOT VEČNAMENSKA DVORANA – PROGRAM PRENOSA 

UPRAVLJANJA PREMOŢENJA 

 

SKLEP O USTANOVITVI Komisije za pridobitev dvorane s pokritim drsališčem v Kranju 

1. 

V ţelji po izbiri najracionalnejše in najhitrejše zakonite poti pridobitve dvorane s pokritim drsališĉem v Kranju 

Svet Mestne obĉine Kranj ustanavlja komisijo. 

2. 

Delovno podroĉje komisije je: 

- pregled dosedanjih aktivnosti Mestne obĉine Kranj, povezanih s problematiko dvorane s 

pokritim drsališĉem v Kranju; 

- pregled in ocena dosedanjih ponudb za ponovno postavitev dvorane s pokritim drsališĉem na 

novi lokaciji v MO Kranj; 

- oblikovanje predloga najustreznejšega naĉina ponovne postavitve dvorane s pokritim 

drsališĉem na novi lokaciji v MO Kranj ter priprava strokovnih podlag za sprejem konĉnih 

odloĉitev v zvezi z njeno postavitvijo na Svetu MO Kranj. 

3. 

Komisija šteje 7 ĉlanov. Svet Mestne obĉine Kranj imenuje predsednika iz vrst ĉlanov sveta in šest ĉlanov 

komisije. 

Svet Mestne obĉine Kranj imenuje komisijo iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 14 dni. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj! 

 KOMISIJA JE BILA IMENOVANA NA 37. SEJI SVETA  
 

13. PREDLOG O SANACIJI USADA V KS BESNICA IZ SREDSTEV REZERVE 

Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj se zagotovi 4.053.960,00 SIT za namen sanacije drseĉe 

breţine v Besnici. 

 IZVRŠENO 
 

14. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Posamezni program razpolaganja s premoţenjem za nakup nepremičnine – parc. št. 69/8, 

gospodarsko poslopje v izmeri 62 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 8 m2 in dvorišče v izmeri 1144 

m2, vse v vl. št. 1349, k.o. Primskovo v deleţu 906/10000 in parc. št. 69/10, poslovna stavba v izmeri 

1323 m2, v vl. št. 1350, k.o. Primskovo v deleţu 1113/10000 

9. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – parc. št. 69/8, gospodarsko 

poslopje v izmeri 62 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 8 m2 in dvorišĉe v izmeri 1144 m2, vse v vl. št. 

1349, k.o. Primskovo v deleţu 906/10000 in parc. št. 69/10, poslovna stavba v izmeri 1323 m2, v vl. št. 

1350, k.o. Primskovo v deleţu 1113/10000. 

10. Krajevna skupnost Primskovo kupi od Poslovnega sistema Mercator, d.d. Dunajska cesta 107, 1000 

Ljubljana, nepremiĉnino - parc. št. 69/8, gospodarsko poslopje v izmeri 62 m2, gospodarsko poslopje v 

izmeri 8 m2 in dvorišĉe v izmeri 1144 m2, vse v vl. št. 1349, k.o. Primskovo v deleţu 906/10000 in parc. št. 

69/10, poslovna stavba v izmeri 1323 m2, v vl. št. 1350, k.o. Primskovo v deleţu 1113/10000 za ceno 

13.050.000,00 SIT . Davek na promet z nepremiĉninami plaĉa kupec. 

11. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – parc. št. 69/8, 

gospodarsko poslopje v izmeri 62 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 8 m2 in dvorišĉe v izmeri 1144 m2, 

vse v vl. št. 1349, k.o. Primskovo v deleţu 906/10000 in parc. št. 69/10, poslovna stavba v izmeri 1323 m2, v 

vl. št. 1350, k.o. Primskovo v deleţu 1113/10000. 

12. Naĉrti nabav, gradenj, investicijskega vzdrţevanja, obnov in transferov za leto 2006, ki so sestavni del 

proraĉuna MO Kranj za l. 2006, se dopolnijo z Naĉrtom nabav Krajevne skupnosti Primskovo (v prilogi).  

 IZVRŠENO  

 

B. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 1124/7, 

cesta v izmeri 34 m
2
,  1801/5, cesta v izmeri 716 m

2
 in 1801/6, cesta v izmeri 12 m

2
, vse vpisane v vl. št. 

136 k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

1124/7, cesta v izmeri 34 m
2
, parcelna številka 1801/5, cesta v izmeri 716 m

2
 in parcelna številka 1801/6, 

cesta v izmeri 12 m
2
,  vse vpisane v vl. št. 136, k.o. Kokrica. 
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2. Mestna obĉina Kranj kupi od Nastran Irene, stanujoĉe na naslovu Srakovlje 12, 4000 Kranj, bremen prosto 

zemljišĉe parcelna številka 1124/7, cesta v izmeri 34 m
2
, parcelna številka 1801/5, cesta v izmeri 716 m

2
 in 

parcelna številka 1801/6, cesta v izmeri 12 m
2
,  vpisane v vl. št. 136, k.o. Kokrica, za ceno 10 EUR/m

2
 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parcelna številka 1124/7, cesta v izmeri 34 m
2
, parcelna številka 

1801/5, cesta v izmeri 716 m
2
 in parcelna številka 1801/6, cesta v izmeri 12 m

2
,  vpisana v vl. št. 136, k.o. 

Kokrica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parcelna številka 1124/7, cesta v izmeri 34 m
2
, parcelna številka 1801/5, cesta v izmeri 716 m

2
 in parcelna 

številka 1801/6, cesta v izmeri 12 m
2
,  vpisane v vl. št. 136, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

C. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 60/2 

njiva v pribliţni izmeri 143 m2, v vl. št. 285, k.o. Huje, v lasti Bitenc Avguštine, za del zemljišča parc. 

št. 57/1, cesta v pribliţni izmeri 69 m2, v vl. št. 100, k.o. Huje, v lasti Mestne občine Kranj 
1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 60/2 njiva v pribliţni izmeri 143 m2, v vl. št. 285, k.o. Huje, v lasti Bitenc Avguštine, za del zemljišĉa 

parc. št. 57/1, cesta v pribliţni izmeri 69 m2, v vl. št. 100, k.o. Huje, v lasti Mestne obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Avguštine Bitenc, Huje 33, 4000 Kranj del zemljišĉa parc. št. 60/2 njiva v 

izmeri 969 m2, v vl. št. 285, k.o. Huje, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Avguština Bitenc, Huje 33, 4000 Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj, del zemljišĉa parc. št. 57/1, cesta v 

pribliţni izmeri 69 m2, v vl. št. 100, k.o. Huje, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

4. Avguština Bitenc, Huje 33, 4000 Kranj dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 57/1, k.o. Huje, ki je predmet 

tega programa menjave premoţenja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, 

uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 60/2 njiva v pribliţni izmeri 143 m2, v vl. št. 285, k.o. Huje, v lasti Bitenc Avguštine, za 

del zemljišĉa parc. št. 57/1, cesta v pribliţni izmeri 69 m2, v vl. št. 100, k.o. Huje, v lasti Mestne obĉine 

Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

D. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 

71/1, gozd v pribliţni izmeri 109 m2, v vl. št. 214, k.o. Praše, v lasti Veţnaver AnĎela in Vidic Boţe, za 

del zemljišča parc. št. 262/1, pot v pribliţni izmeri 80 m2, v vl. št. 22, k.o. Praše, v lasti Mestne občine 

Kranj 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 71/1, gozd v pribliţni izmeri 109 m2, v vl. št. 214, k.o. Praše, v lasti Veţnaver AnĊela in Vidic Boţe, za 

del zemljišĉa parc. št. 262/1, pot v pribliţni izmeri 80 m2, v vl. št. 22, k.o. Praše, v lasti Mestne obĉine 

Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Veţnaver AnĊela, Ulica bratov Babnik 22, 1000 Ljubljana in Vidic Boţe, 

Ulica bratov Babnik 22, 1000 Ljubljana, del zemljišĉa parc. št. 71/1, gozd v pribliţni izmeri 109 m2, v vl. št. 

214, k.o. Praše, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Veţnaver AnĊelo, Ulica bratov Babnik 22, 1000 Ljubljana in Vidic Boţa, Ulica bratov Babnik 22, 1000 

Ljubljana kupi od Mestne obĉine Kranj, del zemljišĉa parc. št. 262/1, pot v pribliţni izmeri 80 m2, v vl. št. 

22, k.o. Praše, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

4. Veţnaver AnĊelo, Ulica bratov Babnik 22, 1000 Ljubljana in Vidic Boţa, Ulica bratov Babnik 22, 1000 

Ljubljana dovoljujeta, da se na zemljišĉu parc. št. 262/1, k.o. Praše, ki je predmet tega programa menjave 

premoţenja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 71/1, gozd v pribliţni izmeri 109 m2, v vl. št. 214, k.o. Praše, v lasti Veţnaver AnĊela in 

Vidic Boţe, za del zemljišĉa parc. št. 262/1, pot v pribliţni izmeri 80 m2, v vl. št. 22, k.o. Praše, v lasti 

Mestne obĉine Kranj. 
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 V IZVRŠEVANJU 

 

E. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 

175/1, dvorišče v pribliţni izmeri 1145 m2, v vl. št. 251, k.o. Struţevo, parc. št. 175/8, neplodno v 

pribliţni izmeri 140 m2, parc. št. 181/3, neplodno v pribliţni izmeri 123 m2 in parc. št. 181/2, neplodno 

v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 146, k.o. Struţevo, v lasti Exoterm d.d., za del zemljišča parc. št. 182, 

pašnik v pribliţni izmeri 1413 m2, v vl. št. 218, k.o. Struţevo, v lasti Mestne občine Kranj 

1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 175/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 1145 m2, v vl. št. 251, k.o. Struţevo, parc. št. 175/8, neplodno v 

pribliţni izmeri 140 m2, parc. št. 181/3, neplodno v pribliţni izmeri 123 m2 in parc. št. 181/2, neplodno v 

pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 146, k.o. Struţevo, v lasti Exoterm d.d., za del zemljišĉa parc. št. 182, pašnik v 

pribliţni izmeri 1413 m2, v vl. št. 218, k.o. Struţevo, v lasti Mestne obĉine Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Exoterma  d.d., Struţevo 66, 4000 Kranj, del zemljišĉa parc. št. 175/1, dvorišĉe 

v pribliţni izmeri 1145 m2, v vl. št. 251, k.o. Struţevo, parc. št. 175/8, neplodno v pribliţni izmeri 140 m2, 

parc. št. 181/3, neplodno v pribliţni izmeri 123 m2 in parc. št. 181/2, neplodno v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. 

št. 146, k.o. Struţevo, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke 

Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Exoterm  d.d., Struţevo 66, 4000 Kranj kupi od Mestne obĉine Kranj, del zemljišĉa parc. št. 182, pašnik v 

pribliţni izmeri 1413 m2, v vl. št. 218, k.o. Struţevo, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po 

srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

4. Exoterm  d.d., Struţevo 66, 4000 Kranj dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 182, k.o. Struţevo, ki je 

predmet tega programa menjave premoţenja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev 

izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za zamenjavo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 175/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 1145 m2, v vl. št. 251, k.o. Struţevo, parc. št. 175/8, 

neplodno v pribliţni izmeri 140 m2, parc. št. 181/3, neplodno v pribliţni izmeri 123 m2 in parc. št. 181/2, 

neplodno v pribliţni izmeri 5 m2, v vl. št. 146, k.o. Struţevo, v lasti Exoterm d.d., za del zemljišĉa parc. št. 

182, pašnik v pribliţni izmeri 1413 m2, v vl. št. 218, k.o. Struţevo, v lasti Mestne obĉine Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

F. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parcelna številka 

2715/19, pot v pribliţni izmeri 65 m2, vpisanega v vl. 3001, k.o. Bitnje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela zemljišĉa parcelna 

številka 2715/19, pot v pribliţni izmeri 65 m2, vpisanega v vl. 3001, k.o. Bitnje 

2. Mestna obĉina Kranj geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 2715/19 k.o. Bitnje, in sicer tako, da del 

zemljišĉa, ki je predmet razpolaganja, pridobi novo parcelno številko. 

3. Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko, in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo z  Martinom 

Gramcem, Srednje Bitnje 68, 4209 Ţabnica, za ceno 65 EUR (preraĉunano v SIT na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj po srednjem teĉaju Banke Slovenije za EUR). Vse stroške postopka, stroške cenitve, 

davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 2715/19, k.o. Bitnje, ki je predmet razpolaganja, 

vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne 

komunalne infrastrukture. 

5. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 2715/19, pot v pribliţni izmeri 65 m2, vpisanega v vl. 3001, k.o. Bitnje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

G. Posamezni program pridobivanja premoţenja za nakup zemljišča parc. št. 943/3, travnik v izmeri 22 

m2, v vl. št. 405, k.o. Babni vrt v lasti Bizjak Joţice in zamenjavo nepremičnine parc. št. 903/3, gozd v 

izmeri 281 in parc. št. 903/4, gozd v izmeri 6 m2, v vl. št. 606, k.o. Babni vrt, parc. št. 907/4, travnik v 

izmeri 30 m2 in parc. št. 907/3, travnik v izmeri 7 m2, v vl. št. 604, k.o. Babni vrt v lasti Akropole 

d.o.o. za zemljišče parc. št. 1113/4, pot v izmeri 266 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt v lasti MO Kranj in 

zamenjavo nepremičnine parc. št. 945/13, dvorišče v izmeri 8 m2, v vl. št. 481, k.o. Babni vrt v lasti 

Nuše, Katje in Cvetke Bizjak za zemljišče parc. št. 1113/5, pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni 

vrt v lasti MO Kranj 
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1. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za nakup zemljišĉa parc. št. 943/3, travnik v 

izmeri 22 m2, v vl. št. 405, k.o. Babni vrt v lasti Bizjak Joţice in zamenjavo nepremiĉnine parc. št. 903/3, 

gozd v izmeri 281 in parc. št. 903/4, gozd v izmeri 6 m2, v vl. št. 606, k.o. Babni vrt, parc. št. 907/4, travnik 

v izmeri 30 m2 in parc. št. 907/3, travnik v izmeri 7 m2, v vl. št. 604, k.o. Babni vrt v lasti Akropole d.o.o. 

za zemljišĉe parc. št. 1113/4, pot v izmeri 266 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt v lasti MO Kranj in 

zamenjavo nepremiĉnine parc. št. 945/13, dvorišĉe v izmeri 8 m2, v vl. št. 481, k.o. Babni vrt v lasti Nuše, 

Katje in Cvetke Bizjak za zemljišĉe parc. št. 1113/5, pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt v lasti 

MO Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Bizjak Joţice, Goriĉe 18, 4204 Golnik zemljišĉe parc. št. 943/3, travnik v 

izmeri 22 m2, v vl. št. 405, k.o. Babni vrt, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Akropole d.o.o., Trstenik 1/c, 4204 Golnik zemljišĉe parc. št. 903/3, gozd v 

izmeri 281 in parc. št. 903/4, gozd v izmeri 6 m2, v vl. št. 606, k.o. Babni vrt, parc. št. 907/4, travnik v 

izmeri 30 m2 in parc. št. 907/3, travnik v izmeri 7 m2, v vl. št. 604, k.o. Babni vrt, po ceni 10 EUR/m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

4. Mestna obĉina Kranj kupi od Nuše, Katje in Cvetke Bizjak, vse Trstenik 1g, 4204 Golnik zemljišĉe parc. št. 

945/13, dvorišĉe v izmeri 8 m2, v vl. št. 481, k.o. Babni vrt, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

5. Nuša, Katja in Cvetka Bizjak, vse Trstenik 1g, 4204 Golnik kupijo od Mestne obĉine Kranj, zemljišĉe parc. 

št. 1113/5, pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

6. Akropola d.o.o., Trstenik 1/c, 4204 Golnik kupi od Mestne obĉine Kranj, zemljišĉe parc. št. 1113/4, pot v 

izmeri 266 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt, po ceni 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

7. Nuša, Katja in Cvetka Bizjak, vse Trstenik 1g, 4204 Golnik dovoljujejo, da se na zemljišĉu parc. št. 1113/5, 

pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev 

izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

8. Akropola d.o.o., Trstenik 1/c, 4204 Golnik dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 1113/4, pot v izmeri 266 

m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje, 

uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

9. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodb za nakup zemljišĉa parc. št. 943/3, travnik v 

izmeri 22 m2, v vl. št. 405, k.o. Babni vrt v lasti Bizjak Joţice in zamenjavo nepremiĉnine parc. št. 903/3, 

gozd v izmeri 281 in parc. št. 903/4, gozd v izmeri 6 m2, v vl. št. 606, k.o. Babni vrt, parc. št. 907/4, travnik 

v izmeri 30 m2 in parc. št. 907/3, travnik v izmeri 7 m2, v vl. št. 604, k.o. Babni vrt v lasti Akropole d.o.o. 

za zemljišĉe parc. št. 1113/4, pot v izmeri 266 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt v lasti MO Kranj in 

zamenjavo nepremiĉnine parc. št. 945/13, dvorišĉe v izmeri 8 m2, v vl. št. 481, k.o. Babni vrt v lasti Nuše, 

Katje in Cvetke Bizjak za zemljišĉe parc. št. 1113/5, pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670, k.o. Babni vrt v lasti 

MO Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

H. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 1124/3, 

cesta v izmeri 86 m
2
, parcelna številka 1124/6, cesta v izmeri 132 m

2
, parcelna številka 1124/16, cesta v 

izmeri 25 m
2
, parcelna številka 1124/17, cesta v izmeri 40 m

2
, parcelna številka 1801/1, cesta v izmeri 

1668 m
2
 in parcelna številka 1801/2, cesta v izmeri 801 m

2
, vse vpisane v vl. št. 134, k.o. Kokrica. 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

1124/3, cesta v izmeri 86 m
2
, parcelna številka 1124/6, cesta v izmeri 132 m

2
, parcelna številka 1124/16, 

cesta v izmeri 25 m
2
, parcelna številka 1124/17, cesta v izmeri 40 m

2
, parcelna številka 1801/1, cesta v 

izmeri 1668 m
2 
in parcelna številka 1801/2, cesta v izmeri 801 m

2
, vse vpisane v vl. št. 134, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Okorn Ivane, stanujoĉe na naslovu Srakovlje 2, 4000 Kranj, zemljišĉe parcelna 

številka 1124/3, cesta v izmeri 86 m
2
, parcelna številka 1124/6, cesta v izmeri 132 m

2
, parcelna številka 

1124/16, cesta v izmeri 25 m
2
, parcelna številka 1124/17, cesta v izmeri 40 m

2
, parcelna številka 1801/1, 

cesta v izmeri 1668 m
2 

in parcelna številka 1801/2, cesta v izmeri 801 m
2
, vse vpisane v vl. št. 134, k.o. 

Kokrica,  za ceno 10 EUR/ m
2
 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan 

sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 1124/3, 1124/6, 1124/16,  1124/17, 1801/1 in 

1801/2, vse k.o. Kokrica, v javno dobro. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 1124/3, cesta v izmeri 86 m
2
, parcelna številka 1124/6, cesta v izmeri 132 m

2
, parcelna številka 

1124/16, cesta v izmeri 25 m
2
, parcelna številka 1124/17, cesta v izmeri 40 m

2
, parcelna številka 1801/1, 

cesta v izmeri 1668 m
2 

in parcelna številka 1801/2, cesta v izmeri 801 m
2
, vse vpisane v vl. št. 134, k.o. 

Kokrica,. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

I. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 343/3, vloţ. št. 446, k.o. Kranj, ki v naravi 

predstavlja 4 sobno stanovanje v drugem nadstropju stavbe, v izmeri 115 m2, na naslovu Stara cesta 

21, Kranj 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 14.425.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 343/3, vloţ. št. 446, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja 4 sobno stanovanje v drugem nadstropju stavbe, 

v izmeri 115 m2, na naslovu Stara cesta 21, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

J. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 343/3, vloţ. št. 446, k.o. Kranj, ki v naravi 

predstavlja 3 sobno stanovanje v pritličju stavbe, v izmeri 103 m2, na naslovu Stara cesta 21, Kranj 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 14.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 343/3, vloţ. št. 446, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja 3 sobno stanovanje v pritliĉju stavbe, v izmeri 

103 m2, na naslovu Stara cesta 21, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

K. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 142, vloţ. št. 1511, k.o. Kranj, ki v naravi 

predstavlja poslovni prostor - skladišče, v izmeri 20,24 m2, na naslovu Glavni trg 14 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 5.500.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 142, vloţ. št. 1511, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja poslovni prostor - skladišĉe, v izmeri 20,24 m2, 

na naslovu Glavni trg 14. 

 IZVRŠENO  

 

L. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 695/3, 

njiva v izmeri 64 m
2
 in gozd v izmeri 17 m

2
 ter zemljišča parcelna številka 695/4, gozd v izmeri 346 m

2
, 

obe vpisani v vl. št. 507 k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

695/3, njiva v izmeri 64 m
2
 in gozd v izmeri 17 m

2
 ter zemljišĉa parcelna številka 695/4, gozd v izmeri 346 

m
2
, obe vpisani v vl. št. 507, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Jeloĉnik Tomaţa, stanujoĉega na naslovu Opekarska 6, 1360 Vrhnika in 

druţbe AMA INVESTICIJE poslovno svetovanje d.o.o., Savska cesta 10, 1000 Ljubljana, zemljišĉe parcelna 

številka 695/3, njiva v izmeri 64 m
2
 in gozd v izmeri 17 m

2
 ter zemljišĉa parc. št. 695/4, gozd v izmeri 346 

m
2
, obe vpisani v vl. št. 507, k.o. Kokrica za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem 

teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 695/3  in 695/4 k.o. Kokrica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 695/3, njiva v izmeri 64 m
2
 in gozd v izmeri 17 m

2
 ter zemljišĉa parcelna številka 695/4, gozd v 

izmeri 346 m
2
, obe vpisani v vl. št. 507, k.o. Kokrica. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

M. Posamezni program prodaje za prodajo premičnih stvari  
Svet Mestne obĉine Kranj pooblasti ţupana Mestne obĉine Kranj za sklepanje prodajnih pogodb za prodajo 

granitnih kock v vrednosti 21.645,00 SIT za tono granitnih kock.  

Najmanjša moţna prodajna koliĉina je 1 tona ali veĉkratnik 1 tone granitnih kock. 

Prodaja se vrši na naĉin »polno za prazno«, kar pomeni, da je v teţo vkljuĉen tudi pesek, ki se je drţal kock ob 

izkopu; pri ĉemer prodaja posameznih granitnih kock ni moţna 

Vse stroške postopka, davek in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Cena prevoza v ceno kock ni vkljuĉena. 

 IZVRŠENO  

 



 163 

N. Predkupna pravica za nepremičnino, parcelna številka 360/11, 360/12, 360/13 in 360/14, vloţ. št. 1100, 

k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v kleti v izmeri 69,48 m2 in del skupnih prostorov 

v izmeri 29,32 m2, na naslovu Stara cesta 11, Kranj 

Mestna obĉina Kranj za ceno, 11.061.999,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino, parcelna 

številka 360/11, 360/12, 360/13 in 360/14, vloţ. št. 1100, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 

kleti v izmeri 69,48 m2 in del skupnih prostorov v izmeri 29,32 m2, na naslovu Stara cesta 11, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

O. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 208/1, 

dvorišče v izmeri 953 m
2
, vpisane v vloţni številki 107, k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 208/1, dvorišĉe v izmeri 953 m
2
, vpisanem pri vloţni številki 107, k.o. Huje, in sicer zemljišĉa v 

pribliţni izmeri 667,50 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 33.666,00 SIT/m
2
, kar skupno za 667,50 m2 

znaša 22.472.055,00 SIT, del zemljišĉa parcelna številka 208/1, dvorišĉe v izmeri 953 m
2
, vpisanem pri 

vloţni številki 107, k.o. Huje, in sicer zemljišĉe v pribliţni izmeri 667,50 m
2
. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 208/1, dvorišĉe v izmeri 953 m
2
, vpisanem pri vloţni 

številki 107, k.o. Huje, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in 

uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 208/1, dvorišĉe v izmeri 953 m
2
, vpisane pri vloţni številki 107, k.o. Huje. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

P. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Ulica Janka Puclja 7, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 204/8, vpisanem v vl. 

št. 871, k.o. Klanec 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Ulica Janka Puclja 7, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 204/8, vpisanem v 

vl. št. 871, k.o. Klanec. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Vuĉković Draganu, Ulica Janka Puclja 7, Kranj, del podstrehe v veĉ stanovanjski 

stavbi na naslovu Ulica Janka Puclja 7, 4000 Kranj, ki predstavlja 3,59 % celotne podstrehe oziroma 0,855 

m2, za ceno 40.985,00 SIT.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Janka Puclja 7, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna 

številka 204/8, k.o. Klanec. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

S. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Kidričeva 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 887/59, vpisanem v 

vl. št. , 1061, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela podstrehe v stanovanjski 

stavbi na naslovu Kidriĉeva 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 887/59, vpisanem v vl. št. 

1061, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Trivundţa Obradu, Kidriĉeva 26, Kranj, del podstrehe v veĉ stanovanjski stavbi 

na naslovu Kidriĉeva 26, 4000 Kranj, ki predstavlja 17,03% celotne podstrehe oziroma  21,82 m2, za ceno 

817.440,00 SIT.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

podstrehe v stanovanjski stavbi na naslovu Kidriĉeva 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 

887/59, k.o. Kranj. 

 V IZVRŠEVANJU 
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Š. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja del zemljišča parcelna številka 33, travnik v 

pribliţni izmeri 91 m2, v vl. št. 16, k.o. Pševo 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnine - del zemljišĉa parcelna številka 33, 

travnik v pribliţni izmeri 91 m2, v vl. št. 16, k.o. Pševo. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Erţen Angele, Pševo 7, 4000 Kranj, Zaletelj Danice, Pševo 7, 

4000 Kranj in Zaletelj Petra, Pševo 7, 4000 Kranj del zemljišĉa parcelna številka 33, travnik v pribliţni 

izmeri 91 m2, v vl. št. 16, k.o. Pševo. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - del 

zemljišĉa parcelna številka 33, travnik v pribliţni izmeri 91 m2, v vl. št. 16, k.o. Pševo. 

 V IZVRŠEVANJU 

 

15. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA 

I.  

Sprejme se odstop dosedanjega ĉlana Nadzornega odbora g. Jakoba Piskernika. 

II. 

Za nadomestnega ĉlana Nadzornega odbora se do konca mandatnega obdobja 2002-2006 imenuje: 

STANISLAV BOŠTJANĈIĈ, rojen 1942, stanujoĉ Podrovnik 81, Zgornja Besnica, univ.dipl.pravnik, zaposlen 

Okroţno drţavno toţilstvo. 

Sklepa zaĉneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

B. IMENOVANJE ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV OKRAJEN VOLILNE KOMISIJE 

V 4. okraju se za člane Okrajne volilne komisije imenujejo: 

1.   GREGOR TOMŠE, rojen 1972, stanujoĉ Britof 276, Kranj, zaposlen CSS Škofja Loka 

2. KATJA SELIŠNIK, rojena 1981, stanujoĉa Ilovka 10, Kranj, dipl.politologinja, študentka 

3. mag. ŠTEFAN KADOIĈ, rojen 1933, stanujoĉ Ruĉigajeva 33, Kranj, upokojenec 

Za namestnike članov Okrajne volilne komisije se v 4. okraju imenujejo: 

1. RAFAEL ĈIRIĈ, rojen 1936, stanujoĉ Ulica Mladinskih brigad 18, Kranj, upokojenec 

2. MILENA BOHINC, rojena 1977, stanujoĉa Mavĉiĉe 103, Mavĉiĉe, dipl.ekon. zaposlena Mestna obĉina 

Kranj  

3. SABINA PIŠEK, rojena 1974, stanujoĉa Ţupanĉiĉeva ul. 14, Kranj, ekonomski tehnik, zaposlena na KS 

Primskovo 

V 5. okraju se za člane Okrajne volilne komisije imenujejo: 

1. SAŠA KRISTAN, rojena 1958, stanujoĉa Trojarjeva 32, Kranj, poslovni sekretar, zaposlena Limos Škofja 

Loka 

2. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoĉ Pševska c. 28, Kranj, upokojenec 

3. STANISLAV BOŠTJANĈIĈ, rojen 1942, stanujoĉ Podrovnik 81, Zg. Besnica, univ.dipl.pravnik, zaposlen 

Okroţno drţavno toţilstvo 

Za namestnike članov Okrajne volilne komisije se v 5. okraju imenujejo: 

1. IVAN ĈARMAN, rojen 1940, stanujoĉ Drolĉevo naselje 41, Kranj, upokojenec 

2. LUDVIK GORJANC, rojen 1935, stanujoĉ Šorlijeva 9, Kranj, upokojenec 

3. BRANKO FAJDIGA, rojen 1950, stanujoĉ Janeza Puharja 1, Kranj, mag. kemije, zaposlen Savatech d.o.o. 

V 6. okraju se za člana Okrajne volilne komisije imenuje: 

4. IZTOK JENKO, rojen 1968, stanujoĉ Tavĉarjeva ulica 22, Kranj, dipl.org.menedţer, zaposlen Elektro 

Gorenjska d.d. 

Za namestnika člana Okrajne volilne komisije se v 6. okraju imenuje: 

1. JANEZ KOVAĈIĈ, rojen 1950, stanujoĉ Tatjane Odrove 4, Kranj, univ.dipl.el.inţ., zaposlen Elektro 

Slovenije 

Predloge za imenovanje ĉlanov in namestnikov ĉlanov Okrajnih volilnih komisij se posreduje Republiški volilni 

komisiji, Slovenska 54, Ljubljana. 

 IZVRŠENO  
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37. seja Sveta MOK – 12.07.2006 
 

 

3. IMENOVANJE KOMISIJE ZA PRIDOBITEV DVORANE S POKRITIM DRSALIŠČEM V 

KRANJU 

V Komisijo za pridobitev dvorane s pokritim drsališĉem v Kranju se imenujejo: 

1. ALOJZIJ POTOČNIK, rojen 1951, stanujoĉ Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist, zaposlen MF, 

DURS, DU Kranj - za predsednika 

2. IGOR MUBI, rojen 1979, stanujoĉ Grintovška ul. 7, Kranj, dipl. ing. strojništva, zaposlen Orodjarstvo 

Kavĉiĉ s.p. – za člana 

3. DANILO OBLAK, rojen 1934, stanujoĉ Bertoncljeva ul. 49, Kranj, univ. dipl. ing. arhitekture, upokojenec 

– za člana 

4. LEON PETREVČIČ, rojen 1956, stanujoĉ Grosova ul. 36, Kranj, univ. dipl. pravnik, zaposlen Ministrstvo 

za pravosodje – za člana 

5. MARJAN PODGORŠEK, rojen 1965, stanujoĉ Cesta Jaka Platiše 19, Kranj, univ. org. inf., zaposlen 

Revizor – za člana 

6. MIRO PODREKAR, rojen 1952, stanujoĉ Retljeva 11 A, Kranj, univ. dipl. oec., zaposlen Jelovica d.d. 

Škofja Loka – za člana 

7. ALEKSANDER RAVNIKAR, rojen 1951, stanujoĉ Krašnova 19, Kranj, univ. dipl. prav., zaposlen 

Ljubljanske trţnice d.o.o. – za člana 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

4. PREMOŢENJSKE ZADEVE:  

 

A.  NOGOMETNO DRUŠTVO TRIGLAV 2000 KRANJ 

1. Mestna obĉina Kranj z Nogometnim društvom Triglav 2000 Kranj sklene poravnalno pogodbo. 

2. Mestna obĉina Kranj Nogometnemu društvu Triglav 2000 Kranj prizna domicilno pravico uporabe na 

zemljišĉih, ki so v lasti Mestne obĉine Kranj, in sicer nogometnega stadiona in klubskih prostorov v 

Športnem centru Kranj in v Kokrškem logu na Primskovem. 

3. Mestna obĉina Kranj Nogometnemu društvu Triglav 2000 Kranj izplaĉa odškodnino v višini 20.000.000,00 

SIT (83.458,52 EUR) in sicer 10.000.000,00 SIT (41.729,26 EUR) do 30.07.2006 in 10.000.000,00 SIT 

(41.729,26 EUR) do 30.07.2007 kot odškodnino za umik  pritoţbe zoper sklep Mestne obĉine Kranj 

številka 13DJS/126MR z dne 17.04.2000 in odpovedi vsem nadaljnjim sporom in zahtevkom v zvezi s 

Sklepom o doloĉitvi javnih športnih objektov obĉinskega pomena v Mestni obĉini Kranj. Mestna obĉina 

Kranj je tudi plaĉnik stroškov postopka toţeĉe stranke ND Triglav 2000 Kranj. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku poravnalne pogodbe. 

 IZVRŠENO  

 

B. SOGLASJE K NEODPLAČNEMU PRENOSU NEPREMIČNIN V LASTI REPUBLIKE 

SLOVENIJE – MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT NA MESTNO OBČINO KRANJ 

Svet Mestne obĉine Kranj daje predhodno soglasje k brezplaĉnemu prenosu nepremiĉnin: parcelna št. 346/2 - 

dvorišĉe v izmeri 300 m2, stanovanjska stavba v izmeri 288 m2 in stavba v izmeri 53 m2, parcelna št. 346/7 – 

zelenica v izmeri 322 m2,  parcelna št. 347/1 - zelenica v izmeri 3.898 m2 in parcelna št. 347/10 - gospodarsko 

poslopje v izmeri 622 m2,  vse v vl.št. 155 k.o. Ĉirĉe,  z Republike Slovenije – Ministrstvo za šolstvo in šport na 

Mestno obĉino Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

C. PREDKUPNA PRAVICA – NEUVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE NA NASLOVU 

PREŠERNOVA ULICA 10 

Mestna obĉina Kranj za ceno 75.000.000,00 SIT  ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnine, parcelna 

številka 224/1 in parcelna številka 223, vloţ. Št. 2037, k.o. Kranj, ki v naravi predstavljajo vse stavbe in objekte 

na omenjenih parcelah, razen trgovine v pritliĉju, v izmeri 1000 m2, na naslovu Prešernova ulica 10, Kranj. 

 IZVRŠENO  

 

5. KADROVSKA ZADEVA: SOGLASJE KANDIDATU ZA MESTO DIREKTORJA ZAVODA ZA 

TURIZEM KRANJ 
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Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k imenovanju Natalije Polenec, rojene 1965, stanujoĉe Tavĉarjeva ulica 

10, Kranj, univ. dipl. inţ. arhitekture, za direktorico Zavoda za turizem Kranj s 1.10.2006, za mandatno obdobje 

štirih let.  

 IZVRŠENO  
 

 

 

 

38. seja Sveta MOK – 20.9.2006 
 

 

3. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PL 8 – PLANINA VZHOD – 

PREDLOG (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

1. Sprejme se Odlok o obĉinskem lokacijskem naĉrtu obmoĉja Pl 8 – Planina vzhod. 

 

2. Odlok o obĉinskem lokacijskem naĉrtu obmoĉja Planina Pl 8 – Planina vzhod se objavi v Uradnem listu RS 

po pridobitvi mnenja Direkcije RS za ceste in skupaj z odlokom o programu opremljanja zemljišĉ.   

 

 

4. TARIFNI PRAVILNIK RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI - PREDLOG 

Sprejme se Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni obĉini Kranj in sklep o višini 

postavk tarifnega sistema. 

 

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA 

DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE 

 

1. Sprejme se akt o spremembah Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike. 

2. Pooblasti se ţupana Mestne obĉine Kranj g. Mohorja Bogataja, da v imenu soustanovitelja Mestne obĉine 

Kranj podpiše notarski zapis Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za 

odvisnike. 

 

6. POGODBA O NAKUPU PROSTOROV OSREDNJE KNJIŢNICE KRANJ 

 

Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjiţnico Kranj. 

 

7. IZVAJANJE OTROŠKEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI KRANJ 

B.) SKLEP O DOLOČITVI ŠTEVILA OTROK V ODDELKIH VRTCA V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Sprejme se Sklep o doloĉitvi števila otrok v oddelkih vrtca v Mestni obĉini Kranj. 

 

8. SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE 

 

Sprejme se sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje. 

 

9. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR – 

JUNIJ 2006  

 

Svet Mestne obĉine Kranj se je seznanil s poroĉilom o realizaciji Odloka o proraĉunu Mestne obĉine Kranj v 

obdobju januar – junij 2006. 

 

10. POGODBA O SOFINANCIRANJU IZGRADNJE IN OBRATOVANJA MEDOBČINSKEGA 

CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V KOVORJU 

 

Sprejme se osnutek pogodbe o sofinanciranju izgradnje in obratovanja medobĉinskega centra za ravnanje z 

odpadki v Kovorju.  

 

11. POKRITO DRSALIŠČE KOT VEČNAMENSKA DVORANA 
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4. Postavi se montažna večnamenska dvorana v skladu s programsko projektno 

nalogo. 
5. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice in 

postavitvi montažne večnamenske dvorane s pokritim drsališčem v Kranju na 

delu zemljišča parcelna številka 877/0, njiva v izmeri  8049 m2, vložna številka 

614, k.o. Kranj, v približni izmeri 4.000 m2. 

6. Mestna občina Kranj se zaveže vsako leto za čas trajanja pogodbe v svojem 

proračunu zagotoviti sredstva za najem praviloma 1680 ur po ceni 19.168 SIT 
(80 €) brez DDV, (po paritetnem tečaju 239,64 SIT za 1 €), kar skupaj znese 

32.202.240 SIT (134.400 €) brez DDV.  
 

12. STRATEGIJA SKRBI ZA STAREJŠE V MESTNI OBČINI KRANJ DO LETA 2011 – PREDLOG 

 

Sprejme se Strategija razvoja skrbi za starejše v Mestni obĉini Kranj do leta 2011. 

 

 

13. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2006 

 

1. Za leto 2006 se podeli en naslov Častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naslov častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 Gospod Boris Paternu ob 80. letnici rojstva. 

 

2. Za leto 2006 se podeli nagrada Mestne občine Kranj. 

    Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2006 prejme: 

 Likovno društvo Kranj za promoviranje Kranja kot nacionalno in mednarodno kulturno – likovno 

središĉe. 

 

3. Za leto 2006 se podeli  tri listine o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2006 prejmejo: 

 Kranjski vrtci za doseţke na podroĉju predšolske vzgoje, 

 ga. Marjana Jekovec za nesebiĉno delo v skupnosti, 

 ga. Francka Marchel za delo v organih krajevne skupnosti in na podroĉju kulture.  

 

4. Za leto 2006 se podelita dve veliki plaketi Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2006 prejmeta: 

 ga. Darinka Rakovec za delo na tehniĉno izobraţevalnem, gospodarskem, politiĉnem in ekološkem 

podroĉju, 

 g. Joţe Lombar za prizadevno delo na podroĉju krajevnih skupnosti. 

 

5. Za leto 2006 se podelijo tri plakete Mestne občine Kranj. 

    Plakete Mestne občine Kranj za leto 2006 prejmejo: 

 Prostovoljno gasilsko društvo Ţabnica ob 100 letnici aktivnega delovanja, 

 g. Franc Rovan za prizadevno in aktivno delo v zdruţenju, ki se zavzema za pravice ţrtev II. svetovne 

vojne, 

 g. Robert Sušnik za zasluge pri razvoju gasilstva in reševanja. 

 

6. Za leto 2006 se podeli Velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme: 

 g. Tine Oman za neizbrisen peĉat, ki ga je v 40. letih igranja pustil v gledališĉih v Mestni obĉini Kranj. 

 

7. Za leto 2006 se podeli Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2006 prejme: 

 g. Nejĉ Slapar za uspešno delo na likovnem podroĉju v Mestni obĉini Kranj. 

 

14. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

B. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 1166/2, 

k.o. Straţišče 
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1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 

1166/2, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj proda z neposredno pogodbo ali na javni draţbi del zemljišĉa parc. št. 1166/2, k.o. 

Straţišĉe po ceni 17.729,00 SIT/m2 (brez DDV) oziroma 21.274,80 SIT/m2 (z DDV). Davek na dodano 

vrednost in druge stroške v zvezi s pogodbo nosijo kupci. V vse prodajne pogodbe, ki bodo sklenjene za 

prodajo funkcionalnih zemljišĉ, se vnese pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj pooblašĉa ţupana, da sklepa pogodbe v okviru posameznega programa prodaje 

premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 1166/2, k.o. Straţišĉe. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parc. št. 1166/2, k.o. Straţišĉe. 

 

C. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča par. št. 65/17, pot v izmeri 152 m2, v 

vl. št. 159, k.o. Struţevo in parc. št. 52/3, pot v izmeri 520 m2 in parc. št. 53, pot v izmeri 754 m2, v vl. št. 

16, k.o. Struţevo 

10. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin - zemljišĉa parc. št. 65/17, pot v izmeri 

152 m2, v vl. št. 159, k.o. Struţevo in parc. št. 52/3, pot v izmeri 520 m2 in parc. št. 53, pot v izmeri 754 

m2, v vl. št. 16, k.o. Struţevo. 

11. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Janeza Goloba, Struţevo 12, 4000 Kranj zemljišĉe parc. št. 

52/3, pot v izmeri 520 m2 in par. št. 53, pot v izmeri 754 m2, v vl. št. 16, k.o. Struţevo, od Bojane in 

Zvonka Francelj, Šorlijeva ulica 24, 4000 Kranj pa zemljišĉe parc. št.  65/17, pot v izmeri 152 m2, v vl. št. 

159, k.o. Struţevo. 

12. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉa 

parc. št. 65/17, pot v izmeri 152 m2, v vl. št. 159, k.o. Struţevo in parc. št. 52/3, pot v izmeri 520 m2 in 

parc. št. 53, pot v izmeri 754 m2, v vl. št. 16, k.o. Struţevo. 

 

D. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 278/1, pot 

v izmeri 1273 m
2
,  vpisanega v vl. št. 257 k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 278/1, pot v izmeri 1273 m
2
,  vpisanega v vl. št. 257, k.o. Straţišĉe, in sicer zemljišĉa v pribliţni 

izmeri 20 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj proda Šink Franciju in Šink Sonji, oba Gasilska ulica 27, Kranj del zemljišĉa parcelna 

številka 278/1, pot v izmeri 1273 m
2
,  vpisanega v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe, v pribliţni izmeri 20 m

2
 

za 25.398,00 SIT/m
2
, kar za 20 m

2
 znaša 507.960,00 SIT (DDV ni vkljuĉen v ceno). Vse stroške postopka, 

stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 278/1, pot v izmeri 1273 m
2
, vpisanega v vloţni 

številki 257, k.o. Straţišĉe, ki bo odpisano od vloţne številke 257, k.o. Straţišĉe in vpisano v novo vloţno 

številko iste k.o., vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in 

uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 278/1, pot v izmeri 1273 m
2
, vpisanega v vl. št. 257, k.o. Straţišĉe, in sicer 

zemljišĉa v pribliţni izmeri 20 m
2
. 

 

E. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 278/18, pašnik 

v izmeri 134 m
2
, vpisanega v vloţni številki 257, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

278/18, pašnik v izmeri 134 m
2
, vpisane v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi zemljišĉe parcelna številka 278/18, pašnik v izmeri 134 m
2
, 

vpisanega v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe za 18.949,00 SIT/m
2
, kar za 134 m

2
 znaša 2.539.166,00 SIT 

(DDV ni vkljuĉen v ceno).  

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 278/18, pašnik v izmeri 134 m
2
, vpisanem v vloţni 

številki 257, k.o. Straţišĉe, ki bo odpisano od vloţne številke 257 k.o. Straţišĉe in vpisano v novo vloţno 

številko iste k.o., vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in 

uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 
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4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine –zemljišĉa 

parcelna številka 278/18, pašnik v izmeri 134 m
2
, vpisane v vloţni številki 257, k.o. Straţišĉe. 

 

F. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – zemljišča parc. št. 412/2, pot v 

izmeri 2197 m2 in parc. št. 547/3, pot v izmeri 4938 m2, vpisane v vl. št. 64, k.o. Klanec 

4. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – zemljišĉa parc. št. 412/2, 

pot v izmeri 2197 m2 in parc. št. 547/3, pot v izmeri 4938 m2, vpisane v vl. št. 64, k.o. Klanec. 

5. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 33.545,00 SIT/m2, kar skupaj za 7135 m2 

zemljišĉa znaša 239.346.429,00 SIT, zemljišĉe parc. št. 412/2, pot v izmeri 2197 m2 in parc. št. 547/3, pot v 

izmeri 4938 m2, vpisane v vl. št. 64, k.o. Klanec. Stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

6. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 412/2, pot v izmeri 2197 m2 in parc. št. 547/3, pot v izmeri 

4938 m2, vpisane v vl. št. 64, k.o. Klanec, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev 

izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne in cestne infrastrukture. 

7. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 412/2, pot v izmeri 2197 m2 in parc. št. 547/3, pot v izmeri 4938 m2, vpisane v vl. št. 64, k.o. 

Klanec. 

 

G. Posamezni program prodaje premoţenja  za prodajo nepremičnine – del zemljišča parc. št. 894/4, v 

pribliţni izmeri 30 m2, k.o. Kranj 

9. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - del zemljišĉa parc. št. 894/4, 

njiva v izmeri 4524 m2, v vl. št. 2256, k.o. Kranj. 

10. Mestna obĉina Kranj proda ELEKTRO GORENJSKA, javnemu podjetju za distribucijo elektriĉne energije, 

d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj za ceno 33.065,00 SIT/m2, zemljišĉe parc. št. 894/4, njiva v pribliţni 

izmeri 30 m2, vpisano v vl. št. 2256, k.o. Kranj. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet 

nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

11. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa, ki je predmet te pogodbe, parc. št. 894/4, k.o. Kranj, po opravljeni 

geodetski odmeri vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do 

podzemne komunalne infrastrukture. 

12. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - del 

zemljišĉa parc. št. 894/4, njiva v izmeri 4524 m2, v vl. št. 2256, k.o. Kranj. 

 

H. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 3, v skupni izmeri 

58,40 m2,  v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Savska cesta 8, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna 

številka 419/2, vpisanem v vloţni številki 487, k.o. Kranj 

5. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 3, v skupni 

izmeri  58,40 m2, v mansardi stanovanjske hiše, na naslovu Savska cesta 8, Kranj. 

6. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno   18.882.155,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 3, v skupni izmeri  58,40 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Savska cesta 8, Kranj, ki stoji na 

zemljišĉu parcelna številka 419/2, k.o. Kranj.  

7. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

8. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 3, v skupni izmeri  58,40 m2, v mansardi stanovanjske hiše, na naslovu Savska cesta 8, Kranj. 

 

I. Posamezni program pridobivanja premoţenja za menjavo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 

926/1, dvorišče v pribliţni izmeri 14 m2 in par. št. 926/2, pašnik v pribliţni izmeri 4 m2, v vl. št. 2070, par. 

št. 927/1, travnik v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 2141, k.o. Straţišče in par. št. 918, travnik v pribliţni 

izmeri 1102 m2, v vl. št. 2154, k.o. Straţišče, v lasti Aleksa Lea Vesta, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana za 

del zemljišča parc. št. 1279/1, pot v pribliţni izmeri 27 m2 in par. št. 1272/1, pot v pribliţni izmeri 266 m2, 

v vl. št. 466, k.o. Straţišče, v lasti Mestne občine Kranj 

6. Sprejme se posamezni program pridobivanja premoţenja - za menjavo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. 

št. 926/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 14 m2 in par. št. 926/2, pašnik v pribliţni izmeri 4 m2, v vl. št. 2070, 

par. št. 927/1, travnik v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 2141, k.o. Straţišĉe in par. št. 918, travnik v pribliţni 

izmeri 1102 m2, v vl. št. 2154, k.o. Straţišĉe, v lasti Aleksa Lea Vesta, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana za del 

zemljišĉa parc. št. 1279/1, pot v pribliţni izmeri 27 m2 in par. št. 1272/1, pot v pribliţni izmeri 266 m2, v 

vl. št. 466, k.o. Straţišĉe, v lasti Mestne obĉine Kranj. 

7. Mestna obĉina Kranj kupi od Aleksa Lea Vesta, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana del zemljišĉa parc. št. 926/1, 

dvorišĉe v pribliţni izmeri 14 m2 in par. št. 926/2, pašnik v pribliţni izmeri 4 m2, v vl. št. 2070, par. št. 
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927/1, travnik v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 2141, k.o. Straţišĉe in par. št. 918, travnik v pribliţni izmeri 

1102 m2, v vl. št. 2154, k.o. Straţišĉe, za ceno 4.309.166 SIT, brez davka. 

8. Aleks Leo Vest, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana kupi od Mestne obĉine Kranj, del zemljišĉa parc. št. 1279/1, 

pot v pribliţni izmeri 27 m2 in par. št. 1272/1, pot v pribliţni izmeri 266 m2, v vl. št. 466, k.o. Straţišĉe, za 

ceno 4.309.166 SIT, brez davka. 

9. Drugo pogodbena stranka dovoljuje, da se na zemljišĉu parc. št. 1279/1 in 1272/1, k.o. Straţišĉe, ki je 

predmet tega programa menjave premoţenja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev 

izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

10. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku menjalne pogodbe za menjavo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parc. št. 926/1, dvorišĉe v pribliţni izmeri 14 m2 in par. št. 926/2, pašnik v pribliţni izmeri 4 m2, 

v vl. št. 2070, par. št. 927/1, travnik v pribliţni izmeri 7 m2, v vl. št. 2141, k.o. Straţišĉe in par. št. 918, 

travnik v pribliţni izmeri 1102 m2, v vl. št. 2154, k.o. Straţišĉe, v lasti Aleksa Lea Vesta, Vošnjakova 8, 

1000 Ljubljana za del zemljišĉa parc. št. 1279/1, pot v pribliţni izmeri 27 m2 in par. št. 1272/1, pot v 

pribliţni izmeri 266 m2, v vl. št. 466, k.o. Straţišĉe, v lasti Mestne obĉine Kranj. 

 

J. Posamezni program upravljanja premoţenja za brezplačni prenos lastništva – vodovoda Orli, ki je 

zgrajen v KS Trstenik na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-628/1992-04/9 z dne 25.3.1993 

1. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za brezplaĉni prenos lastništva – 

vodovoda Orli, ki je zgrajen v KS Trstenik na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-628/1992-04/9 z dne 

25.3.1993. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno sprejme v last od KS Trstenik vodovod Orli, ki je zgrajen v KS Trstenik na 

podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-628/1992-04/9 z dne 25.3.1993. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu lastništva – vodovoda 

Orli, ki je zgrajen v KS Trstenik na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-628/1992-04/9 z dne 25.3.1993. 

 

K. Posamezni program razpolaganje s premoţenjem za izvzem nepremičnine iz javnega dobra in 

izstavitev zk dovolila – za zemljišče par. št. 1009/7, pot v izmeri 201 m2, vpisanega v vl. št. 3008, k.o. 

Kranj 

1. Sprejme se posamezni program razpolaganja s premoţenjem za izvzem nepremiĉnine iz javnega dobra inj 

izstavitev zk dovolila – za zemljišĉe par. št. 1009/7, pot v izmeri 201 m2, vpisanega v vl. št. 3008, k.o. 

Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe parcelna številka 1009/7, pot v izmeri 201 m2, v 

vl. št. 3008, k.o. Kranj. 

 

L. Predkupna pravica  - Cankarjeva ulica 8 

Mestna obĉina Kranj za ceno 7.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnine, parcelna 

številka 125, vloţ. št. 159, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v pritliĉju stavbe, vsak je lastnik 

1945/60.000 deleţa nepremiĉnine, v izmeri 39 m2, na naslovu Cankarjeva ulica 8. 

 

M. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parc. št. 941/26, 

cesta v izmeri 222 m
2 
in zelenica v izmeri 126 m

2
, vpisane v vloţni številki 679, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 941/26, cesta v izmeri 222 m
2
 in zelenica v izmeri 126 m

2
, vpisanega pri vloţni številki 679, k.o. 

Kranj, in sicer zemljišĉa v pribliţni izmeri 47 m
2
, v deleţu 47/348. 

2. Mestna obĉina Kranj proda druţbi PMT klima commerce d.o.o., za ceno 35.940,00 SIT/m
2
, kar skupno za 

47 m
2
 znaša 1.689.180,00 SIT (DDV ni vkljuĉen v ceno), del zemljišĉa parcelna številka 941/26, cesta v 

izmeri 222 m
2
 in zelenica v izmeri 126 m

2
, vpisanega pri vloţni številki 679, k.o. Kranj, in sicer zemljišĉe v 

pribliţni izmeri 47 m
2
, v deleţu 47/348. 

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin oz. davek na dodano vrednost in vse 

stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišĉu parcelna številka 941/26, cesta v izmeri 222 m
2
 in zelenica v izmeri 

126 m
2
, vpisanem pri vloţni številki 679, k.o. Kranj, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za 

izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 941/26, cesta v izmeri 222 m
2
 in zelenice v izmeri 126 m

2
, vpisane pri vloţni 

številki 679, k.o. Kranj. 
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N. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 5, v skupni izmeri 

56,90 m2,  v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Ţupančičeva ulica 10, Kranj, stoječe na zemljišču 

parcelna številka 157/1, vpisanem v vloţni številki 309, k.o. Huje 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - stanovanja št. 5, v skupni 

izmeri  56,90 m2, v mansardi stanovanjske hiše, na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 10, Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno  11.542.174,00 SIT nepremiĉnino – stanovanje 

št. 5, v skupni izmeri  56,90 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 10, Kranj, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 157/1, k.o. Huje.  

3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - stanovanja 

št. 5, v skupni izmeri  56,90 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Ţupanĉiĉeva ulica 10, Kranj, ki 

stoji na zemljišĉu parcelna številka 157/1, k.o. Huje.   
 

O. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 216/14, pot v 

izmeri 188 m2, vpisane v vloţni številki 41, k.o. Britof 

13. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 216/14, pot 

v izmeri 188 m2, vpisane v vloţni številki 41, k.o. Britof. 

14. Mestna obĉina Kranj kupi od Milana Ţirovnika, Britof 40, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 216/14, pot v 

izmeri 188 m2, vpisanega v vloţni številki 41, k.o. Britof, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

15. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 216/14, pot v izmeri 188 m2, vpisane v vloţni številki 41, k.o. Britof. 

 

P. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnin – zemljišč parc. št. 85/4, cesta v izmeri 

19 m2, vpisano v vl. št. 163, parc. št. 96/2, cesta v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 246, parc. št. 87/7, 

dvorišče v izmeri 110 m2, vpisano v vl. št. 402, parc. št. 87/8, cesta v izmeri 44 m2, vpisano v vl. št. 286, 

parc. št. 82/10, cesta v izmeri 46 m2, vpisano v vl. št. 181, parc. št. 82/15, cesta v izmeri 13 m2, vpisano v 

vl. št. 320, parc. št. 82/13, cesta v izmeri 60 m2, vpisano v vl. št. 299, vse k.o. Mavčiče 

5. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnin – zemljišĉ  

parc. št. 85/4, cesta v izmeri 19 m2, vpisano v vl. št. 163, parc. št. 96/2, cesta v izmeri 134 m2, vpisano v vl. 

št. 246, parc. št. 87/7, dvorišĉe v izmeri 110 m2, vpisano v vl. št. 402, parc. št. 87/8, cesta v izmeri 44 m2, 

vpisano v vl. št. 286, parc. št. 82/10, cesta v izmeri 46 m2, vpisano v vl. št. 181, parc. št. 82/15, cesta v 

izmeri 13 m2, vpisano v vl. št. 320, parc. št. 82/13, cesta v izmeri 60 m2, vpisano v vl. št. 299, vse k.o. 

Mavĉiĉe. 

6. Mestna obĉina Kranj kupi od Krajevne skupnosti Mavĉiĉe, Mavĉiĉe 69, 4211 Mavĉiĉe bremen prosto 

zemljišĉe parc. št. 85/4, cesta v izmeri 19 m2, vpisano v vloţni številki 163, k.o. Mavĉiĉe, za ceno 10 EUR 

za 1m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne 

obĉine Kranj). 

7. Mestna obĉina Kranj kupi od Bergant Barbare in Berguš Zofije, obe stanujoĉi Mavĉiĉe 28, 4211 Mavĉiĉe 

bremen prosto zemljišĉe parc. št. 96/2, cesta v izmeri 134 m2, vpisano v vloţni številki 246, k.o. Mavĉiĉe, 

za ceno 10 EUR za 1m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa 

Sveta Mestne obĉine Kranj). 

8. Mestna obĉina Kranj kupi od Cilenšek Darka, Mavĉiĉe 29, 4211 Mavĉiĉe in Zupanĉiĉ Ladislava, Ĉateška 

gora 26, 1270 Litija bremen prosto zemljišĉe parc. št. 87/7, dvorišĉe v izmeri 110 m2, vpisano v vloţni 

številki 402, k.o. Mavĉiĉe, za ceno 10 EUR za 1m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju 

Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

9. Mestna obĉina Kranj kupi od Zevnik Matjaţa, Mavĉiĉe 100, 4211 Mavĉiĉe zemljišĉe parc. št. 87/8, cesta v 

izmeri 44 m2, vpisano v vloţni številki 286, k.o. Mavĉiĉe, za ceno 10 EUR za 1m2 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj), potem ko bodo 

hipoteke, ki so vpisane na tem zemljišĉu izbrisane in bo zemljišĉe bremen prosto. 

10. Mestna obĉina Kranj kupi od Virĉiĉ Mihaela, Mavĉiĉe 78, 4211 Mavĉiĉe bremen prosto zemljišĉe parc. št. 

82/10, cesta v izmeri 46 m2, vpisano v vloţni številki 181, k.o. Mavĉiĉe, za ceno 10 EUR za 1m2 (plaĉljivo 

v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

11. Mestna obĉina Kranj kupi od Savskih elektrarn Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 

bremen prosto zemljišĉe parc. št. 82/15, cesta v izmeri 13 m2, vpisano v vloţni številki 320, k.o. Mavĉiĉe, 

za ceno 10 EUR za 1m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa 

Sveta Mestne obĉine Kranj). 
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12. Mestna obĉina Kranj kupi od Kunstelj Marjete, Mavĉiĉe 101, 4211 Mavĉiĉe bremen prosto zemljišĉe parc. 

št. 82/13, cesta v izmeri 60 m2, vpisano v vloţni številki 299, k.o. Mavĉiĉe, za ceno 10 EUR za 1m2 

(plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta Mestne obĉine 

Kranj). 

13. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉa parc. št. 85/4, cesta v izmeri 19 m2, vpisano v vl. št. 163, parc. št. 

96/2, cesta v izmeri 134 m2, vpisano v vl. št. 246, parc. št. 87/7, dvorišĉe v izmeri 110 m2, vpisano v vl. št. 

402, parc. št. 87/8, cesta v izmeri 44 m2, vpisano v vl. št. 286, parc. št. 82/10, cesta v izmeri 46 m2, vpisano 

v vl. št. 181, parc. št. 82/15, cesta v izmeri 13 m2, vpisano v vl. št. 320, parc. št. 82/13, cesta v izmeri 60 

m2, vpisano v vl. št. 299, vse k.o. Mavĉiĉe v javno dobro. 

14. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajnih pogodb za nakup nepremiĉnine – zemljišĉ 

parc. št. 85/4, cesta v izmeri 19 m2, vpisano v vl. št. 163,  parc. št. 96/2, cesta v izmeri 134 m2, vpisano v 

vl. št. 246, parc. št. 87/7, dvorišĉe v izmeri 110 m2, vpisano v vl. št. 402, parc. št. 87/8, cesta v izmeri 44 

m2, vpisano v vl. št. 286, parc. št. 82/10, cesta v izmeri 46 m2, vpisano v vl. št. 181, parc. št. 82/15, cesta v 

izmeri 13 m2, vpisano v vl. št. 320, parc. št. 82/13, cesta v izmeri 60 m2, vpisano v vl. št. 299, vse k.o. 

Mavĉiĉe 

 

R. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parc. št. 86/1, gozd v 

izmeri 374 m2, k.o. Mavčiče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa  

parc. št. 86/1, gozd v izmeri 374 m2, vpisano v vl. št. 237, k.o. Mavĉiĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Lisec Alojza, Mavĉiĉe 73, 4211 Mavĉiĉe bremen prosto zemljišĉe parc. št. 

86/1, gozd v izmeri 374 m2, vpisano v vl. št. 237, k.o. Mavĉiĉe, za ceno 300.000,00 SIT.  

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 86/1, gozd v izmeri 374 m2, vpisano v vl. št. 237, k.o. Mavĉiĉe 

 

S. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup dela nepremičnine – zemljišča parc. št. 11, travnik v 

izmeri 423 m2, vpisanega v vloţni številki 205, k.o. Predoslje, v pribliţni izmeri 17 m2 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 11, 

travnik v izmeri 423 m2, vpisano v vloţni številki 205, k.o. Predoslje, v pribliţni izmeri 17 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Kmetijsko gozdarske zadruge SLOGA z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj, 

del zemljišĉa parc. št. 11, travnik v izmeri 423 m2, vpisano v vloţni številki 205, k.o. Predoslje, v pribliţni 

izmeri 17 m2, za ceno 10 EUR/m2 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na 

dan sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc. št. 11, k.o. Predoslje, potem, ko bo v postopku odmere in 

parcelacije dobil novo parcelno številko, v javno dobro.   

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 11, travnik v izmeri 423 m2, vpisano v vloţni številki 205, k.o. Predoslje, v pribliţni izmeri 17 m2.  

 

Š. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 1321/14, 

cesta v izmeri 703 m
2
, vpisanega v vl. št. 161, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

1321/14,  vpisanega v vl. št. 161, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Brešar Janeza, stanujoĉega na naslovu Huje 13, 4000 Kranj, zemljišĉe 

parcelna številka 1321/14, vpisano v vl. št. 161, k.o. Kranj,  za ceno 10 EUR/ m
2
 (plaĉljivo v slovenskih 

tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejema sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 1321/14, k.o. Kranj, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parcelna številka 1321/14,  vpisanega v vl. št. 161, k.o. Kranj. 

 

T. Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišča parcelna številka 1802/5, 

cesta v izmeri 16 m
2
, vpisanega v vl. št. 1299, k.o. Kokrica 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa parcelna številka 

1802/5,  vpisanega v vl. št. 1299, k.o. Kokrica. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Mihaljević Boro-ta, stanujoĉega na naslovu Begunjska ulica 6, 4000 Kranj, 

zemljišĉe parcelna številka 1802/5, vpisano v vl. št. 1299, k.o. Kokrica,  za ceno 10 EUR/ m
2
 (plaĉljivo v 

slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sprejema sklepa Sveta Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 1802/5, k.o. Kokrica, v javno dobro. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – zemljišĉa 

parcelna številka 1802/5,  vpisanega v vl. št. 1299, k.o. Kokrica. 
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U. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parc. št. 563/26, cesta v izmeri 69 m2, 

vpisano v vl.št. 316, k.o. Drulovka 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnine - zemljišĉa parc. št. 563/26, cesta v 

izmeri 69 m2, vpisanem v vl. št. 316, k.o. Drulovka.   

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Jurica Ivanke, Drulovka 45, 4000, Kranj in Jurica Marjana, 

Srednja vas pri Šenĉurju 159, 4208 Šenĉur zemljišĉe parc. št. 563/26, cesta v izmeri 69 m2, vpisanem v vl. 

št. 316, k.o. Drulovka.   

3. Mestna obĉina Kranj po pridobitvi prenese zemljišĉe parc.št. 563/26, cesta v izmeri 69 m2, vpisanega v vl. 

št. 316, k.o. Drulovka v javno dobro.  

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnine – zemljišĉa 

parc. št. 563/26, cesta v izmeri 69 m2, vpisanem v vl. št. 316, k.o. Drulovka.  

 

V. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja dela zemljišča parc. št. 731/4, pot v pribliţni 

izmeri 167 m2, vpisanega v vl.št. 543 k.o. Hrastje 

1. Sprejme se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin – dela zemljišĉa parcelna številka 731/4, 

pot v izmeri 518 m2, vpisano v vl. št. 543, k.o. Hrastje, v pribliţni izmeri 167 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Novak Ferdinanda, Hrastje 121, 4000 Kranj, Novak Marjana, 

Hrastje 167, 4000 Kranj in Tomaţiĉ Marije, Gaţon 43, 6274 Šmarje del zemljišĉa parc.št. 731/4, k.o. 

Hrastje, v pribliţni izmeri 167 m2.  

3. Mestna obĉina Kranj prenese del zemljišĉa parc.št. 731/4, k.o. Hrastje, potem, ko bo v postopku odmere in 

parcelacije dobil novo parcelno številko in ko bo zanj sklenjena pogodba o brezplaĉnem prenosu, v javno 

dobro.  

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin – dela 

zemljišĉa parcelna številka 731/4, pot izmeri 518 m2, vpisano v vl.št. 543, k.o. Hrastje, v pribliţni izmeri 

167 m2.  

 

Z. Posamezni program brezplačnega prenosa premoţenja zemljišča parcelna številka 238/4, travnik v 

izmeri 268 m
2
, vpisanega pri vl. št. 347 k.o. Britof, zemljišča parcelna številka 240, travnik v izmeri 369 

m
2
, vpisanega pri vl. št. 834, k.o. Britof, zemljišča parcelna številka 239/1, travnik v izmeri 212 m

2
, 

zemljišča parcelna številka 239/14, njiva v izmeri 85 m
2
, zemljišča parcelna številka 239/18, njiva v izmeri 

54 m
2
, zemljišča parcelna številka 239/19, njiva v izmeri 32 m

2
 in zemljišča parcelna številka 239/22, njiva 

v izmeri 63 m
2
, vsa vpisana pri vl. št. 1089 k.o. Britof 

9. Sprejme  se posamezni program brezplaĉnega prenosa nepremiĉnin – zemljišĉa parcelna številka 238/4, 

travnik v izmeri 268 m
2
, vpisanega pri vl. št. 347 k.o. Britof, zemljišĉa parcelna številka 240, travnik v 

izmeri 369 m
2
, vpisanega pri vl. št. 834, k.o. Britof, zemljišĉa parcelna številka 239/1, travnik v izmeri 212 

m
2
, zemljišĉa parcelna številka 239/14, njiva v izmeri 85 m

2
, zemljišĉa parcelna številka 239/18, njiva v 

izmeri 54 m
2
, zemljišĉa parcelna številka 239/19, njiva v izmeri 32 m

2
 in zemljišĉa parcelna številka 

239/22, njiva v izmeri 63 m
2
, vsa vpisana pri vl. št. 1089 k.o. Britof. 

10. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Perĉiĉ Tomaţa, Britof 421, 4000 Kranj, Sedlar Franĉiške, 

Sedlar Damijane in Sedlar Stanislava, vsi Britof 87, 4000 Kranj  zemljišĉe parcelna številka 240, travnik  v 

izmeri 369 m
2
, vpisano v vloţno številko 834 k.o. Britof.     

11. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Ĉesnik Tanje, Ulica Gorenjskega odreda 14, 4000 Kranj, 

Kozelj Martine in Kozelj Mihaela, oba Olševek 69, 4205 Predvor zemljišĉe parcelna številka 238/4, travnik 

v izmeri 268 m
2
, vpisano v vloţno številko 347 k.o. Britof. 

12. Mestna obĉina Kranj brezplaĉno pridobi od Kokalj Joţefe, Kokalj Marije, obe stanujoĉi na naslovu 

Predoslje 132, 4000 Kranj, Kokalj Vincenca, Zgornje Bitnje 192, 4209 Ţabnica in Špiler Aleša, Suha pri 

Predosljah 42, 4000 Kranj zemljišĉe parcelna številka 239/1, travnik v izmeri 212 m
2
, zemljišĉe parcelna 

številka 239/14, njiva v izmeri 85 m
2
, zemljišĉe parcelna številka 239/18, njiva v izmeri 54 m

2
, zemljišĉe 

parcelna številka 239/19, njiva v izmeri 32 m
2
 in zemljišĉe parcelna številka 239/22, njiva v izmeri 63 m

2
, 

vsa vpisana pri vl. št. 1089 k.o. Britof. 

13. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 238/4, travnik v izmeri 268 m
2
, vpisano pri vl. št. 

347 k.o. Britof, zemljišĉe parcelna številka 240, travnik v izmeri 369 m
2
, vpisano pri vl. št. 834, k.o. Britof, 

zemljišĉe parcelna številka 239/1, travnik v izmeri 212 m
2
, zemljišĉe parcelna številka 239/14, njiva v 

izmeri 85 m
2
, zemljišĉe parcelna številka 239/18, njiva v izmeri 54 m

2
, zemljišĉe parcelna številka 239/19, 

njiva v izmeri 32 m
2
 in zemljišĉe parcelna številka 239/22, njiva v izmeri 63 m

2
, vsa vpisana pri vl. št. 1089 

k.o. Britof, v javno dobro. 

14. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o brezplaĉnem prenosu nepremiĉnin - zemljišĉa 

parcelna številka 238/4, travnik v izmeri 268 m
2
, vpisanega pri vl. št. 347 k.o. Britof, zemljišĉa parcelna 
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številka 240, travnik v izmeri 369 m
2
, vpisanega pri vl. št. 834, k.o. Britof, zemljišĉa parcelna številka 

239/1, travnik v izmeri 212 m
2
, zemljišĉa parcelna številka 239/14, njiva v izmeri 85 m

2
, zemljišĉa parcelna 

številka 239/18, njiva v izmeri 54 m
2
, zemljišĉa parcelna številka 239/19, njiva v izmeri 32 m

2
 in zemljišĉa 

parcelna številka 239/22, njiva v izmeri 63 m
2
, vsa vpisana pri vl. št. 1089 k.o. Britof. 

 

Ţ. Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela zemljišča parcelna številka 

1006/8 in par. št. 1007, obe k.o. Kranj, v skupni pribliţni izmeri 44 m2 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna 

številka 1006/8 in par. št. 1007, obe k.o. Kranj, v skupni pribliţni izmeri 44 m2. 

2. Mestna obĉina Kranj naroĉi geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 1006/8 in par. št. 1007, obe k.o. 

Kranj, in sicer tako, da del zemljišĉa, ki je predmet razpolaganja, pridobi novi parcelni številki. 

Po opravljeni geodetski odmeri, Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novi parcelni številki, in za to zemljišĉe sklene prodajno pogodbo z Vegrad d.d. Stari trg 

35, 3320 Velenje, za ceno 33.065,00 SIT/m2, kar za 44 m2 znaša 1.454.851,00 SIT. Vse stroške postopka, 

stroške cenitve, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 

3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉu parcelna številka 1006/8 in par. št. 1007, obe k.o. Kranj, ki je 

predmet razpolaganja, vpiše pravica sluţnosti Mestne obĉine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti 

do podzemne komunalne infrastrukture. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela 

zemljišĉa parcelna številka 1006/8 in par. št. 1007, obe k.o. Kranj. 

 

A.A) Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 126/2, travnik 

v izmeri 133 m2, vpisane v vloţni številki 14, k.o. Klanec 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉe parc. št. 126/2, 

travnik v izmeri 133 m2, vpisane v vloţni številki 14, k.o. Klanec. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Tilke Moĉnik, Cesta na Klanec 5, 4000 Kranj, zemljišĉe parc. št. 126/2, 

travnik v izmeri 133 m2, vpisane v vloţni številki 14, k.o. Klanec, za ceno 2.836.491,00 SIT. 

3. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - zemljišĉa 

parc. št. 126/2, travnik v izmeri 133 m2, vpisane v vloţni številki 14, k.o. Klanec. 

 

A.B) Posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremičnine – zemljišče parc. št. 1524, travnik v 

izmeri 8534 m2, v vl. št. 6, k.o. Bitnje in par. št. 150/22, travnik v izmeri 1102 m2, vpisane v vloţni številki 

84, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – zemljišĉe parc. št. 1524, 

travnik v izmeri 8534 m2, v vl. št. 6, k.o. Bitnje in par. št. 150/22, travnik v izmeri 1102 m2, vpisane v 

vloţni številki 84, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Antona Ziherl, Spodnje Bitnje 31, 4209 Ţabnica zemljišĉe parc. št. 1524, 

travnik v izmeri 8534 m2, v vl. št. 6, k.o. Bitnje, za ceno 18.399.304,00 SIT. 

3. Mestna obĉina Kranj kupi od Pavla Kriţnarja, Hafnerjeva pot 12, 4000 Kranj zemljišĉe  parc. št. 150/22, 

travnik v izmeri 1102 m2, vpisane v vloţni številki 84, k.o. Straţišĉe, za ceno 2.124.656,00 SIT. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe zemljišĉe parc. št. 1524, travnik v 

izmeri 8534 m2, v vl. št. 6, k.o. Bitnje in par. št. 150/22, travnik v izmeri 1102 m2, vpisane v vloţni številki 

84, k.o. Straţišĉe. 

 

A.C) Predkupna pravica – Ljubljanska cesta 1 

Mestna obĉina Kranj za ceno 360.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnine parcelne 

številke 237/1, 237/2 in 238, vloţ. št. 407, k.o. Kranj, ki v naravi predstavljajo Hotel Jelen, gospodarsko 

poslopje in pripadajoĉa zemljišĉa, na naslovu Ljubljanska cesta 1, Kranj.  

 

A.D) Posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremičnine – dela kleti v stanovanjski stavbi 

na naslovu Kidričeva  26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 887/59, vpisanem v vl. št. , 

1061, k.o. Kranj 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoţenja za prodajo nepremiĉnine - dela kleti v stanovanjski 

stavbi na naslovu Kidriĉeva 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 887/59, vpisanem v vl. 

št. 1061, k.o. Kranj. 

2. Mestna obĉina Kranj proda druţbi Vinojug Šenĉur d.o.o., Kranjska cesta 1, 4208 Šenĉur, del kleti v veĉ 

stanovanjski stavbi na naslovu Kidriĉeva 26, 4000 Kranj, ki predstavlja 17,03% dela kleti oziroma  1,21 

m2, za ceno 118.879,00 SIT.  
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3. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremiĉnin in ostale stroške iz pogodbe nosi 

kupec. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za prodajo nepremiĉnine - dela kleti v 

stanovanjski stavbi na naslovu Kidriĉeva 26, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišĉu parcelna številka 887/59, k.o. 

Kranj. 

 

A.E) Posamezni program nakupa in prodaje premoţenja za nakup nepremičnin: 

- delov zemljišča parcelna številka 1210/1, gozd v izmeri 91615 m
2
, zemljišča parcelna številka 1211, 

travnik v izmeri 4823 m
2
, zemljišča parcelna številka 1212, travnik v izmeri 2726 m

2
, zemljišča parcelna 

številka 1213/1, travnik v izmeri 5044 m
2
, zemljišča parcelna številka 1222, travnik v izmeri 5154 m

2
, 

zemljišča parcelna številka 1223, travnik v izmeri 2061 m
2
, zemljišča parcelna številka 1226/1, travnik v 

izmeri 6827 m
2
, zemljišča parcelna številka 1227, sadovnjak v izmeri 2536 m

2
 in zemljišča parcelna 

številka 1228, travnik v izmeri 1085 m
2
, vsa vpisana v vl. št. 29 k.o. Nemilje 

in prodajo nepremičnine: 

- dela zemljišča parcelna številka 1297/1, pot v izmeri  11081 m
2
, vpisano v vl. št. 259 k.o. Nemilje 

1. Sprejme se posamezni program nakupa in prodaje premoţenja  

3. za nakup nepremiĉnine – delov zemljišĉ parcelna številka 1210/1, gozd v izmeri 91615 m
2
, parcelna 

številka 1211, travnik v izmeri 4823 m
2
, parcelna številka 1212, travnik v izmeri 2726 m

2
, parcelna 

številka 1213/1, travnik v izmeri 5044 m
2
, parcelna številka 1222, travnik v izmeri 5154 m

2
, parcelna 

številka 1223, travnik v izmeri 2061 m
2
, parcelna številka 1226/1, travnik v izmeri 6827 m

2
, parcelna 

številka 1227, sadovnjak v izmeri 2536 m
2
 in parcelna številka 1228, travnik v izmeri 1085 m

2
, vsa 

vpisana v vl. št. 29 k.o. Nemilje, in sicer zemljišĉa v pribliţni izmeri 12.734 m
2
 

4. in prodajo nepremiĉnine – dela zemljišĉa parcelna številka 1297/1, pot v izmeri 11081 m
2
, vpisano  v 

vloţno številko 259 k.o. Nemilje, in sicer zemljišĉa v pribliţni izmeri 525 m
2
. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Pogaĉnik Marije in Pogaĉnik Igorja, oba Njivica 2, 4201 Zgornja Besnica, del 

zemljišĉa parcelna številka 1210/1, v pribliţni izmeri 8380 m
2
, del zemljišĉa parcelna številka 1211, v 

pribliţni izmeri 1888 m
2
, del zemljišĉa parcelna številka 1212, v pribliţni izmeri 965 m

2
, del zemljišĉa 

parcelna številka 1213/1, v pribliţni izmeri 194 m
2
, del zemljišĉa parcelna številka 1222, v pribliţni izmeri 

393 m
2
, del zemljišĉa parcelna številka 1223, v pribliţni izmeri 190 m

2
, del zemljišĉa parcelna številka 

1226/1, v pribliţni izmeri 322 m
2
, del zemljišĉa parcelna številka 1227, v pribliţni izmeri 177 m

2
 in del 

zemljišĉa parcelna številka 1228, v pribliţni izmeri 2255 m
2
, vsa vpisana v vl. št. 29 k.o. Nemilje,  za ceno 

4,30 EUR/m
2
 (plaĉljivo v slovenskih tolarjih po srednjem teĉaju Banke Slovenije na dan sklepa Sveta 

Mestne obĉine Kranj). 

3. Mestna obĉina Kranj naroĉi geodetsko odmero zemljišĉa parcelna številka 1297/1 k.o. Nemilje, in sicer 

tako, da del zemljišĉa parcelna številka 1297/1 k.o. Nemilje, ki je predmet prodaje, pridobi novo parcelno 

številko. 

4. Po opravljeni geodetski odmeri Mestna obĉina Kranj izvzame iz javnega dobra zemljišĉe, ki je v postopku 

odmere pridobilo novo parcelno številko in to zemljišĉe proda Pogaĉnik Igorju in Pogaĉnik Mariji, oba 

Njivica 2, 4201 Zgornja Besnica, za ceno 4,30 EUR/m
2
 zemljišĉa.  

5. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišĉa parcelna številka 1297/1, pot  v izmeri 11081 m
2
, vpisanem pri 

vloţni številki 259, k.o. Nemilje, ki bo v postopku odmere pridobilo novo parcelno številko, vpiše pravica 

sluţnosti Mestne obĉine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne 

infrastrukture 

6. Mestna obĉina Kranj prenese zemljišĉe parcelna številka 1210/1, 1211, 1212,  1213/1, 1222, 1223, 1226/1 

in 1228, vse k.o. Nemilje, v javno dobro. 

7. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine – dela 

zemljišĉa parcelna številka 1210/1, gozd v izmeri 91615 m
2
, parcelna številka 1211, travnik v izmeri 4823 

m
2
, parcelna številka 1212, travnik v izmeri 2726 m

2
, parcelna številka 1213/1, travnik v izmeri 5044 m

2
, 

parcelna številka 1222, travnik v izmeri 5154 m
2
, parcelna številka 1223, travnik v izmeri 2061 m

2
, 

parcelna številka 1226/1, travnik v izmeri 6827 m
2
, parcelna številka 1227, sadovnjak v izmeri 2536 m

2
 in 

zemljišĉa parcelna številka 1228, travnik v izmeri 1085 m
2
, vsa vpisana v vl. št. 29 k.o. Nemilje in prodajo 

nepremiĉnine – del zemljišĉa parcelna številka 1297/1, pot v izmeri 11081 m2, k.o. Nemilje. 

 

A.F) Posamezni program upravljanja premoţenja Prenos upravljanja Drţavnega panoţnega nordijskega 

centra Kranj (v nadaljevanju: DPNC), ki stoji na zemljiščih parc. št. 1130/1, 1130/2, 1129/1, 1129/3, 

1129/4, 1129/5, 1137/2 k.o. Kranj in parc. št. 985/2, 986/1 in 986/2 k.o. Straţišče, in je v solasti Mestne 

občine Kranj (do 7/10) in Smučarskega skakalnega kluba Triglav, v nadaljevanju: SK Triglav (do 3/10), 

na Smučarsko zvezo Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana 
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7. Sprejme se posamezni program upravljanja stvarnega premoţenja za nepremiĉnino – Drţavni panoţni 

nordijski center Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 1130/1, 1130/2, 1129/1, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1137/2 

k.o. Kranj in parc. št. 985/2, 986/1 in 986/2 k.o. Straţišĉe. 

8. Mestna obĉina Kranj prenese upravljanje stvarnega premoţenja – Drţavni panoţni nordijski center Kranj, na 

Smuĉarsko zvezo Slovenije, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana. 

9. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku pogodbe o upravljanju stvarnega premoţenja – Drţavnega 

panoţnega nordijskega centra Kranj, ki stoji na zemljišĉu parc. št. 1130/1, 1130/2, 1129/1, 1129/3, 1129/4, 

1129/5, 1137/2 k.o. Kranj in parc. št. 985/2, 986/1 in 986/2 k.o. Straţišĉe. 

 

A.G) Sklep o določitvi namena sredstev bilančnega dobička Komunale Kranj, javnega podjetja d.o.o. 

1. Sredstva bilanĉnega dobiĉka Komunale Kranj, javnega podjetja. d.o.o. za leto 2005 v višini 18.055.916,86 

SIT se namenijo za rekonstrukcijo ĉistilne naprave v Kranju v višini 15.000.000,00 SIT in za obnovo 

vodovoda v Tenetišah v višini 3.055.916,86 SIT. 

2. V skladu s 43. ĉlenom zakona o javnih financah in 27. ĉlenom odloka o proraĉunu MO Kranj za l. 2006 se: 

a. poveĉajo prihodki proraĉuna na kontu 710399200 Dobiĉek JP Komunala Kranj za 18.055.916,86 

SIT in  

b. poveĉajo odhodki proraĉuna pri neposrednem proraĉunskem uporabniku MO Kranj na kontu 

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave ali obĉin, in sicer: 

 na postavki 231005 Ravnanje z odpadno vodo za 15.000.000,00 SIT in  

 na postavki 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi za 3.055.916,86 

SIT. 

 

A.H) Drsenje breţine v Besnici 

Iz sklada proraĉunske rezerve Mestne obĉine Kranj se zagotovi 4.961.340,00 SIT za namen dodatne sanacije 

breţine v Besnici. 

 

A.I) Predkupna Pravica – Cankarjeva ulica 19 

Mestna obĉina Kranj za ceno 19.500.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremiĉnino parcelni 

številki 91/2 in 91/1, vloţ. št. 1719, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja stanovanje, v izmeri 41,70 m2, na naslovu 

Cankarjeva ulica 19.  

 

A.J) Posamezni program nakupa premoţenja za nepremičnino – del zemljišča parc. Št. 987, gozd v 

pribliţni izmeri 450 m
2
, vpisanega v vl. Št. 2042, k.o. Straţišče 

1. Sprejme se posamezni program nakupa premoţenja za nakup nepremiĉnine – dela zemljišĉa parc. št. 987, 

gozd v pribliţni izmeri 450 m
2
, vpisanega v vl. št. 2042, k.o. Straţišĉe. 

2. Mestna obĉina Kranj kupi od Fajfar Janeza, Zabukovje 13, Zgornja Besnica, Mohoriĉ Danijele, Kamna 

Gorica 37, Kamna Gorica, Ropret Zdenke, Sorška ulica 2, Kranj, Uršiĉ Branka, Kovorska cesta 29, Trţiĉ, 

Uršiĉ Miroslava, Ljubljanska cesta 6, Kranj, Vodopivec Francke, Gradnikova ulica 9, Kranj, Jutršek Marije, 

Ulica Mirana Jarca 4, Dob, Bergant Franĉiške, Hrastje 119, Kranj, Ţener Marijane, Smlednik 8, Smlednik, 

Konjar Dorana, Smlednik 8a, Smlednik in Konjar Cecilije, Na Plavţu 73, Ţelezniki, del zemljišĉa parc. št. 

987, gozd v pribliţni izmeri 450 m
2
, vpisanega v vl. št. 2042 k.o. Straţišĉe, za ceno 14.863,01 SIT/m

2
, kar 

skupaj za 450 m
2
 zemljišĉa znaša 6.688.354,50 SIT.  

Mestna obĉina Kranj nosi stroške parcelacije zemljišĉa in davek na promet z nepremiĉninami. 

3. Mestna obĉina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj dovoljuje, da se na delu zemljišĉa  parc. št. 987, gozd v 

pribliţni izmeri 450 m
2
, vpisanem v vl. št. 2042, k.o. Straţišĉe, ki je predmet nakupa, vpiše pravica sluţnosti 

hoje in voţnje v korist vsakokratnih lastnikov zemljišĉa parcelna številka 987 k.o. Straţišĉe. 

4. Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe za nakup nepremiĉnine - dela zemljišĉa 

parc. št. 987, gozd v pribliţni izmeri 450 m
2
, vpisanega v vl. št. 2042, k.o. Straţišĉe. 

 

15. KADROVSKE ZADEVE 

 

A.) IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET OBMOČNE ENOTE 

ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

 

Za predstavnika Mestne obĉine Kranj, kot lokalne skupnosti se v Svet obmoĉne enote Zavoda za gozdove 

Slovenije imenuje 

1. JOŢE LOMBAR, rojen 1959, stanujoĉ Babni vrt 4, Golnik, finomehanik, zaposlen LF3M d.o.o. 

Sklep zaĉne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne obĉine Kranj, uveljavi pa se po preteku mandata 

dosedanjemu predstavniku lokalne skupnosti v svetu zavoda. 
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B.) SOGLASJE K SOGLASNI PREKINITVI DELOVNEGA RAZMERJA IN PREDČASNI 

RAZREŠITVI DIREKTORICE VDC KRANJ 

 

Svet Mestne obĉine Kranj soglaša, da se zaradi upokojitve z dnem 30.12.2006 predĉasno razreši gospo Ivano 

Matko z mesta direktorice Varstveno delovnega centra Kranj. 

 

C.) SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA ZAVODA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 

 

Svet Mestne obĉine Kranj daje soglasje k imenovanju Joţeta Veternika, univ. dipl. ekon., rojenega 23.10.1954, 

stanujoĉega Jenkova 7, Kamnik, za direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, s 1.10.2006, za dobo 5 let. 

 

 


