KNJIGA SKLEPOV
Sveta Mestne občine Kranj,

sprejetih v mandatu 1994-1998
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1. seja Sveta MOK z dne 22.12.1994
2. SPREJEM ZAČASNEGA POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA
Sprejme se začasni poslovnik občinskega sveta brez sprememb.
3. IMENOVANJA PREDSEDNIKA IN 4-ČLANSKO KOMISIJO ZA
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se i m e n u j e j o :
FRANC ERCE
predsednik
ALOJZ JEŠE
namestnik predsednika
NIKO BEVK
član
MARJAN GANTAR
član
STANE BOŠTJANČIČ
član.
4. DOLOČITEV PEČATA, KI GA UPORABLJA MESTNI SVET ZA IZDAJO
SKLEPOV O POTRDITVI MANDATOV
Do nadaljnje ureditve se uporablja dosedanji pečat.
6. POTRDITEV (VERIFIKACIJA) MANDATOV ČLANOM MESTNEGA
SVETA IN ŢUPANU
1. Potrdi se mandat članom mestnega sveta.
2. Potrdi se mandat ţupanu VITOMIRJU GROSU.
7. IZVOLITEV PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA MESTNEGA
SVETA TER DVEH PODŢUPANOV
1. BRANKO GRIMS s e i z v o l i za predsednika mestnega sveta.
2. ALOJZ JEŠE s e i z v o l i za podpredsednika mestnega sveta.
3. JANEZ OSOJNIK s e i z v o l i za podţupana mestne občine Kranj.
4. DARKO JARC s e i z v o l i za podţupana mestne občine Kranj.
8. DOLOČITEV ZAČASNEGA SEDEŢA NOVE OBČINE
Sedeţ nove občine je v Kranju, Slovenski trg 1.
9. IMENOVANJE SEKRETARJA MESTNEGA SVETA
MATEVŢ KLEČ s e i m e n u j e za sekretarja mestnega sveta.
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11. IMENOVANJE KOMISIJE ZA PRIPRAVO STATUTA IN POSLOVNIKA
OBČINE KRANJ
V komisijo za pripravo Statuta in Poslovnika Mestne občine Kranj se i m e n u j e j o :
JANEZ OSOJNIK
predsednik
IGOR BELE
namestnik predsednika
VLASTA SAGADIN
članica
MAGDALENA KOVAČIČ
članica
ALEKSANDER RAVNIKAR
član.
12. RAZNO
Veljavni akti občine Kranj veljajo tudi v mestni občini Kranj.

2. seja Sveta MOK z dne 22.2.1995
2. OSNUTEK STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ
Osnutek Statuta Mestne občine Kranj se pošlje v štirinajstdnevno javno obravnavo političnim
strankam, krajevnim skupnostim, ţupanu in javnim podjetjem, katerih ustanovitelj je občina.
3. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV (RAZNO)
1. Organizatorjem volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v
mestnem svetu občine Kranj, se povrnejo volilni stroški v višini 30 SIT za dobljeni glas.
2. Organizatorjem volilne kampanje kandidatov za ţupana mestne občine Kranj se povrnejo
volilni stroški v višini 30 SIT za dobljeni glas. Organizatorjem volilne kampanje kandidatov
za ţupana, ki so sodelovali v drugem krogu volitev za ţupana, se povrnejo stroški v višini 30
SIT za dobljeni glas.
3. Do sprejetja proračuna Mestne občine Kranj za leto 1995 se političnim strankam oz. listam,
katerih svetniki so bili izvoljeni v občinski svet, zagotovi začasno financiranje za njihovo
delovanje glede na število svetnikov v mestnem svetu. Osnova za izračun finančnih sredstev
so porabljena sredstva za financiranje političnih strank v letu 1994, iz katerih se izločijo
stroški, porabljeni za financiranje ZZB NOV in demobilizirancev v nemško vojsko.
4. Člani mestnega sveta ter člani delovnih teles mestnega sveta, ki nepoklicno opravljajo
funkcijo, imajo pravico do povrnitve izgubljenega zasluţka oz. nadomestila plače za čas
opravljanja funkcije med delovnim časom v podjetju, drugi organizaciji oz. delodajalcu, če
podjetje, druge organizacije oz. delodajalec to zahteva, kot tudi pravico do povračila stroškov,
ki jih imajo pri delu oz. v zvezi z delom (potni stroški). Potni stroški obsegajo stroške
potovanja od kraja stalnega ali začasnega bivališča do kraja, kjer član mestnega sveta oz. član
delovnega telesa mestnega sveta opravlja svojo funkcijo. Stroški potovanja se priznajo v
višini izdatkov za potovanje z javnim prevoznim sredstvom ali pa v višini 30%-ne ocene 1 l
super bencina na prevoţeni kilometer.
5. Predsednik mestnega sveta, predsedniki delovnih teles mestnega sveta in člani mestnega
sveta imajo pravico do sejnine v vrednosti polovične dnevnice. Osnova za izračun višine
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zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov je uredba Ministrstva za pravosodje RS,
katera je mesečno objavljena v Uradnem listu.
6. Do sklica prve naslednje seje mestnega sveta občine Kranj ţupan pripravi pisno poročilo o
stanju v Mestni občini Kranj.
7. Do sklica prve naslednje seje mestnega sveta ţupan pripravi statutarni sklep o razpolaganju
z nepremičninami v Mestni občini Kranj.
8. Krajevnim skupnostim nadomestil za občinsko premoţenje ni mogoče nakazovati mimo
občinskega proračuna.
9. Občina Radovljica mora takoj po izteku s pogodbo predvidenega roka prenehati deponirati
odpadke na deponiji v Tenetišah. Na deponijo v Tenetišah ni mogoče deponirati smeti oz.
odpadkov iz katerekoli občine, ki ni nastala na ozemlju nekdanje občine Kranj.
10. O problematiki v zvezi z deponiranjem odpadkov drugih občin na deponiji v Tenetišah bo
Mestna občina Kranj pridobila mnenje oz. stališča ostalih občin, ki so nastale na ozemlju
nekdanje občine Kranj.

3. seja Sveta MOK z dne 29.3.1995
2. OBRAVNAVA ODSTOPNE IZJAVE SAŠA GOVEKARJA S FUNKCIJE
ČLANA MESTNEGA SVETA
SAŠU GOVEKARJU, članu Mestnega sveta občine Kranj na podlagi 37.b člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi z 29/3-1995 preneha mandat.
Z omenjenim sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo, ki do naslednje seje pripravi
predlog nadomestnega člana z liste Liberalne demokracije Slovenije.
3. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KRANJ ZA
LETO 1994
1. S strani računskega sodišča se opravi revizija zaključnega računa proračuna občine Kranj
za leto 1994.
2. Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1994.
3. Sprejmejo se ostali predlogi sklepov kot so bili predlagani s strani predlagateljev in sicer:
1. Preseţek prihodkov proračuna občine Kranj v znesku 51.317.910,82 SIT za leto
1994 se razporedi po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
37.133.640,27
Občina Cerklje na Gor.
3.412.641,07
Občina Naklo
3.094.470,02
Občina Preddvor
2.247.724,49
Občina Šenčur
5.429.434,97
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2. Preseţek sredstev finančne izravnave v znesku 63.065.000,00 SIT se razporedi po
novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
45.633.834,00
Občina Cerklje na Gor.
4.193.822,50
Občina Naklo
3.802.819,50
Občina Preddvor
2.762.247,00
Občina Šenčur
6.672.277,00
3. Preseţek sredstev rezervnega sklada občine Kranj v znesku 4.968.407,00 SIT se
razporedi po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
3.595.139,31
Občina Cerklje na Gor.
330.399,07
Občina Naklo
299.594,94
Občina Preddvor
217.616,23
Občina Šenčur
525.657,45
4. Preseţek prihodkov Upravnih organov in strokovnih sluţb občine Kranj - redni del
v znesku 27.251.770,57 SIT se razporedi po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
19.719.381,18
Občina Cerklje na Gor.
1.812.242,74
Občina Naklo
1.643.281,77
Občina Preddvor
1.193.627,55
Občina Šenčur
2.883.237,33
5. Preseţek prihodkov upravnih organov in strokovnih sluţb občine Kranj stanovanjska sredstva v znesku 44.523.171,73 SIT in
sredstev amortizacije obrata za druţbeno prehrano v znesku 486.331,50 SIT se
razporedita na Mestno občino Kranj.
6. Preseţek sredstev za zdravstveno varstvo ţivali občine Kranj v znesku 3.118.101,26
SIT se razporedi po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
2.256.258,07
Občina Cerklje na Gor.
207.353,73
Občina Naklo
188.021,51
Občina Preddvor
136.572,84
Občina Šenčur
329.895,11
7.Preseţek kupnin od odprodanih stanovanj v znesku 427.168.352,87 SIT se razporedi
po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
418.484.020,26
Občina Cerklje na Gor.
2.178.558,60
Občina Naklo
247.757,64
Občina Preddvor
1.217.429,81
Občina Šenčur
5.040.586,56
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8. Preseţek stanarin od občinskih stanovanj v znesku 3.421.870,30 SIT se razporedi
po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
3.201.707,17
Občina Cerklje na Gor.
99.439,55
Občina Naklo
61.148,82
Občina Preddvor
8.759,99
Občina Šenčur
50.814,77
9. Preseţek najemnin od poslovnih prostorov v znesku 32.218.566,15 SIT se razporedi
po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
312.090.916,33
Občina Cerklje na Gor.
Občina Naklo
119.208,69
Občina Preddvor
728.139,59
Občina Šenčur
280.301,54
10.Stanje sredstev ţiro računa sklada stavbnih zemljišč znaša na dan 31.12.1994
1.106.473,85 SIT in se razporedi po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
1.014.083,28
Občina Cerklje na Gor.
19.142,00
Občina Naklo
26.887,31
Občina Preddvor
19.473,94
Občina Šenčur
26.887,32
11. Terjatev iz naslova odplačil stanovanjskih kreditov delavcev Upravnih organov in
strokovnih sluţb prejšnje občine Kranj znašajo na dan 31.12.1994 2.084.045,60
SIT in se po 1. januarju 1995 anuitete nakazujejo na Mestno občino Kranj.
12. Terjatev iz naslova odplačil stanovanjskih kreditov prejšnje občine Kranj znašajo na
dan 31.12.1994 274.836.989,62 SIT in se po 1. januarju 1995 anuitete nakazujejo
po novih občinah glede na sedeţ objekta za pridobljeno posojilo.
13. Terjatve iz naslova odplačil kupnin za prodana občinska stanovanja prejšnje občine
Kranj na dan 31.12.1994 znašajo 65.258.033,28 SIT in se po 1. januarju 1995
anuitete nakazujejo po novih občinah glede na sedeţ prodanega stanovanja.
14. Vsa plačila iz naslova prihodkov, stanarin od občinskih stanovanj in najemnin od
občinskih poslovnih prostorov se s 1. januarjem 1995 usmerjajo po novih občinah
glede na sedeţ objektov oziroma zemljišč.
15. Vsa plačila iz naslova prihodkov bivšega sklada stavbnih zemljišč od 1. januarja
1995 do dneva ukinitve ţiro računa sklada stavbnih zemljišč se usmerijo po novih
občinah glede na sedeţ objektov oziroma zemljišč.
16. Odpravijo se ţiro računi in sicer:
 proračun občine Kranj, št. 51500-630-50001
 proračun občine Kranj, št. 51500-750-50001
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 kupnina od odprodanih stanovanj, št. 51500-630-3050001
 sredstva za zdravstveno varstvo ţivali občine Kranj, št. 51500-630-5050001
 funkcionalna dejavnost upravnih organov in strokovnih sluţb občine Kranj, št. 51500-63753318
 sklad stavbnih zemljišč občine Kranj, št. 51500-654-45062.
4. PREMOŢENJSKA BILANCA OBČINE KRANJ PO STANJU NA DAN
31/12-1994
Sprejme se premoţenjska bilanca občine Kranj po stanju na dan 31/12-1994.
6. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV (RAZNO)
1. Mestni svet občine Kranj podpira pobudo za ustanovitev druge gimnazije v Kranju z
moţnostjo uvedbe programov, kateri so navedeni v predloţenem gradivu za 3. sejo Mestnega
sveta občine Kranj.
2. Mestni svet občine Kranj podpira prizadevanja in aktivnosti za sklenitev sporazumov s
prizadetimi lastniki zemljišč (Oldhamska cesta), v smislu konkretnih odškodninskih
zahtevkov pa se bo na seji mestnega sveta odločalo po sprejetju proračuna občine Kranj za
leto 1995.

4. seja Sveta MOK z dne 24.4.1995
KADROVSKE ZADEVE
G. MILANU PODGORŠKU Mestni svet občine Kranj potrjuje mandat za člana Mestnega
sveta občine Kranj.
1. SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA OBČINE KRANJ
ROK ŢIBERT in IGOR DOLHAR se kot člana Mestnega sveta občine Kranj imenujeta v
pogajalsko skupino, ki bo opravila usklajevanje z ostalimi občinskimi sveti v zvezi sprejema
zaključnega računa proračuna občine Kranj za leto 1994 in poročilo o poslovanju Sklada
stavbnih zemljišč občine Kranj za leto 1994.
3. SPREMEMBE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA
OBDOBJE 1986-2000
1. Iz gradiva se izvzame točka 89 - Lucija Draksler, parc. št. 1121/1 v izmeri 300 m2. Zadevo
strokovna sluţba ponovno preuči.
2. Sprejmejo se spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000.
3. Sprememba namembnosti zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča je moţna predvsem v
primerih zapolnitve zajed med obstoječimi stavbnimi zemljišči.
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4. Gradnja objektov na obrobju kanjonov Kokre in Save je moţna le na podlagi predhodne
geotehnične sanacije kanjonske breţine. Potrebnost sanacije glede na mikrolokacijo novega
objekta predpiše pooblaščeni geolog in to v postopku izdelave lokacijske dokumentacije.
5. Izdela se preveritev primarnih prometnih povezav mesta Kranja (vzhodne vpadnice, mostu
čez Kokro, povezava in ureditev širšega mestnega središča, vključno s severno obvoznico).
4. SPREMEMBA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA UREDITVENO OMBOČJE KRANJA - PREDLOG
1. Sprejme se odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Kranj s
pripombami oz. spremembami, ki jih je predlagal predlagatelj.
2. Ţupana Mestne občine Kranj z zaposlenimi v upravi Mestne občine Kranj se zadolţi, da v
roku meseca dni posreduje mestnemu svetu oceno vpliva eventualne diskoteke na tem
področju na okolje in v primeru, da se do nje pozitivno opredeli, naj hkrati predlaga tudi
spremembo odloka o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kranja.
5. OSNUTEK STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se osnutek Statuta s podanimi pripombami s tem, da se naproša komisijo, da
pripombe smiselno vključi oz. se do njih opredeli ter pripravi predlog do prve naslednje seje.
Hkrati se komisiji priporoča, da se do zavrnjenih pripomb opredeli pismeno in, da se s tem
seznani mestni svet.
6. POROČILO O POSLOVANJU SKLADA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBČINE
KRANJ ZA LETO 1994
Sprejme se poročilo o poslovanju Sklada stavbnih zemljišč Občine Kranj za obdobje od 1/11994 - 31/12-1994

4. seja Mestnega sveta občine Kranj z dne 3/5-1995 - nadaljevanje
7. OSNUTEK PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1995
Predlagatelju odloka se naloţi, da pri naslednji obravnavi predloţi 4-mesečno poročilo
prihodkov in odhodkov začasnega proračuna Mestne občine Kranj, da pismeno obrazloţi
predloge, kateri so bili podani v današnji razpravi in v fazi predloga ne bodo upoštevani ter,
da hkrati predloţi tudi primerjalno tabelo z lanskoletno porabo finančnih sredstev proračuna
na vseh postavkah, kjer je to moţno. (to je dodatni sklep)
8. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV (RAZNO)
1. Političnim strankam oz. listam, ki so kandidirale oz. dobile mandate v Mestnem svetu
občine Kranj, pripada mesečno 30,00 SIT za vsak dobljen glas na volitvah za občinski svet
oz. za ţupana. Znesek se mesečno usklajuje z indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih
znanih podatkih Zavoda RS za statistiko.
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Sklep velja od sprejetja na Mestnem svetu občine Kranj dalje in do sprejetja proračuna občine
Kranj za leto 1995, uporablja pa se od 1.1.1995 dalje.
2. Poslanskim klubom političnih strank oz. list, ki so dobile mandate v Mestnem svetu občine
Kranj pripada mesečno 45.000,00 SIT na člana mestnega sveta.
Sklep velja od sprejetja na Mestnem svetu občine Kranj dalje in do sprejetja proračuna občine
Kranj za leto 1995, uporablja pa se od 1/1-1995 dalje.
3. V skladu z 10. členom novele Zakona o lokalni samoupravi ţupan pripravi do 31/5-1995
predlog bodisi statutarnega sklepa bodisi odloka
- o razpolaganju z občinskim premoţenjem
- na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin o razpolaganju sredstev na ločenem
računu
- na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin akt o izvrševanju proračuna.
4. Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se nalaga, da začne s postopkom
evidentiranja kandidatov za člane nadzornega odbora Mestne občine Kranj.
5. Mestni svet Mestne občine sprejema pozitivno stališče glede pobude, da se pristopi k
ustanavljanju Mojstrske šole v Kranju, pridobitvi verifikacije in soglasja pristojnega
ministrstva za področje obrti, Obrtne zbornice Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport.
6. Pristopi se k razreševanju problematike športa v Kranju in problematiki pokritega
olimpijskega bazena s tem, da ţupan oz. uprava, ki se ukvarja z druţbenimi dejavnostmi
pripravi svoj pogled, zlasti glede gospodarjenja s športnimi objekti ter predvidenimi ukrepi in
reševanja le-teh.
Športna zveza naj pripravi svoje videnje razreševanja problematike športne dejavnosti v
občini Kranj, predvsem z organizacijskega in materialnega vidika.
V zvezi razreševanja problematike športa v Kranju naj se le-ta ustrezno finančno reši ţe pri
pripravi predloga proračuna Mestne občine Kranj. Hkrati naj ustrezni organ mestne uprave
opravi razgovore z ustreznimi ministrstvi RS, ki naj pripravijo odgovore oz. svoje videnje pri
razreševanju problematike športa oz. pokritega olimpijskega bazena v Kranju.
Omenjena problematika s pripravljenim gradivom naj bi se obravnavala na naslednji seji
mestnega sveta.

5. seja Sveta MOK z dne 31.5.1995
2. SKLEPI USKLAJEVALNE KOMISIJE ZA ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE KRANJ ZA LETO 1994
Sprejmejo se sklepi pod št. 6 in 8 ter pod št. 9 do 12, ki so razvidni iz gradiva oz. zapisnika
sestanka usklajevalne komisije predstavnikov občin z dne 10. maja 1995, ki je bil svetnikom
posredovan pred sejo mestnega sveta:
Sklep št. 6
Vsklajeni predlog:
Preseţek prihodkov upravnih organov in strokovnih sluţb občine Kranj - stanovanjska
sredstva v znesku 44.523.171,73 SIT in sredstva amortizacije obrata za druţbeno prehrano v
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znesku 486.331,50 SIT - v skupni višini 45.009.503,23 SIT se razporedi po novih občinah po
odmerjeni dohodnini za leto 1993 in znaša:
deleţ v %
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
72,36
32.568.876,55
Občina Cerklje na Gorenjskem
6,65
2.993.131,96
Občina Naklo
6,03
2.714.073,04
Občina Preddvor
4,38
1.971.416,24
Občina Šenčur
10,58
4.762.005,44
Sklep št. 8
Vsklajeni predlog:
Preseţek kupnin od odprodanih stanovanj v znesku 427.168.352,87 SIT se razporedi po novih
občinah po odmerjeni dohodnini za leto 1993 in znaša:
deleţ v %
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
72,36
309.099.020,14
Občina Cerklje na Gorenjskem
6,65
28.406.695,46
Občina Naklo
6,03
25.758.251,68
Občina Preddvor
4,38
18.709.973,86
Občina Šenčur
10,58
45.194.411,73
Sklep št. 9
Vsklajeni predlog:
Preseţek stanarin od občinskih stanovanj v znesku 3.421.870,30 SIT se razporedi po novih
občinah po odmerjeni dohodnini za leto 1993 in znaša:
deleţ v %
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
72,36
2.476.065,35
Občina Cerklje na Gorenjskem
6,65
227.554,37
Občina Naklo
6,03
206.338,78
Občina Preddvor
4,38
149.877,92
Občina Šenčur
10,58
362.033,88
Sklep št. 10
Vsklajeni predlog:
Preseţek najemnin od poslovnih prostorov v znesku 32.218.566,15 SIT se razporedi po novih
občinah po odmerjeni dohodnini za leto 1993 in znaša:
deleţ v %
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
72,36
23.313.354,46
Občina Cerklje na Gorenjskem
6,65
2.142.534,65
Občina Naklo
6,03
1.942.779,54
Občina Preddvor
4,38
1.411.173,20
Občina Šenčur
10,58
3.408.724,30
Sklep št. 11
Osnovni predlog je komisija vsklajeno sprejela, in sicer:
Stanje sredstev ţiro računa sklada stavbnih zemljišč znaša na dan 31.12.1994 1.106.473,85
SIT in se razporedi po novih občinah:
znesek - SIT
Mestna občina Kranj
1.014.083,28
Občina Cerklje na Gorenjskem
19.142,00
Občina Naklo
26.887,31
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Občina Preddvor
Občina Šenčur

19.473,94
26.887,32

Sklep št. 12
Vsklajeni predlog:
Terjatve iz naslova odplačil stanovanjskih kreditov delavcev Upravnih organov in strokovnih
sluţb prejšnje občine Kranj znašajo na dan 31.12.1994 2.084.045,60 SIT.
Vračila anuitet se po novih občinah delijo po odmerjeni dohodnini; obračun se opravlja ob
zaključku poslovnega leta:
Osnova za delitev:
v%
Mestna občina Kranj
72,36
Občina Cerklje na Gorenjskem
6,65
Občina Naklo
6,03
Občina Preddvor
4,38
Občina Šenčur
10,58
3. PREDLOG STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ
1. O vseh amandmajih, ki bodo podani na predlog statuta Mestne občine Kranj, se glasuje z
dvotretjinsko večino vseh članov Mestnega sveta občine Kranj. Pripombe oz. amandmaji so
sprejeti, če zanje glasuje dve tretjine vseh članov Mestnega sveta občine Kranj.
2. Sprejme se predlog statuta Mestne občine Kranj z izglasovanimi amandmaji v celoti.
5. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV (RAZNO)
1. Posmrtni ostanki nemških vojakov na kranjskem pokopališču naj se v čim krajšem moţnem
roku iz civilizacijskih oz. kulturnih razlogov ter v skladu s predpisi in veljavno zakonodajo
na primeren način pokopljejo. Za izvršitev pokopa se pooblasti Javno podjetje Komunala
Kranj.
2. Mestna občina Kranj bo obeleţila četrto obletnico osamosvojitve s prireditvijo na večer
drţavnega praznika, ki bo potekala ob lipi, zasajeni na predvečer osamosvojitve na
Slovenskem trgu v Kranju. Prireditev bo potekala v skupni organizaciji mestnega sveta ter
ţupana Mestne občine Kranj. Na prireditev bodo poleg kranjskih občank in občanov posebej
povabljeni sorodniki občanov nekdanje občine Kranj, ki so v bojih za Slovenijo izgubili
ţivljenje, predstavniki Slovenske vojske iz kranjske vojašnice ter predstavniki kranjske enote
policije. Proslava naj odseva enotnost, ki je bila vključena za uspeh osamosvojitve drţave
Slovenije.
3. Mestna občina Kranj kot sopokrovitelj brez dodatnih obveznosti podpira kandidaturo
Hokejskega kluba Triglav Kranj za organizacijo svetovnega prvenstva v hokeju na ledu
skupine C, ki bo od 22.03. - 31.03.1996 v Kranju.
4. Strokovna sluţba Mestne uprave naj do naslednje seje mestnega sveta pripravi poročilo o
postopku za oddajo del javnih naročil, vzdrţevanju javne razsvetljave v mestu Kranj.
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5. V zvezi sklepov, ki jih sprejema mestni svet na svojih sejah, naj se v bodoče vodi knjiga
sklepov, v kateri naj se navede vsebina sklepa, poročilo o roku izvršitve sklepa in kateremu
organu je bil posamezni sklep posredovan ter kaj je bilo v zvezi z vsebino sklepa storjenega.

6. seja Sveta MOK z dne 28.6.1995
2. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ - PONOVNO GLASOVANJE
1. Sprejme se Statut Mestne občine Kranj dopolnjen s predlaganimi popravki Komisije za
pripravo statuta in poslovnika.
2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj, tako, da se v 7. točki
45. člena za besedo "premičnin" vnese beseda "vsakokrat"...
3. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O SIMBOLIH
OBČINE KRANJ - PREDLOG
Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o simbolih občine Kranj
5. PREDLOGI SKLEPOV KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
 Potrditev predloga kandidatov za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v Kranju
Potrdi se predloţena lista kandidatov za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v
Kranju in se obenem za manjkajoče sodnike porotnike ponovno opravi
evidentiranje, in sicer s 30-dnevnim rokom od sprejetja omenjenega sklepa na
mestnem svetu.
6. OSREDNJA KNJIŢNICA V KRANJU
1. Sredstva predvidena za izgradnjo knjiţnice v Kranju se namenijo za premostitev finančnih
teţav pri gradnji Fakultete za organizacijske vede kot kratkoročni kredit s pogodbo pod
enakimi pogoji, pod katerimi so ta sredstva deponirana pri Domplanu Kranj in to s pogodbo,
katera mora vsebovati tudi ustrezno garancijo. Za vrnitev teh sredstev se Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Univerza v Mariboru in Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju obveţejo, da bodo enakovredna finančna sredstva naknadno
vloţena v gradnjo knjiţnice.
2. Opravi se ustrezna analiza primernih lokacij za izgradnjo osrednje knjiţnice, le-ta se
predloţi v obravnavo mestnemu svetu, s čimer bi sledilo nadaljnje odločanje v zvezi te
gradnje.
7. PROBLEMATIKA DEPONIJE V TENETIŠAH TER ODŠKODNINSKIH
ZAHTEVKOV KS TENETIŠE V ZVEZI S TEM
1. Uprava Mestne občine Kranj skupaj z Javnim podjetjem Komunala pripravi program ter
ustrezne akte za projekt ločenega zbiranja odpadkov in pristopi h konzorciju, ki bo osnova za
pristop k realizaciji regijskega projekta CERO.
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2. Odločanje o predlogih za eventuelno odškodnino se odloţi do prejetja ustrezne analize, ki
jo pripravi občinska uprava in, ki obenem pripravi tudi analizo moţnih virov sredstev za
izplačilo eventualnih odškodnin s tem, da poročilo v zvezi omenjenega področja pripravijo
pristojni strokovni izvedenci.
9. PRAVILNIK O UPORABI IN VZDRŢEVANJU POČITNIŠKIH OBJEKTOV
MESTNE OBČINE KRANJ
Potrdi se pravilnik o uporabi in vzdrţevanju počitniških objektov Mestne občine Kranj z
dopolnilom, da se v 2. členu omenjenega pravilnika navedejo tudi zaposleni vseh ostalih
občin, ki so pravne naslednice nekdanje občine Kranj.
10. POČASTITEV PREŠERNOVIH JUBILEJEV - PREDLOG
PROGRAMSKIH IZHODIŠČ
1. Mestni svet prične postopek za imenovanje članov komisije za pripravo slovesnosti ob
Prešernovih jubilejih, s tem, da omenjena komisija izdela predlog programskih izhodišč.
2. Projekt je potrebno finančno ovrednotiti in v zvezi s tem zagotoviti določena finančna
sredstva v proračunu Mestne občine Kranj za izvedbo tega projekta.

7. seja Sveta MOK z dne 04.10.1995
KADROVSKE ZADEVE
1. G. FRANCA GLOBOČNIKA, kot člana Sveta Mestne občine Kranj z liste SNS
nadomesti g. DAMIJAN MODRIJAN, rojen 19/9-1966, stanujoč Janeza Puharja 9, Kranj.
2. G. STANISLAVA BOŠTJANČIČA kot člana Sveta Mestne občne Kranj z liste ZLSD
nadomesti ga. DOROTEJA OSTERMAN, rojena 2/9-1946, stanujoča Gubčeva 9, Kranj.
2. POSLOVNIK SVETA MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj z vsemi predlogi in pripombami
podanimi v razpravi v fazi osnutka. Istočasno se zadolţi komisijo, da najkasneje do naslednje
seje, ki bo 25/10-1995 oblikuje predlog Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj.
3. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne
občine Kranj z vsemi dopolnitvami in pripombami, danimi v razpravi. Predlog tega odloka,
pri katerem naj se v največji moţni meri upoštevajo dane pripombe in ki naj bo usklajen z
zakonom in statutom naj se predloţi v obravnavo na naslednjo sejo Sveta.
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4. PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROŢNEGA
SODIŠČA V KRANJU
Za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v Kranju se dodatno predlagajo vsi kandidati iz
predloţene liste kandidatov.
5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE
KRANJ IN PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI ZA UREDITVENO
OBMOČJE KRANJA PONOVNA OBRAVNAVA
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kranj in prostorsko
ureditvene pogoje za ureditveno območje Kranja.
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PLANSKE IN PROSTORSKE
DOKUMENTACIJE MESTNE OBČINE KRANJ
1. Občinska uprava naj v sodelovanju s tovarno Sava ugotovi, ali je bila pri izdelavi osnutka
odloka upoštevana dejanska volja tovarne Sava. Z ugotovitvijo seznani Svet.
2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve planske in prostorske dokumentacije Mestne občine
Kranj v fazi osnutka ter se predloţijo v javno razpravo.
7. ORGANIZIRANOST ŠPORTA V KRANJU
1. Točka dnevnega reda “Organiziranost športa v Kranju” se preloţi za obravnavo na sejo
mestnega sveta dne 25/10-1995.
2. Športna zveza Kranj naj za obravnavo navedene zadeve predloţi vse manjkajoče gradivo.
3. Občinska uprava se zadolţi, da se do dilem, ki so bile izpostavljene v razpravi in so
ključnega pomena, pismeno opredeli do seje mestnega sveta, zaradi zagotovitve učinkovitega
dela in realne podlage za odločanje v zadevi.
4. Občinska uprava se zadolţi, da pripravi poročilo o porabi proračunskih porabnikov za prvih
devet mesecev leta 1995.
5. Komisijo pri ţupanstvu MOK, ki jo vodi g. Potočnik, se zaprosi za pripravo predlogov
sklepov za nujne ukrepe, ki so v pristojnosti mestnega sveta.Rok za dostavo gradiva je 18/101995 (rok za odpremo dodatnega gradiva za 9. sejo mestnega sveta, dne 25/10-1995).
8. PROBLEMATIKA KRANJSKEGA ZBORNIKA
Ţupana se zadolţi, da do naslednje seje, 11/10-1995 pripravi predlog svojih stališč in da
obrazloţi dejstva, ki so navedena v tem dopisu.
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8. seja Sveta MOK z dne 11.10.1995
1. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE
UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG
1. Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine
Kranj z izglasovanimi amandmaji v celoti.
2. Odlok se dodatno objavi v Gorenjskem glasu.
3. PREKINITEV SODELOVANJA ADIDASA IN PLANIKE KRANJ TER
POSLEDICE ZA MESTNO OBČINO KRANJ
1. Vladi RS svet Mestne občine Kranj predlaga, da v primeru ugotovitve slabega vodenja
druţbenega podjetja zamenja vodstvo tega podjetja.
2. Vladi RS svet Mestne občine Kranj predlaga, da ponovno prouči gospodarsko politiko
Sloveniji ter se s kratkoročno ekonomsko politiko zaščiti gospodarske subjekte pred nelojalno
konkurenco.
3. Upravo MOK se zadolţi, da na osnovi ustreznih podlag pripravi akte, ki urejajo plačevanje
prispevkov za stavbna zemljišča v Mestni občini Kranj in da pripravi proračun za leto 1995.
4. PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1995
Vlado RS oz. pristojno ministrstvo se opozori na pomanjkljivosti Zakona o lokalni
samoupravi, ker ne predvideva moţnosti kot je nastala v Mestni občini Kranj.
5. IZDELAVA RAZVOJA PROJEKTA CELOSTNI RAZVOJ PODEŢELJA IN
OBNOVA VASI /CRPOV/ ZA KRAJEVNO SKUPNOST JOŠT
1. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 1995 se iz tekoče proračunske rezerve zagotovi
750.000,00 SIT za 50% sofinanciranje izdelave razvojnega projekta CRPOV za krajevno
skupnost Jošt, v primeru uspeha na natečaju.
2. Imenuje se projektni svet za izdelavo razvojnega projekta CRPOV za krajevno skupnost
Jošt v sestavi:
-

Ivan Mihovec, Tajništvo Mestne občine Kranj - vodja projektnega sveta
Tanja Varl, Oddelek za gospodarstvo Mestne občine Kranj
Igor Zakotnik, Oddelek za urbanizem Mestne občine Kranj
Janez Hribernik, predsednik krajevne skupnosti Jošt
Branko Mesec, Mestni svet Mestne občine Kranj
Andreja Teran, Kmetijsko svetovalna sluţba Kranj.

3. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 1995 se iz tekoče proračunske rezerve zagotovi
750.000,00 SIT za 50% sofinanciranje izdelave razvojnega projekta CRPOV za krajevno
skupnost Jošt, v primeru uspeha na natečaju.
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6. PISMO O NAMERI O SKUPNEM PRISTOPU K PROJEKTU
GOSPODARJENJA Z ODPADKI V REGIJI
1. Ţupanu Občine Radovljica se predlaga, da izvede postopek za dopolnitev oz. spremembo
določil pisma o nameri o skupnem pristopu k projektu gospodarjenja z odpadki v regiji in
konzorcialne pogodbe v skladu s pripombami.
2. Za podpis pisma o nameri o skupnem pristopu k projektu gospodarjenja z odpadki v regiji,
usklajenega s pripombami sveta Mestne občine Kranj, se pooblašča ţupana Mestne občine
Kranj.
7. ODLOK O OBČINSKEM PRAZNIKU (HITRI POSTOPEK)
Sprejme se Odlok o občinskem prazniku, s tem da se v 2. členu doda "rojstni dan dr. Franceta
Prešerna", 3. člen pa se črta.
8. RAZVELJAVITEV ODLOKA O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH
PROSTORIH - OSNUTEK
1. Upravo se zadolţi za pripravo predloga politike oddaje poslovnih prostorov .
2. Upravo se zadolţi za pripravo strokovnih podlag za določitev najemnin poslovnih
prostorov.
3. Do predloţitve navedenih dokumentov se odloţi odločanje o odloku o razveljavitvi odloka
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
9. IZVOLITEV NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ
V nadzorni odbor Mestne občine Kranj se imenujejo:
1. IVA MOHORIČ, rojena 1936, stanujoča Skalica 10, Kranj, dipl. ekonomistka upokojenka (SKD) - za predsednika
2. ANDREJ HUDE, rojen 1939, stanujoč Seljakovo naselje 48, Kranj, strojni inţ., zaposlen
Sava Kranj (SDSS) - za člana
3. EDVARD JURJEVEC, rojen 1940, stanujoč Trg Prešernove brigade 40, Kranj, grafični
inţ., zaposlen Gorenjski tisk Kranj (ZLSD) - za člana
4. STANKO KERN, rojen 1941, stanujoč Partizanska 5, Kranj, čevljarski inţ., samostojni
podjetnik (Lista za napredek Kranja) - za člana
5. VOJKO ŠOLAR, rojen 1962, stanujoč Janeza Puharja 3/I, Kranj, dipl. ekonomist,
zaposlen VGP Kranj (LDS) - za člana
10. PREDLOG KANDIDATNIH LIST ZA IZVOLITEV DELOVNIH TELES
SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
1. IMENUJEJO SE:
1. Odbor za finance
2. Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo
3. Odbor za druţbene dejavnosti
4. Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč
5. Stanovanjski odbor
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6. Odbor za šolstvo, kulturo, raziskovalno dejavnost in šport
7. Odbor za gospodarstvo
8. Statutarno pravna komisija
9. Komisija za turizem
10.Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
11.Komisija za kmetijstvo
12.Komisija za pripravo slovesnosti ob Prešernovih jubilejih
13.Komisija za nagrade in priznanja
2. ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, Ručigajeva 33, Kranj, magister, zaposlen FOV Kranj, s e
i z v o l i za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3. Za proslave in prireditve, ki jih organizira Mestna občina Kranj, se ustanovi Komisija za
prireditve Mestne občine Kranj, katero delovno področje bi bilo vodenje in usklajevanje
priprav za tovrstne prireditve.
12. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO CESTE R 322 NA
ODSEKU OLDHAMSKE CESTE IN CESTE STANETA ŢAGARJA
Občinsko upravo se zadolţi, da po razrešitvi dilem, ki so bile navedene v razpravi Mestnemu
svetu ponovno predloţi v sprejem predlog v zvezi s pridobivanjem zemljišč za rekonstrukcijo
ceste R322 na odseku Oldhamske ceste in Ceste Staneta Ţagarja.
13. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
1. Vse stare obveznosti v zvezi nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se do 31/12-1994
poravnajo. Izračunan se opravi po splošni obrestni meri Ljubljanske banke.
2. Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča se po veljavnih cenah zaračuna tudi tistim
subjektom, ki do sedaj računov niso dobili oz. dobivali.
2. Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča se po veljavnih cenah zaračuna tudi tistim
subjektom, ki do sedaj računov niso dobili oz. dobivali.
3. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se predlaga, da pri pripravi novega
zakona o lovstvu predvidi, da lovska lovišča in razpolaganje z njimi preidejo v pristojnost
občin oz. lastnikov zemljišč.

9. seja Sveta MOK z dne 25.10.1995
2. POSLOVNIK SVETA MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG
Sprejme se poslovnik Sveta Mestne občine Kranj v predlaganem besedilu.
3. POROČILO ODHODKOV JAVNE PORABE MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 1995 (V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1995)
Gradivo se ustrezno dopolni, odgovori se na dileme, nastale v razpravi, rok za pripravo teh
gradiv je 8. november 1995.
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4. ORGANIZACIJA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ
1. Občinsko upravo se zadolţi, da do naslednje seje predloţi mestnemu svetu kriterije, po
katerih se delijo sredstva športnim klubom v Mestni občini Kranj.
2. Z odločanjem o bodoči organiziranosti na področju športa se počaka do sprejema
Nacionalnega programa športa, Zakona o športu in Zakona o društvih.
3. Mestno upravo se zadolţi, da preuči moţnost uresničitve ustreznih športnih pregledov v
okviru finančnih zmoţnosti.
5. OBRAVNAVA ZADEV V ZVEZI Z VPRAŠANJI O NAKUPU OZ. PRODAJI
NEPREMIČNIN
1. Odkupi se bremen prosto zemljišče, parc. št. 424/1 in 427/1 obe k.o. Drulovka s pribliţno
površino 1390 m2 in 416 m2, obe vloţ. št. 62 k.o. Drulovka last Janeza Pfajfarja iz Kranj,
Zasavska c. 45. Cena zemljišča znaša 39 DEM za m2, kar za skupaj 1806 m2 površine znaša
70.454 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
2. O odkupu zemljišča se sklene prodajna pogodba, za podpis pogodbe se pooblasti Vitomirja
Grosa, dipl. inţ. ţupana Mestne občine Kranj.
3. Točne površine navedenih delov obeh parcel bodo ugotovljena na podlagi izvršene
geodetske izmere, za kar bosta pogodbeni stranki Janez Pfajfar in Mestna občina Kranj
opredelili v dodatku k prodajni pogodbi.
4. Na podlagi prodajne pogodbe se zemljišče brez bremen odpiše od dosedanjega vloţka in
vpiše nov vloţek v isti k.o., pri katerem se vknjiţi lastninska pravica za Mestno občino Kranj.
5. Sklene se pogodba, s katero Mestna občina Kranj kupi zemljišči s parc. št. 130/2 s površino
253 m2 in 130/29 s površino 1.982 m2 obe k.o. Struţevo za ceno 1.828,00 SIT/m2. Kupec
poravna vse stroške sklenitve pogodbe, prometnega davka ter zemljiškoknjiţnega vpisa.
Pogodbo podpiše ţupan.

10. seja Sveta MOK z dne 8.11.1995
3. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO CESTE R 322 NA
ODSEKU OLDHAMSKE CESTE IN CESTE STANETA ŢAGARJA
Sprejmejo se pogodbe z izročitelji pod zap. št. 2 (Milan in Zofija Šipic), 5. (Ivan Satler st. in
Joţe Satler, Ivan Satel ml. in Ciril Luskovec), 6. (Kristina in Vinko Ferjan), 7. (Irena in
Rudolf Hlebš) in 8. (Joţe in Marija Boltez):
2. Milan in Zofija Šipic, Kebetova 11
- Izročitelj zahteva izgradnjo lesene protihrupne ograje v dolţini 31 m in dovoz
humusa.
- Ocenjena vrednost 849.200,00 SIT.
5. Ivan Satler st. in Joţe Satler, Oldhamska cesta 14, Ivan Satler ml.,
Oprešnikova cesta 18, Ciril Luskovec, Srednja vas 78
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- Izročitelj zahtevaa izgradnjo protihrupne ograje v dolţini 43 m z ustreznim
številom vrat.
- Ocenjena vrednost 1.828.000,00 SIT.
6. Kristina in Vinko Ferjan, Cesta Staneta Ţagarja 29 A
- Izročitelj zahteva izgradnjo protihrupne ograje v dolţini 16 m z ustreznim
številom vrat.
- Izročitelj zahteva plačilo zemljišča, ki ni bilo plačano ob prvi rekonstrukciji
Oldhamske ceste.
- Ocenjena vrednost 700.380,00 SIT.
Ocenjena vrednost predstavlja plačilo zemljišča, ki ni bilo plačano ob prvi rekonstrukciji
Oldhamske ceste. Za izgradnjo protihrupne ograje z ustreznim številom vrat pa je bila ţe
sklenjena pogodba dne 23.12.1994.
7. Irena in Rudolf Hlebš, Kebetova12
- Izročitelj zahteva izgradnjo protihrupne obraje v dolţini 40 m.
- Ocenjena vrednost 1.200.000,00 SIT.
8. Joţe in Marija Boltez, Cesta Staneta Ţagarja 58
- Izročitelj zahteva izgradnjo protihrupne ograje z vrati v dolţini 68 m.
- Ocenjena vrednost 2.588.000,00 SIT.
4. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ TER
PREŠERNOVIH PLAKET MOK
1. Za leto 1995 se podelita dve veliki Prešernovi plaketi in sicer:
 gospe MAJDI ŢONTAR iz Kranj, Zoisova 30 za dolgoletno delo pri ohranjanju zgodovine
Kranja in okolice
 gospodu BRANETU ŠMIDU iz Kranj, Tončka Deţmana 6 za dolgoletno strokovno delo
pri razvoju folklorne skupine Ozara in folklorne dejavnosti v občini, za prenašanje izkušenj
na druge skupine in za delo v raznih folklornih organih in organizacijah.
2. Za leto 1995 se podeli pet malih Prešernovih plaket in sicer:
 MEŠANEMU PEVSKEMU ZBORU MUSICA VIVA iz Primskovega za visoko raven
umetniškega poustvarjanja iz slovenske in svetovne vokalne glasbene zakladnice, za
uspešno promocijo slovenske glasbene kulture v tujini in za utrjevanje ter poglabljanje vezi
med Slovenci v domovini in našimi izseljenci v Argentini;
 KOMORNEMU PEVSKEMU ZBORU DE PROFUNDIS in njeni zborovodkinji
BRANKI POTOČNIK za osvojitev srebrne plakete mesta Maribor na drţavnem
tekmovanju najboljših slovenskih pevskih zborov in osvojitev posebne nagrade za najbolj
prepričljiv nastop zbora, ki je prvič nastopil na tekmovanju ter posebno nagrado
zborovodkinji, ki je prvič nastopila na tem tekmovanju, prav tako za najbolj prepričljiv
nastop;
gospodični KSENJI PONIKVAR za dolgoletno in bogato ustvarjalno delo na
lutkovnem področju;
gospodu JANEZU ŠEMETU za dolgoletno delo v Mešanem pevskem zboru Iskra
in
gospe ANICI PAJKIČ za dolgoletno delo v Mešanem pevskem zboru Iskra in
vodenje otroških in mladinskih pevskih zborov.
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 Nagrado Mestne občine Kranj se podeli g. Cirilu Hodoverniku iz Kranj, Cankarjeva ulica
22 za delo na področju planinstva in krajevne samouprave
 Listino o priznanju Mestne občine Kranj se podeli g. Janezu Rozmanu iz Britofa 69 za
dolgoletno delo v Krajevni skupnosti Britof in g. Janezu Novaku iz Čepulj za dvajset letno
uspešno vodenje Krajevne skupnosti Jošt.
 Veliko plaketo Mestne občine Kranj se podeli g. Milanu Sagadinu iz Kranj, Ţupančičeva
39 za uspehe pri delu na področju arheologije.
5. ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA (PROSTORSKA
CELOTA 04-PRIMSKOVO IN 05-PLANINA) - PREDLOG
Sprejme se Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kranj.
6. PONOVNA OBRAVNAVA ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM
PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ, NA
PODLAGI SKLEPA O ZADRŢANJU
Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.
7. PONOVNA OBRAVNAVA POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE
KRANJ NA PODLAGI SKLEPA O ZADRŢANJU
Sprejme se Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj.

1. izredna seja Sveta MOK z dne 22.11.1995
KADROVSKE ZADEVE
G. BRANKA MESCA, kot člana Sveta Mestne občine Kranj z Nestrankarske liste Bitnje, Jošt,
Ţabnica, nadomesti G. FRANC HAFNER, rojen 31/1-1934, stanujoč Šutna 38, Ţabnica.
2. OSNUTEK PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1996 IN
FINANČNI NAČRT PROJEKTA MOJSTRSKE ŠOLE
Svet Mestne občine Kranj sprejema osnutek proračuna MOK s tem, da predlagatelj zaveţe, da
v roku 10 dni pripravi predlog proračuna MOK za leto 1996. Predlagatelj naj pri sestavi
predloga upošteva pripombe, podane v razpravi pri sprejemanju osnutka proračuna. Če
predlagatelj pripomb iz razprave ne bo upošteval, je dolţan pismeno obrazloţiti vzrok za
neupoštevanje pripomb, ravno tako pa je dolţan pismeno odgovoriti na vprašanja iz razprave.
3. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
Na prihodnjo sejo Sveta Mestne občine Kranj naj se članom sveta predloţi poročilo o stanju
depozitov oz. kreditov na dan 30.9.1995, ki naj vsebuje seznam firm, višino depozitov oz.
kreditov, čas vezave, obrestno mero in znesek obresti.
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11. seja Sveta MOK z dne 13.12.1995
2. PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1996 - PREDLOG
Sprejme se Proračun Mestne občine Kranj za leto 1996.
3. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
1. Svet Mestne občine Kranj zadolţi upravo Mestne občine Kranj, da za potrebe izdelave
načrta dela Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v letu 1996, predloţi
seznam, v katerem naj navede kdaj in katerim organom javnih zavodov in drugih oblik
lokalnih javnih sluţb poteče mandat v letu 1996.
Uprava Mestne občine Kranj naj navedeni seznam predloţi Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja do 31.12.1995.
2. Svet Mestne občine Kranj pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da pravočasno opravi evidentiranje kandidatov za člane organov javnih zavodov
in drugih oblik lokalnih javnih sluţb, ki jim poteče mandat v letu 1996 in predloge predloţi
Svetu Mestne občine Kranj v sprejem.

12. seja Sveta MOK z dne 24.1.1996
1. SPREJEM ZAPISNIKA 11. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z
DNE 13.12.1995 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Glede predlogov za izplačilo eventuelnih odškodnin krajanom KS Tenetiše se občinsko
upravo oz. predlagatelja gradiva - ţupana, zadolţi, da čimprej uresniči sklepe 6. seje Sveta
Mestne občine Kranj z dne 28.6.1995, in za odločanje o tej zadevi na Svetu Mestne občine
Kranj pripravi ustrezno analizo in predlog konkretnih ukrepov.
2. PRODAJA CCA 448 M2 ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1219/5, 1219/4 IN 1219/3,
VSE K.O. STRAŢIŠČE
1. Alpetour Remontu se proda cca 433 m2 zemljišča na parc. št. 1219/5, 1219/4 in 1219/3.
Petrolu Ljubljana pa se proda cca 15 m2 zemljišča na delu parcele 1219/5.
Cena m2 zemljišča je najmanj 40 DEM na dan sklenitve pogodbe v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije.
2. Odstopanje od zemljišča Mestne občine Kranj v izmeri cca 448 m2 je lahko 10 - 15 %.
Izmera bo narejena po izvršitvi.
3. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO CESTE R 322 NA
ODSEKU OLDHAMSKE CESTE IN CESTE STANETA ŢAGARJA
1. Sklene se dogovor in pogodbe pod zap. št. 1, 2, 3 in 4. Dogovor in pogodbe podpiše ţupan:
1. Dogovor, sklenjen med Mestno občino Kranj in Arvaj Ivano iz Britofa 25
Dogovor ima za cilj urediti zemljiške zadeve za potrebe razširitve Ceste Staneta
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Ţagarja in Kajuhove ulice. Dogovor med drugim predvideva sklenitev prodajne
pogodbe, s katero občina pridobi 92 m2 zemljišča, parc.št. 65 in 66 k.o. Klanec
za izgradnjo novega pločnika in za zamenjavo z zemljiščem, katerega lastnika sta
Ljubo Ravnikar, Cesta Staneta Ţagarja 28 in Pavel Šušteršič, Vrečkova 2. Občina
bi naj brezplačno pridobila tudi 55 m2 zemljišča, parc.št. 66 k.o. Klanec, ki bi
omogočalo razširitev Kajuhove ulice. Mestna občina bi s sklenitvijo tega dogovora
tudi soglašala z ţe obstoječim kletnim prostorom na delu zemljišča v lasti Mestne
občine.
2. Prodajno pogodbo med Mestno občino Kranj in Ivano Arvaj iz Britofa 25
Mestna občina Kranj kupi 92 m2 zemljišča, in sicer 44 m2 za pločnik in 48 m2 za
sklenitev menjalne pogodbe z Ljubom Ravnikarjem, Cesta Staneta Ţagarja 28 in
Pavlom Šušteršičem, Vrečkova 2. Cena za kupljeno zemljišče znaša 706.178,00
SIT.
3. Menjalno pogodbo med Mestno občino Kranj in Ljubom Ravnikarjem ter
Pavlom Šušteršičem
Z menjalno pogodbo Mestna občina Kranj pridobi 24 m2 zemljišča za potrebe
izgradnje pločnika, izroči pa 48 m2, pri čemer se šteje, da gre za sklenitev
enakovredne menjalne pogodbe.
4. Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi s prenosom pravice
uporabe na zemljiščih, namenjenih rekonstrukciji ceste
Izročitelja Ljubo Ravnikar, Cesta Staneta Ţagarja 28 in Pavel Šušteršič,
Vrečkova 2 zahtevata pred sklenitvijo menjalne pogodbe iz toočke 3 sklenitev
dogovora, s katerim bi Mestna občina Kranj pristala na sledeče izročiteljeve
zahteve.
- izgraditi betonsko ograjo z ustreznimi vrati v dolţini 16 m,
- obnoviti fasado s čiščenjem in opleskom,
- izvesti protihrupno zaščito oken z refleksnimi stekli,
- plačati stroške za izdelavo lokacijske dokumentacije za spremembo
namembnosti stanovanjskega objekta,
- plačati odškodnino za vrednost obstoječe ograje iz ligustra v dolţini 21 m.
Ocenjena vrednost je 984.500,00 SIT.
2. Svet Mestne občine Kranj zaprosi občinsko upravo za pisno obrazloţitev negativnega
stališča do prisilnega odkupa.
4. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČA ZA REKONSTRUKCIJO PARTIZANSKE
CESTE
Sklene se menjalna pogodba med Mestno občino Kranj in Elektrom Gorenjsko, s katero
Mestna občina Kranj pridobi od Elektro Gorenjske potrebno zemljišče za rekonstrukcijo
Partizanske ceste, Elektru Gorenjski pa izroči zemljišče z enako površino.
Finančnih obveznosti iz te pogodbe ni, ker gre za menjavo enakovrednih zemljišč.
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5. NAKUP ZEMLJIŠČA ZA ADAPTACIJO OSNOVNE ŠOLE NA TRSTENIKU
1. Rimsko-katoliškemu ţupnijstvu Trstenik se dogovorno plača denarna odškodnina za
zemljišče, ki je potrebno za obnovo in razširitev osnovne šole na Trsteniku. Cena zemljišča na
dan cenitve dne 27/11-1995 znaša 1.559,00 SIT za m2, kar za skupaj cca. 8.819,00 m2
površine znaša 13.748.821,00 SIT.
2. Točne površine navedenih delov obeh parcel bodo ugotovljene na podlagi izvršene
geodetske izmere, kar bosta obe pogodbeni stranki opredelili v dodatku k pogodbi.
6. BOGATAJ MOJCA, DENACIONALIZACIJA STAVBE IN ZEMLJIŠČA
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičenki Mojci Bogataj, rojeni Zupan, kot
nadomestno nepremičnino za podrţavljeno premoţenje dodeli sledeče premoţenje v stavbi na
Savski cesti 8 v Kranju:
1. jugovzhodno poslovno enoto v pritličju v izmeri 61,75 m2 in v vrednosti 133.926 DEM in
2. dvosobno stanovanje v prvem nadstropju - jugovzhod s pripadajočo drvarnico in shrambo
v izmeri 62,76 m2 in v vrednosti 128.396 DEM.
3. Z dodelitvijo navedenega premoţenja se Mojca Bogataj odpove vsem nadaljnjim
zahtevkom do Mestne občine Kranj.
7. PREDLOGI KANDIDATNIH LIST ZA IMENOVANJE DELOVNIH TELES
SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejmeta se predlog Komisije za prireditve in predlog Komisije za povojne poboje, pravno
dvomljive procese in druge tovrstne nepravilnosti, predlog Komisije za vloge in pritoţbe pa se
vrne Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da pripravi dopolnjen predlog do
prve naslednje seje Sveta Mestne občine Kranj.

13. seja Sveta MOK z dne 28.2.1996
2. ZAHTEVEK KS TENETIŠE ZA ODŠKODNINO
1. Odškodninskemu zahtevku krajanov KS Tenetiše se ugodi na podlagi sledečih
kriterijev:
- enota za izračun odškodnine je ena stanovanjska hiša v radiju 700 m od najbliţjega
roba smetiščne deponije. Prizna se mesečna odškodnina 200 DEM/SIT na enoto,
- črnograditelji niso upravičeni do mesečne odškodnine.
2. Odškodnina, določena po kriterijih iz 1. sklepa te točke se prizna za obdobje od 07/021995, to je od dneva vloţitve vloge do sprejetja ustreznih kriterijev Ministrstva za okolje in
prostor oz. do prenehanja odlaganja smeti na obstoječi deponiji.
3. Upravičenci za odškodnine se lahko odpovedo odškodnini v korist KS.
4. Na osnovi sklepov o upravičenosti in višini odškodnine, ki jih je sprejel Svet Mestne občine
Kranj, posamezne izvršitvene sklepe za posamezne oškodovance izda ţupan.
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5. Sredstva, ki so namenjena za odškodnine, se začasno zagotovijo iz proračunske tekoče
rezerve.
6. Pripravi se odlok, ki bo zagotavljal plačevanje odškodnin v skladu z ustreznimi predpisi
Ministrstva za okolje in prostor.
7. Odškodnine iz 1. sklepa te točke, predstavljajo akontacijo za odškodnine, ki bodo usklajene
z bodočimi predpisi Ministrstva za okolje in prostor.
8. Iz območij zazidljivosti na področju naselij Tenetiš in Mlake se izloči zazidljivost s
stanovanjskimi hišami, in sicer za območje, v katerem se bodo plačevale odškodnine za čas,
dokler deponija ne bo v celoti sanirana.
9. Odškodnina iz 1. sklepa te točke se plačuje po kriteriju števila prebivalstva tako, da znaša
obveznost Mestne občine Kranj 69,95 %, Občine Šenčur 10,86 %, Občine Preddvor 4,81 %,
Občine Cerklje 8,16 % in Občine Naklo 6,40 %; torej znaša obveznost Mestne občine Kranj
na enoto 140 DEM/SIT.
10. Krajanom Tenetiš se v skladu z njihovim zahtevkom izplača tudi odškodnina za nazaj
(pred 07/02-1995) v enkratnem znesku 100.000 DEM v SIT, in sicer tako, da Mestna občina
Kranj poravna sorazmerni deleţ po kriteriju števila prebivalstva v višini 69,95 % celotnega
zneska. Odškodnina po tem sklepu se upravičencem razdeli po enakih kriterijih in na enak
način ter iz istega vira kot odškodnina po 1. sklepu te točke.
11. Upravo Mestne občine Kranj se zadolţi, da v roku dveh mesecev pripravi odlok iz 6.
sklepa te točke, ki bo v skladu z razpravo.
3. OSNUTEK ODLOKA O OBMOČJIH, NASELJIH TER IMENIH NASELIJ
IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ
Sprejme se osnutek Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj
v predloţeni obliki.
4. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA KRANJ - DOGRADITEV ŠOLSKEGA
OBJEKTA
Mestna občina Kranj bo kot svoj vloţek za gradnjo prizidka k Srednji trgovski šoli v Kranju
izročila Srednji trgovski šoli opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 182/11 k.o. Huje in parc.
št. 182/12 k.o. Huje, v skupni izmeri 3.713 m2. Izročitev bo izvedena ob pričetku gradnje
prizidka k Srednji trgovski šoli v Kranju.
SKUPNA OBRAVNAVA 5. IN 6. TOČKE DNEVNEGA REDA in sicer:
5. THALER JOŢEFA - DENACIONALIZACIJA STAVBE Z ZEMLJIŠČEM
6. GALJOT BRANKO - VLADIMIR, KOLENC MIJA DENACIONALIZACIJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se Joţefi Thaler kot nadomestno nepremičnino za
podrţavljeno premoţenje dodeli garsonjera št. 5 v 3. nadstropju objekta Kidričeva 6b v
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Kranju, katere površina znaša 30,60 m2 in njena vrednost 57.069 DEM v tolarski
protivrednosti.
2. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičenki Mimi Galjot oziroma njenim pravnim
naslednikom kot nadomestno nepremičnino za podrţavljeno stavbno zemljišče parc. št. 914/3
k.o. Kranj v izmeri 1.100 m2 dodeli stavbno zemljišče parc. št. 355/8 v izmeri 212 m2 ina
parc. št. 356/5 v izmeri 217 m2, obe k.o. Klanec.
3. Svet Mestne občine Kranj zaproša Upravno enoto, da pripravi poročilo o stanju na področju
denacionalizacije in pregled denacionalizacijskih zahtevkov, katerega sestavni del naj bo tudi
ocena višine odškodnin, ki bodo v breme Mestni občini Kranj ter pojasnilo, ali za sporazumno
izplačane zahtevke denacionalizacijskih upravičencev, Mestna občina Kranj lahko zahteva
povrnitev iz odškodninskega sklada.
7. KADROVSKE ZADEVE
7.1 Imenovanje nadomestnih članov v komisijo in odbor sveta ter izvolitev
podţupana Mestne občine Kranj
1. Svet Mestne občine Kranj poziva ţupana Mestne občine Kranj, da v skladu s 43. členom
Statuta Mestne občine Kranj, predlaga Svetu Mestne občine Kranj izvolitev dveh
podţupanov.
2. Predlagatelja, ţupana Mestne občine Kranj, Svet Mestne občine Kranj naproša za širšo
obrazloţitev predloga.
3. V Komisijo za pripravo slovesnosti ob Prešernovih jubilejih se zaradi odstopa g.
FRANCETA PIBERNIKA za člana komisije i m e n u j e
FRANC PERNUŠ, rojena 31.7.1944, stanujoč Britof 353, Kranj, grafik - oblikovalec v
Gorenjskem tisku SKD)
ter za predsednika komisije imenuje
MATEVŢ KLEČ, rojen 1951, stanujoč Sp. Besnica 90, Zg. Besnica, organizator dela,
zaposlen UE Kranj, svetnik (SKD).
4. V Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, se zaradi odstopa g.
BRANKA MESCA za člana komisije i m e n u j e
FRANC HAFNER, rojen 31.01.1934, stanujoč Šutna 38, Ţabnica, upokojenec, svetnik
(Nestrankarska lista Bitnje, Jošt, Ţabnica).
IZVRŠENO
7.2 Imenovanje Komisije za vloge in pritoţbe
V komisijo za vloge in pritoţbe se i m e n u j e:
1. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoč Skokova 10/a, Kranj, ekonomist, zaposlen Iskra
ERO Kranj (LDS) - za predsednika
2. VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoča Ţupančičeva ul. 39, Kranj, predmetna
učiteljica, zaposlena OŠ Jakob Aljaţ, svetnica, (Zeleni) - za člana
3. IGOR BELE, rojen 1952, stanujoč Lojzeta Hrovata 10, Kranj, dipl. pravnik, odvetnik,
svetnik, (SDSS) - za člana
4. DOROTEJA OSTERMAN, rojena 1946, stanujoča Gubčeva 7, Kranj, učiteljica na OŠ
Simon Jenko, Kranj, svetnica, (ZLSD) - za člana

26
5. Dr. ZLATA REMŠKAR, rojena 1947, stanujoča Planina 6, Kranj, zdravnica, zaposlena
Inštitut Golnik (SKS) - za člana
7.3. Prenehanje mandata
Svet Mestne občine Kranj na osnovi stališča Komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja ugotavlja, da, g. Peter Orehar in g. Matevţ Kleč ne opravljata funkcije, ki ne bi
bila zdruţljiva s članstvom v Svetu MOK. Za dodatno mnenje v zvezi z delovnim mestom g.
Matevţa Kleča se zaprosi resorno ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo oz. urad za
lokalno samoupravo.
8. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
1. Političnim strankam oz. listam, ki so kandidirale oz. dobile mandate v Svetu Mestne občine
Kranj, se do preklica izplačuje znesek v višini, ki je bila določena s sklepom sveta z dne
3.5.1995, in to za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet oz. za ţupana.
2. Poslanskim klubom političnih strank oz. list, ki so dobile mandate v Svetu Mestne občine
Kranj, se do preklica izplačuje znesek v višini, ki je bila določena s sklepom sveta z dne
3.5.1995.
3. Svet Mestne občine Kranj naproša Statutarno pravno komisijo, da pristojnosti imenovanja
članov sveta Javnega zavoda Gasilsko reševalne sluţbe, p.o. Kranj, preuči tudi z vidika
zakonodaje, ki ureja to področje.
4. Odlok o ustanovitvi Gasilsko reševalne sluţbe Kranj (Ur.l. št. 28/91) v 5. točki 5. člena
določa, da je imenovanje članov sveta Javnega zavoda Gasilsko reševalne sluţbe
ustanoviteljska pravica.
Ker 22. točka 18 člena Statuta MOK določa, da je odločanje o pravicah in obveznostih
ustanovitelja pristojna Sveta MOK, navedeno imenovanje ni v skladu z veljavnim Statutom
MOK. Svet MOK ob imenovanju predstavnikov v svet Javnega zavoda Gasilsko reševalne
sluţbe na podlagi 11. točke 18. člena statuta odpravlja ţupanovo imenovanje predstavnikov v
svet Gasilsko reševalne sluţbe št. 10801-0009/95-2/FG z dne 14.11.1995.
5. Svet Mestne občine Kranj nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da začne postopek za evidentiranje kandidatov za člane v svet Javnega zavoda Gasilsko
reševalne sluţbe, p.o. Kranj.
6. Predlagatelj postopka za imenovanje predstavnikov v organe javnih zavodov in druge
oblike lokalnih javnih sluţb je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta
Mestne občine Kranj ter je praviloma pobudnik navedeni komisiji sam zavod, sicer pa vsak,
ki ima upravičen interes za imenovanje.
Svet Mestne občine Kranj ne more podaljšati mandata dosedanjim članom, lahko pa jih
imenuje.
7. Svet Mestne občine Kranj zahteva od Ministrstva za finance republike Slovenije izplača
obresti za premalo izplačane plače v letu 1992 za zaposlene v VVZ Kranj in drugih javnih
zavodih, ki so do tega izplačila upravičeni.
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14. seja Sveta MOK z dne 3.4.1996
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PLANSKE DOKUMENTACIJE MESTNE
OBČINE KRANJ - PREDLOG
1. Mestna občina Kranj sofinancira izdelavo ureditvenega načrta za območje Bobovek vendar
le v obsegu ureditvenega načrta, ki ga določa dolgoročni plan v višini polovice nastalih
stroškov..
2. Iz predloga sprememb in dopolnitve planske in prostorske dokumentacije Mestne občine
Kranj, se izloči zadeva pod IV/1 (Helena Vrhunc).
3. Sprejmejo se spremembe druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000.
4. Sprejmejo se spremembe druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986/1990.
5. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kranja.
6. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško
hribovje.
7. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave.
8. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in
Sorško polje.
9. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Savlje.
3. SKLEP O ZAKLJUČNEM RAČUNU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
POTREB IZ PRORAČUNA MOK ZA LETO 1995 (OSNUTEK)
1. Poročilo, ki je bilo dano Nadzornemu odboru, bi se predloţilo Svetu MOK ob obravnavi
predloga zaključnega računa.
2. Poročilo, ki je bilo dano Nadzornemu odboru se dopolni s podatki, ki so bili na seji
Nadzornega odbora dani ustno.
Poročilo, ki je bilo dano Nadzornemu odboru, se dopolni tudi s podatki o stanju depozitov oz.
kreditov v preteklem letu, ki naj vsebuje seznam firm, višino depozitov oz. kreditov, čas
vezave, obrestno mero in znesek obresti.
3. Računsko sodišče naj opravi pregled poslovanja MOK za leto 1995.
4. Pri razporejanju v drugem sklepu navedenega preseţka, naj predlagatelj upošteva predlog,
da se grupa odhodkov 01010203 - stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, poveča za
2 milijona SIT in nameni za plačilo revizijskih in drugih nadzornih postopkov po sklepih
Nadzornega odbora.
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5. Delovna telesa Sveta Mestne občine Kranj ter Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, naj
preučijo predlagani osnutek Sklepa o zaključnem računu začasnega financiranja potreb iz
proračuna Mestne občine Kranj za leto 1995 (predlog) s strani svoje pristojnosti. Pristojno
ministrstvo se zaprosi za stališče v zvezi z obravnavano zadevo. Razprava se prekine ter
nadaljuje z dokončnim odločanjem na prihodnji seji sveta Mestne občine Kranj.
6. Tudi Odlok o zaključnem računu ločenega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto
1995, se obravnava na prihodnji seji po pridobitvi vseh stališč in mnenj o katerih je bilo
določeno s prejšnjim sklepom.
4. NAKUP IN PRODAJA STANOVANJ
1. Proda se 27 stanovanj iz seznama po določilih stanovanjskega zakona, s tem, da kupec 30
% kupnine plača ob podpisu pogodbe, za 70 % kupnine pa se sklene kreditna pogodba z dobo
vračanja 15 let po obrestni meri T + 4 %. Ta sredstva gredo namensko za izgradnjo novih
socialnih stanovanj.
2. V zvezi z odkupom objekta na Tomšičevi 34 v Kranju pa se pridobijo podatki, in sicer: kdo
je prodajalec, sodna ocenitev in program uporabe objektov. Sedanji lastnik je dolţan
zagotoviti, da je stavba prazna, sicer se pogodba ne realizira.
5. ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Sprejme se osnutek Pravilnika o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v najem in
osnutek odloka s tem, da se predlagatelju naloţi, da pri pripravi predloga upošteva pripombe
komisij, odborov in pripombe svetnikov, dane v razpravi ter, da pripravi gradivo za prihodnjo
sejo Sveta MOK.
6. NATEČAJ ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
DEMOGRAFSKO OGROŢENIH OBMOČIJ ZA LETO 1996
Na podlagi pregledanih programov in v skladu z natečajem za dodelitev sredstev za
spodbujanje razvoja demografsko ogroţenih območij v Republiki Sloveniji se rekonstrukcija
lokalne ceste L - 3803 Čepulje - Planica - Lavtarski vrh uvrsti kot prednostna.
8. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
1. Svet Mestne občine Kranj daje kot ustanovitelj soglasja k izplačilu obresti za premalo
izplačane plače v letu 1992, ki jih bodo javni zavodi s sedeţem na območju Mestne občine
Kranj svojim zaposlenim izplačali iz lastnih sredstev.
2. Svet Mestne občine Kranj nalaga občinski upravi, da v sodelovanju z izvajalci del pripravi
predloge politike razvoja občine po določenih segmentih (koncept razvoja in potreb
posameznih dejavnosti v občini Kranj, in sicer cestnega in komunalnega gospodarstva,
kulture, športa itn).
3. Svet Mestne občine Kranj nalaga Statutarno pravni komisiji, da začne postopek za
spremembo Statuta Mestne občine Kranj tako, da pripravi predlog akta za črtanje člena, ki
določa pogoje za imenovanje sekretarja.
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4. Svet Mestne občine Kranj posreduje občinski upravi zahtevo za rešitev problematike
parkiranja ob občinski stavbi za člane Sveta Mestne občine Kranj, člane odborov in komisij
pri Svetu Mestne občine Kranj ter člane Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ki se
udeleţujejo sej sveta oz. komisij in odborov.

15. seja Sveta MOK z dne 15.5.1996
1. SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z
DNE 3.4.1996 IN PREGLED IZVRŠITVE SKLEPOV
1. Ob sodelovanju z občinsko upravo naj Stanovanjski odbor ob pomoči Statutarno pravne
komisije zagotovi, da bo prodaja stanovanj urejena na zakonit in pravilen način.
2. V zvezi s stanovanjsko problematiko naj uprava Mestne občine Kranj izdela posebno
poročilo in predlog ustreznih ukrepov.
3. Prodajo naj se samo tista stanovanja za nakup katerih bo nedvoumno izraţena volja
stanujočih, sicer pa ostaja stanje nespremenjeno.
2. ODLOK O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V
MOK - PREDLOG
Sprejme se Odlok o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v MOK.
4. ODLOK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O POSLOVNIH
STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH ZA OBMOČJE MOK IN
PRAVILNIK O NAČINU IN POGOJIH ODDAJANJA POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM - PREDLOG
Predlagatelj naj se do v razpravi povedanih pripomb opredeli, tiste, s katerimi se strinja, naj
vključi v besedilo, ostale pa pismeno argumentirano zavrne. Tako dopolnjeno gradivo naj
obravnavajo pristojne komisije in odbori Sveta Mestne občine Kranj in hkrati se jih tudi
zaprosi, da naj ta odlok preučijo z vidika ZUP-a in glede pristojnosti ter hierarhije v odločanje
oz. postopku.
5. KADROVSKE ZADEVE
1. Petru Colnarju na podlagi njegove odstopne izjave preneha mandat za opravljanje funkcije
predsednika oz. člana Odbora za druţbene dejavnosti.
2. Svet Mestne občine Kranj nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da nemudoma opravi evidentiranje za novega predsednika oz. člana Odbora za druţbene
dejavnosti in predloţi ustrezen predlog svetu v sprejem.
3. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet Javnega zavoda
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ i m e n u j e t a :
1. IVAN KEJŢAR, rojen 1935, stanujoč Gorenjesavska 14, Kranj, univerzitetni profesor,
zaposlen FOV Kranj - Lista za napredek Kranja (LNK)
2. ANDREJ ŠPIK, rojen 1967, stanujoč Pot na Jošta 57, Kranj, inţ. računalništva, zaposlen
CTV - 623, - SKD
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Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
4. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda
GORENJSKI MUZEJ KRANJ i m e n u j e j o :
1. ANDREJ BABIČ, rojen 1923, stanujoč Luznarjeva 12, Kranj, ekonomist, upokojenec, ZLSD
2. FRANC ERCE, rojen 1951, stanujoč Mlekarska 21, Kranj, ekonomist, -SKD
3. VITOMIR GROS, rojen 1942, stanujoč Ljubljanska 4, Kranj, dipl. inţ., upokojenec, LNK
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
5. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ i m e n u j e j o :
1. JANEZ FRELIH, rojen 1942, stanujoč Dolenčeva 1, Kranj, magister, zaposlen Domplan
Kranj, LDS
2. EDMUND POŢGAJ, rojen 1955, stanujoč Kokrški breg 2, sam, podjetnik, LNK
3. JOŢEF ŠILAR, rojen 1947, stanujoč Benedikova 34, Kranj, OŠ, zaposlen Exoterm Kranj,
LDS
Pričetek mandata imenovanih članov je 15.7.1996.
IZVRŠENO
6. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda DOM
UPOKOJENCEV KRANJ i m e n u j e t a :
1. JOŢE DOLENC, rojen 1937, stanujoč Oprešnikova ul. 68, Kranj, elektrotehnik,
upokojenec, -SDS
2. MARJANA MAROLT, rojena 1952, stanujoča Oprešnikova 22, Kranj, višji delovni
terapevt, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
7. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda CENTER
ZA SOCIALNO DELO KRANJ i m e n u j e j o :
1. AMALIJA KAVČIČ, rojena 1943, stanujoča Juleta Gabrovška 34, Kranj, dipl. soc.,
samostojna podjetnica, - ZLSD - za predstavnico ustanovitelja
2. NIKOLAJ LEBEN, rojen 1933, stanujol Bavdkova 29, Kranj, dipl. org. dela, upokojenec,
- SDS - za predstavnika lokalne skupnosti
3. DAMIJAN MODRIJAN, rojen 1966, stanujoč Janeza Puharja 9, Kranj, komercialni
tehnik, zaposlen AVTOkom d.o.o., - SNS - za predstavnika lokalne skupnosti
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
8. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda
GORENJSKA LEKARNA KRANJ i m e n u j e :
JANEZ REMŠKAR, rojen 1947, stanujoč Planina 6, Kranj, doktor medicine, zaposlen
Splošna bolnica Jesenice, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
9. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD KRANJ i m e n u j e j o :
1. BISERKA BAJŢELJ, rojena 1962, stanujoča Šempeterska 50, Kranj, vzgojiteljica,
zaposlena Iskra ERO, - SDS
2. MARIJA BUKOVNIK, rojena 1947, stanujoča Rupa 23, upokojenka, - LNK

31
3. PETER KOVAČ, rojen 1947, stanujoč Kokrškega odreda 10, Kranj, dipl. org. dela,
zaposlen Planika Kranj, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
10. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda
GLASBENA ŠOLA KRANJ i m e n u j e j o :
1. DOROTEJA HUJE, rojena 1942, stanujoča Seljakovo naselje 48, Kranj, učiteljica glasbe,
zaposlena OŠ Lucijana Seljaka, -SDS
2. STANISLAV RAKOVEC, rojen 1940, stanujoč Rakovica 15, Zg. Besnica, inţ. kemije,
zaposlen LASTRA-com d. o. o., - LNK
3. PETRA TOMAŢIČ, rojena 1964, stanujoča C. na Rupo 13, Kranj, admin. tehnik,
zaposlena Drţavni zbor RS - poslanska pisarna Kranj, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
11. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
HELENA PUHAR i m e n u j e j o :
1. BRANKO KOZAMERNIK, rojen 1935, stanujoč Zoisova 44, Kranj, gradbenih tehnik,
upokojenec, - ZLSD
2. FRANC PERNUŠ, rojen 1944, stanujoč Britof 353, Kranj, likovnik tehnik, zaposlen
Gorenjski tisk Kranj, - SKD
3. LJUDMILA VAVPOTIČ, rojena 1939, stanujoča Kebetova 18, Kranj, modna krojačica,
upokojenka, - SDS
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
12. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
PREDOSLJE i m e n u j e j o :
1. BORIS GABRIČ, rojen 1948, stanujoč Predoslje 99c, Kranj, mag. organizacije dela,
zaposlen BFP Kranj, - LNK
2. JANA PLESTENJAK, rojena 1948, stanujoča Bobovek 7, Kranj, zaposlena IBI Kranj, ZLSD
3. RAFAEL RAJGELJ, rojen 1940, stanujoč Golniška c. 79, Kranj, ekonomist, - SDS
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
13. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
MATIJA ČOP i m e n u j e j o :
1. ZLATA REMŠKAR, rojena 1947, stanujoča Planina 6, Kranj, doktor medicine, zaposlena
Inštitut Golnik, - SKD
2. CVETANA SOKLIČ, rojena 1935, stanujoča Trg Rivoli 4, Kranj, srednja izobrazba, SDS
3. VESNA ŠKRABEC, rojena 1948, stanujoča Janeza Puharja 5, Kranj, srednja izobrazba,
zaposlena ZLSD Kranj, - ZLSD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
14. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
JAKOB ALJAŢ i m e n u j e j o :
1. MARIJA BUKOVNIK, rojena 1947, stanujoča Rupa 23, Kranj, upokojenka, LNK
2. ROK CHVATAL,rojen 1969, stanujoč Predoslje 179, Kranj, visoka iz., LDS
3. VERONIKA VULIN,rojena 1937, stanujoča Gogalova 4, Kranj, srednja izobrazba,
upokojenka, ZLSD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
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15. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
LUCIJAN SELJAK i m e n u j e j o :
1. RUDI BIZOVIČAR - rojen 1934, stanujoč Šempeterska 42, Kranj, grafični tehnolog,
zaposlen Gorenjski tisk Kranj, - ZLSD
2. JANEZ HAFNER, rojen 1950, stanujoč Ţabnica 81, Ţabnica, strojni tehnik, obrtnik, LNK
3. ROK ŢIBERT, rojen 1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, inţ. strojništva, upokojenec, - SDS
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
16. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
STANE ŢAGAR i m e n u j e j o :
1. JOŢE LESAR, rojen 1947, stanujoč Juleta Gabrovška 30, Kranj, visoka izobrazba,
zaposlen Sava Kranj, - ZLSD
2. STANISLAV PREŠA, rojen 1947, stanujoč Vrečkova ul. 3, Kranj, srednja izobrazba,
zaposlen Iskra TEL, - LNK
3. PAVLA TURUK, rojena 1948, stanujoča Gorenjskega odreda 6, Kranj, višja medicinska
sestra, zaposlena Inštitut za pljučne bolezni Golnik, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
17. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SIMON JENKO i m e n u j e j o :
1. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoč C. Staneta Ţagarja 39, Kranj, inţ. informatike,
zaposlen Adria Airways, - SDS
2. STANE PIRNAT, rojen 1942, stanujoč Šorlijeva 13, Kranj, čevljarski tehnik, nezaposlen, ZLSD
3. ANTON SUŠNIK, rojen 1955, stanujoč Jezerska 43, Kranj, strugar, -LNK
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
18. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
FRANCE PREŠERN i m e n u j e j o :
1. FRANC KOŠNJEK, rojen 1930, stanujoč Kroţna ul. 1, Kranj, srednja izobrazba,
upokojenec, - LNK
2. MOJCA REMŠKAR, rojena 1971, stanujoča Planina 6, zdravnica, zaposlena UKC
Ljubjana, - SKD
3. ERAZMA STEVANOVIĆ, rojena 1930, stanujoča Kidričeva 9, Kranj, srednja izobrazba,
upokojenka, - ZLSD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
19. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SREDNJA EKONOMSKA IN UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA ŠOLA imenuje :
LEOPOLD SULCER, rojen 1930, stanujoč Štirnova 17, Kranj, strojni tehnik, upokojenec, LNK
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
20. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SREDNJA MLEKARSKA IN KMETIJSKA ŠOLA i m e n u j e:
JANI KOVAČIČ, rojen 1950, stanujoč Tatjane Odrove 4, Kranj, dipl. elektro inţ., zaposlen
ELES Ljubjana, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
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21. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA i m e n u j e :
JANEZ TRILAR, rojen 1939, stanujoč Straţiška 2, Kranj, tekstilni tehnik, samostojni obrtnik,
-SDS
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
22. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
GIMNAZIJA KRANJ i m e n u j e:
DARKO JARC, rojen 195, stanujoč C. Staneta Ţagarja 39, Kranj, inţ. informatike, zaposlen
Adria Airways, - SDS
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
23. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SREDNJA GRADBENA ŠOLA i m e n u j e :
STANISLAV BOŢIČ, rojen 1937, stanujoč Bertonceljeva 22, Kranj, gradbeni tehnik,
upokojenec, - ZLSD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
24. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SREDNJA ELEKTRO IN STROJNA ŠOLA i m e n u j e :
FRANC JELOVČAN, rojen 1948, stanujoč Pot v Bitnje 63, Kranj, dipl. org. dela, zaposlen
Iskra PRO Kranj, - SDS
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
25. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda OŠ
SREDNJA TEKSTILNA, OBUTVENA IN GUMARSKA ŠOLA i m e n u j e :
SONJA BAKOVNIK, rojena 1957, stanujoča Britof 333, Kranj, prodajalka, samostojna
podjetnica, - SKD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
26. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda DOM
UČENCEV IN ŠTUDENTOV, KRANJ i m e n u j e :
ŠTEFAN KADOIČ, rojena 1933, stanujoč Ručigajeva 33, mag. org. dela, zaposlen FOV
Kranj, - ZLSD
Pričetek mandata imenovanega člana je 17.6.1996.
6. DENACIONALIZACIJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Upravno enoto Kranj se zaprosi, da čimprej izdela poročilo na področju denacionalizacije
zasebnih gospodarskih podjetij, kjer kot zavezanec nastopa Mestna občina Kranj in na
področju denacionalizacije stavbnih zemljišč s seznamom zadev s priloţeno kvadraturo
zemljišč, ki se ne morejo vrniti v naravi in za katera bo treba zagotoviti nadomestna zemljišča.
Hkrati pa se zaprosi upravo, da se akt, ki določa to politiko in je bil sprejet še na prejšnji
skupščini, dostavi v vednost članom Sveta Mestne občine Kranj.
8. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO ŠKOFJELOŠKE
CESTE
1. Uprava Mestne občine Kranj naj spoštuje veljavne akte in Zakon o lokalni samoupravi in
omogoči normalno delo mestnemu svetu, Nadzornemu odboru in delovnim telesom sveta, še
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posebej pa Odboru za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč ter predsedniku tega
odbora g. Ţibertu.
2. Sklene se pogodba z Antonom Hafner, Škofjeloška c. 35, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 31 m2 dvorišča, parc. št. 53/1 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni
7.304,09 SIT/m2, kar znese 226.427,00 SIT.
3. Sklene se pogodba z Janezom Hafner, Škofjeloška c. 37 A, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 50 m2 travnika, parc. št. 50/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni
7.304,09 SIT/m2, kar znese 365.204,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za okrasno drevo, prestavitev reklamnega napisa in 30
m ţive meje iz ligustra v skupnem znesku 101.720,00 SIT.
4. Sklene se pogodba z Miloradom in Marjetico Vukovič, Škofjeloška c. 38, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 17 m2 dvorišča, parc. št. 111/10 k.o. Straţišče kot stavbno
zemljišče, po ceni 7.304,09 SIT kar znese 124.170,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za 10 m ţive meje iz ligustra ter ţično ograjo z
betonskimi podstavki v dolţini 10 m v skupnem znesku 45.640,00 SIT.
5. Sklene se pogodba z Alojzom Erţen, Seljakovo naselje 10, Kranj in Francem Erţen, Pot v
Bitnje 71, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi 22 m2 dvorišča, parc. št. 1526/3 k.o.
Bitnje kot stavbno zemljišče, po ceni 4.448,71 SIT/m2, kar znese 97.872,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 11 m v znesku
18.700,00 SIT.
6. Sklene se pogodba z Marijo-Majdo Hafner, Škofjeloška c. 35, Kranj, s katero Mestna
občina kupi 15 m2 travnika, parc. št. 116 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni
7.304,09 SIT/m2, kar znese 109.561,00 SIT.
7. Sklene se pogodba z Mirjano Berčič, Škofjeloška c. 57, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 25 m2 dvorišča, parc. št. 566/1 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni
6.450,67 SIT/m2, kar znese 161.267,00 SIT.
8. Sklene se pogodba z Mercatorjem KŢK Kmetijstvo Kranj, Begunjska 5, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 67 m2 travnika, parc. št. 1526/2 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče,
po ceni 2.001,82 SIT/m2, kar znese 138.125,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za prekop zemljišča za ograditev kanalizacijske
betonske cevi v dolţini 10 m v znesku 15.000,00 SIT.
9. Sklene se pogodba s Pavlo Tiringar, Škofjeloška cesta 43 b in Janezom Jereb, Škofjeloška
c. 43 c Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi 15 m2 poti, parc. št. 54/29 k.o. Straţišče kot
stavbno zemljišče, po ceni 6.450,67 SIT/m2, kar znese 96.760,00 SIT.
10. Sklene se pogodba z Marjanom in Miro Senegačnik, Vrhovnikova ulica 9, Ljubljana, s
katero Mestna občina Kranj kupi 8 m2 travnika, parc. št. 557/3 k.o. Straţišče kot stavbno
zemljišče, po ceni 6.742,24 SIT/m2, kar znese 53.938,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 12 m in za3 m grme
ribeza v skupnem znesku 42.600,00 SIT.
Kupec se zavezuje izdelati na stroške kupca standardizirano ţelezno odbojno ograjo v dolţini
28 m.
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11. Sklene se pogodba z Ano Kepic, Luţe 37, Visoko, s katero Mestna občina Kranj kupi 275
m2 travnika parc. št. 1512 k.o. Bitnje kot kmetijsko zemljišče po ceni 504,50 SIT/m2, kar
znese 138.737,00 SIT.
12. Sklene se pogodba z Antonom Ziherlom, Sp. Bitnje 31, Ţabnica, s katero Mestna občina
Kranj kupi 270 m2 travnika, parc. št. 1524 k.o. Bitnje kot kmetijsko zemljišče po ceni 450,12
SIT/m2, kar znese 121.532,00 SIT.
13. Sklene se pogodba z Janezom Pogačnik, Zg. Bitnje 2, Ţabnica, s katero Mestna občina
kranj kupi 6m2 dvorišča, parc. št. 1523/5 15 m2 sadovnjaka, parc. št. 1523/9 in 10 m2
sadovnjaka, parc. št. 1523/10, vse k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče po ceni 6.450,67 SIT/m2,
kar znese 199.970,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za leseno ograjo - plot iz treh horizontalnih gred v
višini 1 m in dolţini 35 m v znesku 17.500,00 SIT.
14. Sklene se pogodba s Športnim društvom Sava Kranj, Benedikova 12, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 10 m2 igrišča, parc. št. 1188/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče
po ceni 7.218,14 SIT/m2, kar znese 72.181,00 SIT.
15. Sklene se pogodba s Dušanom in Jankom Kristan, Škofjeloška cesta 52, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 25 m2 sadovnjaka, parc. št. 570/1 k.o. Straţišče kot stavbno
zemljišče po ceni 6.450,67 SIT/m2, kar znese 161.266,00 SIT.
Poleg kupnine se izplača še odškodnina za ţivo mejo iz gabra v dolţini 22 m v znesku
48.400,00 SIT.
16. Sklene se pogodba s Stanislavom in Marjeto Sedej, Škofjeloška 55, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 20 m2 njive, parc. št. 569/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče po
ceni 6.450,67 SIT/m2, kar znese 129.013,00 SIT.
Poleg kupnine se izplača še odškodnina za ţivo mejo iz gabra v dolţini 32 m v znesku
70.400,00 SIT.
17. Sklene se pogodba z Rimokatoliškim ţupnijstvom Straţišče, Šolska ulica 1, Kranj, s
katero Mestna občina Kranj kupi 168 m2 travnika, parc. št. 1526/1 k.o. Bitnje kot stavbno
zemljišče po ceni 2.001,82 SIT/m2, kar znese 336.306,00 SIT.
18. Sklene se pogodba z Milošem in Stanislavo Pelko, Zg. Bitnje 7, Ţabnica, s katero Mestna
občina Kranj kupi 42 m2 sadovnjaka parc. št. 1529 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče, po ceni
4.448,71 SIT/m2, kar znese 186.846,00 SIT.
Poleg kupnine se izplača še odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 28 m2 v znesku
56.000,00 SIT.
19. Sklene se pogodba z Marijo Demšar, Zg. Bitnje 4 in Pavlo Koţelj, Zg. Bitnje 4, Ţabnica, s
katero Mestna občina Kranj kupi 27 m2 dvorišča, parc. št. 1528/2 k.o. Bitnje kot stavbno
zemljišče, po ceni 4.448,71 SIT/m2, kar znese 120.115,0 SIT.
20. Sklene se pogodba z Marijo Demšar, Zg. Bitnje 4 in Pavlo Koţelj, Zg. Bitnje 4, Ţabnica, s
katero Mestna občina Kranj kupi 28 m2 dvorišča, parc. št. 1528/1 k.o. Bitnje kot stavbno
zemljišče in 9 m2 sadovnjaka, parc. št. 1528/3 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče, po ceni
4.448,70 SIT/m2, kar znese 164.602,00 SIT.
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Poleg kupnine se izplača še odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 22 m2 v znesku
37.400,00 SIT.
21. Sklene se pogodba s Primoţem Bajţelj, Sitarska pot 4, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 4 m2 dvorišča parc. št. 1523/4 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče in 10 m2
sadovnjaka parc. št. 1523/1 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče, po ceni 6.450,67 SIT/m2, kar
znese 90.309,00 SIT.
Poleg kupnine se izplača še odškodnina za ţivo mejo iz gabra v dolţini 26 m v znesku
31.200,00 SIT.
22. Sklene se pogodba z Ilijano Podjed, Pot v Bitnje 1, Kranj, s katero Mestna občina Kranj
kupi 40 m2 vrta, parc. št. 574/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni 6.450,67 SIT/m2,
kar znese 258.027,00 SIT.
23. Sklene se pogodba z Antonom Hafner, Škofjeloška c. 24, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 30 m2 njive, parc. št. 190, k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni 7.218,14
SIT/m2, kar znese 216.544,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za deloma amortizirane robnike v dolţini 15 m v
znesku 18.000,0 SIT in odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 17 m v znesku
58.888,00 SIT.
24. Sklene se pogodba s Pavlom Ješe, Škofjeloška cesta 46, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 46 m2 poti, parc. št. 47, 10 m2 travnika, parc. št. 49/1 in 12 m2 njive, parc. št.
49/2, vse k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni 6.662,90 SIT/m2, kar znese 453/077,00
SIT.
25. Sklene se pogodba z Jelko Ješe, Škofjeloška cesta 46, Kranj, s katero Mestna občina Kranj
kupi 10 m2 dvorišča, parc. št. 120/4 in 5 m2 poti, parc. št. 120/6, obe k.o. Straţišče kot
stavbno zemljišče po ceni 7.218,14 SIT/m2, kar znese 108.272,00 SIT.
Poleg kupnine se plača odškodnina za deloma amortizirane robnike v dolţini 15 m2 v znesku
18.000,00 SIT.
26. Sklene se pogodba s Pavlom in Petrom Ješe, Škofjeloška c. 46, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi 24 m2 dvorišča, parc. št. 48/1 in 26 m2 travnika, parc. št. 48/2, obe k.o.
Straţišče kot stavbno zemljišče po ceni 6.662,90 SIT/m2, kar znese 333.145,00 SIT.
27. Sklene se pogodba s Francem Benedikom, Tominčeva cesta 41, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi 270 m2 njive, parc. št. 551/3 k.o. Straţišče kot kmetijsko zemljišče, po ceni
731,70 SIT/m2, kar znese 197.559,00 SIT in 50 m2 travnika, parc. št. 551/9 k.o. Straţišče kot
kmetijsko zemljišče po ceni 503.00 SIT/m2, kar znese 25.153,00 SIT.
28. Sklene se pogodba z Marijo Ziherl, poročeno Čuk, Zgornje Bitnje 19, Ţabnica, s katero
Mestna občina Kranj kupi 255 m2 travnika, parc. št. 548 k.o. Straţišče kot kmetijsko
zemljišče, po ceni 503,00 SIT/m2, kar znese128.265,00 SIT.
29. Sklene se pogodba z Marijo Bohorič, Škofjeloška c. 36, Kranj ter Marijo in Antonom
Blaznik, Škofjeloška 36, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi 5 m2 dvorišča, parc. št.
112/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese 36.520,00 SIT.
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30. Sklene se pogodba z Marijo Bohorič, Škofjeloška c. 36, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 2 m2 dvorišča, parc. št. 112/1 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče po ceni
7.304,09 SIT/m2, kar znese 14.068,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za 1 kom sadnega drevesa v polni rasti z znesku
56.250,00 SIT.
31. Sklene se pogodba s Terezijo in Štefanom Jazbinšek, Zg. Bitnje 164, Ţabnica, s katero
Mestna občina Kranj kupi 38 m2 dvorišča, parc. št. 1518/2 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče
po ceni 6.450,67 SIT/,2, kar znese 245.126,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 13 m kar znese
31.200,00 SIT.
Kupec se zaveţe plačati tudi odškodnino za ţe izveden obstoječi kanalizacijski vod v dolţini
28 m v znesku 75.600,00 SIT. Zavezuje se tudi obnoviti obstoječo ograjo iz pocinkane ţice v
dolţini 14 m, popraviti tlak na parkirišču zaradi dviga rekonstruiranega cestišča in izdelati
odvod meteorne vode.
Vsa dela na prodanem zemljišču se lahko izvajajo v letu 1997, po preselitvi obstoječe
prodajalne avtomobilov na novo lokacijo.
32. Sklene se pogodba z Antonom Šilarjem, Zg. Bitnje 163, Ţabnica, s katero Mestna občina
Kranj kupi 24 m2 dvorišča, parc. št. 1519/4 k.o. Bitnje kot stavbno zemljišče, po ceni
6.450,00 SIT/m2, kar znese 154.816,00 SIT.
33. Sklene se pogodba s Francem Demšarjem, Zg. Bitnje 81, Ţabnica, s katero Mestna občina
Kranj kupi 25 m2 travnika, parc. št. 1515/1 k.o. Bitnje kot kmetijsko zemljišče, po ceni
504,50 SIT/m2, kar znese 12.612,00 SIT.
34. Sklene se pogodba z Joţetom Trilar, Gogalova ulica 5, Kranj, Štefanijo Trilar, Škofjeloška
c. 50, Kranj in Tatjano Gros, Škofjeloška c. 50, s katero Mestna občina Kranj kupi 27 m2
stavbišča, parc. št. 573/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni 6.450,67 SIT/m2, kar
znese 174.168,00 SIT.
Poleg kupnine se plača še odškodnina za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 18 m v znesku
37.440,00 SIT.
35. Sklene se pogodba s Stanetom Rozmanom, Škofjeloška c. 30, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi 64 m2 travnika, parc. št. 558/3 k.o. Straţišče kot kmetijsko zemljišče, po
ceni 715,40 SIT/m2, kar znese 45.786,00 SIT.
36. Sklene se pogodba z Antonom Hafner, Škofjeloška c. 24, Kranj in Brivsko frizerskim
podjetjem Kranj, Tomšičeva ul. 3, Kranj, s katero se kupi 15 m2 dvorišča, parc. št. 192/2 k.o.
Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni 7.218,14 SIT/m2, kar znese 108.272,00 SIT.
37. Sklene se pogodba z Rimokatoliškim ţupnijstvom Straţišče, s katero Mestna občina Kranj
kupi 15 m2 dvorišča, parc. št. 288/3 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče, po ceni 7.218,14
SIT/m2, kar znese 108.272,00 SIT.
Investitor rekonstrukcije ceste se zavezuje na lastne stroške ponovno zgraditi dekorativni
oporni zid višine 0,50 m in dolţine 8 m.
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9. PRODAJA DELA SKUPNIH PROSTOROV - SUŠILNICE
Mestna občina Kranj soglaša z odprodajo skupnega prostora - sušilnice v izmeri 16.10 m2 na
podstrešju stanovanjske hiše na naslovu Trg Rivoli 9, Metodu Ostanku in sicer za kupnino
431 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
Stroške v zvezi s pogodbo (sestava pogodbe, prometni davek, overitev pri notarju in vpis v
zemljiško knjigo) nosi kupec, Metod Ostanek.

16. seja Sveta MOK z dne 5.6.1996
2. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejmejo se spremembe Statuta Mestne občine Kranj.
3. SPREMEMBE POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se osnutek sprememb poslovnika Sveta Mestne občine Kranj in hkrati se naloţi
Statutarno pravni komisiji, da pri pripravi predloga upošteva načelo, da naj bi bili akti in drugi
sklepi Sveta MOK dostopni širši javnosti in predlaga ustrezne rešitve.
4. DENACIONALIZACIJA
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičencu Grašič Janezu kot nadomestno
premoţenje za podrţavljeno zemljišče parc. št. 252 v velikosti 6.599 m2 in parc. št. 248 v
velikosti 773 m2, oboje vl. št. 621 k.o. Klanec, v skupni vrednosti 195.947,76 DEM, dodeli
enosobno stanovanje št. 37 v Ulici Tuga Vidmarja 2 v Kranju v tolarski protivrednosti
78.596,41 DEM, poslovne prostore v podpritličju zgradbe Gubčeva ulica 1 v Kranju v tolarski
protivrednosti 62.961,70 DEM, stanovanje v II. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe
Glavni trg 20 v Kranju v tolarski protivrednosti 41.337,00 DEM in neodplačani del stanovanja
št. 44 v Ulici Tuga Vidmarja 6 v tolarski protivrednosti 11.765,83 DEM. Po tej poravnavi
upravičenec do Mestne občine Kranj nima več nobenih zahtevkov iz naslova
denacionalizacije.
2. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičencu Škrab Francu kot nadomestno
nepremičnino za podrţavljeno zemljišče, parc. št. 42 v izmeri 3.269 m2 in parc. št. 44/2 v
izmeri 1.324 m2 oboje vl. št. 119 k.o. Klanec dodeli vrstna stanovanjska zgradba Cesta 1.
maja 13 v Kranju v tolarski protivrednosti 92.865,36 DEM in stanovanje št. 3 v pritličju
stanovanjske zgradbe Koroška cesta 31 v Kranju v tolarski protivrednosti 28.401,75 DEM. Po
tej obravnavi upravičenec do Mestne občine Kranj nima več nobenih zahtevkov iz naslova
denacionalizacije.
5. PREDLOGI KOMISIJE ZA PRIPRAVO SLOVESNOSTI OB
PREŠERNOVIH JUBILEJIH
1. Svet Mestne občine Kranj potrjuje pobudo Komisije za pripravo slovesnosti ob Prešernovih
jubilejih za izgradnjo Osrednje knjiţnice "dr. France Prešeren" s koncertno dvorano in
zadolţuje strokovne sluţbe občine Kranj, da v roku 3 mesecev (do seje sveta v septembru)
pripravi ustrezen predlog.
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2. Mestni svet potrjuje pobude Komisije za pripravo slovesnosti ob Prešernovih jubilejih za:
- ureditev Prešernovega gaja
- izdajo Prešernovih pesmi v tujih prevodih (leta 1997, 1998, 1999, 2000);
- izdajo zbornika "Kranj v Prešernovem času",
- simpozij Prešernovih prevajalcev v letu 1999
in zadolţuje ustrezno sluţbo Mestne občine Kranj, da pripravi v roku 3 mesecev izhodišča za
izvedbo navedenih nalog.
6. KADROVSKE ZADEVE
1. Franc Jelovčan, rojen 1948, stanujoč Pot v Bitnje 63, Kranj, dipl. organizator, zaposlen
Iskra Pro Kranj, SDS, se imenuje za predsednika Odbora za druţbene dejavnosti.
2. Alešu Ţitniku, predlaganemu kandidatu za ravnatelja OŠ France Prešeren, daje Svet Mestne
občine Kranj pozitivno mnenje.
3. Niku Slaparju, predlaganemu kandidatu za ravnatelja OŠ Staneta Ţagarja, daje Svet
Mestne občine Kranj pozitivno mnenje.
4. Stanetu Koncu, predlaganemu kandidatu za ravnatelja OŠ Helena Puhar, daje Svet Mestne
občine Kranj pozitivno mnenje.
7. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
1. Svet MOK ni sprejel nobenega akta, na podlagi katerega bi občinska uprava lahko
zaračunavala sporno najemnino.
2. Svet MOK po predstavitvi stališč različnih skupin gostincev in OOZ Kranj zahteva od
občinske uprave, da svoje početje ustavi in očitno nezakonitost odpravi.
3. Mestna občina Kranj je dolţna zagotoviti normalno delovanje vseh športnih objektov, kot
tudi njihovo vzdrţevanje. Vsako oviranje normalnega delovanja športnih objektov je
nedopustno.
4. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da sklepi v zvezi s problematiko športa v Kranju,
sprejeti na 7. seji sveta, niso bili izvršeni, kar lahko povzroči resno škodo, zato svet zahteva
čimprejšnjo izvršitev teh sklepov.

17. seja Sveta MOK z dne 3.7.1996
1. SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z
DNE 5.6.1996 IN PREGLED IZVRŠITVE SKLEPOV
Svet Mestne občine Kranj opozori Drţavni zbor na pomanjkljivosti Zakona o lokalni
samoupravi tako, da bo do prve naslednje seje oblikoval ustrezen tekst, ki bi ga obravnaval
kolegij predsednikov klubov svetnikov in bi ga potrdili s sklepom na prvi prihodnji seji.
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2. DENACIONALIZACIJA
1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Upravne enote Kranj.
2. Denacionalizacijski zahtevki se bodo reševali sprotno v skladu z zakonom.
3. RAZVOJNI GOSPODARSKI NAČRT OBČINE
1. Strokovne sluţbe uprave Mestne občine Kranj naj pripravijo projektno nalogo za razpis pri
izdelavi razvojnega načrta Mestne občine Kranj.
2. Rok za izdelavo projektnega načrta je do prve naslednje seje, ki bo predvidoma v
septembru.
4. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
A) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Škofjeloške ceste
1. Sklene se pogodba z Viktorijo Zaplotnik, Ješetova ulica 14 D, s katero Mestna
občina Kranj kupi 20 m2 vrta, parc. št. 559/2 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče
po ceni 6.450,67 SIT/m2, kar znese 129.013,00 SIT.
2. Sklene se pogdba z Marijo Rozman, Srednje Bitnje 12, Ţabnica, s katero Mestna
občina Kranj kupi 211 m2 travnika, parc. št. 551/1 k.o. Straţišče kot kmetijsko
zemljišče po ceni 945,00 SIT/m2, kar znese 199.395,00 SIT.
3. Sklene se pogodba z Jankom Benedikom, Seljakovo naselje 9, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 8 m2 pašnika, parc. št. 50/6 k.o. Straţišče kot stavbno
zemljišče po ceni 6.662,90 SIT/m2, kar znese 53.303,00 SIT.
Kupec zemljišča se zavezuje izvajati rekonstrukcijo ceste tako, da ne bo poškodoval
rastočih cipres in izdelati ograjo iz plastificirane ţice z betonskim podstavkom v
skupni višini 1,5 m in dolţini 21,5 m.
Zaradi bliţine avtobusne postaje se kupec zavezuje izplačati enkratno odškodnino v
znesku 190.00,00 SIT.
4. Sklene se pogodba z Mirkom Bajţeljem, Škofjeloška cesta 41 A, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj menja pribliţno 75 m2 zemljišča, parc. št. 1227/1 k.o.
Straţišče za 75 m2 zemljišča s parc. št. 61/3 k.o. Straţišče, katerega lastnik je
Mirko Bajţelj. Ker gre za enakovredna zemljišča, ni finančnih posledic menjalne
pogodbe.
5. Sklene se pogodba z Andrejem Kriţnarjem, Hafnerjeva pot 1, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj menja pribliţno 26 m2 zemljišča s parc. št. 174 k.o. Straţišče
za 26 m2 zemljišča s parc. št. 576 k.o. Straţišče, katerega lastnik je Andrej Kriţnar.
ker gre za enakovredna zemljišča, ni finančnih posledic menjalne pogodbe.
Mestna občina Kranj prevzema tudi obveznosti postavitve drogov javne razsvetljave
na notranjem robu pločnika, ureditve odvodnjavanja meteorne vode, postavitev
visokih robnikov na zunanji strani pločnika in zagotovitve poteka energetski vodov
v cestnem telesu.
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B) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
1. Sklene se pogodba z Ivanom Grašičem, Jezerska cesta 14 A, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 22 m2 dvorišča, parc. št. 27/2 k.o. Primskovo kot
stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese 160.690,00 SIT.
2. Sklene se pogodba z Joţetom Kljunom, Jezerska cesta 13, Kranj in Marijo Kljun,
Jezerska cesta 11, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi 28 m2 dvorišča, parc.
št. 237/7 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese
204.514,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za sadno drevo v znesku 56.250,00 SIT in
odškodnino za trajni nasad roţ v znesku 13.200,00 SIT. Kupec se zavezuje na
lastne stroške prestaviti obstoječo ţično ograjo.
3. Sklene se pogodba z Joţetom Egartom, Milje 25, Visoko, s katero Mestna občina
Kranj kupi 6 m2 dvorišča, parc. št. 232/2 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po
ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese 48.824,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za ţivo mejo iz ligustra v dolţini 20 m v
znesku 20.00,00 SIT.
4. Sklene se pogodba z Milico Globočnik, Pšata 9, Cerklje, s katero Mestna občina
Kranj kupi 9 m2 travnika, parc. št. 53 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po
ceni 7.304,09 SIT/,2, kar znese 65.737,00 SIT.
5. Sklene se pogodba s Franjom in Marijo Jerebic, Jezerska cesta 37, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 13 m2 dvorišča, parc. št. 65 k.o. Primskovo kot stavbno
zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese 94.953,00 SIT.
6. Sklene se pogodba z Marjanom Novakom, Jezerska cesta 67, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 10 m2 sadovnjaka, parc. št. 133/3 k.o. Primskovo kot
stavbno zemljišče po ceni 6.742,23 SIT/m2, kar znese 67.422,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za 20 m ţive meje iz gabra v znesku
20.00,00 SIT.
7. Sklene se pogodba z Joţkom, Nado, Vilijem in Bredo Beguš, Jezerska cesta 50,
Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi 12 m2 stavbišča, parc. št. 11/5 k.o.
Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.34,9 SIT/m2, kar znese 87.649,00 SIT.
8. Sklene se pogodba z Joţkom in Nado Beguš, Jezerska cesta 50, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 22 m2 travnika, parc. št. 11/4 k.o. Primskovo kot
stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese 160.690,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za 18 m ţive meje iz gabra v znesku
99.000,00 SIT in odškodnino za okrasno drevo v znesku 35.000,00 SIT.
9. Sklene se pogodba s Stanislavom Celarjem, Jezerska cesta 48, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 18 m2 dvorišča, parc. št. 13/4 k.o. Primskovo kot
stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese 131.473,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za 6 m ţive meje iz gabra v znesku
22.000,00 SIT.
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10. Sklene se pogodba z Milanom Studejem - Ivom, Jezerska cesta 46, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi 10 m2 dvorišča, parc. št. 19 k.o. Primskovo kot stavbno
zemljišče po ceni 7.304,00 SIT/m2, kar znese 73.041,00 SIT.
11. Sklene se pogodba z Olgo, Alenko in Mojco Jarc, Jezerska cesta 65 A, Kranj, s
katero Mestna občina Kranj kupi 13 m2 sadovnjaka, parc. št. 123/1 k.o. Primskovo
kot stavbno zemljišče po ceni 6.742,23 SIT/m2, kar znese 87.649,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za 10 m ţive meje iz ligustra v znesku
28.000,00 SIT.
12. Sklene se pogodba z Janezom Koširjem, Jezerska cesta 19, Kranj in Ano Starc, Na
Jasi 10, Trţič, s katero Mestna občina Kranj kupi 35 m2 dvorišča, parc. št. 237/8
k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2, kar znese
255.644,00 SIT. Kupec se zavezuje plačati odškodnino za 13 m grede z roţami v
znesku 145.300,00 SIT in prestaviti obstoječo ograjo iz pletene ţice.
C) Pridobivanje zemljišč za obnovo ceste Ţablje - Čadovlje
1. Sklene se pogodba s Celar Ano, Ţablje št. 4, 4204 Golnik, na podlagi katere Mestna občina
Kranj plača odškodnino za odstranitev treh jablan in ene hruške, ki je potrebna zaradi obnove
ceste Ţablje-Čadovlje na parc. št. 477 k.o. Babni vrt, po ceni 10.000,00 SIT/kom, kar znese
skupaj 40.000,00.
2. Sklene se pogodba s pravnim-(i-a) naslednik-om(i-a) Cuderman Marijane, Ţablje št. 3,
4204 Golnik, takoj po izvedeni zapuščinski obravnavi, na podlagi katere Mestna občina Kranj
zaradi obnove ceste Ţablje-Čadovlje plača odškodnino za odstranitev drvarnice po ceni
100.000,00 SIT, odstranitev divjega kostanja brez vrednosti in odstranitev oreha po ceni
15.000,00 SIT, vse na parc. št. 464 k.o. Babni vrt, kar znese skupaj 115.000,00 SIT.
D) Pridobivanje zemljišč za obnovo ceste Britof-Šenčur
1. Predlagatelja se opozori na pomanjkljivosti 3. in 4. predlagane pogodbe.
2. Sklene se pogodba z Erţen Frančiško, Britof 338, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 38 m2, na parc. št. 757 k.o. Britof in del
kmetijskega zemljišča na površini 66 m2, na parc. št. 693, po ceni 900,00 SIT/m2, kar znese
skupaj 93.600,00 SIT.
3. Sklene se pogodba s Fende Joţefom, Britof 90, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi
del kmetijskega zemljišča na površini 79 m2, na parc. št. 750 k.o. Britof, po ceni 900,00
SIT/m2, kar znese 71.100,00 SIT.
4. Sklene se pogodba s pravnim-i naslednik(om)-i Ţibert Franc, Britof 38, takoj po izvedeni
zapuščinski obravnavi, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 30
m2, na prarc. št. 639 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar znese 9.000,00 SIT.
5. Sklene se pogodba s pravnim-i naslednik(om)-i Zabret Joţa, Britof 68, takoj po izvedeni
zapuščinski obravnavi, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 99
m2, na parc. jšt. 701 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar znese 29.700,00 SIT.
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6. Sklene se pogodba s Sajovic Francem, Britof 34, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del gozda na površini 27 m2, na parc. št. 627 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar
znese 8.100,00 SIT.
7. Sklene se pogodba z Ţirovnik Terezijo, Britof 40, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del gozda na površini 31 m2, na parc. št. 629 in 630 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2,
kar znese 9.300,00 SIT in kupi del gozda na površini 56 m2, na parc. št. 766 in 769 k.o.
Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar znese 16.800,00 SIT.
8. Sklene se pogodba s Pičman Petrom, Britof 47, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi
del gozda na površini 11 m2, na parc. št. 622 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar znese
3.300,00 SIT.
9. Sklene se pogodba s Sajovic Antonom, Orehovlje 4, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del gozda na površini 96 m2, na parc. št. 618 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar
znese 28.800,00 SIT in kupi del kmetijskega zemljišča na površini 211 m2, na parc. št. 759 in
691 k.o. Britof, po ceni 900,00 SIT/m2, kar znese 189.900,00 SIT.
10. Sklene se pogodba z Lukanc Cirilom, Orehovlje 10, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi del gozda na površini 50 m2, na parc. št. 635 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2 in
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 92 m2, na parc. št. 698 k.o. Britof, po ceni 900,0
SIT/m2, kar znese skupaj 97.800,00 SIT.
11. Sklene se pogodba z Bobnar Joţem, Na vasi 4, Voglje, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 11 m2, na parc. št. 696 k.o. Britof, po ceni
900,00 SIT/m2, kar znese 9.900,00 SIT.
12. Sklene se pogodba z Urbančič Ivano, Predoslje 5, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 55 m2, na parc. št. 758 k.o. Britof, po ceni 900,00
SIT/m2, kar znese 49.500,00 SIT.
13. Sklene se pogodba s Koleţnik Ljudmilo, Britof 79, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 120 m2, na parc. št. 711 k.o. Britof, po ceni 900,00
SIT/m2, kar znese 108.000,00 SIT.
14. Sklene se pogodba z Orehar Joţefom, Predoslje 3, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 8 m2, na parc. št. 697 k.o. Britof, po ceni 900,00
SIT/m2, kar znese 7.200,00 SIT.
15. Sklene se pogodba z Okorn Albinom, Pipanova cesta 37, Šenčur, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 31 m2, na parc. št. 760 k.o. Britof, po ceni
300,00 SIT/m2, kar znese 9.300,00 SIT.
16. Sklene se pogodba s Sedlar Frančiško, Britof 87, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 7 m2, na parc. št. 694 k.o. Britof, po ceni 900,0
SIT/m2, kar znese 6.300,00 SIT.
17. Sklene se pogodba s Prestor Janezom, Pipanova 20, Šenčur, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del gozda na površini 48 m2, na parc. št. 634 k.o. Britof, po ceni 300,00
SIT/m2, kar znese 14.400,00 SIT.
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18. Sklene se pogodba z Bizjak Janezom, Jezerska cesta 39, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del gozda na površini 75 m2, na parc. št. 636,637 in 638 k.o. Britof, po ceni
300,00 SIT/m2, kar znese 22.500,00 SIT.
19. Sklene se pogodba z Babič Terezijo, Britof 36, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del gozda na površini 13 m2, na parc. št. 765 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar
znese 3.900,00 SIT.
20. Sklene se pogodba z Litaj Zenonom, Vrečkova 5, Kranj, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 12 m2, na parc. št. 754 k.o. Britof, po ceni
900,00 SIT/m2, kar znese 10.800,00 SIT.
21. Sklene se pogodba z Mlakar Ivano, Trnovlje 5, Cerklje in Jelenc Petrom, Vrhovo 16,
Radeče, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 17
m2, na parc. št. 753 k.o. Britof, po ceni 900,00 SIT/m2, kar znese 15.300,00 SIT.
22. Sklene se pogodba s Kovač Florijanom, Suha pri Predosljah 32, takoj po izbrisu plombe v
zemljiškoknjiţnem izpisku, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini
33 m2, na parc. št. 625 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar znese 9.900,00 SIT.
23. Sklene se pogodba z Zupanc Ano, Predoslje 14 in Sajovic Ivano, Predoslje 14, na podlagi
katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 33 m2, na parc. št. 762 k.o. Britof, po
ceni 300,00 SIT/m2, kar znese 9.900,00 SIT.
24. Sklene se pogodba z Gašperšič Terezijo, Srednja vas 130, Šenčur, na podlagi katere
Mestna občina Kranja kupi del kmetijskega zemljišča na površini 24 m2, na parc. št. 692 k.o.
Britof po ceni 900,00 SIT/m2, kar znese 21.600,0 SIT. IZVRŠENO
25. Sklene se pogodba s Štempihar Heleno, Predoslje 1, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi del gozda na površini 56 m2, na parc. št. 623 in 764 k.o. Britof, po ceni 300,00
SIT/m2, kar znese 16.800,00 SIT in kupi del kmetijskega zemljišča na površini 65 m2 na
parc. št. 763 in 710 k.o. Britof, po ceni 900,00 SIT/m2, kar znese 58.500,00 SIT.
26. Sklene se pogodba s Cuderman Janezom, Kalinškova 13, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 114 m2, na parc. št. 752 k.o. Britof,
po ceni 900,00 SIT/m2, kar znese 102.600,0 SIT.
27. Sklene se pogodba s Pičman Tomaţem, Britof 39, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del gozda na površini 34 m2, na parc. št. 768 k.o. Britof, po ceni 300,00 SIT/m2, kar
znese 10.200,00 SIT.
28. Sklene se pogodba s Sedlar Stanislavom, Britof 87, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi del kmetijskega zemljišča na površini 17 m2, parc. št. 695 k.o. Britof, po ceni 900,00
SIT/m2, kar znese 15.300,00 SIT.
29. Sklene se pogodba s Kmetijsko zadrugo Sloga Kranj, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 75 m2, parc. št. 692 k.o. Britof, po ceni
900,00 SIT/m2, kar znese 67.500,00 SIT.
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30. Sklene se pogodba z Alič Alojzem-Dušanom, Ljubljana, Grablovičeva 32, na podlagi
katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 24 m2, na parc. št. 631 k.o. Britof, po
ceni 300,00 SIT/m2, kar znese 7.200,00 SIT.
5. REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1996
V OBDOBJU JANUAR - MAREC
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z "Realizacijo proračuna Mestne občine Kranj za leto
1996 v obdobju januar-marec".
Svet o poročilu na tej seji ne bo odločal.
Vsa vprašanja in pobude podane v razpravi na seji sveta se posredujejo občinski upravi.
6. PROBLEMATIKA ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
1. Svet Mestne občine Kranj zahteva od uprave Mestne občine Kranj, da nemudoma izvrši vse
sklepe, ki jih je ob obravnavanju zadeve "Zahtevek KS Tenetiše za odškodnino" Svet Mestne
občine Kranj sprejel na svoji 13. seji, dne 28.2.1996 in takoj izplača odškodnine krajanom
Tenetiš.
2. Izvede naj se razširitev deponije v Tenetišah v okviru obstoječega ureditvenega načrta tako,
da se prostor, namenjen za posebne odpadke, uporabi za odlaganje komunalnih odpadkov.
7. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA SMUČARSKI CENTER
GORENJA SAVA - OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za Smučarski center Gorenja Sava.
2. Osnutek ureditvenega načrta se za čas enega meseca javno razgrne v prostorih Mestne
občine Kranj (soba 197) in v Krajevni skupnosti Gorenja Sava. Med javno razgrnitvijo
oddelek za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve organizira javno razpravo tako, da bo
zaključena konec meseca septembra.
3. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS in na oglasnih deskah Mestne občine
Kranj ter Krajevne skupnosti Gorenja Sava.
8. SPREMEMBA DRUŢBENEGA PLANA OBČINE KRANJ IN SPREMEMBA
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA ŠKOFJELOŠKO
HRIBOVJE
1. Sprejmejo se spremembe druţbenega plana občine Kranj za leto 1986-19990. Spremembe
se grafično prikaţejo na kartografski dokumentaciji k planu v M 1:5000, z datumom februar
1996.
2. Sprejmejo se spremembe prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje.
Spremembe se vnesejo v grafične prikaze v M 1:5000, z datumom februar 1996.
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9. SPREMEMBA POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG
94. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj se spremeni tako, da se glasi: "Statut in drugi
normativni akti Mestne občine Kranj se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedila aktov se objavijo tudi v Gorenjskem glasu". (amandma)
Sprejme se spremembe Poslovnika Mestne občine Kranj.
10. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje komisije za krajevne skupnosti
Imenuje se Komisija za krajevne skupnosti, ki jo sestavljajo predsedniki svetov vseh
krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - kot sledi:
1. KS BESNICA
14. KS OREHEK-DRULOVKA
2. KS BITNJE
15. KS PLANINA
3. KS BRATOV SMUK
16. KS PODBLICA
4. KS BRITOF
17. KS PRIMSKOVO
5. KS CENTER
18. KS PREDOSLJE
6. KS ČIRČE
19. KS STRAŢIŠČE
7. KS GOLNIK
20. KS STRUŢEVO
8. KS GORENJA SAVA
21. KS TENETIŠE
9. KS GORIČE
22. KS TRSTENIK
10. KS HUJE
23. KS VODOVODNI STOLP
11. KS JOŠT
24. KS ZLATO POLJE
12. KS KOKRICA
25. KS ŢABNICA
13. KS MAVČIČE
Predsednik in namestnik Komisije za krajevne skupnosti imenuje komisija izmed svojih
članov na svoji prvi - konstitutivni seji.
B) Mnenje k imenovanju ravnatelja
Petru Škrjancu, predlaganemu kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Kranj, daje Svet Mestne
občine Kranj pozitivno mnenje.
C) Mnenje k imenovanju ravnatelja
Ivanu Brajdiču, predlaganemu kandidatu za ravnatelja OŠ Jakoba Aljaţa, daje Svet Mestne
občine Kranj pozitivno mnenje.
D) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Center za socialno
delo Kranj - sklep 15. seje Sveta MOK
Sklep Sveta Mestne občine Kranj, sprejet na 15. seji dne 15.5.1996 pod točko 5/7, se
spremeni tako, da se iz sklepa črta predstavnika ustanovitelja.
11. SPORAZUM O KORIŠČENJU TAKS ZA OBREMENJEVANJE VODE
Sprejme se sporazum o koriščenju taks za obremenjevanje vode s pripombami podanimi v
razpravi.
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18. seja Sveta MOK z dne 9.10.1996
2. ODLOK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O POSLOVNIH
STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH ZA OBMOČJE MESTNE
OBČINE KRANJ - PREDLOG IN PRAVILNIK O NAČINU IN POGOJIH
ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM - PREDLOG
Odločanje o Odloku o prenehanju veljavnosti Odloka o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih za območje Mestne občine Kranj in Pravilniku o načinu in pogojih oddajanja
poslovnih prostorov v najem se preloţi na prvo prihodnjo sejo, s tem, da se predlagatelj
opredeli do predlogov iz razprave in jih pismeno argumentirano zavrne ali vključi v besedilo
omenjenega pravilnika.
3. ODKUPI ZEMLJIŠČ
1.
Statutarno pravni komisiji se naloţi, da preuči oba temeljna akta, ki urejata delo Sveta MOK,
tako Statut MOK kot tudi Poslovnik Sveta MOK in da predlaga vse tiste spremembe, ki so
potrebne, da se nekatere komisije ne preobremeni, da se ostalim komisijam ne zmanjšuje
pristojnosti, ki izhajajo iz njihove funkcije in naslova ter, da se delo organov Sveta MOK
primerno uredi.
2.
Sklene se pogodba z Ljudmilo Borak, Škofjeloška c. 20, Kranj, s katero Mestna
občina
Kranj kupi 12 m2 njive in 189 m2 dvorišča parc. št. 186/2 in 85 m2 hiše s
parc. št. 87 obe
k.o. Straţišče za ceno 10.334.828,00 SIT.
3.
Svet MOK zadolţi upravo MOK, da obvezno zagotovi udeleţbo pristojnega delavca
MOK, ki bo predstavil predlagano gradivo tudi na odborih.

uprave

7. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
1. Mestna občina Kranj pristopa k podpisu pisma o dobrih namerah za izvajanje
pomoči starejšim občanom, ki ga je pripravil Dom upokojencev Kranj. Za podpis
pisma se pooblasti ţupana MOK, g. Vitomirja Grosa.
2. Sprejme se pobuda vaške skupnosti Hrastje, da se naselje Hrastje priključi k Mestni
občini Kranj.

Nadaljevanje 18. seje Sveta MOK z dne 16.10.1996
3. ODKUPI ZEMLJIŠČ
I.
Sklene se pogodba z Gorenjskim tiskom, Mirka Vadnova 6, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj proda 380 m2 zemljišča v naravi pot, parc. št. 931/7 k.o. Kranj kot stavbno zemljišče po
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ceni 15.917,71 SIT/m2 kar znese 6.048.730,00 SIT, s tem, da se pred podpisom pogodbe od
kupca pridobi izjavo, da bo ta pot še vedno v javni rabi.
II. Pridobitev zemljišča za razširitev zemljišča na Kokrici
Sklene se pogodba z Joţefo Sodnik, Pivka 9, Naklo kot prodajalko in Petrom Sodnik, Pivka
11, Naklo kot udeleţencem, s katero Mestna občina Kranj kupi 13.095 m2 travnika parc. št.
94/1 k.o. Kokrica kot kmetijsko zemljišče po ceni 3,50 DEM/m2, kar znese skupaj 45.832,50
DEM, pri čemer je kupec dolţan poravnati kupnino v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila in to takoj po overovitvi podpisa prodajalke.
III. Pridobitev zemljišča za skakalni center na Gorenji Savi
Sprejme se ponudba za odkup zemljišča parc. št. 1018 k.o. Straţišče, s katero Mestna občina
Kranj odkupi 5.298 m2 zemljišča, od katerega je 924 m2 stavbnega zemljišča, preostali del
zemljišča pa je kmetijsko zemljišče. Cena za kmetijsko zemljišče znaša za 1 m2 120 SIT, kar
znese za 4.374 m2 524.800,00 SIT in cena za 1 m2 stavbnega zemljišča znaša 2.000 SIT, kar
znese za 924 m2 1.848.000,00 SIT.
V skladu z sprejeto ponudbo se pripravi pogodba, s katero se zavezuje Mestna občina Kranj
poleg kupnine, plačati še prometni davek in stroške zemljiškoknjiţnega vpisa.
IV. Sklenitev menjalne pogodbe Ul. XXXI. divizije
Sklene se menjalna pogodba z SGP Gradbinec p.o., Nazorjeva 1, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj menja zemljišče s parc. št. 321/17 za zemljišče s parc. št. 257/38 obe k.o. Rupa.
V. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
1.
Sklene se pogodba z Andrejem Erţen, Jezerska cesta 10, Kranj; do 1/2 in Joţetom Prelovšek,
Jezerska cesta 10, Kranj do 1/2, s katero Mestna občina Kranj kupi 25 m2 travnika, poti parc.
št. 258/6 in 258/7 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09 SIT/m2 kar znese
182.602,00 SIT.
Kupec se zavezuje namesto odškodnine za vrednost ţive meje (50.600,00 SIT) zgraditi na
svoje stroške betonsko ograjo v dolţini 22-ih metrov in višini obstoječe ograje skupaj z vrati
za osebni dostop.
2.
Sklene se pogodba s Cecilijo Vesel, Jezerska cesta 69, Kranj do 1/3, Jolando Peternelj,
Mlakarjeva 24, Kranj do 1/3 in Marjanom Peternelj, Jezerska cesta 82, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi 25 m2 dvorišča parc. št. 135/2 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče kar
znese 168.555,00 SIT.
Kupec se zavezuje zgraditi na svoje stroške ograjo montaţnih elementov v dolţini 10-ih
metrov in višini 1,80 metra.
3.
Sklene se pogodba z Joţetom Knific, Jezerska cesta 84, Kranj do 1/2 in Joţico Knific,
Jezerska cesta 84, Kranj do 1/2, s katero Mestna občina Kranj kupi 17 m2 dvorišča parc. št.
139/1 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 6.742,23 SIT/m2 kar znese 114.618,00
SIT.
Kupec se zavezuje na svoje stroške zgraditi na severni strani stanovanjskega objekta dodatni
dovoz in vgraditi na svetlobnem jašku pocinkano mreţo.
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4.
Sklene se pogodba z Jordanom Glavina, Jezerska cesta 64, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 12 m2 dvorišča parc. št. 3 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 6.742,23
SIT/m2 kar znese 80.907,00 SIT.
Kupec se zavezuje nadomestiti obstoječo ograjo z novo ograjo iz pocinkane pletene ţice na
ţeleznih stebrih skupno z vrati na dvorišče v skupni dolţini 15 m.
5.
Sklene se pogodba z Angelo Kavčič, Jezerska cesta 33, Kranj, s katero Mestna občina Kranj
kupi 13 m2 dvorišča parc. št. 60/1 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09
SIT/m2, kar znese 94.953,00 SIT.
Kupec se zavezuje na svoje stroške prestaviti ţe obstoječo ograjo skupaj z vrati.
Kupec se zavezuje izplačati odškodnino za vrednost asfaltiranega zemljišča v znesku
32.500,00 SIT.
6.
Sklene se pogodba z Joţico Košnik, Jezerska cesta 51, Kranj, s katero Mestna občina Kranj
kupi 26 m2 dvorišča parc. št. 81/1 in 80 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni
7.304,09 SIT/m2, kar znese 189.906,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za rušenje dela stanovanjske hiše v izmeri 7,50 x 0,50
m, to je 3,75 m2. Višina odškodnine za porušeni del stanovanjskega objekta pa znaša
238.687,00 SIT.
Kupec se zavezuje na svoje stroške zgraditi oz. prestaviti betonsko ograjo v dolţini 13
metrov, skupaj z ţeleznimi dvokrilnimi vrati, izdelati nov pod, vključno z ustreznimi
izolacijami v delu objekta, kjer bo zgrajen nov zunanji zid, le-tega toplotno in hidro izolirati,
prestaviti ustrezne elekto priključke, okno in ustrezna podstrešna okna.
7.
Sklene se pogodba z Stanetom Bizjak, Jezerska cesta 39, Kranj, s katero Mestna občina Kranj
kupi 20 m2 dvorišča parc. št. 66 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09
SIT/m2, kar znese 146.082,00 SIT.
8.
Sklene se pogodba z Ivanom in Ano Jaklič, Jezerska cesta 6, Kranj, vsak do 1/2, s katero
Mestna občina Kranj kupi 34 m2 dvorišča, sadovnjaka oz. dela poti parc. št. 256/5, 256/6 in
256/7 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 8.990,00 SIT, kar znese 305.660,00 SIT.
Kupec se zavezuje nadomestiti obstoječo ograjo v dolţini 28 metrov z novo, enake izvedbe, z
pomičnimi ţeleznimi vrati dolţin 6 m in juţno ograjo povezati z novo ograjo, pravokotno in
da se dovozna vrata prestavijo iz zahodne ograje na juţno ograjo.
Kupec se zavezuje izplačati odškodnino za nasad roţ v dolţini 22 m in širine 1 m v znesku
70.400,00 SIT.
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9.
Sklene se pogodba z Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije p.o.,
Bleiweisova 6, Kranj, ki ga zastopa direktor mag. Drago Štefe, s katero Mestna občina Kranj
kupi 15 m2 zelenice parc. št. 958/4 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.046,71
SIT/m2, kar znese 105.701,00 SIT in 10 m2 dvorišča parc. št. 239/19 k.o. Primskovo kot
stavbno zemljišče po ceni 7.633,94 SIT/m2, kar znese 76.339,00 SIT.
10.
Sklene se pogodba z Pavlo Stare, Jezerska c. 11, Kranj do 3/8, Tatjano Šunkar, Jezerska c. 11,
Kranj do 3/8 in Francom Šunkar, Jezerska c. 11, Kranj do 1/4, s katero Mestna občina Kranj
kupi 39 m2 njive parc. št. 238/5 k.o. Primskovo kot stavbno zemljišče po ceni 7.304,09
SIT/m2, kar znese 284.860,00 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za vrednost ligustra dolţine 18 m v znesku 117.000,00
SIT, ter za nasade roţ, sadnega drevja, lamelne ograje v znesku 78.800,00 SIT.
VI. Prodaja zemljišča s parc.št. 930/2 k.o. Kranj
Sklene se pogodba z Iskra Commerce Trgovina d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, s katero
Mestna občina Kranj proda 800 m2 zemljišča, v naravi zelenica parc. št. 930/2 k.o. Kranj kot
stavbno zemljišče po ceni 15.917,71 SIT/m2 kar znese 12.734.168,00 SIT.
Sredstva pridobljena s prodajo zemljišča se namenijo za financiranje izgradnje koncertne
dvorane.
VII. Pridobitev zemljišča za rekonstrukcijo ceste na Šmarjetno goro
Sklene se pogodba z Ano Medja, Delavska cesta 47, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi
85 m2 dvorišča parcelna številka 983/3 k.o. Straţišče kot stavbno zemljišče po ceni 2.873,30
SIT/m2 kar znese 241.170,50 SIT.
Kupec se zavezuje plačati odškodnino za vrednost sadnega drevja v znesku 89.600,00 SIT.
Kupec se zavezuje, da bo na svoje stroške zgradil nadomestne stopnice v skladu z projektno
dokumentacijo: projekt PZI rekonstrukcija ceste na Šmarjetno goro - sprememba od P1 do P9
- PPK številka projekta 5454.
VIII. Pridobivanje zemljišč za obnovo lokalne ceste skozi Drulovko
1. Sklene se pogodba z Jurica Štefanijo, Drulovka 45, Kranj, Jurica Marjanom, Sr. vas pri
Šenčurju 159, Šenčur, Jurica Ivanko, Drulovka 45, Kranj in Jurica, preje Moškon Kristino,
Stošičeva ulica 4, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi zemljišče parc. št. 563/26 k.o.
Drulovka - cesta v izmeri 69 m2 po ceni 4.595,08 SIT/m2, kar znese 317.060,00 SIT.
2. Sklene se pogodba z Rafaelom Dagarinom, Drulovka 45a, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi zemljišče parc. št. 563/28 k.o. Drulovka - cesta v izmeri 18 m2
po ceni 4.595,08 SIT/m2, kar znese 82.711,00 SIT.
3. Sklene se pogodba s Pavlo Virčič, Drulovka 49, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi zemljišče parc. št. 563/30 k.o. Drulovka - cesta v izmeri 2 m2 po ceni
4.595,08 SIT/m2, kar znese 9.190,00 SIT.
4. Sklene se pogodba z Rado Virant, Drulovka 50, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi zemljišče parc. št. 563/31 k.o. Drulovka - cesta v izmeri 35 m2 po ceni
4.595,08 SIT/m2, kar znese 160.828,00 SIT.
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5. Sklene se pogodba z Martino Tomše, Drulovka 55, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi zemljišče parc. št. 577/4 k.o. Breg ob Savi - cesta v izmeri 100 m2 po
ceni 4.595,08 SIT/m2, kar znese 459.508,00 SIT.
6. Sklene se pogodba s Francem Suhadolnikom, Drulovka 55, Kranj, s katero
Mestna občina Kranj kupi zemljišče parc. št. 577/10 k.o. Breg ob Savi - cesta v
izmeri 14 m2 po ceni 4.595,08 SIT/m2, kar znese 64.331,00 SIT. Poleg kupnine
se plača še odškodnina za 13 m ţive meje iz gabra po ceni 2.580,00 SIT/m, kar
znese 33.540,00 SIT.
IX. Pridobivanje zemljišč za obnovo ceste Kokrica - avtocesta
1. Sklene se pogodba z Janezom Ovsenikom, Predoslje 41, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 3209 m2,na parc.št. 316/1 k.o.Kokrica
po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese skupaj 2.246.300,00 SIT.
2. Sklene se pogodba s Frančiško in Cirilom Vehovcem, Rupa 16, Kranj, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 56 m2 ,na parc.št. 609
k.o.
Kranj, po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese 39.200,00 SIT.
3. Sklene se pogodba s pravnim naslednikom po pokojnem Francu Podpeskarju, Dolţanova
pot 5, Kranj, takoj po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 194 m2, na parc.št. 615 k.o.
Kranj, po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese 135.800,00 SIT.
4. Sklene se pogodba z Alojzijem Strnišo, Dolţanova pot 4, Kranj, na podlagi katere
Mestna
občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 265 m2, na parc.št. 616
k.o.Kranj,
po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese 185.500,00 SIT.
5. Sklene se pogodba z Janezom Brešarjem, Huje št.13, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 120 m2, na parc.št. 625 k.o.
Kranj, po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese 84.000,00 SIT.
6. Sklene se pogodba z Marijo Nunar, Mlaška cesta 67, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del kmetijskega zemljišča na površini 300 m2, na parc.št. 624, k.o.
Kranj, po ceni 700,00 SIT/m2, kar znese 210.000,00 SIT.
7. Sklene se pogodba z Beti in Rajkom Boţilovičem, Šorlijeva 10, Kranj, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi del stavbnega zemljišča na površini 48 m2, na parc.št. 316/12
k.o. Kokrica in kupi del stavbnega zemljišča na površini 28 m2, na parc.št. 316/14, k.o.
Kokrica, po ceni 4.412,00 SIT/m2, kar znese skupaj 335.312,00 SIT.
8. Sklene se pogodba z Neţo Rebolj, Kroţna ul.14, Kranj, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi del stavbnega zemljišča na površini 5 m2, na parc.št. 316/11 k.o. Kokrica, po
ceni 4.412,00 SIT/m2, kar znese 22.060,00 SIT.
9. Sklene se pogodba z Ano Flajnik, Pestotnikova ul.13, Kranj in Jurijem Rihtaršičem,
Golniška cesta 13, Kranj, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del stavbnega
zemljišča na površini 4 m2, na parc.št.316/8 k.o. Kokrica, po ceni 4.412,00 SIT/m2, kar

52
znese 17.648,00 SIT.
10. Sklene se pogodba z Jurijem Rihtaršičem, Golniška cesta 13, Kranj, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi del stavbnega zemljišča na površini 24 m2, na parc.št. 316/7
k.o. Kokrica, po ceni 4.412,00 SIT/ m2, kar znese 105.888,00 SIT.
11. Sklene se pogodba Nedeljkom in Kosovko Brajič, Zlato polje 2a, Kranj, na podlagi
katere Mestna občina Kranj kupi del stavbnega zemljišča na površini 8 m2, na parc.št.
316/16 k.o. Kokrica, po ceni 4.412,00 SIT/ m2, kar znese 35.296,00 SIT.
12. Sklene se pogodba z Jernejem Vogrinom, Ilovka 2, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del gozda na površini 200 m2, na parc.št. 619 k.o. Kranj, po
ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese 140.000,00 SIT.
13. Sklene se pogodba z Antonom Roblekom, Mlaška cesta 68, Kranj, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 150 m2, na parc.št. 620 k.o. Kranj, po
ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese 105.000,00 SIT.
14. Sklene se pogodba s Heleno Jagodic, roj. Remic ter Heleno Jagodic, Ilovka 8, Kranj,
Viktorjem Jagodicem, Polica 1, Naklo in Ropret Pavlo, roj. Jagodic, Hotemaţe 47 b,
Preddvor, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 1106 m2,
na parc.št. 610 k.o.Kranj in kupi del gozda na površini 296 m2, na parc. št. 611, k.o.
Kranj, po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese skupaj 981.400,00 SIT.
15. Sklene se pogodba z Mercator-KŢK Kmetijstvom Kranj oz. s takratnim lastnikom,
Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, po izbrisu plombe iz zemljiške knjige, na
podlagi katere Mestna občina Kranj kupi del gozda na površini 2 m2, na parc.št. 604
k.o. Kranj, kupi del gozda na površini 466 m2, na parc. št. 607, k.o. Kranj in kupi del
gozda na površini 777 m2, na parc. št. 608, k.o. Kranj, po ceni 700,00 SIT/ m2, kar znese
skupaj 871.500,00 SIT.
16. Sklene se pogodba z Ivanom Mačkom, Strahinj št.20, Naklo, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi del gozda na površini 4 m2, na parc.št. 318/1 k.o. Kokrica, po ceni
700,00 SIT/ m2, kar znese 2.800,00 SIT.

4. DENACIONALIZACIJA
1.
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičenki Švelc Frančiški kot nadomestno
premoţenje za podrţavljeno zemljišče parc.št. 183 in 184, oboje vl.št. 118 k.o. Huje, v izmeri
8.837 m2 in tolarski protivrednosti 236.743,23 DEM dodeli enosobno mansardno stanovanje
št. 29 v stanovanjskem bloku Levstikova 3 v Kranju v tolarski protivrednosti 31.859,18 DEM,
enosobno stanovanje s kabinetom št. 17 na Savski cesti 2 v Kranju v tolarski protivrednosti
82.943,34 DEM, poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe v Tomšičevi ulici
13 v Kranju v tolarski protivrednosti 34.982,36 DEM in poslovni prostor v I. nadstropju
poslovno stanovanjske zgradbe v Tavčarjevi ul. 22 v Kranju v tolarski protivrednosti
70.742,32 DEM. Po tej poravnavi upravičenka do Mestne občine Kranj nima več nobenih
zahtevkov iz naslova denacionalizacije.
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2.
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičencu Josipu Ţontarju kot del nadomestnega
premoţenja za podrţavljeno zemljišče parc. št. 927 k.o. Kranj v izmeri 5.149 m2 in tolarski
protivrednosti 344.880,02 DEM ter upravičenki Ani Ţontar kot del nadomestnega premoţenja
za podrţavljeno zemljišče parc. št. 928/2 k.o. Kranj v izmeri 1.075 m2 in tolarski
protivrednosti 28.801,40 DEM v ustreznem deleţu dodeli naslednje nadomestno premoţenje:
garsonjero št. 9 na Kidirčevi cesti 6b v Kranju v tolarski protivrednosti 60.113,00 DEM,
stanovanje št. 4 na Kidričevi cesti 43 v Kranju v tolarski protivrednosti 65.705,91 DEM,
poslovni prostor v podpritličju zgradbe na Oldhamski 14 v Kranju v tolarski protivrednosti
39.832,84 DEM, poslovni prostor v severozahodnem prizidku na Oldhamski 14 v tolarski
protivrednosti 42.496,36 DEM in poslovni prostor v jugovzhodnem prizidku na Oldhamski 14
v tolarski protivrednosti 47.397,91 DEM.
O ostalem delu nadomestnega premoţenja v tolarski protivrednosti 118.135,40 DEM, za
katerega je še zavezanec Mestna občina Kranj, bo odločeno kasneje.
5. NAKUP IN PRODAJA STANOVANJ
1.
Predmetna stanovanja se odprodajo najemnikom stanovanj in sicer po ceni, razvidni iz
sodnih cenitev. Upošteva se tolarska protivrednost DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve prodajne pogodbe. Kupci 30 % pogodbene vrednosti
plačajo v roku 15 dni od podpisa pogodbe, preostanek kupnine pa v 180 zaporednih
mesečnih obroki z letno obrestno mero T+4%.
2.
Ge. Mileni Bobera, Kidričeva 33, Kranj, se odproda stanovanje v Kranju, Kidričeva 33
za ceno 74.835,05 DEM s tem, da v 15 dneh po podpisu pogodbe plača 20 % pologa
oz. 17.000 DEM.
6. REALIZACIJA PRORAČUNA MOK ZA LETO 1996 V OBDOBJU
JANUAR - JUNIJ
1. Svet MOK ugotavlja, da se je seznanil s poročilom o realizaciji proračuna MOK za leto
1996 v obdobju januar-junij ter s pripombami Odbora za finance in nalaga
izvrševalcu proračuna MOK, da pismeno odgovori na predloge, pripombe
in vprašanja, postavljene v današnji razpravi, do prve naslednje seje sveta.
2. Svet MOK nalaga izvrševalcu proračuna, da na naslednji seji sveta poroča
o izvajanju 19. in 20. člena Odloka o proračunu MOK za leto 1996.
3. Svet MOK daje pobudo za rebalans proračuna MOK za leto 1996.
4. Svet MOK zahteva dosledno uresničevanje ţe sprejetih sklepov v zvezi z
proračunom v skladu s pooblastili, ki so mu dana po 92. členu Statuta MOK.
5. Svet MOK ponavlja poziv resornim odborom in komisijam, da se ne vključujejo v delo
sveta zgolj po posameznih zadevah, ampak, da podobne prilike kot je današnja, izkoristijo
za celovit in sistematičen nadzor politike, ki se jo uresničuje z
proračunskimi prihodki in njihovo porabo.
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7. PROBLEMATIKA BOLNIŠNICE NA GOLNIKU
Svet Mestne občine Kranj na podlagi pobude svetnika dr. Janeza Remškarja in stališča
Odbora za druţbene dejavnosti posreduje gradivo o problemih na področju interne medicine v
UKC - Univerzitetnem inštitutu za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik na Ministrstvo za
zdravstvo in pooblašča: prim. dr. Janeza Remškarja - svetnika, g. Eda Resmana - svetnika in
go. Vesno Paljk - predstojnico Oddelka za druţbene dejavnosti Mestne občine Kranj, da v
zvezi s to problematiko organizirajo sestanek na Ministrstvu za zdravstvo, kjer naj postavijo
naslednja vprašanja:
1. Ali se v UKC - Univerzitetnem inštitutu za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik res
zapira oddelek za kardiovaskulatorno rehabilitacijo?
2. Kaj je Ministrstvo za zdravstvo storilo za takojšnjo strokovno ustrezno zagotovitev
kontinuitete dela na oddelku po odhodu kardiologa?
3. Na zmanjšanje dejavnosti ter teţave pri sprejemanju napotenih bolnikov so opozorili
ţe tudi zdravniki Zdravstvenega doma Kranj ter s tem v zvezi pisali na ministrstvo.
Odgovor se je nanašal izključno na urgenco, ki pa seveda ni edini pereč problem
4. Kje in kako bo ob zmanjševanju kardiovaskularne diagonostike in ustrezne terapije
zagotovljeno zdravljenje bolnikov iz področja Kranja, Trţiča in Škofje Loke?
Svet Mestne občine Kranj pooblašča ţupana Mestne občine Kranj, g. Vitomirja Grosa, za
koordinatorja dogovarjanj, ki se nanašajo na problematiko bolnišnice na Golniku.

19. seja Sveta MOK z dne 27.11.1996
2. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE
KRANJ 1996
1. Za leto 1996 se podelita dve Listini o priznanju Mestne občine Kranj in sicer:
a) Gospodu ALBINU MASTENU iz Britofa 290 za uspešno delo v krajevni
skupnosti
b) KRAJEVNI SKUPNOSTI PRIMSKOVO za uspešno delo in razvoj Primskovega
2. Za leto 1996 se podelita dve Veliki plaketi Mestne občine Kranj in sicer:
a) Gospodu MIHI MOHORJU iz Kranja, Vodopivčeva ul. 3 za ţivljenjsko delo na
področju izobraţevanja in kulture
b) Gospodu FRANCU HRIBARJU iz Kranja, Ješetova ul. 12b za uspešno delo na
področju servisne in vzdrţevalne dejavnosti
3. PREDLOG ZA PODELITEV VELIKE IN MALIH PREŠERNOVIH
PLAKET ZA LETO 1996
1. Za leto 1996 se podeli ena Velika Prešernova plaketa, ki jo prejme
gospod LOJZE DOMANJKO za dolgoletno delo na gledališkem področju,
predvsem za delo z mladimi
2. Za leto 1996 se podeli štiri Male Prešernove plakete, ki jih prejmejo:
a) gospodična BARBARA BAŠAR za pomembno delo na folklornem področju in
oţivljanju ljudskega petja
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b) gospa ZVEZDANA ČUJOVIČ za delo pri kulturni vzgoji mladih literatov, na
gledališkem, novinarskem in filmskem področju
c) gospa KLAVDIJA DEBELJAK za delo na pedagoškem, plesnem in
koreografskem področju
č) gospod JAKOB VREČEK za uspešno delo na pevskem in gledališkem področju
5. POMANJKLJIVOSTI ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je moţnost učinkovitega nadzora
zakonodajnega nad izvršilnim delom oblasti eden temeljnih pogojev za demokracijo.
2. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je Zakon o lokalni samoupravi pomanjkljiv,
kar povzroča teţave pri delu novonastalih občin, še posebej v mestnih občinah ter
predlaga Drţavnemu zboru, da pomanjkljivosti čimprej odpravi.
3. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je velik del teţav pri delu novih občin
povzročil amandma o neposredni volitvi ţupanov, ki je bil sprejet v zadnji fazi
zakonodajnega postopka, saj Drţavni zbor hkrati ni ustrezno prilagodil ostalih
določb Zakona o lokalni samoupravi.
4. Svet Mestne občine Kranj predlaga, da se Zakon o lokalni samoupravi spremeni
tako, da bo svetu omogočeno učinkovito in nemoteno izvajanje vseh njegovih
funkcij. Samo taka ureditev bo občankam in občanom v korist.

20. seja Sveta MOK z dne 11.12.1996
1. ODKUP STANOVANJA
Stanovanje na Vodopivčevi 12 Mestna občina Kranj proda ge. Beti Valič po cenitvi sodnega
cenilca Vinka Brezarja. Kupec plača 30 % kupnine 15 dni po podpisu pogodbe, preostanek pa
v 180 mesečnih obrokih s pripadajočimi obrestmi T + 4 %.
2. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
I.
Sklene se pogodba o odplačnem prenosu pravice uporabe s Trgovskim podjetjem Kokra
Kranj, na podlagi katere Trgovsko podjetje Kokra Kranj prenese na Mestno občino Kranj
stavbno zemljišče - del ulic na površini 641 m2, na parc. št. 944/4 k.o. Kranj, po ceni 7.011,71
SIT/m2, kar znese 4,501.514,00 SIT.
II.
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu pravice uporabe z Mercatorjem - KŢK Kranj, na
podlagi katere Mercator - KŢK Kranj prenese na Mestno občino Kranj pot parc. št. 216 k.o.
Praše.
III. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Škofjeloške ceste
1. Sklene se pogodba s podjetjem Sava Kranj, Industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih
izdelkov, p.o. Škofjeloška cesta 6, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi 225 m2 stavbišča
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- travnika, parc. št. 337/2 in 292/1, obe k.o. Straţišče, kot stavbno zemljišče, po ceni 9.576,35
SIT/m2, kar znese 2.154.679,00 SIT.
2. Sklene se pogodba s Stanislavom Golobom, Škofjeloška cesta 21, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi 130 m2 sadovnjaka, parc. št. 293, k.o. Straţišče, kot stavbno zemljišče, po
ceni 7.867,37 SIT/m2, kar znese 1.022.758,00 SIT.
IV. Pridobitev zemljišča za rekonstrukcijo Ţupančičeve ulice
KS Huje se zaprosi za stališče v zvezi s problematiko rekonstrukcije Ţupančičeve ulice, ki ga
bo Svet Mestne občine Kranj obravnaval na prvi prihodnji seji.
V. Pridobivanje zemljišč za ţe obnovljeno lokalno cesto L-3817 Tenetiše-Trstenik
1. Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu pravice uporabe s KS Tenetiše, na podlagi
katere KS Tenetiše prenese na Mestno občino Kranj kmetijsko zemljišče na površini 494
m2, na parc. št. 168/1 k.o. Tenetiše.
2.

Sklene se pogodba z Marijo Grašič, Tenetiše 23, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi stavbno zemljišče na površini 11 m2, na parc. št. 166/5 k.o. Tenetiše, po ceni
3.704,74 SIT/m2, kar znese 40.752,00 SIT.

3.

Sklene se pogodba z Marijo in Francem Grašičem, Tenetiše 23 ter Radom Grašičem,
Tenetiše 79, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini
13 m2, na parc. št. 166/3 k.o. Tenetiše, po ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 48.162,00
SIT.

4.

Sklene se pogodba z Janezom Koširjem, Tenetiše 29, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 45 m2, na parc. št. 179/3 k.o. Tenetiše po ceni
3.704,74 SIT/m2, kar znese 166.713,00 SIT in kmetijsko zemljišče na površini 51 m2, na
parc. št. 164/1, na površini 43 m2, na parc. št. l64/2 in na površini 406 m2, na parc. št.
187, vse k.o. Tenetiše po ceni 293,08 SIT/m2, kar znese l46.540,00 SIT, za vse skupaj pa
znese 313.253,00 SIT.

5.

Sklene se pogodba z Ljudmilo in Jankom Kriţajem, Tenetiše 66, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 10 m2, na parc. št. 156/3 k.o.
Tenetiše, po ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 37.047,00 SIT.

6.

Sklene se pogodba z Marjanom Markovičem, Tenetiše 67, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 35 m2, na parc. št. 154/4 k.o. Tenetiše,
po ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 129.666,00 SIT.

7.

Sklene se pogodba z Alojzijem Vidicem, Tenetiše 69, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 99 m2, na parc. št. 156/7 k.o. Tenetiše po ceni
3.704,74 SIT/m2, kar znese 366.769,00 SIT.

8.

Sklene se pogodba z Milošem in Darko Kern, Tenetiše 27, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 74 m2, na parc. št. 180/1 k.o. Tenetiše,
po ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 274.150,00 SIT.
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9.

Sklene se pogodba z Marijo Draksler, Tenetiše 28, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 129 m2, na parc. št. 156/1 k.o. Tenetiše, po
ceni 293,08 SIT/m2, kar znese 37.807,00 SIT.

10. Sklene se pogodba z Alojzom Vindišarjem, Tenetiše 30, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 178 m2 na parc. št. 184/2 in na površini 462 m2
na parc. št. 190/1 k.o. Tenetiše po ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 2,371.034,00 SIT in
kmetijsko zemljišče na površini 40 m2 na parc. št. 213/1, na površini 1.659 m2, na parc.
št. 214 in na površini 189 m2 na parc. št. 215, vse k.o. Tenetiše po ceni 293,08 SIT/m2,
kar znese 553.335,00 SIT, vse skupaj pa znese 2,924.369,00 SIT.
11. Sklene se pogodba z Igorjem Bodlajem, Tenetiše 50A, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 310 m2, na parc. št. 191/2 k.o. Tenetiše po ceni
3.704,74 SIT/m2, kar znese 1,148.469,00 SIT.
12. Sklene se pogodba z Vinkom, Matejo in Tanjo Krvina, Tenetiše 60, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 55 m2, na parc. št. 191/1 k.o.
Tenetiše, po ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 203.760,00.
13. Sklene se pogodba s Heleno in Dušanom Jenkom, Tenetiše 59, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 53 m2, na parc. št. 190/2 k.o. Tenetiše
po ceni 3.704,74/m2, kar znese 196.351,00 SIT.
14. Sklene se pogodba s Pavlo Finţgar, Tenetiše 58, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi stavbno zemljišče na površini 39 m2, na parc. št. 190/3 k.o. Tenetiše, po ceni
3.704,74 SIT/m2, kar znese 144.485,00 SIT.
15. Sklene se pogodba z Ljudmilo, Janezom, Andrejem in Miro Bohinc, Tenetiše 11a, na
podlagi katere Mestna občina Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 134 in 23 m2,
na parc. št. 203 in 204 k.o. Tenetiše, po ceni 293,08 SIT/m2, kar znese 46.013,00 SIT.
16. Sklene se pogodba z Dano Fende, Goriče 11, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi
kmetijsko zemljišče na površini 899 m2, na parc. št. 237 k.o. Tenetiše, po ceni 293,08
SIT/m2, kar znese 263.479,00 SIT.
17. Sklene se pogodba s pravnim naslednikom po pokojni Roudi Mariji, Tenetiše 3, z Lucijo
Štirn, Visoko 23 in z Doro Sajevic, Goriče 26a, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi kmetijsko zemljišče na površini 19 m2 na parc. št. 212/1, na površini 50 m2 na parc.
št. 212/2, na površini 61 m2 na parc. št. 212/3 in na površini 104 m2 na parc. št. 212/4,
vse ko.o. Tenetiše, po ceni 390,78 SIT/m2, kar za vse skupaj znese 74.539,00.
18. Sklene se pogodba z Joţetom Grosom, Sr. vas 16, na podlagi katere Mestna občina Kranj
kupi kmetijsko zemljišče na površini 530 m2 na parc. št. 998 k.o. Babni vrt, po ceni
227,95 SIT/m2, kar znese 120.813,00 SIT.
19. Sklene se pogodba z Joţetom Urbancem, Zg. Bela 24, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 47 m2 na parc. št. 1001 in na površini 580 m2
na parc. št. 1002 k.o. Babni vrt, po ceni 293,08 in 227,95 SIT/m2, kar znese 180.700,00
SIT.
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20. Sklene se pogodba z Vinkom Benedičičem, Kokrica, Pokopališka 12, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 467 na parc. št. 1000 k.o.
Babni, vrt po ceni 293,08 SIT/m2, kar znese 136.868,00 SIT.
21. Sklene se pogodba z Zofijo Cuderman, Babni vrt 6, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 282 m2 na parc. št. 999 k.o. Babni vrt, po
ceni 293,08 SIT/m2, kar znese 82.648,00 SIT.
22. Sklene se pogodba z Joţetom Koširjem, Trstenik 50, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 153 m2, na parc. št. 989, na površini 963 m2
na parc. št. 988 in na površini 67 m2 na parc. št. 987, vse ko.o. Babni vrt, po ceni 227,95,
293,08 in 390,78 SIT/m2, kar vse skupaj znese 343.294,00 SIT.
23. Sklene se pogodba s pravnim naslednikom po pokojnem Antonu Štefetu, Pangeršica 7,
na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 1044 m2, na
parc. št. 1008/2 k.o. Babni vrt, po ceni 293,08 SIT/m2, kar znese 305.975,00 SIT.
24. Sklene se pogodba z Janezom in Angelo Dolinar, Trstenik 13, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 79 m2, na parc. št. 981 in na površini
534 m2, parc. št. 1011/1 k.o. Babni vrt, po ceni 293,08 SIT/m2, kar znese 179.658,00
SIT.
25. Sklene se pogodba z Joţetom Ribnikarjem, Srednja vas 11, na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi kmetijsko zemljišče na površini 1.426 m2, na parc. št. 1010/4 in na
površini 268 m2, na parc. št. 1012/1 k.o. Babni vrt, po ceni 293,08 SIT /m2, kar znese
496.477,00.
26. Sklene se pogodba z Rokom Studenom, Pangeršica 1, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 23 m2, na parc. št. 1011/2 k.o. Babni vrt, po
ceni 3.704,74 SIT/m2, kar znese 85.209,00 SIT.
27. Sklene se pogodba z Barbaro Urbanec, Trstenik 32, s Francko Škofic, Trstenik 32a in
Marijo Naglič, Trstenik 35a, na podlagi katere Mestna občina Kranj kupi kmetijsko
zemljišče na površini 398 m2, na parc. št. 933 k.o. Babni vrt, po ceni 455,91 SIT/m2. kar
znese 181.452,00 SIT.
28. Sklene se pogodba s Frančiško Gregorc, Trstenik 4, na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 4 m2, na parc. št. 742 k.o. Babni vrt, po ceni
3.704,74 SIT/m2, kar znese 14.819,00.
29. Sklene se pogodba s Frančiško in Ivanom Gregorcem, Trstenik 4, na podlagi katere
Mestna občina Kranj kupi stavbno zemljišče na površini 64 m2, na parc. št. 741 k.o.
Babni vrt, po ceni 3.7o4,74 SIT/m2, kar znese 237.103,00.
3. ODLOK O TAKSI ZA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV
V TENETIŠAH
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Odbora za prostorsko urejanje in
gospodarsko infrastrukturo in se strinja s smernicami, ki jih je postavil omenjeni odbor za
reševanje te problematike.
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4. REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1996
V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji proračuna Mestne občine
Kranj za l. 1996 v obdobju januar - september, s tem, da priporoča Nadzornemu odboru, da
le-ta posveti posebno pozornost tistim postavkam, na katere so podane pripombe.
5. RENOMINACIJA
Svet Mestne občine Kranj ocenjuje, da je potrebno zadeve, navedene v predlagani
renominaciji proračuna MOK za l. 1996 urediti z rebalansom - to je z Odlokom o spremembi
proračuna MOK za l. 1996. Svet bo predlagani odlok uvrstil kot prvo točko dnevnega reda na
prvo prihodnjo sejo sveta, ki bo 18.12.1996, da ne bi za Mestno občino Kranj nastale
škodljive posledice.
6. PREMOŢENJSKA BILANCA
Svet MOK ugotavlja, da premoţenjski bilanci nista popolni in predlaga
predlagatelju, da
nadaljuje oz. pospeši aktivnosti za uskladitev premoţenjskega stanja z novonastalimi
občinami na območju nekdanje občine Kranj.
7. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MOK (RAZNO)
1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da ravnanje ţupana v zvezi z ukinitvijo
profesionalnih tajnikov v krajevnih skupnostih ni v skladu s statutom.
2. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve Republike Slovenije se pozove
k podpisu zakupne pogodbe, ki jo je pripravila uprava Mestne občine Kranj in
tako omogoči gradnjo prizidka k Osnovni šoli Helene Puhar za potrebe
Varstveno delovnega centra Kranj.

21. seja Sveta MOK z dne 18.12.1996
1. ODLOK O SPREMEMBI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 1996
1. Naslov obravnavanega odloka se spremeni v Odlok o spremembi Odloka o
proračunu Mestne občine Kranj za leto 1996.
2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto
1996 v predloţenem besedilu.
2. IDEJNA ZASNOVA - V2 (GRADBINČEVA JAMA, PERIVNIK)
1. V predlaganem sklepu se v 1. odstavku besedilo:”Z najugodnejšim
interesentom” nadomesti z “Z najugodnejšimi interesenti” in 2. odstavek se v
celoti spremeni v: “Pogoji javnega razpisa se pred objavo le-tega predloţijo
v potrditev Svetu Mestne občine Kranj.”
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2. Objavi se javni razpis, s katerim Mestna občina Kranj ugotovi interes za gradnjo
objektov po idejni zasnovi V2 na območju “Perivnik” in “Gradbinčeva jama”.
Z najugodnejšimi ponudniki bo Mestna občina Kranj sklenila pogodbo.
Pogoji javnega razpisa se pred objavo le-tega predloţijo v potrditev Svetu
Mestne občine Kranj.
3. Svetu Mestne občine Kranj naj občinska uprava hkrati s predloţitvijo
pogojev javnega razpisa, predloţi tudi odgovor na postavljeno vprašanje svetnika
g. Dolharja, kaj bo s stanovalci, ki so naseljeni v gradbiščnih barakah in v menzi.
3. NEPREMIČNINE
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin
dogovorno plača denarno odškodnino za zemljišče, ki je potrebno za obnovo in
razširitev Osnovne šole Lucijan Seljak Kranj. Ocenjena vrednost zemljišča znaša
830.819,92 DEM oziroma povprečno 45,026 DEM za m2 zemljišča v skupni izmeri
18.452 m2. Namesto dela odškodnine se dodeli Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin
stanovanje v 1. nadstropju stavbe Šempeterska 50 v Kranju v vrednosti
64.594,61 DEM, tako da ostane za plačilo tolarska protivrednost v višini
766.225,31 DEM.
Denarna odškodnina za zemljišče se nakaţe Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin
potem, ko bo umaknil denacionalizacijsko zahtevo v delu, ki se nanaša na zgoraj
omenjeno zemljišče.
2. Odproda se zasedeno trisobno stanovanje št. 1 na naslovu Kidričeva 12, Kranj v izmeri
83,40 m2 najemniku Šemrl Antonu, in sicer za kupnino 52.824 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Stroške v zvezi s pogodbo (prometni davek, overitev pri notarju in vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec, sestavo pogodbe pa prodajalec.
Kupec plača 30 % pogodbene vrednosti ob podpisu pogodbe, preostali del pa v 180-ih
zaporednih mesečnih obrokih z letno obrestno mero T + 4 %.
3. Odproda se trisobno zasedeno stanovanje v izmeri 83,04 m2 na naslovu Koroška 31, Kranj,
in sicer za kupnino 37.354,80 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe, sedanji najemnici Majdi Janeţič.
Stroške v zvezi s pogodbo, prometni davek, overitev pri notarju in vpis v zemljiško knjigo,
nosi kupec, sestavo pogodbe pa prodajalec.
Kupec plača 30 % kupnine ob podpisu pogodbe, preostanek pa v 180 zaporednih mesečnih
obrokih z letno obrestno mero T + 4 %.
4. Mestna občina Kranj soglaša z odprodajo skupnega prostora v večstanovanjskem objektu
na naslovu C. 1 maja 61, Kranj v izmeri 5 m2, in sicer za kupnino 2.897,17 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.

61
Stroške v zvezi s pogodbo (sestava pogodbe, prometni davek, overitev pri notarju in vpis v
zemljiško knjigo) nosi kupec.
5. Mestna občina Kranj podari poslovne prostore na naslovu C. Staneta Ţagarja 27, Kranj,
Medobčinski organizaciji slepih in slabovidnih Kranj.
6. Svetu Mestne občine Kranj naj se predloţijo vsi ustrezni podatki, ki bodo potrdili izvršitev
sklepa 2. točke 14. seje Sveta MOK z 3.4.1996, ki se glasi:
V zvezi z odkupom objekta na Tomšičevi 34 v Kranju pa se pridobijo podatki, in sicer: kdo je
prodajalec, sodna cenitev in program uporabe objektov. Sedanji lastnik je dolţan zagotoviti,
da je stavba prazna, sicer se pogodba ne realizira.
4. URGENCA ZA REŠITEV PREDLOGOV ZA ODPIS ZAPADLIH
OBVEZNOSTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
1. Svet Mestne občine Kranj poziva Davčno upravo Kranj, da ustavi postopek o odpisu
zapadlih obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
prosilcev: Gimnazije Kranj, Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj in
Centra za socialno delo, do naslednje seje sveta, ko bo svet odločal o odpisu
zapadlih obveznosti. Prosilci za odpis zapadlih obveznosti morajo do naslednje
seje sveta predloţiti podatke oz. razloţiti razloge neplačila nastalih obveznosti.
Občinska uprava naj do seje sveta, na kateri bo svet odločal o odpisu zapadlih
obveznosti, predloţi natančna pisna pojasnila v zvezi z nastankom zastaranja
obveznosti od leta 1992.
2. Svet Mestne občine Kranj poziva Davčno upravo Kranj, da ustavi postopek o odpisu
zapadlih obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
prosilca IBI Kranj, do naslednje seje sveta, ko bo svet odločal o odpisu
zapadlih obveznosti. Prosilec za odpis zapadlih obveznosti mora do naslednje
seje sveta predloţiti podatke oz. razloţiti razloge neplačila nastalih obveznosti.
Občinska uprava naj do seje sveta, na kateri bo svet odločal o odpisu zapadlih
obveznosti, predloţi natančna pisna pojasnila v zvezi z nastankom zastaranja
obveznosti od leta 1992.
5. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA SMUČARSKI CENTER
GORENJA SAVA - PREDLOG
Sprejme se Odlok o ureditvenem načrtu za Smučarski center Gorenja Sava - predlog
izglasovanima dopolnitvama.
6. OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MOK ZA LETO 1997
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997, s
tem, da mora predlagatelj pri pripravi predloga Odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 1997 upoštevati pripombe, podane v razpravi pri
sprejemanju osnutka tega odloka; v kolikor pa ne bodo upoštevane, pa mora
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pismeno obrazloţiti vzrok za njihovo neupoštevanje. Na sejo, na kateri bo
predloţen predlog Odloka o proračunu Mestne občine Kranj, mora biti dan tudi
osnutek oz. predlog akta, s katerim bo določena politika v zvezi z
gospodarjenjem stanovanj v skladu s 15. členom Odloka o proračunu Mestne
občine Kranj.
7. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MOK (RAZNO)
1. Janezu Grašiču, kandidatu za ravnatelja OŠ Matija Čop Kranj, daje Svet
Mestne občine Kranj pozitivno mnenje.
2. Mestna občina Kranj, kot soustanoviteljica javnega zavoda, soglaša s
spremembami in dopolnitvami Statuta Gorenjske lekarne Kranj, ki jih je
Svet zavoda Gorenjska lekarna Kranj sprejel na 2. seji dne 16.10.1996.
3. Kidričeva cesta od kriţišča pri Zavarovalnici Triglav, do priključka na
magistralno cesto M1, se prekategorizira v regionalno cesto R 322 - A.

22. seja Sveta MOK z dne 26.2.1997
2. ODLOK O TAKSAH ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o taksah za obremenjevanje okolja, s tem, da mora predlagatelj pri
pripravi predloga tega odloka upoštevati vse pripombe, podane v razpravi, v kolikor pa ne
bodo upoštevane, pa mora pismeno obrazloţiti vzrok za njihovo neupoštevanje.
3. ODLOK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O POSLOVNIH
STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH ZA OBMOČJE MESTNE
OBČINE KRANJ - PREDLOG IN PRAVILNIK O NAČINU IN POGOJIH
ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM - PREDLOG
1. Sprejme se predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih za območje Mestne občine Kranj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 19/86), z
izglasovano dopolnitvijo.
2. Sprejme se predlog Pravilnika o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v najem,
z izglasovanima amandmajema.
4. KADROVSKE ZADEVE
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Odbor za adaptacijo in
razširitev Doma upokojencev Kranj i m e n u j e
FRANC JELOVČAN, rojen 1948, stanujoč Pot v Bitnje 63, Kranj, dipl. organizator dela,
zaposlen ISKRA PRO Kranj, predsednik Odbora za druţbene dejavnosti pri Svetu MOK.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
5. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MOK (RAZNO)
Mize in stole v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj se postavi v prejšnje stanje.
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23. seja Sveta MOK z dne 19.3.1997
2. PROBLEMATIKA PODJETJA PLANIKA KRANJ
1. Svet Mestne občine Kranj poziva Davčni urad Kranj, da z dnem sprejetja tega sklepa
prekine postopek prisilne izterjave, ki ga zaradi neplačanih sredstev iz naslova plačila
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč vodi proti podjetju Planika, Kranj, Savska loka 21.
Prekinitev postopka izterjave naj traja do sklenitve sporazuma z Mestno občino Kranj. Svet za
sklenitev sporazuma pooblašča ţupana Mestne občine Kranj.
2. Svet Mestne občine Kranj poziva Vlado Republike Slovenije ter pristojna ministrstva, da v
skladu s svojimi pristojnostmi pospešijo postopek finančne konsolidacije podjetja Planika in
nemudoma odobrijo potrebna sredstva za premostitev finančnih teţav, izplačilo plač ter
oţivitev proizvodnje oziroma ohranitev podjetja.
3. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - NEPREMIČNINE
1. Sklene se pogodba z Rimokatoliškim ţupnijstvom Kranj-Šmartin (Straţišče), Šolska ulica
1, Kranj, s katerim Mestna občina Kranj kupi 120 m2 zemljišča, parc. št. 287/1, k.o. Straţišče,
kot stavbno zemljišče, po ceni 7.867,37 SIT/m2, kar znese skupaj 944.084,00 SIT in betonski
zid ob cesti v vrednosti 70.400,00 SIT, skupaj 1.014.484,00 SIT.
Sredstva za plačilo kupnine se v skladu z začasnim financiranjem Mestne občine Kranj za leto
1997 plačajo iz postavke “Obnova mestnih cest”.
2. Mestna občina Kranj soglaša s prodajo skupnega prostora v mansardi objekta v Kranju,
Cesta Jaka Platiše 19, Branki Dinghauser in sicer za kupnino, ki za 4,19 % skupnega prostora
znaša 419,42 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe.
Vse stroške v zvezi s pogodbo plača Branka Dinghauser.
4. ŠTUDIJA PRIMARNIH CESTNIH POVEZAV MESTA KRANJA
1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s študijo primarnih cestnih povezav
mesta Kranja štev. 25201-0341/96-5/BŠ, 1996.
2. Nadaljuje se z delom pri pripravi sprememb prostorske planske dokumentacije
za območje mesta Kranja, pri čemer naj se upošteva pripombe Odbora za
prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo in članov Sveta MOK podanih
v razpravi pri obravnavanju študije.
3. Uprava MOK naj najkasneje do konca leta 1997 izdela študijo stoječega prometa
v Kranju s predlogi rešitev obstoječe problematike.
4. Uprava MOK naj čimprej predloţi Svetu MOK v potrditev akte za odkup
zemljišč od konca vzhodne vpadnice do mostu čez Kokro.
5. IZGRADNJA VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA KRANJ
1. Zemljišče za izgradnjo prizidka pri OŠ Helene Puhar se odproda Ministrstvu za
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delo, druţino in socialne zadeve.
2. Svet MOK priporoča upravi Mestne občine Kranj, da se aktivno vključi v dokončno
uskladitev interesov, tako, da se izgradnja varstveno delovnega centra Kranj ne
zavre.
6. UREDITEV POKOPALIŠČA NEMŠKIH VOJAKOV V KRANJU
Svet Mestne občine Kranj znova zadolţuje ţupana, da uredi vse potrebno za čimprejšnjo
ureditev pokopališča nemških vojakov v Kranju. Skrajni rok za dokončno ureditev je
30.6.1997.
Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da so bili zavlačevanje in zapleti v zvezi z ureditvijo
pokopališča nemških vojakov Kranju v sramoto.
8. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MOK (RAZNO)
1. Občinska uprava naj v roku 30-ih dni pripravi gradivo za razpravo o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča za l. 1996.
Gradivo naj obsega primerjavo višine tega prispevka v vseh slovenskih mestnih
občinah, prikaz porabe teh sredstev v Mestni občini Kranj v letu 1996 ter poročilo
o realizaciji izterjav iz tega naslova v Mestni občini Kranj v letu 1996.
To gradivo bo Svet MOK obravnaval na prvi naslednji seji po preteku zgoraj
navedenega roka.
2. Občinska uprava naj Svetu MOK najkasneje v roku pol leta predloţi študijo
trdnosti kranjskega pomola (stari del mesta Kranja do konca Pungarta) in v kolikor
je potrebno, naj se ta študija naroči pri strokovnem izvajalcu.

24. seja Sveta MOK z dne 2.4.1997
1. PROBLEMATIKA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ
1. Uprava Mestne občine Kranj naj v 30-ih dneh izdela osnutek Odloka za
ustanovitev Zavoda za šport in ga predloţi v potrditev Svetu Mestne občine
Kranj.
2. Uprava Mestne občine Kranj naj vzpostavi razmerje s Športno zvezo Kranj.
3. Potrebno je urediti status trenersko pedagoške sluţbe.
4. Uprava Mestne občine Kranj naj v 60-ih dneh predloţi Svetu MOK v
potrditev program razvoja športa v Mestni občini Kranj, ki naj zajema
naslednje elemente:
- športno vzgojo otrok in mladine,
- kakovosten in vrhunski šport (še posebej: nezgodna zavarovanja,
stimulacije za doseţene rezultate, zdravniške preglede, ligaški šport),
- športno rekreativno dejavnost odraslih,
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- športne prireditve, tekmovanja višjih ravni,
- športne objekte, organizacije in strokovne sluţbe.
Uprava Mestne občine Kranj naj hkrati predloţi pregled stanja v športnih objektih
in pregled predvidenih investicij na športnem področju.
5. Uprava MOK naj nemudoma poskrbi za obnovo in nujno potrebno
vzdrţevanje športnih objektov ter nadzor v športnem parku (stadion).
2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
KRANJ ZA LETO 1996
1. Predloţeni Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1996
se sprejme kot osnutek, s tem, da mora predlagatelj pri predloţitvi predloga tega
akta priloţiti še:
- poročilo o delu občinske uprave, ki naj vsebuje tudi stanje zaposlenih na dan
01.01.1996 in 31.12.1996,
- poročilo o stanju na področju druţbenih dejavnosti, cestnega in komunalnega
gospodarstva, še posebej o investicijah na teh področjih (začete, izvajane in
končane investicije ter investicijska vzdrţevanja s podatki o porabljenih sredstvih
skupaj in po posameznih virih),
- poročilo o stanju na področju stanovanjskega gospodarstva in intervencij v
gospodarstvo (razpisi, razpisni pogoji, sprejete vloge, rešene vloge, odobrena
sredstva, kontrole uporabe odobrenih sredstev glede na razpisne pogoje),
- poročilo o stanju terjatev in obveznosti proračuna Mestne občine Kranj.
V obrazloţitvi naj se navede tudi, koliko je bilo porabljenih sredstev iz drţavnega
proračuna, utemeljitev nastalih preseţkov, predvsem pri stanovanjskem
gospodarstvu, poraba l. 1995 kot izhodišče za primerjavo, podrobnejša utemeljitev
pri prekoračitvah proračunskih odhodkov na področju javne razsvetljave ter zunanje
ureditve in komunalne opremljenosti Mlaka-Grič ter podatek o številu potencialnih
zavezancev za plačevanje nadomestila za uporabo stavnega zemljišča.
2. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da občinska uprava za področje stanovanjskega
gospodarstva ni zagotovila poročevalca, zato o tem segmentu ni bilo
mogoče ustrezno razpravljati.
3. KADROVSKE ZADEVE
I. Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda
Gasilsko reševalne sluţbe Kranj i m e n u j e j o :
1. IGOR DOLHAR, rojen 1961, stanujoč Golniška c. 23, Kranj, ekonomski
tehnik, zaposlen Zavarovalnica Triglav Kranj - SNS (svetnik),
2. MIRO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoč Drulovka 17, Kranj, strojni tehnik,
direktor Aligator d.o.o. Kranj - LDS (svetnik),
3. ALOJZ JEŠE, rojen 1954, stanujoč Jama 26, Mavčiče, kmetovalec - SLS
(svetnik).
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
II. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega
zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj i m e n u j e :
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VESNA GORJUP, rojena 1965, stanujoča Sp. Besnica 61, Zg. Besnica, gimnazijski
maturant, nezaposlena - ZLSD.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
4. ODKUP STANOVANJA
Odproda se najemno stanovanje št. 8 v izmeri 44,20 m2 na naslovu Trg Prešernove brigade 5,
Kranj, in sicer za kupnino 62.891,45 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi z odprodajo stanovanja nosi kupec.
Kupec plača 30 % vrednosti ob podpisu pogodbe, preostali del pa v 180 zaporednih mesečnih
obrokih z letno obrestno mero T + 4 %.
5. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MOK (RAZNO)
I. 1. Ţupana Mestne občine Kranj, Vodnogospodarsko podjetje Kranj in
Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana se seznani z gradivom KS Primskovo
“Ogroţenost krajanov nad kanjonom reke Kokre”, z dne 1.4.1997.
2. Omogočiti je potrebno normalen pretok reke Kokre, ki je z začasno rešitvijo
udrtja breţine onemogočen.
3. Glede na dodatne vidne razpoke naj se nujno takoj naroči raziskavo tal
ob kanjonu reke Kokre na obreţnem delu.
4. Mestna občina Kranj naj nemudoma izda soglasje h lokacijskemu in
gradbenemu dovoljenju, da bo Javno podjetje Komunala Kranj lahko
začelo izvajati graditev kanalizacije na Primskovem.
II. 1. Plačilo vseh, še neporavnanih računov v zvezi objavljenimi čestitkami
Sveta MOK naj se nemudoma izvrši.
2. Predsednika Sveta Mestne občine Kranj, g. Branka Grimsa, se pooblašča za
podpisovanje naročilnic, potrebnih za izvrševanje protokola Sveta MOK, v
okviru sredstev, ki so v proračunu MOK predvidena za delovanje Sveta MOK.

25. seja Sveta MOK z dne 28.5.1997
2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
KRANJ ZA LETO 1996 - PREDLOG
Svetu Mestne občine Kranj naj ţupan MOK nemudoma predloţi v obravnavo in odločanje
Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997 - predlog.
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3. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA PO SKLEPU O ZAČASNEM
FINANCIRANJU POTREB IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ V
OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o realizaciji proračuna po Sklepu o
začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar - marec
1997.
Na vsa vprašanja, izpostavljena tekom razprave, naj uprava Mestne občine Kranj posreduje
pisne odgovore do prve prihodnje seje Sveta MOK.
4. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
I. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od:
1. POTOČNIK ANTONA, Jezerska c. 16 A, Kranj del zemljišča parc.št. 270/1 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 44 m2 in del zemljišča parc.št. 270/2 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 8 m2 po ceni 9.223,90 SIT za m2, kar
znese 479.643,00 SIT.
2. BEGUŠ JOŢKA in NADE, Jezerska c. 50, Kranj, del zemljišča parc.št. 11/4 k.o.
Primskovo - travnik v pribliţni izmeri 15 m2 po ceni 7.905,09 SIT za m2,
kar znese 118.576,00 SIT.
3. RIMSKOKATOLIŠKEGA ŢUPNIJSTVA KRANJ-PRIMSKOVO, Šuceva ul. 8,
Kranj del zemljšča parc.št. 34/2 k.o. Primskovo - travnik v pribliţni izmeri 20 m2
po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar znese 158.102,00 SIT s tem, da Mestna občina
Kranj vrne Ţupnijskemu uradu Kranj-Primskovo nacionalizirano zemljišče parc.št.
41/2 k.o. Primskovo - park v celotni površini 958 m2.
4. ZUPAN MARIJE, MATEJE in POLONCE, Jezerska c. 18, Kranj del zemljišča
parc.št. 51 k.o. Primskovo - dvorišče, stavbišče, zgradbe v pribliţni izmeri 19 m2
po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar znese 150.197,00 SIT.
5. ZUPAN MARIJE, Jezerska c. 18, Kranj del zemljišča parc.št. 52/1 k.o. Primskovo
- travnik v pribliţni izmeri 121 m2 po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar
znese 956.795,00 SIT in izdela ograjo v dolţini 51 m iz pletene plastificirane
ţice na ţeleznih stebrih višine 1 m in betonskem podstavku višine 0,30 m.
V tem primeru Mestna občina Kranj poleg vrednosti zemljišča zgradi ograjo zaradi
tega, ker se cesta popolnoma pribliţa objektu in ker gre za večjo površino
odkupljenega zemljišča.
6. CELAR STANISLAVA, Jezerska c. 48, Kranj del zemljišča parc.št. 13/4 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 12 m2 po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar
znese 94.861,00 SIT.
7. FENDE ANTONA, Jezerska c. 50, Kranj del zemljišča parc.št. 11/7 k.o. Primskovo
- travnik v pribliţni izmeri 12 m2 po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar znese 94.861,00
SIT.
8. FENDE STANISLAVA in ZELNIK LIDIJE, Jezerska c. 63, Kranj del zemljišča
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parc.št. 118/2 k.o. Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 8m2 po ceni 7.905,09
SIT za m2, kar znese 63.241,00 SIT.
9. BOHINC IVANE, Jezerska c. 70, Kranj del zemljišča parc.št. 1 k.o. Primskovo dvorišče v pribliţni izmeri 28 m2 po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar znese 221.342,00
SIT.
10.BEGUŠ IVANE, Gorenjska cesta 33 b, 4240 Radovljica in JOVIČ IVANE, Ul.
Franca Rozmana Staneta 3, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 2/3 k.o. Primskovo dvorišče v pribliţni izmeri 10 m2 po ceni 7.905,09 SIT za m2, kar znese 79.051,00
SIT.
11.LOGAR MIHAELA, Jezerska c. 116 A, LOGAR MARIJE in IGORJA, Jezerska c.
116 B in PODPESKAR JANE, Tupaliče 63, Preddvor del zemljišča parc.št. 947/2
k.o. Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 18 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2,
kar znese 131.346,00 SIT.
12. SNEDIC JOŢETA in MARIJE, Jezerska c. 120, Kranj del zemljišča parc.št. 948/6
k.o. Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 7 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 51.079,00 SIT.
13. OVSENIK ALOJZA, Jezerska c. 108 C in OVSENIK JOŢETA, Jezerska c. 78 A
del zemljišča parc.št. 942/6 k.o. Primskovo - pot v pribliţni izmeri 6 m2 po ceni
7.297,00 SIT za m2, kar znese 43.782,00 SIT.
14. OGRIN STANISLAVA, Jezerska c. 96, Kranj del zemljišča parc.št. 894 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 3 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 21.891,00 SIT.
15. JERMAN FRANČIŠKE, Jezerska c. 101, Kranj dle zemljišča parc.št. 944/8 k.o.
Primskovo - pot v pribliţni izmeri 5 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar znese
36.485,00 SIT.
16. JERMAN FRANCA, Jezerska c. 110 A del zemljišča parc.št. 944/3 k.o. Primskovo
- sadovnjak v pribliţni izmeri 30 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar znese
218.910,00 SIT.
17. KERN FRANCA, Jezerska c. 115, Kranj del zemljišča parc.št. 957/4 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 20 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 145.940,00 SIT.
18. SKODLAR ANGELE, Jezerska c. 118, Kranj del zemljišča parc.št. 948/3 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 12 m2 in del zemljišča parc.št. 948/4 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 124.049,00 SIT.
19. FENDE MARIJE, Jezerska c. 114 A, Kranj del zemljišča parc.št. 946/3 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 14 m2 in del zemljišča parc.št. 946/4 k.o.
Primskovo - pot v pribliţni izmeri 3 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar znese
124.049,00 SIT.
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20. ZUPANČIČ SLAVE, Jezerska c. 73, Kranj del zemljšča parc.št. 147/1 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 25 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 182.425,00 SIT.
21. ROZMAN DANICE, Jezerska c. 77, Kranj del zemljišča parc.št. 855/5 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 25 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 182.425,00 SIT.
22. RAJGELJ MARJANA, Jezerska c. 79, Kranj del zemljišča parc.št. 855/1 k.o.
Primskovo - njiva v pribliţni izmeri 15 m2 in parc.št. 855/13 k.o. Primskovo dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar znese 145.940,00
SIT.
23. GORNIK ALOJZA, Jezerska c. 81, Kranj del zemljišča parc.št.855/10 k.o.
Primskovo - njiva v pribliţni izmeri 8 m2 in parc.št. 855/2 k.o. Primskovo dvorišče v pribliţni izmeri 17 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar znese
182.425,00 SIT.
24. BREGAR PAVLINE, Jezerska c. 85, Kranj del zemljišča parc.št. 855/8 k.o.
Primskovo - njiva v pribliţni izmeri 10 m2 in parc.št. 855/9 k.o. Primskovo dvorišče v pribliţni izmeri 10 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar znese
145.940,00 SIT.
25. NOVAK JOŢICE, Jezerska c. 83, Kranj del zemljišča parc.št. 855/3 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 10 m2 in parc.št. 855/12 k.o. Primskovo
- dvorišče v pribliţni izmeri 15 m2 po ceni 7.297,00 SIT, kar znese
182.425,00 SIT.
26. BERTONCELJ ALOJZA, Britof 16, Kranj del zemljišča parc.št. 857/2 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 27 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 197.019,00 SIT.
27. ZUPAN VALENTINA, Jezerska c. 93 d, Kranj del zemljišča parc.št. 892/2 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 15 m2 po ceni 7.297,00 SIT za m2, kar
znese 109.455,00 SIT.
28. PUŠAVEC MATILDE, Jezerska c. 75, Kranj, KOCJAN MIRE, Roţančeva 6,
Šentvid pri Ljubljani in KOCJAN MATJAŢA, Ziherlova 2, Ljubljana del zemljišča
parc.št. 147/2 k.o. Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 20 m2 po ceni 7.297,00
SIT za m2, kar znese 145.940,00 SIT.
II. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Zasavske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od:
1. UDIR IVANKE, Drulovka št. 2a, Kranj del zemljišč parc.št. 388/3 k.o. Drulovka -travnik v pribliţni izmeri 10 m2, po ceni 7.779,20 SIT za m2, kar znese 77.792,00
SIT.
2. VRHOVNIK MARIJE, Drulovka št. 2, Kranj del zemljišča parc.št. 43 k.o.
Drulovka - dvorišče v pribliţni izmeri 12 m2, del zemljišča parc.št. 388/1 k.o.
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Drulovka - travnik v pribliţni izmeri 40 m2 in del zemljišča parc.št. 42/1 k.o.
Drulovka - sadovnjak v pribliţni izmeri 108 m2, po ceni 7.779,20 SIT za m2, kar
znese skupaj 1.244.672,00 SIT.
3. UDIR ANE, UDIR FLORJANA, UDIR BOŢIDARJA, vsi Drulovka št. 5,
UDIR NADE, Drulovka št. 45, UDIR IVANA, Drulovka št. 2, UDIR MILANA,
Kidričeva št. 19, Kranj in UDIR JOŠKA, Cesta Toneta Tomšiča 96 na Jeseneica, del
zemljišča parc.št. 40/1 k.o. Drulovka - dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2, po ceni
7.779,20 SIT za m2, kar znese skupaj 38.896,00 SIT.
4. KOŢELJ ALOJZIJE, DRAKSLER MARTINA, TOMC TEREZIJE, JEŠE
JANEZA, POSAVC PAVLA, KOŠNJEK JOŢEFA, KRŢIŠNIK JOŢEFA,
TRILAR JOŢA, DRAKSLER ANDREJA, DRAKSLER MIHAELA, DRAKSLER
AMALIJE, LEKIČ JOŢICE, PETAČ JANEZA in HVASTI FRANČIŠKA, del
zemljišča parc.št. 6/3 k.o. Drulovka - pot v pribliţni izmeri 36 m2, po ceni 7.779,20
SIT, kar znese skupaj 280.051,00 SIT.
5. DRAKSLER JANEZA, Drulovka št. 16a, Kranj, del zemljišča parc.št. 6/2 k.o.
Drulovka - vrt v pribliţni izmeri 85 m2, po ceni 7.779,20 SIT za m2, kar znese
661.232,00 SIT in izdela betonski podstavek ograje v višini 0,45 m in dolţini
14 m.
V tem primeru Mestna občina Kranj poleg vrednosti zemljišča zgradi podstavek za
ograjo zaradi tega, ker se cesta zelo pribliţa objektu in ker gre za večjo površino
odkupljenega zemljišča med objektom in cesto.
Rimskokatoliško ţupnijstvo Kranj-Drulovka-Breg, Breg ob Savi 42, Mavčiče je za potrebe
rekonstrukcije obravnavane ceste darovalo del zemljišča parc.št. 1 k.o. Drulovka - dvorišče v
pribliţni izmeri 6 m2.
III. Pridobivanje zemljišč za obnovo Ţupančičeve ulice
1. Mestna občina Kranj zamenja 32 m2 zemljišča parc.št. 182/11 k.o. Huje za 32 m2
zemljišča parc.št. 173/1 k.o. Huje, last Ministrstva za šolstvo in šport Republike
Slovenije, Ţupančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Gre za menjavo enakovrednih
zemljišč. Poleg zamenjave zemljišča pa se Mestna občina Kranj zavezuje prestaviti
obstoječo ţivo mejo med šolskim objektom in cestiščem.
2. Mestna občina Kranj odkupi od podjetja Ţivila Kranj, Trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, 56 m2 zemljišča, parc.št. 180/2 k.o. Huje dvorišče po ceni 10.814,80 SIT/m2, kar znese 605.629,00 SIT.
IV. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Škofjeloške ceste
1.
Sklene se pogodba z Mirjano Bogataj, Škofjeloška cesta 44, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi 34 m2 stavbišča, parc. št. 44/1, k.o. Straţišče, kot stavbno zemljišče, po ceni
7.297,00 SIT/m2, kar znese 248.098,00 SIT.
Kupec se zavezuje izvesti odtok meteorne vode iz zelenice med novim pločnikom in
stanovanjsko hišo, urediti zelenico z nagibom proti cesti in za robom pločnika izdelati oporni
zid, ki premošča višinsko razliko.
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Kupec se zavezuje skleniti pogodbo, s katero bo prodal prodajalcu 34 m2 zemljišča, parc.št.
1256, k.o. Straţišče po ceni 7.267,00 SIT/m2.
2.
Sklene se pogodba z Juretom Bogatajem, Moškrinj 2, Škofja Loka, s katero Mestna občina
Kranj kupi 37 m2 dvorišča, parc.št. 1523/8 in 73 m2 travnika, parc.št. 1523/3, vse k.o. Bitnje,
kot kmetijsko zemljišče, po ceni 6.361,43 SIT/m2 za stavbno zemljišče in 508,63 SIT/m2 za
kmetijsko zemljišče, kar znese skupaj 272.503,00 SIT.
3.
Sklene se pogodba z Marijo Ziherl, poročeno Čuk, Zg. Bitnje 19, Ţabnica, s katero Mestna
občina Kranj kupi 3 m2 travnika, parc.št. 550/1 k.o. Straţišče, kot kmetijsko zemljišče, po
ceni 546,77 SIT/m2, kar znese 1.640,00 SIT.
Kupec se zavezuje prepustiti prodajalcu humus od površine prodanega zemljišča.
4.
Sklene se pogodba s Slavkom Masterlom, Roţna ulica 26, Kočevje, s katero Mestna občina
Kranj kupi 75 m2 dvorišča, parc.št. 1523/2, k.o. Bitnje, kot stavbno zemljišče, po ceni
7.011,86 SIT/m2, kar znese 525.890,00 SIT.
V. Pridobitev zemljišča za izgradnjo smučarskega centra Gorenja Sava
Sklene se pogodba, s katero Mestna občina Kranj kupi 27.189 m2 gozda, parc.št. 985/2 k.o.
Straţišče, po ceni 2,5 DEM/m2, kar znese 67.972,5 DEM v tolarski protivrednosti na dan
sklenitve pogodbe. V kupnino je vračunana tudi lesna masa. Kupec je dolţan plačati vse
stroške pogodbe, zemljiškoknjiţnega vpisa, overitve in prometni davek.
VI. Idejna zasnova V2 (Gradbinčeva jama, Perivnik)
1. Objavi se javni razpis, s katerim Mestna občina Kranj proda nezazidano stavbno
zemljišče za delno realizacijo projekta Idejna zasnova V2, in sicer v delu z oznako
AS in T.
2. Del zemljišča s parc. št. 1009/7, 1009/8, 1009/9 in 1009/10 k.o. Kranj, ki v naravi
predstavljajo pot kot javno dobro, se lahko priključijo parc. št. 467/3, 467/4 in
460/3 k.o. Kranj. Na neprodanih delih istih parcel pa se zgradi nova pot in se vpiše
kot javno dobro.
Potrebni sklepi bodo po odmerah predloţeni Mestnemu svetu.
3. Odobrijo se naslednji prodajni pogoji:
- Proda se cca 2880 m2 dela zemljišča s parc. št. 467/3, 467/4 in 460/2 k.o. Kranj
za ceno 16.931,00 SIT/m2 (območje AS).
- Proda se cca 2430 m2 dela zemljišča s parc. št. 460/1, 460/2, 460/3 in 467/4 k.o.
Kranj za ceno 16.931,66 SIT/m2 (območje T).
- Točne površine bodo določene po odmeri in zato bo sklenjen dodatek k pogodbi.
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- Vse stroške sklenitve pogodbe in prometni davek plača kupec. V ceno niso zajeti
prispevki za priklop na komunalne naprave niti ni vključena odškodnina zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in sorazmerni del stroškov za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča. Naštete stroške plača kupec.
- Rok za pričetek gradnje objektov v skladu z določili druţbenega plana občine
Kranj za obdobje 1986 - 1990, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Kranja in idejno zasnovo V2 je dve leti od prodaje zemljišča.
Rok zaključitve gradnje objektov je 5 let od pričetka gradnje.
- V primeru enakih pogojev ima prednost interesent, ki se je udeleţil
poizvedovalnega razpisa.
- Kupec je dolţan skleniti pogodbo v 30-ih dneh.
- Kupnina mora biti plačana v 15-ih dneh od sklenitve pogodbe.
- V primeru neplačila kupnine v roku 15-ih dni se šteje pogodba za razveljavljeno.
- Nastop posesti nastopi kupec po plačilu stroškov kupnine in opravljenih odmerah.
5. NAKUP IN MENJAVA NEPREMIČNIN
1. Opravi se menjava kleti med Mestno občino Kranj, lastnico stanovanja št. 2, Šempeterska
50, Kranj in Ivanom Vončino, lastnikom stanovanja št. 3, Šempeterska 50, Kranj. Mestna
občina Kranj se strinja, da se znesek 174.976,00 SIT, kar je vrednostna razlika med
prostoroma za 5,98 m2, zmanjša kupnina, ki jo mora Ivan Vončina še plačati s preostalimi
obroki.
2. Sklene se pogodba s Špelo Štibelj, Partizanska cesta 17, Kranj, s katero Mestna občina
Kranj proda pribliţno 110 m2 stavbišča, parc.št. 955/16, k.o. Kranj kot stavbno zemljišče, po
ceni 14.916,23 SIT/m2, kar znese 1.640.785,30 SIT. Vse stroške pogodbe, zemljiškoknjiţnega vpisa, overitve in prometni davek plača kupec.
Vrednost zemljišča je določena s cenitvenim poročilom sodnega izvedenca Romana Logarja.
6. POROČILO ODBORA ZA PROSTORSKO UREJANJE IN
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
1. Svet Mestne občine zadolţuje upravo Mestne občine Kranj, da ta preko Oddelka za okolje
ali pa s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravi osnutke sprememb in dopolnitev prostorskih
aktov (celovito ali delno po posameznih prostorskih segmentih), na katere se nanašajo vloţene
pobude občanov in podjetij in jih predloţi Svetu Mestne občine Kranj v odločanje.
2. Uprava Mestne občine Kranj naj pripravi osnutek predloga v zvezi odstranitve sodov s
posebnimi odpadki iz deponije Tenetiš in ga posreduje Svetu Mestne občine Kranj.
3. Svet Mestne občine Kranj nalaga upravi Mestne občine Kranj, da pripravi ustrezne
predloge v zvezi s sprejetimi sklepi na 14. seji Sveta Mestne občine Kranj (2.točka, 8. sklep)
in 4. seji Odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo (3. točka, z oznako
“stran 13, oznaki 2, 7” za področje Trstenika do naslednje seje Sveta Mestne občine Kranj.
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4. Svet Mestne občine Kranj zadolţuje upravo Mestne občine Kranj, da nemudoma pripravi
predlog Odloka o taksah za obremenjevanje okolja, ker je bil osnutek sprejet ţe na 22. seji
Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 26.2.1997.
7. DOPOLNITEV PRILOGE K PRAVILNIKU O NAČINU IN POGOJIH
ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
1. Uprava Mestne občine Kranj naj pripravi pregled ekonomske utemeljenosti
najemnin, skupaj s primerjavami s primerljivimi mesti, in sicer glede na
povečanje, ki ga je prinesel Pravilnik o načinu in pogojih oddajanja
poslovnih prostorov v najem.
2. Uprava Mestne občine Kranj naj prouči utemeljenost razvrstitve posameznih
lokacij v posamezne skupine v Prilogi 1 k Pravilniku o načinu in pogojih
oddajanja poslovnih prostorov v najem.
3. Uprava Mestne občine Kranj naj prouči moţnost uvedbe izjem za ohranitev
storitev in obrti, ki pripomorejo k oţivitvi mestnega jedra.

26. seja Sveta MOK z dne 2.7.1997
1. SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE SVETA MOK Z DNE 28.5.1997 TER
PREGLED IZVRŠITVE SKLEPOV
Upravo Mestne občine Kranj se zadolţi, da do konca meseca avgusta 1997 pripravi pregled
vseh sklepov Sveta Mestne občine Kranj, in sicer naj se navede, ali je bil sklep izvršen v
celoti ali delno oziroma ali je v izvajanju, v primeru neizvršenosti sklepa naj se za to poda
razloge, ter doda naj se postavka proračuna MOK (koliko sredstev in kdaj), iz katere se
namenjajo sredstva za izvršitev posameznega sklepa.
2. POROČILO POLICIJE
1. Prične naj se postopek za oblikovanje in imenovanje posvetovalnega telesa za koordinacijo
akcij preventive oziroma Sveta za varnost v Mestni občini Kranj.
2. Svet Mestne občine Kranj poziva Drţavni zbor Republike Slovenije naj pospeši
spreminjanje kazenske ter procesne zakonodaje, ob tem pa naj posebej preuči moţnost
zaostritve kazenske zakonodaje za prekupčevanje z mamili.
3. Uprava Mestne občine Kranj naj preuči moţnosti za sofinanciranje šolskih varnostnikov,
pripravi naj se celovit načrt preventivnih ukrepov oziroma ukrepov za povečanje varnosti
občanov, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, v predlogu proračuna MOK pa naj se
predvidijo za izvršitev tega načrta potrebna sredstva.
3. ODLOK O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj s tem, da mora predlagatelj pri
pripravi predloga tega odloka upoštevati vse pripombe, podane v razpravi, v kolikor pa ne
bodo upoštevane, pa mora pisno obrazloţiti vzrok za njihovo neupoštevanje.
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4. DENACIONALIZACIJA
I. 1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin
za parcelo 291/2 v izmeri 1.761 m2 k.o. Straţišče dogovorno plača denarna
odškodnina v tolarski protivrednosti 47.180,71 DEM.
2. Nakazilo denarne odškodnine Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin se izvede
potem, ko bo umaknil denacionalizacijo zahtevo v delu, ki se nanaša na parc.
št. 291/2 k.o. Straţišče.
II. 1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin
za nacionalizairani del parcel št. 1185/2, 1188/2 in 1194/3 k.o. Straţišče v
v skupni izmeri 25.824 m2 v vrednosti 691.876,61 DEM dogovorno plača
denarna odškodnina v tolarski protivrednosti 541.251,99 DEM in dodeli
zemljišče parc. št. 619/8, 619/9, 619/10, 619/11, 619/12, 619/16 in 619/17
k.o. Straţišče v skupni izmeri 5.622 m2 v vrednosti 150.624,62 DEM.
2. Nakazilo denarne odškodnine Ţupnijskemu uradu Kranj - Šmartin in prenos
zemljišča se izvede potem, ko bo umaknil denacionalizacijsko zahtevo v delu,
ki se nanaša na parc. št. 1185/2, 1188/2 in 1194/3 k.o. Straţišče.
5. PRIDOBIVANJE IN PRODAJA ZEMLJIŠČ
I. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Škofjeloške ceste
1. Sklene se pogodba s Polono Zaplotnik, Ješetova ulica 14d, Kranj, s katero Mestna
občine Kranj kupi 20 m2 travnika s parc. št. 565/2 in 565/3, obe k.o. Straţišče, kot
stavbno zemljišče, po ceni 7.633,71 SIT/m2, kar znese 152.674,00 SIT.
2. Sklene se pogodba z Rimokatoliškim ţupnijstvom Straţišče, Šolska ulica 1, Kranj, s
katero Mestna občina Kranj kupi 6m2 nerodovitnega zemljišča s parc. št. 291/1 k.o.
Straţišče, kot stavbno zemljišče, po ceni 8.350,23 SIT/m2, kar znese 50.101,00
SIT.
II. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od:
1. SKODLAR Vinka, Jezerska cesta 99, Kranj, del zemljišča parc. št. 938/2 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 13 m2 po ceni 7.598,25 SIT za m2, kar
znese 98.777,00 SIT.
2. KERN Ane in Darka, Jezerska cesta 107, Kranj, del zemljišča parc. št. 957/1
k.o. Primskovo - vrt v pribliţni izmeri 15 m2 in del zemljišča parc. št. 957/8 k.o.
Primskovo - pot v pribliţni izmeri 5 m2 po ceni 7.598,25 SIT za m2, kar znese
151.965,00 SIT.
3. NOVAK Joţeta, Kalinškova ulica 28, Kranj, del zemljišča parc. št. 933/1 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 4 m2 in del zemljišča parc. št. 934 k.o.
Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 2 m2 po ceni 7.598,25 SIT za m/2, kar
znese 45.590,00 SIT.
4. HERAK Marije, Begunjska 5, Trţič, del zemljišča parc. št. 893 k.o. Primskovo
- dvorišče v pribliţni izmeri 10 m2 po ceni 7.598,25 SIT za m2, kar znese
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75.983,00 SIT.
III. Prodaja zemljišča
Sklene se pogodba z Gorenjsko Mlekarno Kranj, Smledniška cesta 1, Kranj, s katero Mestna
občina Kranj proda 2.610 m2 zemljišča s parc. št. 345/2 in 348/3 m, obe k.o. Čirče, kot
stavbno zemljišče, po ceni 7.714,80 SIT/m2, kar znese 20.135.628,00 SIT.
Kupec plača prometni davek, stroške overitve in vknjiţbe. Kupnina se plača: 50% v 15-ih
dneh od overitve pogodbe in preostalih 50% do 29/12-1997.
6. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN
1.Nepremičnino na Tomšičevi ulici 42, par. št. 139/1 in 139/2, vl. št. 1926, k.o. Kranj,
last Servisnega podjetja Kranj, p.o. v stečaju, Mestna občina Kranj odkupi v tolarski
protivrednosti 185.000,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
2. Nepremičnino - dvonadstropno stanovanjsko hišo z dvoriščem, v Kranju, Škrlovec
2, parc. št. 167/2, vl. št. 6, k.o. Kranj, Mestna občina Kranj odkupi po cenitvi
sodnega izvedenca in cenilca Joţeta Kerna z dne 6/4-1997 v tolarski protivrednosti
220.000,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. PISMO OBRTNE ZBORNICE V ZVEZI Z NAJEMNINAMI POSLOVNIH
PROSTOROV
Izračunana najemnina po Pravilniku o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v
najem se zniţa za 25 %.
Sklep velja od dneva sprejetja do uresničitve sklepov, ki so bili sprejeti na 25. seji Sveta
MOK z dne 28.5.1997.

27. seja Sveta MOK z dne 1.10.1997
2. ODLOK O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG
Sprejme se predlog Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj s pripombama, podanima v
razpravi.
5. CELOSTNI RAZVOJ PODEŢELJA IN OBNOVA VASI /CRPOV/ V KS
JOŠT - IZVEDBA
1. Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje za izgradnjo vodovoda Javornik - Pševo Čepulje.
2. Polovica sredstev za pripravo in izdajo promocijskega prospekta za Krajevno skupnost Jošt
se nameni iz postavke Intervencije v gospodarstvu - Pospeševanje turizma po začasnem
financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1997.
3. Sofinanciranje izgradnje vodovoda ni predmet proračuna Mestne občine Kranj.
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6. NAKUPI IN PRODAJE NEPREMIČNIN
I. Odkup podstrehe
Odproda se del skupnih prostorov na podstrehi Valjavčeva 7 v velikosti 2,112 m2 in sicer za
kupnino 1.267,20 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške z odprodajo stanovanja nosi kupec.
II. Odkup hiše na Glavnem trgu 15 in hiše na Jenkovi 10 v Kranju
Mestna občina Kranj za ponujeno ceno ne uveljavlja predkupne pravice na stanovanjski hiši,
Glavni trg 15, Kranj.
7. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
I. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Škofjeloške ceste
Sklene se pogodba z Marijo Krţišnik, Škofjeloška cesta 37 b, 4000 Kranj in Simono KrţišnikZorman, Škofjeloška cesta 37 b, s katero Mestna občina Kranj kupi 7 m2 poti parc. št. 1253/3
k.o. Straţišče, kot stavbno zemljišče, po ceni 8.350,23 SIT/m2, kar znese 58.452,00 SIT.
II. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču s Trilar Martino,
pravno naslednico po Trilar Viktorju, po sklepu o dedovanju z dne 2.7.1997, D 218/97,
stanujočo na Ljubljanski c. 31 v Kranju, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno
pridobi lastninsko pravico na zemljišču, na parc.št. 563/15 k.o. Drulovka, vl.št. 459, cesta, v
izmeri 118 m2.
III. Pridobitev zemljišča za gradnjo pločnika v Draţgoški ulici
Sklene se menjalna pogodba z Zavarovalnico Triglav, d.d., s katero Mestna občina Kranj
menja pribliţno 40 m2 zemljišča s parc. št. 913/25 k.o. Kranj za pribliţno 40 m2 zemljišča s
parc. št. 913/1 k.o. Kranj.
IV. Pridobitev zemljišča za kompleks Osnovne šole Orehek v ustanavljanju
1. Sklene se pogodba z Janezom Pfajfarjem, Zasavska cesta 45, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj kupi 5 m2 dela parcele s parc. št. 424/1 k.o. Drulovka, v naravi travnik in
nezazidano stavbno zemljišče po ceni 7.282,65 SIT/m2, kar znese 36.413,00 SIT; 1.762 m2
dela parcele 427/1 k.o. Drulovka, v naravi gozd po ceni 3.500,00 SIT/m2, kar znese
6.167.000,00 SIT; 16 m2 dela parcele s parc. št. 427/1 k.o. Drulovka po ceni 7.282,65 SIT,
kar znese 116.522,00 SIT in 956 m2 dela parcele s parc. št. 427/7 k.o. Drulovka, v naravi
gozd in nezazidano stavbno zemljišče po ceni 7.282,65 SIT/m2, kar znese 6.962.213,00 SIT.
Skupaj kupimo 2.738 m2 zemljišča za ceno 13.282.148,00 SIT.
Odmero in stroške vknjiţbe v zemljiški knjigi plača kupec, davek na promet nepremičnin in
stroške overitve plača prodajalec.
2. Mestni svet sprejme informacijo, da bo Oddelek za okolje predloţil v obravnavo Mestnemu
svetu osnutek sprememb odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Kranja na območju parcel 427/1 in 427/4, obe k.o. Drulovka, kjer je sedanja namembnost
določena kot proizvodni gozd, pri čemer naj se na novo opredeli namembnost, in sicer tako da
se razširi območje z oznako D 14/1, to je za potrebe šolstva, kulture, zdravstva na del parcele
427/1 k.o. Drulovka, zemljišče s parc. št. 427/4 pa naj se vključi v območje S 14/1 - Orehek I,
ureditvena enota 3a3.

77

2. izredna seja Sveta MOK z dne 15.10.1997
1. SKLEP O NAČINU IZVEDBE VOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO
TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŢAVNEGA SVETA TER ZA
DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŢAVNEGA SVETA PREDLOG
1. Besedilo 2. odstavka 6. člena se črta in se nadomesti z naslednjim: “Če predlog za
kandidata za drţavni svet, ki ga je predloţila komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ni bil sprejet, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma
pripravi nov predlog in ga predloţi svetu.”.
2. Besedilo 2., 3. in 4. odstavka 7. člena se črta in se nadomesti z naslednjim: “Če
predlog liste ni bil izglasovan, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma
pripravi nov predlog in ga predloţi svetu.”.
3. Sedanji 6. člen postane 7. člen in obratno.
2. SKLEP O ZADRŢANJU SKLEPA 7. TOČKE SVETA MESTNE OBČINE
KRANJ S 26. SEJE Z DNE 2.7.1997
Izračunana najemnina po Pravilniku o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v
najem se zniţa za 25 %.
Sklep velja od dneva sprejetja do uresničitve sklepov, ki so bili sprejeti na 25. seji Sveta
MOK z dne 28.5.1997.

3. izredna seja Sveta MOK z dne 15.10.1997
1. SKLEP O NAČINU IZVEDBE VOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO
TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŢAVNEGA SVETA TER ZA
DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŢAVNEGA SVETA PREDLOG
Sprejme se Sklep o načinu izvedbe volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana
drţavnega sveta ter za določitev kandidata za člana drţavnega sveta.

28. seja Sveta MOK z dne 22.10.1997
1. KRANJSKI VRTCI - OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA
Obravnava in odločanje v zvezi s Kranjskimi vrtci - osnutek odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda se preloţi na prvo prihodnjo sejo.
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2. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - OSNUTEK ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
Svet Mestne občine Kranj v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l. Republike Slovenije št.
12/91), Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. Republike
Slovenije št. 75/94) in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS št. 43/95) sprejme
osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj.
Predlagatelj pri pripravi predloga v največji moţni meri upošteva predloge iz razprave.
3. LJUDSKA UNIVERZA KRANJ - OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA
Svet Mestne občine Kranj v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l. Republike Slovenije št.
12/91), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. Republike
Slovenije št. 12/96 in št. 23/96) in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS št.
43/95) sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj.
Predlagatelj pri pripravi predloga v največji moţni meri upošteva predloge iz razprave.
4. OSNOVNE ŠOLE MESTNE OBČINE KRANJ, GLASBENA ŠOLA KRANJ OSNUTEK ODLOKOV O USTANOVITVI JAVNIH ZAVODOV
1. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna, Kranj se preloţi.
2. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Simona Jenka, Kranj se preloţi.
3. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Staneta Ţagarja, Kranj se preloţi.
4. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Straţišče, Kranj se preloţi.
5. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Matije Čopa, Kranj se preloţi.
6. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaţa, Kranj se preloţi.
7. Obravnava in odločanje o osnutku Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Predoslje, Kranj se preloţi.
8. Svet Mestne občine Kranj v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96), 41. in 140. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj sprejme
osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Helene
Puhar, Kranj.
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Predlagatelj pri pripravi predloga v največji moţni meri upošteva predloge iz razprave.
9. Svet Mestne občine Kranj v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96), 41. in 140. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj sprejme
osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Glasbena šola, Kranj.
Predlagatelj pri pripravi predloga v največji moţni meri upošteva predloge iz razprave.
5. SOGLASJE K INVESTICIJI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ZA LETO
1998
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k izvedbi vzdrţevalnih del na objektih Zdravstvenega
doma Kranj in k izgradnji prizidka ambulante za nujno medicinsko pomoč.
6. IZLOČITEV PODRUŢNIČNE ŠOLE TRBOJE IZ JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA STANETA
ŢAGARJA KRANJ - SKLEP
Sprejme se sklep o izločitvi podruţnične šole Trboje iz javnega vzgojno - izobraţevalnega
zavoda Osnovna šola Staneta Ţagarja Kranj.
7. NAKUPI IN PRODAJE NEPREMIČNIN
I. Odkup poslovne stavbe bivšega hotela Evropa - Poštna ul. 3
Sklene se pogodba z Mihaelom Fock, Tavčarjeva ulica 19, 4000 Kranj, Marijo Jelko Fock
Maggi, Busto Arsizio, Via Veroncorella 49, Italija, Maksimilijanom Fock, Padenghe sul
Garda, Largo Caduti sul Lavoro 4, Italija in Andrejem Fock, Tavčarjeva ulica 19, 4000 Kranj,
s katero Mestna občina Kranj kupi poslovno stavbo Poštna ulica 3 (nekdanji hotel Evropa),
parc.št. 7 - hiša z dvoriščem in parc.št. 8 - hiša, obe k.o. Kranj, za kupnino 1.500.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Vse stroške v zvezi z odkupom in vpisom v zemljiško knjigo nosi kupec.
II. Odkup hiše na Jenkovi 10 v Kranju
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na stanovanjski hiši, Jenkova 10, Kranj,
zaradi visoke cene, in ker za noben projekt Mestne občine Kranj stavba ni zanimiva.
III. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Skleneta se pogodbi o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču:
- z Urbanc Alojzom, Goriče 24, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi
lastninsko pravico na zemljišču, na parc. št. 623/2 k.o. Goriče, travnik v izmeri 40 m2,
in
- s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, Staneta Ţagarja 14, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na zemljišču, na parc. št. 683/1 k.o.
Goriče, pot v izmeri 287 m2.
8. VOLILNA OPRAVILA ZA VOLITVE V DRŢAVNI SVET

I. Na podlagi določb 6. člena pravil se za elektorje izvolijo:
1. FRANC BENEDIK, rojen 08.04.1944, stanujoč Rotarjeva 3, Kranj
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JOŢE DOLENC, rojen 21.03.1937, stanujoč Oprešnikova ulica 68, Kranj
MARJAN GANTAR, rojen 25.11.1940, stanujoč Pševska c. 10 A, Kranj
ANDREJ HUDE, rojen 22.03.1939, stanujoč Seljakovo naselje 48, Kranj
ŠTEFAN KADOIČ, rojen 28.10.1933, stanujoč Ručigajeva 33, Kranj
VINKO MARKIČ, rojen 22.01.1938, stanujoč Šempeterska ulica 24, Kranj
MARIJANA MAROLT, rojena 24.04.1952, stanujoča Oprešnikova 22, Kranj
JANEZ OSOJNIK, rojen 11.02.1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj
DOROTEJA OSTERMAN-ŢLINDRA, rojena 02.09.1946, stanujoča
Gubčeva 7, Kranj
10. JANEZ PORENTA, rojen 16.10.1959, stanujoč Škofjeloška 32, Kranj,
11. JANEZ REMŠKAR, rojen 11.06.1947, stanujoč Planina 6, Kranj
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II. Na podlagi določb 7. člena pravil se za kandidata za člana drţavnega sveta določi:
BRANKO GRIMS, rojen 26.08.1962, stanujoč Cesta Staneta Ţagarja 39, Kranj

29. seja Sveta MOK z dne 19.11.1997
2. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE
KRANJ 1997
1. Za leto 1997 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj. Nagrado prejmeta:
a) Gospod Rok Ţibert iz Kranja, Pot v Bitnje 52
za uspešno delo v KS Straţišče in na področju lokalne samouprave
b) Gospod Andrej Babič iz Kranja, Luznarjeva 12
za dolgoletno delo na področju turizma.
2. Za leto 1997 se podelijo tri Listine o priznanju Mestne občine Kranj, in sicer:
a) Hortikulturnemu društvu Kranj
za dolgoletno delo na področju izobraţevanja in osveščanje občanov
b) Gospodu Francu Hafnerju
za uspešno delo v KS Ţabnica
in
c) dr. Petru Šemrlu
za doseţene rezultate na področju matematičnih znanosti.
3. Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejmeta:
a) Turistično društvo Kokrica
za 25-letno uspešno delo
in
b) Časopis Gorenjski glas
ob 50-letnici izhajanja.
4. Malo plaketo Mestne občine Kranj za inovatorsko dejavnost prejmejo:
a) Janez Zupan
b) Janez Marko
c) Milan Zdešar
č) Miro Rebolj
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3. PREDLOG ZA PODELITEV VELIKE IN MALIH PREŠERNOVIH
PLAKET ZA LETO 1997
1. Za leto 1997 se podeli ena Velika Prešernova plaketa, ki jo prejme
gospod TOMAŢ ZAVRŠNIK za vsestransko poţrtvovalno in strokovno delo ter
prispevek k ohranjanju in razvijanju kakovostne ravni instrumentalne glasbene
dejavnosti v Mestni občini Kranj.
2. Za leto 1997 se podeli tri Male Prešernove plakete. To so:
a) gospod MIHAEL SUŠNIK za pomembno delo pri ohranjanju kulturne
dediščine, še zlasti za organizacijo vsakoletnih tekmovanj na diatonični harmoniki;
b) gospod PETER BOGATAJ za dosedanji pomemben deleţ v glasbenem in
širšem kulturnem utripu Kranja ter v njegovem mestnem zaledju;
c) gospod VINKO ŠORLI za pedagoško, poustvarjalno in ustvarjalno delo na
področju glasbene kulture.
4. POBUDA ZA NOVO OBČINO KOKRICA - PREDOSLJE
Svet Mestne občine Kranj je v obravnavi pobude za ustanovitev nove občine Kokrica Predoslje in ob obravnavi izidov zborov krajanov v krajevnih skupnostih, katerih sveti so
pobudniki za ustanovitev nove občine, ugotovil, da so se zbori krajanov v treh krajevnih
skupnostih odločili za pobudo in v treh krajevnih skupnostih proti njej in na tej osnovi:
- Svet Mestne občine Kranj predlaga Drţavnemu zboru, da se v krajevnih skupnostih, ki so
sprejele pobudo za ustanovitev nove občine, razpiše referendum za ustanovitev nove občine,
- Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da na osnovi podatkov, ki so mu znani v času
sklepanja, pobude ne podpira, v kolikor prizadene status Mestne občine Kranj, saj so med
pobudnicami tudi krajevne skupnosti iz širšega mestnega območja,
- Svet Mestne občine Kranj bo na podlagi izida opravljenega referenduma in strokovnih
podlag občinske uprave ponovno preveril svoje stališče.
5. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
Pobudo “Zahteva za revizijo postopka prenosa lastništva javnega dobra v k.o. Straţišče” se
posreduje upravi Mestne občine Kranj, ki naj do prve naslednje seje pripravi vse podlage za
odločanje na seji Sveta Mestne občine Kranj.

30. seja Sveta MOK z dne 10.12.1997
2. PROBLEMATIKA OBNOVE JEZERSKE CESTE
1. Obnova Jezerske ceste je prednostni projekt v Mestni občini Kranj.
2. Občinska uprava naj preveri moţnost, da bi se z najetjem strokovne pomoči oziroma
usposobljenega pooblaščenega podjetja pospešilo priprave za izvedbo projekta
obnove Jezerske ceste.
3. I. Ustanovi se 7 članski Projektni svet za obnovo Jezerske ceste, kateremu
predseduje ţupan; 3 člane imenuje Svet Mestne občine Kranj na predlog ţupana,
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3 člane pa imenuje Krajevna skupnost Primskovo.
II. Delovno področje tega sveta je sledeče:
- priprava terminskega plana obnove,
- priprava predloga ukrepov za izvršitev terminskega plana izvedbe obnove,
- sodelovanje pri umestitivi ceste v obstoječi koridor,
- sodelovanje pri pridobivanju zemljišč,
- usklajevanje interesov krajanov z moţnostmi občine oziroma moţnih
strokovnih rešitev,
- informiranje občanov.
III. Projektni svet se sestaja vsaj enkrat mesečno, oceni izvršeno delo, predlaga
ukrepe za nadaljnjo izvedbo terminskega plana in pripravi informacije za
javnost.
4. Občinska uprava naj nemudoma poskrbi za dodatne ukrepe za povečanje varnosti
na Jezerski cesti in zagotovi, da bodo ti ukrepi v veljavi do dokončane izvedbe
obnove Jezerske ceste.
5. Občinska uprava naj pripravi in predloţi rokovnik za izvedbo projekta obnove
Jezerske ceste.
3. NAKUPI IN PRODAJE NEPREMIČNIN
I. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču z UMNIK
JOŢETOM, Predoslje 46, Predoslje, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno
pridobi lastninsko pravico na zemljiščih, na parc.št. 351/6, njiva v izmeri 229 m2 in 354/6,
njiva v izmeri 261 m2, k.o. Predoslje.
II. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču z JANKOM
KALANOM, Zg. Besnica 74, Zg. Besnica, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno
pridobi lastninsko pravico na zemljišču, na parc. št. 666/22, gozd v izmeri 838 m2 k.o. Zg.
Besnica.
III. Odkup dela sušilnice
Odproda se del sušilnice v izmeri 1,68 m2 na naslovu Valjavčeva 3, Kranj, in sicer za kupnino
567,43 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi z odprodajo sušilnice nosi kupec.
Kupec mora plačati kupnino v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe.
IV. Odkup parcele 563/13 k.o. Straţišče
Mestna občina Kranj proda zemljišče s parc. št. 563/13 k.o. Straţišče, travnik v izmeri 122 m2
za 3106,12 DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Vse stroške v zvezi z odprodajo ter vpisom v zemljiško knjigo nosi kupec.
V. Odkup dveh poslovnih prostorov na Tavčarjevi 16 v Kranju
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Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na dveh poslovnih prostorih, v skupni
izmeri 30 m2, v pritličju hiše, na Tavčarjevi 16, v Kranju, na parc. št. 15, vl. št. 310 k.o.
Kranj.
VI. Odkup nepremičnine-podstrehe na Tavčarjevi 16 v Kranju
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini - podstreha v izmeri
116 m2, na Tavčarjevi 16, v Kranju, na parc. št. 15, vl. št. 310 k.o. Kranj.
VII. Odkup poslovno-stanovanjske hiše na Vodopivčevi ul. 9 v Kranju
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na poslovno-stanovanjski hiši,
Vodopivčevi 9, Kranj, zaradi visoke cene, in ker za noben projekt Mestne občine Kranj stavba
ni zanimiva.
VIII. Pridobitev zemljišča za gradnjo na Likozarjevi ulici
Obravnava in odločanje o pridobitvi zemljišča za gradnjo pločnika na Likozarjevi ulici se
preloţi na naslednjo sejo Sveta Mestne občine Kranj, do katere naj občinska uprava vlogo
dopolni s podatki, ki jih je zahteval Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč in
svetniki tekom razprave oziroma naj se v zvezi s tem izdela celovito poročilo.
IX. Pridobivanje zemljišč za obnovo lokalne ceste L-3815 Goriče-Trstenik-Bašelj
Mestna občina Kranj kupi od:
1. LOMBAR MIROSLAVA, Trstenik 5a, Golnik, del zemljišča parc.št. 938/2 k.o.
Babni vrt - travnik 4.b.r. v pribliţni izmeri 76 m2, po ceni 322,75 SIT/m2, del
zemljišča parc.št. 962 k.o. Babni vrt - gozd 2.b.r. v pribliţni izmeri 800 m2, po ceni
146,04 SIT/m2 in del zemljišča parc.št. 963 k.o. Babni vrt - travnik 5.b.r. v pribliţni
izmeri 120 m2, po ceni 251,03 SIT/m2, kar znese skupaj 171.485,00 SIT.
2. JAVORNIK VIKTORJA, Trstenik 45, Golnik, del zemljišča parc.št. 935/1 k.o.
Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 200 m2, del zemljišča parc.št. 938/1 k.o. Babni
vrt - travnik v pribliţni izmeri 400 m2 in del zemljišča parc.št. 939 k.o. Babni vrt travnik v pribliţni izmeri 320 m2, vse po ceni 322,75 SIT/m2, kar znese skupaj
296.930,00 SIT.
X. Pridobivanje zemljišč za obnovo ceste Rupa-Kokrica, na odseku od Ceste na Brdo do
nadvoza nad avtocesto
Mestna občina Kranj odkupi od:
ŠTERN JOŢA, Grosova ulica 11, Kokrica, del zemljišča parc.št. 277/2 k.o. Kokrica-gozd v
pribliţni izmeri 70 m2, del zemljišča parc.št. 280/2 k.o. Kokrica - gozd v pribliţni izmeri 65
m2 in del zemljišča parc.št. 282/8 k.o. Kokrica - gozd v pribliţni izmeri 75 m2, vse po ceni
7.407,24 za m2, kar znese 1.555.520,00 SIT.
XI. Menjava stanovanja
Obravnava in odločanje o menjavi garsonjere št. 8 na Šorlijevi 14 z garsonjero št. 3, prav tako
na Šorlijevi 14 se preloţi na prvo naslednjo sejo Sveta Mestne občine Kranj, do katere naj
občinska uprava vlogo dopolni z naslednjimi podatki:
- kvadratura obeh garsonjer,
- cena kvadratnega metra za obe garsonjeri,
- opis standarda obeh garsonjer (centralno ogrevanje, elektrika, itd.).
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4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1997 PREDLOG
1. V preambuli odloka se za št. "14/95" doda še "70/97".
2. 2. odstavek 7.člena se spremeni tako, da se glasi: "V primeru, da posamezen proračunski
uporabnik preneha delovati, njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik,
o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog ţupana odloči Svet Mestne občine Kranj.".
3. Besedilo 14. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom: "Sredstva za stanovanjsko
gospodarstvo se razporedijo v skladu s programom, ki ga sprejme Svet Mestne občine
Kranj.".
4. V 15. členu odloka se besedi "oblikovanih rezerv" nadomestita z besedilom "tekoče
proračunske rezerve".
5. V 18. členu odloka se besedilo: "predloţiti oddelku za finance mestne občine finančne
načrte za leto 1997, ne glede na to ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, ter
periodične in letne računovodske izkaze, in sicer v rokih, ki jih določi oddelek za finance
Mestne občine Kranj." nadomesti z besedilom: "glede porabe proračunskih sredstev načrtovati
in o porabi poročati Oddelku za finance Mestne občine Kranj, ki te podatke predloţi
pristojnemu organu nadzora.".
6. Doda se novi 22. člen odloka, ki glasi: "Če se javna poraba občine za prihodnja leta po
odločitvi mestnega sveta na predlog ţupana začasno financira po tem proračunu, se pri
izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.". Sedanji 22. člen
se smiselno preštevilči v 23. člen.
7. V 23. členu odloka se beseda "petnajsti" nadomesti z besedo "osmi".
8. Bilanca prihodkov in odhodkov se preuredi tako, da vsaj 11-mesečna poraba ne bo
presegala planiranih sredstev na letni višini.
9. Iz tekoče proračunske rezerve se razporedi oz. prenese 3 mio SIT na postavko 070401-Inv.
vzdr. objektov ZD Kranj.
10. Iz tekoče proračunske rezerve se razporedi oz. prenese 594.000 SIT na postavko 170102Zveza zdruţenj borcev NOV.
11. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997.

31. seja Sveta MOK z dne 14.1.1998
2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1998 OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998, s tem, da mora
predlagatelj pri pripravi predloga Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998
upoštevati pripombe, podane v razpravi pri sprejemanju osnutka tega odloka, v kolikor pa ne
bodo upoštevane, pa mora pismeno obrazloţiti vzrok za njihovo neupoštevanje.
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2. Sprejme se Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu
1998.
9. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRENEHANJU LASTNINSKE
PRAVICE NA OBMOČJU ZN PLANINA-JUG - OSNUTEK
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o prenehanju lastninske pravice na območju ZN
Planina - jug.
10. NEPREMIČNINE
I. Menjava stanovanja
Zamenja se garsonjera Mestne občine Kranj št. 3 na naslovu Šorlijeva 14, Kranj, za
garsonjero št. 8 na Planini 24, Kranj, last Martina Dolanca, Šorlijeva 14, Kranj. Martin
Dolanc, Šorlijeva 14, Kranj nosi vse stroške v zvezi z zamenjavo stanovanj in plača razliko,
za kolikor je garsonjera Mestne občine Kranj več vredna in to v 15 dneh po podpisu pogodbe
v višini 3.778,69 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
II. Odkup dela sušilnice
Odproda se del sušilnice v izmeri 1,69 m2 na naslovu Valjavčeva 3, Kranj, in sicer za kupnino
567,43 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi z odprodajo sušilnice nosi kupec.
Kupec mora plačati kupnino v 15-ih dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe.
III. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Skleneta se pogodbi o brezplačnem prenosu lastninske pravice:
- z JANEZ FAJFARJEM, Zabukovje 22, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno
pridobi lastninsko pravico na zemljišču parc.št. 98/3, njiva, v izmeri 654 m2 in 100/10,
travnik, v izmeri 122 m2 k.o. Pševo,
in
- ALOJZOM IN MINKO ČERIN, Zabukovje 19, na podlagi katere Mestna občina Kranj
brezplačno pridobi lastninsko pravico na zemljišču parc.št. 97/3 k.o. Pševo, dvorišče, v izmeri
42 m2.
IV. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Skleneta se pogodbi o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču:
- z VERONIKO DOLENC, stanujočo Predoslje 78, Kranj, na podlagi katere Mestna občina
Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na zemljišču, na parc.št. 304/1, pot v izmeri 673
m2 k.o. Predoslje, vl.št. 105,
in
- z GORJANC FRANCOM, stanujočim Predoslje 72, Kranj, na podlagi katere Mestna občina
Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na zemljišču, na parc.št. 303/10 k.o. Predoslje,
pot v izmeri 76 m2, vl.št. 371.
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11. ZAHTEVA ZA REVIZIJO POSTOPKA PRENOSA LASTNIŠTVA
JAVNEGA DOBRA V K.O. STRAŢIŠČE
1. Mestna občina Kranj vloţi zahtevek za revizijo postopka izvzema iz javne rabe za
naslednja zemljišča:
parc.št., k.o. Straţišče
kultura
izmera v m2
1246/2
pot
314
1233/3
pot
2356
1235/2
pot
351
1245
pot
317
1234
pot
835
in nato vloţi zahtevek za ugotovitev ničnosti vpisa navedenih parcel v zemljiško knjigo na
osnovi izpodbite odločbe.
2. V kolikor ni moţno vloţiti zahtevka za revizijo postopka; občinska uprava sproţi drug
ustrezen postopek pri pristojnih organih.
12. PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE
SKUPNOSTI V SVETU JAVNEGA ZAVODA BOLNIŠNICA GOLNIK KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO
Na podlagi 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) ter v skladu s
23. tč. 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) se za predstavnika
Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Bolnišnica Golnik - klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo imenuje
MIRA STARC, rojena 1960, stanujoča Breg ob Savi 62, Mavčiče, dipl. ekon., zaposlena v
upravi Mestne občine Kranj.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.

Nadaljevanje 31. seje Sveta MOK z dne 21.1.1998
3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE
1986-2000 IN DRUŢBENEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE
1986-1990 ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ
I.
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 in druţbenega plana občine Kranj za
obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Kranj s pripombami, danimi v razpravi.
2. Čistopis novega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 in druţbenega plana občine Kranj za obdobje 19861990 za območje Mestne občine Kranj, čistopis starega Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 in druţbenega
plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Kranj in predlog
sprememb se za čas enega meseca javno razgrne. Med javno razgrnitvijo Oddelek za okolje
organizira javno obravnavo.
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3. Predlagatelj pri pripravi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 in druţbenega plana občine
Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Kranj naj v največji moţni meri
upošteva pripombe in predloge, dane med obravnavo na seji Sveta MOK ter med javno
razgrnitvijo in na javni obravnavi.
II.
Pristopi se k pripravi planskih aktov za naslednje srednjeročno in dolgoročno obdobje za
Mestno občino Kranj.
4. SPREMEMBE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA - OSNUTEK
I.
1. Pobudi pod 9 K se ugodi samo delno; to je za področje obstoječih objektov vrtnarije in
strojnega doma.
2. Pobudi pod 28 K se ugodi samo delno - dovoli se gradnja individualnih hiš samo na
zahodni strani Kebetove ulice.
II.
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Kranja, vključno z izglasovanima spremembama ter s tistimi stališči
Odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, s katerimi se je strinjal
predlagatelj.
2. Čistopis novega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja,
čistopis starega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih in predlog sprememb se za čas
enega meseca javno razgrne. Med javno razgrnitvijo Oddelek za okolje organizira javno
obravnavo.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Odloka o spremembah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v največji moţni meri upošteva pripombe in predloge, dane med
obravnavo na seji Sveta Mestne občine Kranj ter med javno razgrnitvijo in na javni obravnavi.
5. SPREMEMBE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA KRANJSKO IN SORŠKO POLJE - OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Kranjsko in Sorško polje, vključno s tistimi stališči Odbora za prostorsko urejanje in
gospodarsko infrastrukturo, s katerimi se je strinjal predlagatelj.
2. Čistopis novega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje,
čistopis starega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje in
predlog sprememb se za čas 1 meseca javno razgrne. Med javno razgrnitvijo Oddelek za
okolje organizira javno obravnavo.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Odloka o spremembah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje v največji moţni meri upošteva pripombe in
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predloge, dane med obravnavo na seji Sveta Mestne občine Kranj ter med javno razgrnitvijo
in na javni obravnavi.
6. SPREMEMBE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA UREDITVENA OBMOČJA NASELIJ GOLNIK, GORIČE, SREDNJA
VAS, ZALOG IN SVARJE - OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje.
2. Čistopis novega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij
Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje, čistopis starega Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in
Svarje in predlog sprememb se za čas 1 meseca javno razgrne. Med javno razgrnitvijo
Oddelek za okolje organizira javno obravnavo.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Odloka o spremembah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in
Svarje v največji moţni meri upošteva pripombe in predloge, dane med obravnavo na seji
Sveta Mestne občine Kranj ter med javno razgrnitvijo in na javni obravnavi.
7. SPREMEMBE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE - OSNUTEK
I.
Pobudi pod 10 Š se ugodi.
II.
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
Škofjeloško hribovje vključno z izglasovano spremembo ter s tistimi stališči Odbora za
prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, s katerimi se je strinjal predlagatelj.
2. Čistopis novega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje, čistopis
starega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje in predlog
sprememb se za čas 1 meseca javno razgrne. Med javno razgrnitvijo Oddelek za okolje
organizira javno obravnavo.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Odloka o spremembah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje v največji moţni meri upošteva pripombe in
predloge, dane med obravnavo na seji Sveta Mestne občine Kranj ter med javno razgrnitvijo
in na javni obravnavi.
8. SPREMEMBE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA DOBRAVE - OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
Dobrave, vključno s tistimi stališči Odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko
infrastrukturo, s katerimi se je strinjal predlagatelj.
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2. Čistopis novega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave, čistopis starega
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave in predlog sprememb se za čas 1 meseca
javno razgrne. Med javno razgrnitvijo Oddelek za okolje organizira javno obravnavo.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Odloka o spremembah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Dobrave v največji moţni meri upošteva pripombe in predloge, dane
med obravnavo na seji Sveta Mestne občine Kranj ter med javno razgrnitvijo in na javni
obravnavi.

32. seja Sveta MOK z dne 4.2.1998
1. PREGLED IZVRŠITVE SKLEPOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
3. seja - c) Sklep pod točko 6/2: Rekonstrukcija Oldhamske ceste
1. Opravi naj se posvet s pristojnimi drţavnimi organi v zvezi s predvideno prekategorizacijo
cest v kranjski občini.
2. Pospešijo naj se prizadevanja za začetek rekonstrukcije Oldhamske ceste - problematika naj
se obravnava na eni prihodnjih sej Sveta MOK.
8. seja - a) Sklep pod točko 1: Odlok o organiziranju in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Kranj
1. V Oddelku za opravljanje strokovnih in administrativnih del in nalog za potrebe sveta naj
ţupan čimprej zaposli še 1 administrativnega sodelavca ter zagotovi pravnika za strokovno
pomoč delovnim telesom Sveta MOK.
2. Ţupan naj na naslednjo sejo predloţi svetnikom v vednost akt o sistemizaciji delovnih mest
v občinski upravi.
18. seja - Sklep pod točko 7/1: Podpis pisma o dobrih namerah za izvajanje pomoči
starejšim občanom
Svetu MOK naj se predloţi pisno poročilo o izvršitvi sklepa pod točko 7/1 iz 18. seje Sveta
MOK.
23. seja b) Sklep pod točko 5/1 in 5/2: Izgradnja Varstveno delovnega centra Kranj
Občinska uprava naj Svetu MOK predloţi poročilo o izvajanju sklepov pod točko 5/1 in 5/2 iz
23. seje Sveta MOK.
c) Sklep pod točko 6: Ureditev pokopališča nemških vojakov v Kranju
Občinska uprava naj Svetu MOK predloţi poročilo o izvajanju sklepa pod točko 6 iz 23. seje
Sveta MOK.
24. seja - c) Sklep pod točko 1/4: Predloţitev programa razvoja športa v Mestni občini
Kranj ter pregleda stanja v športnih objektih in pregleda predvidenih investicij na
športnem področju
Sklep pod točko 1/4 iz 14. seje Sveta MOK naj občinska uprava nemudoma izvrši.
25. seja a) Sklep pod točko 4/III-1: Menjava zemljišča
Občinska uprava naj Svetu MOK predloţi poročilo o spremembi projekta.
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b) Sklep pod točko 6/4: Predlog Odloka o taksah za obremenjevanje okolja
Občinska uprava oz. ţupan naj za neizvršitev sklepa poda Svetu MOK širšo obrazloţitev s
stališčem pristojnega ministrstva.
c) Sklep pod točko 7/3: Moţnost uvedbe izjem za oddajanje poslovnih prostorov v najem
Občinska uprava naj Svetu MOK predloţi dodatno obrazloţitev o tem, da izjem pri oddajanju
poslovnih prostorov ne bo.
26. seja - Sklepa pod točko 2/1 in 2/3: Imenovanje posvetovalnega telesa za koordinacijo
akcij preventive in priprava celovitega načrta ukrepov za povečanje varnosti občanov
Mestne občine Kranj.
Občinska uprava naj do naslednje seje Svetu MOK predloţi poročilo o izvršitvi sklepov pod
točko 2/1 in 2/3 iz 26. seje.
2. izredna seja - Sklep pod točko 2: Zniţanje najemnine za poslovne prostore
Občinska uprava oz. ţupan naj Svetu MOK predloţi poročilo o izvrševanju sklepa o zniţanju
najemnine za poslovne prostore za 25 %.
28. seja a) Sklep pod točko 2: Prešernovo gledališče - osnutek odloka o ustanovitvi javnega
zavoda
Občinska uprava naj Svetu MOK predloţi širšo obrazloţitev neizvršitve sklepa pod točko 2 iz
28. seje.
b) Sklep pod točko 4: Osnovne šole Mestne občine Kranj, Glasbena šola Kranj - odloki o
ustanovitvi javnih zavodov
Občinska uprava naj pospeši pripravo vseh ustanovitvenih aktov za javne zavode.
c) Sklep pod točko 6: Izločitev podruţnične šole Trboje iz javnega vzgojno izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Staneta Ţagarja
Sklep o izločitvi podruţnične šole Trboje iz javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda
Osnovna šola Staneta Ţagarja naj se nemudoma izvrši, občinska uprava oz. ţupan naj Svetu
MOK o tem poda poročilo.
30. seja - Sklep pod točko 2/1: Obnova Jezerske ceste
Občinska uprava oz. ţupan naj gradivu, ki je v zvezi z Jezersko cesto ţe pripravljeno za
naslednjo sejo Sveta MOK, priloţi še poročilo o izvrševanju dosedanjih sklepov, ki se tičejo
problematike rekonstrukcije Jezerske ceste, s terminsko opredelitvijo nadaljnjih del.
Sprejme se predlagani pregled izvršitve sklepov Sveta Mestne občine Kranj (od 1. do
vključno 30. seje) s pripombami in predlogi, sprejetimi tekom razprave, s tem, da se zadolţi
občinsko upravo in ţupana, da v roku 60-ih dni posreduje Svetu MOK poročilo o vseh
sklepih, za katere se v tem pregledu navaja, da so “v izvrševanju”, “v pripravi” oz. “v
izvajanju” in za katere so člani sveta zahtevali dodatna pojasnila.
2. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
I. 1. Izgradnja gorenjskega dela avtoceste se kar najbolj pospeši.
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2. Za izgradnjo preostalih dveh pasov na odseku med Kranjem in Naklim se
sredstva zagotovijo ţe v proračunu Republike Slovenije za leto 1998.
3. Ţupanom in občinskim svetom vseh gorenjskih občin se pošlje zgoraj navedena
sklepa s prošnjo, da ju čimprej - še pred sprejetjem proračuna Republike Slovenije
za leto 1998 - podprejo in o tem obvestijo Drţavni zbor in Vlado Republike
Slovenije.
II. Občinska uprava naj v glasilu Kranjčan objavi svoja stališča glede:
- obnove Oldhamske ceste,
- rešitve problema na Likozarjevi ulici (Koţelj),
- problem podora kanjona reke Kokre na Primskovem.
III.Občinska uprava naj pripravi celovito informacijo oziroma obvestilo o brezplačnem
prenosu lastninske pravice na raznih “javnih” poteh, ki so dejansko v privatni lasti
in le-to objavi v glasilu Kranjčan.

33. seja Sveta MOK z dne 18.2.1998
2. ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA “GASILSKO
REŠEVALNA SLUŢBA” KRANJ (OSNUTEK)
I.
1. Zavodi, kjer je ustanovitelj Mestna občina Kranj, naj pripravijo poročilo o svojem delu in
ga predloţijo Svetu Mestne občine Kranj v obravnavo.
2. Javni zavod Gasilsko reševalna sluţba Kranj naj pripravi poročilo o svojem delu in ga
predloţi v obravnavo Svetu Mestne občine Kranj najkasneje do seje, na kateri se bo odločalo
o sprejemu predloga Odloka o organiziranju javnega zavoda “Gasilsko reševalna sluţba”
Kranj.
II.
Sprejme se osnutek Odloka o organiziranju javnega zavoda “Gasilsko reševalna sluţba”
Kranj. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva pripombe, dane v razpravi in še
posebej pripombe Statutarno pravne komisije.
3. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO JEZERSKE CESTE
I.
Besedilo na koncu 2. sklepa se dopolni z naslednjim besedilom “na podlagi dopolnjenih
cenitev sodnih cenilcev.”.
II.
1. Mestna občina Kranj odkupi od:
1.1. CESTNEGA PODJETJA KRANJ, Jezerska c. 20, 4000 Kranj, hišo parc.št. 52/3
k.o. Primskovo s koristno površino 273,22 m2 za 19.520.304,00 SIT in sklene
menjalno pogodbo, s katero menja svojih 249 m2 zemljišča parc.št. 1098/4 k.o.
Primskovo-pot za 212 m2 zemljišča Cestnega podjetja Kranj, in sicer del
zemljišča parc.št. 50 k.o. Primskovo s površino 10 m2, del zemljišča parc.št. 52/2
k.o. Primskovo s površino 132 m2, del zemljišča parc.št. 52/3 k.o. Primskovo s
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površino 70 m2. Mestna občina Kranj plača Cestnemu podjetju Kranj razliko
vrednosti zemljišč v znesku 155.993,00 SIT.
1.2. LOKAR IVANA, Šuceva 3, 4000 Kranj, stanovanjsko hišo s koristno površino
133,07 m2 in del zemljišča, parc.št. 20 k.o. Primskovo v pribliţni izmeri 45 m2 za
11.058.074,00 SIT. Kupec bo na svoje stroške izvedel:
- zaporni zunanji nosilni zid na podstrehi obstoječega gospodarskega poslopja
- izolacijo tankih zidov v pritličju obstoječega gospodarskega poslopja in to na
jugovzhodnem vogalu v dolţini 4 m in višini pritličja
- ureditev dvorišča po končanih rušitvenih delih.
1.3. STUDE MILANA -IVA, Jezerska c. 46, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 19
k.o. Primskovo-dvorišče v pribliţni izmeri 37 m2 po ceni 8.231,47 SIT/m2, kar
znese 304.563,00 SIT.
1.4. KERN ANTONA, BREDE, BOJANA IN KSENIJE, Jezerska cesta 86, 4000
Kranj ter KERN IVANA, Bašelj 12, 4205 Preddvor, del zemljišča parc.št. 853/3
k.o. Primskovo-zgradba, dvorišče v pribliţni izmeri 9 m2 po ceni 7.598,25
SIT/m2, kar znese 63.384,00 SIT.
1.5. KERN BREDE, BOJANA IN KSENIJE, Jezerska cesta 86, 4000 Kranj ter KERN
IVANA, Bašelj 12, 4205 Preddvor, del zemljišča parc.št. 853/2 k.o. Primskovonjiva v pribliţni izmeri 44 m2 po ceni 7.598,25 SIT/m2, kar znese 334.323,00
SIT.
1.6. KERN ANTONA, Jezerska c. 86, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 853/1 k.o.
Primskovo-njiva v pribliţni izmeri 58 m2 po ceni 7.598,25 SIT/m2, kar znese
440.698,00 SIT.
1.7. KOŠNIK FRANČIŠKE, Kurirska pot 6, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 852/5
k.o. Primskovo-pot v pribliţni izmeri 7 m2 po ceni 7.598,00 SIT/m2, kar znese
53.188,00 SIT.
1.8. KRT DRAGA, Kurirska pot 7, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 1232 k.o.
Primskovo-travnik v pribliţni izmeri 72 m2 po ceni 5.698,69 SIT/m2, kar znese
410.306,00 SIT.
1.9. KERT IVANA-JANEZA, Jezerska cesta 88, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št.
852/3 k.o. Primskovo-njiva v pribliţni izmeri 47 m2 po ceni 7.981,41 SIT/m2,
kar znese 375.126,00 SIT.
1.10. VOLČIČ MIRA, Jezerska c. 102 a, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 906/2 k.o.
Primskovo v pribliţni izmeri 12 m2 po ceni 7.981,41 SIT/m2, kar znese
95.777,00 SIT.
1.11. TOMAŢIČ JOŢETA, Jezerska cesta 110, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 940
k.o. Primskovo v pribliţni izmeri 15 m2 po ceni 7.981,41 SIT/m2, kar znese
119.721,00 SIT.
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1.12. KERN ANTON, Jezerska cesta 97, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 920 k.o.
Primskovo-dvorišče, 921/1 k.o. Primskovo-vrt in 945/8 k.o. Primskovo-pot v
pribliţni izmeri 20 m2, 77 m2 in 4 m2 po ceni 7.598,25 SIT/m2, kar znese
767.423,00 SIT.
1.13. KERN JANEZA, Jezerska cesta 112, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št. 945/2
k.o. Primskovo-dvorišče v pribliţni izmeri 27 m2 po ceni 7.981,41 SIT/m2, kar
znese 215.498,00 SIT.
1.14. KALINŠEK FRANCA, Kalinškova ulica 43, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št.
937 k.o. Primskovo-dvorišče v pribliţni izmeri 32 m2 po ceni 7.981,41 SIT/m2,
kar znese 255.405,00 SIT.
1.15. ŠTIRN PETRA in MARIJE, Jezerska cesta 91, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št.
869 k.o. Primskovo v pribliţni izmeri 37 m2 po ceni 7.981,41 SIT/m2, kar
znese 295.312,00 SIT. Kupec bo namesto plačila celotne odškodnine zgradil
ograjo v dolţini 25 m.
1.16. VESEL CECILIJE in NELI, Jezerska c. 69, 4000 Kranj, stanovanjsko hišo s
hlevom in šupo, parc.št. 134/2 k.o. Primskovo s koristno površino 88,14 m2 in
celotno zemljišče parc.št. 134/1 k.o. Primskovo v izmeri 464 m2 in parc.št.
134/2 k.o. Primskovo v izmeri 90 m2 za 10.906.576,00 SIT.
1.17. KLASEK ANE (skrbnik: PUCELJ ŠTEFKA, Jezerska cesta 42, 4000 Kranj),
PUCLEJ FRANCKE IN MARJANA, Jezerska cesta 63a, 4000 Kranj, del
zemljišča parc.št. 119 k.o. Primskovo-hiša, sadovnjak, zgradba v pribliţni izmeri
20 m2 po ceni 7.905,09 SIT/m2, kar znese 158.102,00 SIT.
1.18. GRAŠIČ ANTONA IN FRANČIŠKE, Jezerska cesta 49, 4000 Kranj,
stanovanjsko hišo s koristno površino 111,26 m2, parc.št. 78 k.o. Primskovo in
del zemljišča parc.št. 79/1 k.o. Primskovo v pribliţni izmeri 20 m2 ter del
zemljišča parc.št. 78 k.o. Primskovo v pribliţni izmeri 35 m2 za 4.888.796,00
SIT. Kupec bo zgradil leseno ograjo na svoje stroške v dolţini 16 m.
1.19. ŠKARICA NADINE, Gradišče 6, 1000 Ljubljana, del zemljišča parc.št. 234/2
k.o.Primskovo-dvorišče v pribliţni izmeri 3 m2 po ceni 7.905,09 SIT/m2, kar
znese 23.716,00 SIT.
2. Kupec zemljišč in objektov bo izplačal odškodnino za ţive meje in druge nasade ter
manjše gradbene ureditve (robniki, lamele, tlakovani dostopi, ipd.) na podlagi
dopolnjenih cenitev sodnih cenilcev.
3. Vse cene zemljišč se revalorizirajo s povprečnim indeksom rasti cen za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja GZS, Zdruţenje za gradbeništvo in IGM v Ljubljani na dan
31.12.1997.
4. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA GORENJESAVSKO CESTO
1. Sklene se pogodba z Zofijo Kert, Gorenjesavska 21, Kranj na podlagi katere Mestna
občina Kranj kupi stavbno zemljišče s parc.št. 1137/19 k.o. Kranj v izmeri 144 m2 in
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zemljišče s parc.št. 1324/11 k.o. Straţišče v izmeri 10 m2. Skupaj je 154 m2 po ceni 83
DEM/m2 v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
2. Sklene se pogodba z Zofijo Kert, Gorenjesavska 21, Kranj na podlagi katere Mestna občina
Kranj kupi kmetijsko zemljišče s parc.št. 1137/22 k.o. Kranj v izmeri 97 m2 in zemljišče s
parc.št. 1137/25 k.o. Kranj v izmeri 205 m2. Skupaj je 302 m2 po ceni 12 DEM/m2 v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Kupec plača prometni davek, notarske stroške in stroške zemljiško-knjiţnega predloga.
5. PRIDOBITEV ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO PLOČNIKA NA
LIKOZARJEVI ULICI - DOPOLNITEV OBRAZLOŢITVE
1. Odločanje o pridobivanju zemljišča za gradnjo pločnika na Likozarjevi ulici se preloţi na 4.
izredno sejo Sveta MOK, s tem, da se občinsko upravo zadolţi, da pridobi sodbo, ki jo je g.
Joţe Koţelj dobil v sporu zaradi prisilnega odvzema zemljišča.
2. Občinska uprava naj do naslednje seje Sveta MOK pridobi uradno stališče drţavnih
organov v zvezi s prisilnim odvzemom.
3. Do zaključka postopka za pridobitev zemljišča za gradnjo pločnika na Likozarjevi ulici se
jama na Likozarjevi ulici zasuje in ta del utrdi; predlagana semaforizacija ni potrebna.
4. Občinska uprava naj odgovori na sklep, ki ga je Odbor za pridobivanje in opremljanje
stavbnih zemljišč sprejel na svoji 16. seji z dne 8.12.1997.
5. Projektni svet za Jezersko cesto se razširi za svetnike Sveta MOK, ki so krajani KS
Primskovo, svetnika Kejţar Ivana in predstavnika občinske uprave. Projektni svet se
pooblasti, da poskuša s pogajanji z g. Koţelj Joţetom doseči sporazum o boljših pogojih za
pridobitev zemljišča od predlaganih v gradivu za 33. sejo Sveta MOK z dne 18.2.1998.
6. ODKUP PARCELE 1278 K.O. PRIMSKOVO
Obravnava in odločanje v zvezi z odkupom parcele 1278 k.o. Primskovo se preloţi na
naslednjo sejo Sveta MOK, do katere naj občinska uprava pripravi risbo poteka koridorja
severne obvoznice.
7. MENJAVA ZEMLJIŠČA, PARC. ŠT. 501/6 K.O. ČIRČE ZA ZEMLJIŠČE S
PARC.ŠT. 395/2 K.O. KLANEC
Sklene se menjalna pogodba, s katero Mestna občina Kranj menja zemljišče, parc.št. 501/6
k.o. Čirče za zemljišče, parc.št. 395/2 k.o. Klanec, pri čemer gre za menjavo enakovrednih
zemljišč.
8. SKLENITEV POGODBE O BREZPLAČNEM PRENOSU LASTNINSKE
PRAVICE NA ZEMLJIŠČU
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču parc.št. 65/2, pot v
izmeri 283 m2, k.o. Pševo, vl.št. 34, z Joţefom Rakovcem, Zabukovje 11, Zg. Besnica, na
podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na tem zemljišču.
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9. ODKUP DELA HIŠE GLAVNI TRG 21
1. Občinska uprava naj Svetu Mestne občine Kranj predloţi predlog načrtovane politike
uveljavljanja predkupne pravice v starem mestnem jedru.
2. Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na poslovno-stanovanjski hiši, Glavni
trg 21, Kranj, zaradi visoke cene, in ker za noben projekt Mestne občine Kranj stavba ni
zanimiva.
10. NEODPLAČNI PRENOS DRUŢBENIH STANOVANJ
Sklene se pogodba o neodplačnem prenosu treh druţbenih stanovanj iz Iskre Telekom
Holding d.d. Kranj na Mestno občino Kranj.
11. UVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE
I. Predkupna pravica dela stavbe na Vodopivčevi 7, Kranj
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na delu stanovanjske hiše, stoječe na
zemljišču parcelne številka 391/3, vl.št. 1480, k.o. Kranj, na Vodopivčevi 7, Kranj, zaradi
visoke cene in ker za noben projekt Mestne občine Kranj objekt ni zanimiv.
II. Predkupna pravica dela stavbe na Vodopivčevi 7, Kranj
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za ponujeno ceno na delu stanovanjske
hiše, stoječe na parc.št. 390/1, vl.št. 467 k.o. Kranj, na Vodopivčevi 7, Kranj, zaradi visoke
cene in ker za noben projekt Mestne občine Kranj objekt ni zanimiv.
III. Uveljavljanje predkupne pravice
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na 75/100 delu stanovanjskih hiš na
parcelni št. 21, vl.št. 306, Tavčarjeva 2 in parcelni št. 22, vl.št. 300, Tavčarjeva 4, obe k.o.
Kranj, ker predmetni nepremičnini nista predvideni za noben projekt Mestne občine Kranj.
IV. Odprodaja stanovanja
Pršić Hasimu se odproda stanovanje št. 54 v izmeri 18,04 m2 na naslovu C. 1. maja 61, in
sicer za kupnino 15.512,51 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupec plača kupnino v enkratnem znesku v 15 dneh
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
12. DOGOVOR O POSTOPKU DENACIONALIZACIJE PREMOŢENJA
POKOJNEGA CIRILA ŠIFRERJA IN POKOJNIH JOŢEFA IN MARIJE
PORENTA
I.
Sklene se sporazum z naslednjo vsebino:
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičencema Joţefu in Mariji Porenta kot
nadomestno premoţenje za del podrţavljenega zemljišča parc.št. 1183/1 k.o. Kranj v izmeri
744 m2 dodeli zemljišče parc.št. 367/1 njiva v izmeri 616 m2 k.o. Klanec.
2. Vlagateljica bo umaknila zahtevo za denacionalizacijo v tem delu potem, ko bo Svet
Mestne občine Kranj sprejel predlagani sklep o dodelitvi nadomestnega premoţenja.
3. Vlagateljica nima do Mestne občine Kranj v zvezi z denacionalizacijo navedenega
zemljišča nobenih zahtevkov več.
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II.
Sklene se sporazum z naslednjo vsebino:
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičencem Frančiški Šifrer, Mariji Lipovec,
Francu
Šifrerju,
Pavli
Schutzelhofer,
Gabrijeli
Ješe
in
Antoniji Kveder kot nadomestno premoţenje za podrţavljeno zemljišče parc.št. 125/2,
1178/35 in 1178/34 k.o. Straţišče dodeli zemljišče parc. št. 619/6 travnik v izmeri 666 m2 in
619/7 travnik v izmeri 674 m2, oboje k.o. Straţišče.
2. Upravičenci bodo umaknili zahtevo za denacionalizacijo v tem delu in nakazali Mestni
občini Kranj ob prenosu lastništva parc.št. 619/6 in 619/7 9.122,68 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. Upravičenci nimajo do Mestne občine Kranj v zvezi z denacionalizacijo navedenih zemljišč
nobenih zahtevkov več.
13. VLOGA ZA UVRSTITEV PREDLAGANE INVESTICIJE V DOM ZA
STAREJŠE V PRIORITETNI VRSTNI RED INVESTICIJ V JAVNE
ZAVODE DO LETA 2005
I. Občinska uprava naj posebej zaščiti interese občanov Kranja pri sprejemanju v Dom
starejših občanov v Preddvoru kot tudi v Dom upokojencev v Kranju ter pri upravljanju teh
dveh domov.
II. Svet Mestne občine Kranj podpira in pristopa k sofinanciranju investicije v Dom
upokojencev Kranj kot sledi:
1. Dograditev Doma upokojencev Kranj za potrebe povečanja kapacitet in kot predpogoj za
vsebinsko razširitev dejavnosti,
2. Potrebne rekonstrukcije v stavbi Doma upokojencev Kranj,
3. Adaptacija stavbe Doma upokojencev Kranj.
III. Svet Mestne občine Kranj podpira in pristopa k sofinanciranju investicije v Dom starejših
občanov Preddvor pod pogojem, da pristopijo tudi ostale občine na območju bivše občine
Kranj (Preddvor, Naklo, Cerklje, Šenčur) in da investicija Mestne občine Kranj do leta 2005
ne bo bremenila več kot 50 milj. SIT.
14. MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA SREDNJE TEKSTILNE,
OBUTVENE IN GUMARSKE ŠOLE KRANJ
Izmed prijavljenih kandidatov na razpis za imenovanje ravnatelja Srednje tekstilne, obutvene
in gumarske šole Kranj daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje TOMU GRAHKU,
dosedanjemu ravnatelju.
15. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
I. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da zapisnik nadaljevanja 31. seje Sveta MOK z dne
21.1.1998 še ni predloţen svetu, zato naj občinska uprava čimprej predloţi zapisnik oz. sklepe
nadaljevanja 31. seje Sveta MOK z dne 21.1.1998.
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II. Predsednik Sveta Mestne občine Kranj naj pošlje pisno vprašanje Ministrstvu za okolje in
prostor (g. Pavlu Gantarju), ali je bil dosedanji postopek priprave aktov za urejanje okolja
pravilen.
III. Občinska uprava naj poiskuša doseči sporazum z Gorenjsko banko o zamenjavi zemljišča
ob vrtcu Kekec zaradi ureditve parkirišča in igrišča za ta vrtec.

4. izredna seja Sveta MOK z dne 25.2.1998
1. LOKALNA SAMOUPRAVA
Sprejme se M N E N J E k Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi,
ki ga je predlagala Statutarno pravna komisije in se ga dopolnjenega s stališči iz razprave
takoj posreduje Drţavnemu zboru Republike Slovenije.
2. ODKUP PARCELE 1278 K.O. PRIMSKOVO
Mestna občina Kranj odkupi zemljišče s parc.št. 1278 k.o. Primskovo, njiva v izmeri 1934 m2
za 11.636.313,92 SIT, kar znaša na dan 31.12.1997 123.261,60 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. PRIDOBITEV ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO PLOČNIKA NA
LIKOZARJEVI ULICI - DOPOLNITEV OBRAZLOŢITVE
Občinska uprava naj čimprej izvrši sklepe 33. seje Sveta MOK z dne 18.2.1998 v zvezi s
pridobitvijo zemljišča za gradnjo pločnika na Likozarjevi ulici, še zlasti sklep o vzpostavitvi v
prejšnje stanje.
4. DELITVENA BILANCA
Svet Mestne občine Kranj izraţa voljo, da čimprej sprejme premoţenjsko delitveno bilanco
oziroma dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjskih pravnih razmerij med novo nastalimi
občinami na območju bivše občine Kranj.
Predloţeni Dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjskih pravnih razmerij za Mestno
občino Kranj ni sprejemljiv, zato naj Komisija za izdelavo premoţenjske delitvene bilance na
podlagi stališč Odbora za finance in Statutarno pravne komisije ter razprave na seji, skuša
doseči boljši dogovor, ki bo sprejemljiv tudi za Mestno občino Kranj.
Komisija naj o poteku pogajanj sproti poroča pristojnemu odboru, t.j. Odbor za finance MOK.
5. MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA SREDNJE MLEKARSKE IN
KMETIJSKE ŠOLE KRANJ
Izmed prijavljenih kandidatov na razpis za imenovanje ravnatelja Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje MARJANU
POGAČNIKU, dosedanjemu ravnatelju.

98
6. PROŠNJA PODJETJA PLANIKA KRANJ
1. Pristojni organ - občinska uprava naj najkasneje v roku 6-ih mesecev problematiko
prispevka za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj vsestransko
prouči in Svetu Mestne občine Kranj predloţi predlog sprememb in dopolnitev akta, t.j. Odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil sprejet v letu 1987.
2. Podjetju Planika Kranj, Savska loka 21 se za dobo 6-ih mesecev odbori odlog plačila
neporavnanih obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč; s tem, da se za
ta čas ne obračunavajo zamudne obresti. Svet Mestne občine Kranj poziva pristojne organe za
odmero in izterjavo navedenih obveznosti, da za dovolitev odloga plačila podjetju Planika
Kranj v okviru zakonskih moţnosti sprejmejo ustrezne ukrepe oziroma sklepe.
7. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
Svet Mestne občine Kranj zadolţuje upravo Mestne občine Kranj, da za potrebe dela Sveta
MOK v letu 1998, predloţi seznam, v katerem naj navede, kdaj in katerim organom javnih
zavodov in drugih oblik lokalnih javnih sluţb poteče mandat v letu 1998.

34. seja Sveta MOK z dne 8.4.1998
2. VARSTVENO DELOVNI CENTER
1. Mestna občina Kranj kot soudeleţbo v investiciji brezplačno odstopi Ministrstvu za delo,
druţino in socialne zadeve zemljišče za izgradnjo Varstveno delovnega centra Kranj, kot
prizidek pri OŠ Helene Puhar, Kidričeva 51, pod vl.št. 836, parc. št. 901/6 - dvorišče v izmeri
1317 m2.
2. Svet Mestne občine Kranj poziva ţupana Mestne občine Kranj, da v primerih, ko zaradi še
nesprejete premoţenjske delitvene bilance prihaja do zapletov, zaradi katerih ni mogoča
uresničitev pomembnih projektov, overi svoj podpis posebej tudi na pogodbi, s katero se
omogoči vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Svet MOK poziva ţupana, naj tako ravna tudi
v primeru Varstveno delovnega centra Kranj.
3. NAKUPI ZEMLJIŠČ - JEZERSKA CESTA
Mestna občina Kranj odkupi od:
1. JOŢETA MRAKA, Jezerska cesta 98, 4000 Kranj del zazidanega stavbnega
zemljišča parc.št. 899 k.o. Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 25 m2 po ceni
8.083,34 SIT/m2, kar znese 202.083,00 SIT.
Mestna občina Kranj mora namesto porušene zgraditi novo ograjo enake oblike,
višine in dolţine.
2. JOŢETA PAVLINA IN ANKE PAVLIN, Jezerska cesta 89, 4000 Kranj del
zazidanega stavbnega zemljišča parc.št. 873/3 k.o. Primskovo - sadovnjak v pribliţni
izmeri 12 m2 in 871 k.o. Primskovo-dvorišče v pribliţni izmeri 17 m2 po ceni
8.083,34 SIT /m2, kar znese 234.417,00 SIT.
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Namesto odškodnine za sadno drevje, okrasni grm in ţivo mejo iz ligustra v
ocenjenem znesku 155.400,00 SIT, mora Mestna občina Kranj zgraditi ograjo v
dolţini 21,80 m, višine 1,30 m z betonskim podstavkom, betonskimi stebrički in
lesenim deščičnim polnilom.
3. MIRA
VOLČIČA, Jezerska cesta 102a, 4000 Kranj del zazidalnega stavbnega
zemljišča parc. št. 906/2 k.o. Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 13 m2 po
ceni
8.083, 34 SIT/m2, kar znese 105.083,00 SIT.
Mestna občina Kranj mora vzdolţ avtobusnega postajališča zgraditi protihrupno
ograjo v leseni ali plastični izvedbi v dolţini 26 m in višini 1,8 m.
4. DUŠANA CSIPOJA, Kovačičeva 1a, 4000 Kranj del zazidanega stavbnega zemljišča
parc. št. 908/2 k.o. Primskovo - vrt v pribliţni izmeri 10 m2 po ceni
8.083,34 SIT/m2,
kar znese 80.833,00 SIT.
5. ANTONA OVSENIKA, Jezerska cesta 92, 4000 Kranj dele zazidanega stavbnega
zemljišča parc. št.872/1 k.o. Primskovo - dvorišče v pribliţni izmeri 10 m2, parc. št. 873/1
k.o. Primskovo - gozd v pribliţni izmeri 78 m2 in parc. št. 873/4 k.o.
Primskovo
sadovnjak v pribliţni izmeri 45 m2, vse po ceni 8.083,34 SIT/m2, kar
znese 1.075.084,00
SIT.
6. MARIJE REMIC, Jezerska cesta 108b, 4000 Kranj del zemljišča parc. št. 942/2 k.o.
Primskovo - sadovnjak v pribliţni izmeri 50 m2 po ceni 8.083,34 SIT/m2, kar
znesek 404.167,00 SIT.
4. PRODAJA STANOVANJA
Nevenki Cej se odproda najemno stanovanje št. 18 v IV. nadstropju v izmeri 48,83 m2 na
naslovu Ul. Franca Rozmana Staneta 2, Kranj, po cenitvi z dne 26.9.1997 in sicer za kupnino
4.910.980 SIT.
Vse stroške v zvezi z odprodajo stanovanja nosi kupec.
Kupec plača 35 % vrednosti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe, preostali del pa v
180 zaporednih mesečnih obrokih z letno obrestno mero TOM + 4 %.
5. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
KRANJ ZA LETO 1997 - OSNUTEK
Svet Mestne občine Kranj predlaga Računskemu sodišču RS, da opravi pregled
proračunskega poslovanja Mestne občine Kranj v letu 1997.
6. PREMOŢENJSKA BILANCA PREJŠNJE OBČINE KRANJ PO STANJU
NA DAN 31.12.1997 IN PREMOŢENJSKA BILANCA MESTNE OBČINE
KRANJ PO STANJU NA DAN 31.12.1997
Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da o predloţeni premoţenjski bilanci prejšnje občine
Kranj in premoţenjski bilanci Mestne občine Kranj ni mogoče odločati, ker ni jasna pravna
podlaga teh dveh aktov.
Svet Mestne občine Kranj zahteva, da občinska uprava pojasni zadeve, na katere je opozoril
Nadzorni odbor Mestne občine Kranj.
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7. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA HELENA PUHAR
I. - 1. V 4. členu se črta 2. stavek, 3. stavek postane 2. in 3. se glasi: “Ustanovitelj s pogodbo
ureja pogoje sodelovanja z drugimi občinami.”.
2. V 27. členu se v 1. vrsti 1. odstavka črta beseda “oblikovati”. Doda naj se 2. odstavek z
naslednjim besedilom: “Dosedanji organi nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.”.
3. V 29. členu naj se 1. alinea dopolni z naslednjim besedilom: “in določbe splošnih aktov, ki
so v nasprotju s tem odlokom.”, 2. alinea naj se v celoti črta.
4. V 13. členu se predzadnji odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom: “Za
ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja.”.
II. Svet Mestne občine Kranj v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS 12/96 in 23/96)
in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraţevalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar, Kranj z izglasovanimi amandmaji.
8. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA
ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ
I. - 1. V 4. členu naj se v 1. stavku črta besedilo: “vanjo pa se lahko vključujejo tudi občani
občine Cerklje, Naklo, Preddvor in Šenčur”. V 2. stavku naj se beseda “določi” nadomesti z
besedo “ureja”, beseda “ostalimi” pa z besedo “drugimi”.
2. V 5. členu naj se doda alinea z naslednjim besedilom: “O/92511 dejavnost knjiţnic”.
3. V 27. členu naj se v 1. vrsti 1. odstavka črta beseda “oblikovati”. Doda naj se 2. odstavek z
besedilom: “Dosedanji organi nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.”.
4. V 29. členu naj se 1. alinea dopolni z naslednjim besedilom: “in določbe splošnih aktov
zavoda, ki so v nasprotju s tem odlokom.”, 2. alinea naj se v celoti črta.
5. V 13. členu se predzadnji odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom: “Za
ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja.”.
II. Svet Mestne občine Kranj v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS 12/96 in 23/96)
in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraţevalnega zavoda Glasbena šola, Kranj z izglasovanimi amandmaji.
10. ODLOK O USTANOVITVI VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA
KRANJSKI VRTCI - OSNUTEK
Svet Mestne občine Kranj v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l. Republike Slovenije št.
12/91), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. Republike
Slovenije št. 12/96 in št. 23/96) in 18. členom Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS št.
43/95) sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski
vrtci.
Predlagatelj naj pri pripravi predloga v največji moţni meri upošteva predloge iz razprave, v
kolikor pa ne bodo upoštevane, pa mora pismeno obrazloţiti vzrok za njihovo neupoštevanje.
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Do seje, na katero bo predloţen predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Kranjski vrtci, mora občinska uprava pripraviti tudi poročilo oz. oceno, kako bo
uvedba devetletne osnovne šole vplivala na dejavnost vrtcev v kranjski občini v prehodnem
obdobju.
11. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA “GASILSKO
REŠEVALNA SLUŢBA” KRANJ
I. - 1. V preambuli Odloka o organiziranju javnega zavoda “Gasilsko reševalna sluţba Kranj”
naj se v 3. vrsti za št. 9/96 doda še 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98.
2. V 11. členu naj se v 3. odstavku beseda “more” nadomesti z besedo “sme”, besedilo
“nepremičnina, premoţenje” pa z besedilom “nepremičnega premoţenja”.
II. Sprejme se predlog Odloka o organiziranju javnega zavoda “Gasilsko reševalna sluţba”
Kranj z izglasovanima amandmajema.
12. KADROVSKE ZADEVE
1. Izmed prijavljenih kandidatov na razpis za imenovanje ravnatelja Srednja elektro in strojne
šole Kranj daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje FRANCU LEBARJU,
dosedanjemu ravnatelju.
2. Izmed prijavljenih kandidatov na razpis za imenovanje ravnatelja Srednje ekonomske in
upravno-administrativne šole Kranj daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje MARIJI
SIMČIČ, dosedanji ravnateljici.
13. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
I. Statut Mestne občine Kranj je potrebno uskladiti s spremembo Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) v predpisanem roku, zato Svet Mestne občine
Kranj nalaga občinski upravi, da čimprej oz. najkasneje do konca aprila tega leta
predloţi Svetu MOK v obravnavo in odločanje osnutek sprememb in dopolnitev
Statuta Mestne občine Kranj, pripravljenega tako, da bodo krajevne skupnosti
ohranile pravno subjektiviteto.
II. 1. Občinska uprava oz. ţupan naj poda pisni odgovor prizadetim krajanom
(Jelenčeve in Krašnove ulice) v zvezi s sanacijo podora kanjona reke Kokre, in
sicer ali je pripravljen voditi ustrezne postopke na ministrstvu oz. naj jih napoti na
pristojne organe.
2. Zaščitna ograja, ki je bila postavljena s tem v zvezi, naj se predela tako, da bo
omogočen dostop tamkajšnjim lastnikom zemljišč.
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35. seja Sveta MOK z dne 3.6.1998
2. NATEČAJ ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
DEMOGRAFSKO OGROŢENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZA LETO 1998
Mestna občina Kranj kandidira, upoštevajoč program razvoja demografsko ogroţenih območij
v občini Kranj, na natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko
ogroţenih območij v Republiki Sloveniji za leto 1998 z zahtevkom za sofinanciranje
izgradnje vodovoda Planica.
3. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA JEZERSKO CESTO
I. Odločanje o sklepu 1.3. predlaganega gradiva v zvezi s pridobivanjem zemljišč za Jezersko
cesto se preloţi do obravnave 7. točke dnevnega reda: Gradnja gasilskega doma Primskovo.
II. Pri vseh odločitvah, ki imajo finančne posledice in nimajo podlage v Odloku o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1998, se sprejeti sklepi izvedejo
po sprejetju Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998.
III. Ni dopustno, da se iz postavke “Stanovanjsko gospodarstvo” financira katerokoli drugo
področje proračuna, razen stanovanjsko gospodarstvo.
IV. - 1.1.
Mestna občina Kranj kupi od Sajovic Frančiške, Jezerska cesta 100, Kranj stanovanjsko hišo s
skupno površino 147,17 m2 in pribliţno 120 m2 zemljišča s parc. št. 901 k.o. Primskovo,
vl.št. 388 k.o. Primskovo, za ceno 10.882.339,44 SIT. Kupec bo na svoje stroške izvedel:
- začasno varnostno zaporo v času gradnje,
- montaţno polno leseno ograjo po lokacijskih pogojih prenove ceste višine do 1,80 m
in v dolţini obstoječe hiše.
1.2.
Mestna občina Kranj kupi od Pelko Janka, Ţupančičeva 13, Kranj, stanovanjsko hišo s
površino 125 m2 in zemljiščem s površino 70 m2, parc. št. 82/1 k.o. Primskovo, vl. št. 52 k.o.
Primskovo za ceno 9.369.983,42 SIT.
1.4.
Mestna občina Kranj kupi od Košnik Bojana, Jezerska cesta 78 B, Kranj, del stanovanjske
hiše s površino 73 m2 in del hleva s površino 22,83 m2 ter 70 m2 zemljišča, vse na parc. št.
125/1 k.o. Primskovo, v naravi sadovnjak in parc. št. 126 k.o. Primskovo, v naravi hiša, tri
zgradbe, dvorišče, vl. št. 10 k.o. Primskovo za ceno 4.975.996,81 SIT.
Ostala pogodbena določila:
Prodajalec je na lastne stroške dolţan usposobiti preostale dele objektov po rušenju.
1.5.
Mestna občina Kranj kupi od Zupan Petra in Olge, vsakega do 1/2, Šuceva 18, Kranj celotno
stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje ter 180 m2 zemljišča, in sicer: parc. št. 26/1 v
naravi gospodarsko poslopje, dvorišče, stavbišče, parc. št. 26/2 - sadovnjak, parc. št. 26/3 dvorišče, gospodarsko poslopje vl. št. 1081 k.o. Primskovo, za ceno 13.587.866,86 SIT.
1.6.
Mestna občina Kranj kupi od Kert Petre, Kert Anje in Kert Sandre, vse mladoletne,
Oprešnikova ulica 82, Kranj, ki jih zastopa zakoniti zastopnik Kert Andreja, Oprešnikova

103
ulica 82, Kranj del nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 854/1 k.o. Primskovo v izmeri
30 m2 za ceno 242.500,00 SIT.
2.
Kupec in prodajalec sta določila roke izročitve nepremičnin, obveznost poravnave vseh
obveznosti prodajalca v zvezi s koriščenjem komunalnih uslug, rok plačila.
3.
Kupec zgradb je prevzel obveznost plačila stroškov rušenja objektov in v primeru delnega
rušenja vzpostavitev stanja, ki omogoča nadaljnje koriščenje neporušenega dela objekta.
4. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ NA VZHODNI VPADNICI
Odločanje v zvezi s predlaganim sklepom za pridobitev zemljišča na trasi vzhodne vpadnice v
Kranj se odloţi do preveritve urbanističnega dokumenta, ki vsebuje potrebo po gradnji
vzhodne vpadnice.
5. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA CESTO GORIČE - BAŠELJ
Mestna občina Kranj kupi od:
1. HRIBAR ALOJZIJE, Bobovek št. 6, Kranj in HRIBAR FRANCA, Bašelj št. 23, Preddvor,
del zemljišča parc.št. 376 k.o. Babni vrt - gozd v pribliţni izmeri 150 m2 po ceni 143,51
SIT/m2, del zemljišča parc.št. 377 k.o. Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 270 m2, del
zemljišča parc.št. 378 k.o. Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 750 m2 del zemljišča
parc.št. 382 k.o. Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 710 m2 in del zemljišča parc.št. 384
k.o. Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 220 m2, vse po ceni 246,68 SIT/m2, kar znese
skupaj 502.552,00 SIT. Mestna občina Kranj se obveţe, da bo del zemljišča parc.št. 1150
k.o. Babni vrt - ceste, ki se zaradi delne spremembe trase opusti, v pribliţni izmeri 1040
m2, po končanih delih kultivirala v travnik in ga ponudila v odkup prodajalcu ali izvedla
poračun pri sklepanju aneksa k tej pogodbi glede vrednosti razlike med površino po tej
pogodbi in dokončno površino, ki bo ugotovljena po odmeri ceste.
2. MARKUN JANEZA, Babni vrt 5, Golnik, del zemljišča parc.št. 351 k.o. Babni vrt travnik v pribliţni izmeri 100 m2, po ceni 317,16 SIT/m2, del zemljišča parc.št. 385 k.o.
Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 320 m2 in del zemljišča parc.št. 386 k.o. Babni vrt travnik v pribliţni izmeri 100 m2, po ceni 246,68 SIT/m2, kar znese skupaj 135.321,00
SIT. Mestna občina Kranj se obveţe, da bo del zemljišča parc.št. 1150 k.o. Babni vrt ceste, ki se zaradi delne spremembe trase opusti, v pribliţni izmeri 300 m2, po končanih
delih kultivirala v travnik in ga ponudila v odkup prodajalcu ali izvedla poračun pri
sklepanju aneksa k tej pogodbi glede vrednosti razlike med površino po tej pogodbi in
dokončno površino, ki bo ugotovljena po odmeri ceste.
3. PERČIČ ANDREJA, Babni vrt 2, Golnik, del zemljišča parc.št. 346 k.o. Babni vrt travnik v pribliţni izmeri 300 m2, po ceni 317,16 SIT/m2 in del zemljišča parc.št. 348 k.o.
Babni vrt - travnik v pribliţni izmeri 100 m2, po ceni 387,64 SIT/m2, kar znese skupaj
133.912,00 SIT.
4. ZUPAN MATEVŢA, Povlje 6, Golnik, del zemljišča parc.št. 383 k.o. Babni vrt - travnik v
pribliţni izmeri 100 m2, po ceni 246,68 SIT/m2, kar znese 24.668,00 SIT.
5. MARKIČ JURIJA, Goriče 13, Golnik, vse nepremičnine na parc.št. 1/1 k.o. Goriče, ki
obsegajo - stanovanjski objekt, neto koristne površine 201,01 m2, ocenjene gradbene
vrednosti objekta 8.920.236,85 SIT, ki ga je zaradi rekonstrukcije ceste potrebno porušiti,
komunalno opremo zemljišča parc.št. 1/1 k.o. Goriče v vrednosti 398.824,75 SIT in
zemljišče na parcelni številki 1/1 k.o. Goriče v izmeri 115 m2 po ceni 6.154,98 SIT/m2 ter
zemljišče parc.št. 1/2 k.o. Goriče - sadovnjak v izmeri 144 m2, po ceni 6.154,98 SIT/m2,
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kar znese skupaj 10.913.201,00 SIT. Kupnina se prodajalcu izplača po izročitvi objekta,
prodajalec pa je dolţan poravnati vse obveznosti, ki izhajajo iz koriščenja komunalnih
uslug in le-te izklopiti.
6. KOKALJ JANEZA, Goriče 20, Golnik, del zemljišča parc.št. 84/1 k.o. Goriče - vrt v
pribliţni izmeri 39 m2, del zemljišča parc.št. 84/4 k.o. Goriče - sadovnjak v pribliţni
izmeri 1 m2 in del zemljišča parc.št. 220 k.o. Goriče - sadovnjak v pribliţni izmeri 170 m2,
vse po ceni 1.092,64 SIT/m2, kar znese skupaj 241.473,00 SIT.
7. AHAČIČ PETRA in AHAČIČ IRENE, Goriče 48, Golnik, del zemljišča parc.št. 82/2 k.o.
Goriče - dvorišče v pribliţni izmeri 5 m2, po ceni 6.154,78 SIT/m2, kar znese 30.774,00
SIT.
8. RIBNIKAR ALEŠA, Goriče 48, Golnik, del zemljišča parc.št. 84/2 k.o. Goriče - sadovnjak
v pribliţni izmeri 10 m2 po ceni 6.154,78 SIT/m2, kar znese 61.548,00 SIT.
9. TOPORIŠ PAVLE in DUBRAVICA JANE, Goriče 19, Golnik, del zemljišča parc.št. 58/3
k.o. Srednja vas - sadovnjak v pribliţni izmeri 9 m2 in del zemljišča parc.št. 58/4 k.o.
Srednja vas - dvorišče v pribliţni izmeri 8 m2, vse po ceni 6.154,78 SIT/m2, kar znese
104.631,00 SIT.
10.TOPORIŠ JANEZA, Goriče 21, Golnik, del zemljišča parc.št. 58/6 k.o. Srednja vas sadovnjak in dvorišče v pribliţni izmeri 15 m2, po ceni 6.154,78 SIT/m2, kar znese
92.322,00 SIT.
11.Vse cene nepremičnin se revalorizirajo s povprečnim indeksom za obračun razlike v ceni
za stanovanjsko gradnjo, po izračunu GZS - zdruţenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana,
od dneva, ko je bila posamezna cenitev izdelana.
6. ODKUP PARCELE ŠT. 1250/2 IN PARCELE ŠT. 150/1 K.O. STRAŢIŠČE
(HAFNERJEVA POT)
Mestna občina Kranj odkupi zemljišče s parc.št. 1250/2 k.o. Straţišče, pot v izmeri 946 m2 in
parc.št. 150/1 k.o. Straţišče, travnik v izmeri 950 m2 za skupno ceno 2.566.153,44 SIT.
7. GRADNJA GASILSKEGA DOMA PRIMSKOVO
I. Skleneta se menjalni pogodbi s Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga Kranj, Jezerska 41 in
Le-Tehniko, d.o.o. Kranj, Hrastje 75, s katerima se zamenja parceli št. 1305/3 v naravi
parkirišče s površino 990 m2 in 1305/2 parkirišče s površino 1438 m2, obe k.o. Primskovo, z
delom zemljišča parc. št. 1308 in 1307 k.o. Primskovo, katerega lastnik je Mestna občina.
Menja se enakovredna zemljišča.
II. Mestna občina Kranj brezplačno izroči PGD Kranj-Primskovo pribliţno 2000 m2
zemljišča, del parcele št. 1306 k.o. Primskovo in poravna vse obveznosti v zvezi s komunalno
opremo stavbnega zemljišča za gradnjo Gasilskega doma Kranj-Primskovo.
III.
1.3.
Mestna občina Kranj kupi od Gasilskega društva Kranj-Primskovo, Jezerska cesta 58, stavbo,
ki obsega stanovanjski del in gasilski del s celotnim zemljiščem s parc. št. 6/1, 274 m2 v
naravi sadovnjak k.o. Primskovo, vl. št. 1341 in parc. št. 6/2 stavba 261 m2, dvorišče 285 m2,
parc. št. 610 njiva 183 m2, vl.št. 370 k.o. Primskovo za ceno 29.547.637,72 SIT.
Ostala pogodbena določila:
- Prodajalec izroči Gasilski dom kupcu po tem, ko bo zgrajena nova stavba Gasilskega doma
oziroma najkasneje v treh letih, zemljišče pa na zahtevo kupca.
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2.
Kupec in prodajalec sta določila roke izročitve nepremičnin, obveznost poravnave vseh
obveznosti prodajalca v zvezi s koriščenjem komunalnih uslug, rok plačila.
3.
Kupec zgradb je prevzel obveznost plačila stroškov rušenja objektov in v primeru delnega
rušenja vzpostavitev stanja, ki omogoča nadaljnje koriščenje neporušenega dela objekta.
IV. Poslovno podpornemu centru d.o.o. Kranj, Ljubljanska cesta 24 a se izroči pribliţno 2000
m2 zemljišča - del s parc. št. 1306 k.o. Primskovo in poravnajo se vse obveznosti v zvezi s
komunalno opremo stavbnega zemljišča za gradnjo Poslovno podpornega centra d.o.o. Kranj.
Lastninski deleţ Mestne občine Kranj pri Poslovno podpornem centru se poveča za vrednost
zemljišča in komunalne opreme.
8. BREZPLAČNI PRENOSI LASTNINSKE PRAVICE
1. Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču parc.št. 945/8,
pot v izmeri 208 m2, k.o. Babni vrt, vl.št. 477, s solastniki:
ANTONOM OGRISOM, stanujočim Voglje 78, Šenčur, LJUDMILO OGRIS, stanujočo
Voglje 78, Šenčur, BOJANOM BIZJAKOM, stanujočim Vidmarjeva 6, Kranj, DUŠANOM
RAVNIHARJEM, stanujočim Juleta Gabrovška 21, Kranj, ANDREJO RAVNIHAR,
stanujočo Juleta Gabrovška 21, Kranj, LEO LIKOZAR, stanujočo Golniška 61, Kranj,
ALOJZOM LIKOZARJEM, stanujočim Golniška 61, Kranj, SIMONOM ŠTULARJEM,
stanujočim Betonova 19, Kranj, MITJO ŠTULARJEM,stanujočim Betonova 19, Kranj, SAŠO
HVASTI, stanujočo Jama 38, Mavčiče in TONETOM ČERVOM, stanujočim Zg. Jezersko
66, Zg. Jezersko, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko
pravico na tem zemljišču.
2. Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču parc.št. 297/6,
pot v izmeri 189 m2, k.o. Predoslje, vl.št. 503, s solastniki: BALANTIČ ANDREJEM,
stanujočim Predoslje 103/a, Kranj, ŠENK FRANCIJEM, stanujočim Predoslje 103, Kranj in
BALANTIČ VALENTINOM, stanujočim Predoslje 103/c, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na tem zemljišču.
9. NAKUPI IN PRODAJA NEPREMIČNIN
I. Zamenjava poslovnih prostorov v objektu Glavni trg 18 s prostori v hiši na Savski
cesti 8
1. Pri nepremičnini Glavni trg 18 vl.št. 347, k.o. Kranj, ki vsebuje parc.št. 146/2, hiša z
dvoriščem na deleţu in ki je izvzet iz denacionalizacije v površini 214,50 m2, se vknjiţi
lastninska pravica v korist Mestne občine Kranj.
2. Pri nepremičnini Savska cesta 8 v kleti 62,61 m2, 60,39 m2 ter v pritličju 60,26 m2, vl.št.
1771, k.o. Kranj, ki vsebuje parc.št. 418, stanovanjska stavba 198 m2, dvorišče 64 m2 in
vl.št. 487, ki vsebuje parc.št. 419/2, dvorišče 58 m2 in poslovna stavba 132 m2 vknjiţi
lastninska pravica v korist Zgodovinskega arhiva, Mestni trg 27, Ljubljana.
3. Prometni davek in notarsko overitev, stroške vknjiţbe in sestavo pogodbe plača
Zgodovinski arhiv, Mestni trg 27, Ljubljana.
4. O spremembi lastništva sklene Mestna občina Kranj z Zgodovinskim arhivom pogodbo.
II. Nakup nepremičnine na parc. št. 144/2 k.o. Kranj
1. Mestna občina Kranj kupi nepremičnino na parc.št. 144/2, poslovna stavba, v izmeri
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322 m2 za ceno 31.400.000,00 SIT od podjetja SLOCOS, d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana.
2. Kupec plača stroške zemljiškoknjiţnega vpisa, vse ostale stroške nosi prodajalec.
III. Prodaja poslovnih prostorov GZS - Območne zbornice za Gorenjsko
Mestna občina Kranj proda GZS - Območni zbornici za Gorenjsko poslovni prostor s
površino 177,30 m2, parc.št. stavbe 913/6, vl.št. 1468 k.o. Kranj za ceno 32.422.092,15 SIT.
Ostala pogodbena določila:
- rok plačila 30 dni po sklenitvi pogodbe,
- prometni davek in stroške zemljiškoknjiţnega vpisa plača kupec,
- notarske stroške plača vsaka stranka polovico.
IV. Odprodaja stanovanja
Zdenki Gašperlin se odproda stanovanje št. 3 v izmeri 56,77 m2 na naslovu Planina 71, Kranj,
za kupnino 7.087.218,00 SIT.
Vse stroške v zvezi z odprodajo stanovanja nosi kupec.
Kupec plača 30 % vrednosti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe, preostali del pa v
120 zaporednih mesečnih obrokih z letno obrestno mero TOM + 4 %.
V. Odkup zemljišča v območju ureditvenega načrta Smučarski center Gorenja Sava
Mestna občina Kranj odkupi od Ivane Jerala, Mavčiče 40, 1564 m2 zemljišča, v naravi gozd,
parc.št. 986/2, vl.št. 1737 k.o. Straţišče, za ceno 5.366.566,80 SIT, pri čemer je cena za 1004
m2 nezazidanega stavbnega zemljišča 5.103.030,80 SIT za 560 m2 kmetijskega zemljišča
263.536,00 SIT.
Ostala pogodbena določila:
- rok plačila 30 dni po podpisu notarskega zapisa,
- davek na promet nepremičnin, upravne in sodne takse ter stroške zemljiškoknjiţnega
postopka plača kupec, notarske stroške pa plačata pogodbeni stranki vsaka eno
polovico.
VI. Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 329/14 k.o. Kokrica s površino
298 m2
Mestna občina Kranj proda ALOJZIJU JELOVČANU, Golniška cesta 57, Kranj, nezazidano
stavbno zemljišče s parc.št. 329/14, k.o. Kokrica, vl.št. 515 v izmeri 298 m2 za ceno
1.874.163,72 SIT.
VII. Odkup parcele 862 k.o. Britof
Mestna občina Kranj odkupi zemljišče s parc.št. 862 k.o. Britof, njiva v izmeri 25855
m2 za skupno ceno 10.368.889,20 SIT.
10. NEUVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE
I. Nakup nepremičnine - hiše na Tomšičevi 9 v Kranju
Mestna občina Kranj za ceno 16.359.441,52 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na hiši
Tomšičeva 9, Kranj, parc. št. 210, k.o. Kranj.
II. Uveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini vl.št. 244 in vl.št. 1385, k.o. Kranj,
Prešernova ulica 12
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini vl.št. 244, k.o. Kranj,
ki vsebuje zemljiškoknjiţno telo I, parc.št. 220/2, stavbišče in zemljiškoknjiţno telo II,
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parc.št. 220/1, stavbišče in hiša brez zemljišča, na kateri je vknjiţena pravica uporabe in
lastninska pravica prodajalcev za vsakega v obsegu:
METKA LUBEJ, Bled, Črtomirova ulica 14, Zk. telo I do nerazdelne 1/36 in Zk. telo II do
nerazdelne 1/36
MARIJA BEDENK, Kranj, Cankarjeva 10, Zk. telo I do nerazdelne 1/36 in Zk. telo II do
nerazdelne 1/36
FRANC DRAGO VIDMAR, Kranj, Kebetova ulica 20, Zk. telo I do nerazdelne 1/36 in Zk.
telo II do nerazdelne 1/36
in na nepremičnini vl.št. 1385 k.o. Kranj, parc.št. 220/3, stavbišče in hiša brez zemljišča, na
kateri je vknjiţena pravica uporabe in lastninska pravica prodajalcev za vsakega v obsegu:
METKA LUBEJ, Bled, Črtomirova ulica 14 do nerazdelne 1/75
MARIJA BEDENK, Kranj, Cankarjeva ulica 10 do nerazdelne 1/75
FRANC DRAGO VIDMAR, Kranj, Kebetova ulica 20 do nerazdelne 1/75.
III. Ponudba za uveljavljanje predkupne pravice
Mestna občina Kranj za ceno 8.406.000 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice na 16/100 delu
stanovanjske hiše Glavni trg 22 na parc. št. 150 vl.št. 210 k.o. Kranj.
IV. Uveljavljanje predkupne pravice
Mestna občina Kranj za ceno 10.450.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za poslovni
prostor v pritličju stavbe na Tavčarjevi 16, Kranj na parc. št. 15 vl.št. 310 k.o. Kranj.
11. KADROVSKE ZADEVE
1. Izmed prijavljenih kandidatov na razpis za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Lucijan
Seljak daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje MARJANU KONJARJU,
dosedanjemu ravnatelju.
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
i m e n u j e ALOJZIJ POTOČNIK, rojen 1951,
stanujoč Kranj, Gorenjskega odreda 16, ekonomist, zaposlen na Davčni upravi Kranj - LDS.
12. ODOBRITEV POMOČI IZ STALNE PRORAČUNSKE REZERVE V
ZVEZI S POTRESOM V POSOČJU
Iz stalne proračunske rezerve se odobri 2.500.000,00 SIT kot pomoč prizadetim v potresu v
občini Bovec. Ta sredstva se nameni druţinam, katere je predlagala občina Bovec.

36. seja Sveta MOK z dne 17.6.1998
1. DENACIONALIZACIJA
I. Pavšlar Boris - dogovor o nakupu zemljišča
Sprejme se sporazum z naslednjo vsebino:
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se upravičencu Tomaţu Pavšlarju delno poračuna
povečana vrednost nepremičnine na Glavnem trgu 18 v Kranju, parc. št. 146/2, z delom
podrţavljenim parcel 913/1, 931/1, 913/3 in 1044/2, vse k.o. Kranj, v izmeri 6.659 m2 v
tolarski protivrednosti 178.408 DEM, pod pogojem, da g. Boris Pavšlar umakne zahtevo za
denacionalizacijo v navedenem delu, in da se obveţe plačati razliko do povečane vrednosti v
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višini 79.145 DEM v tolarski protivrednosti z vključenimi 3% deviznimi obrestmi v desetih
letih v polletnih obrokih.
Po tem sporazumu vlagatelj do Mestne občine Kranj nima več nobenih zahtevkov iz naslova
denacionalizacije zemljišča parc. št. 913/1, 931/1, 913/3 in 1044/2 k.o. Kranj.
II. Hlebš Rudolf - dogovor o nakupu zemljišča
Sprejme se sporazum z naslednjo vsebino:
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se pravnim naslednikom po upravičencu Rudolfu
Hlebšu za poslovni prostor v izmeri 27 m2 v prvem nadstropju in za podstreho stavbe Glavni
trg 17 v Kranju dodeli poslovni prostor v Ul. Janka Puclja 7 v Kranju v izmeri 28,10 m2 v
vrednosti 65.885 DEM in nakaţe razliko 22.615 v tolarski protivrednosti pod pogojem, da g.
Rudolf Hlebš umakne zahtevo za denacionalizacijo v tem delu.
Vlagatelj nima do Mestne občine Kranj v zvezi z denacionalizacijo navedenega premoţenja,
razen vrnitve poslovnega prostora v pritličju, nobenih zahtevkov več.
2. KONCERTNA DVORANA
Mestna občina Kranj pristopi k izdelavi investicijskega programa za izgradnjo koncertne
dvorane na Zlatem polju (Gradbinčeva jama) v okviru ureditvenega območja S 02/3-1b s tem,
da se preveri tudi moţnost dopolnitve programa z dodatnimi dejavnostmi (knjiţnica) in
preverijo tudi moţnosti drugih lokacij.
3. POBUDA ZA REŠEVANJE ŠOLSKIH OKOLIŠEV V MESTNI OBČINI
KRANJ
1. Mestna občina Kranj za potrebe novogradnje Srednje ekonomske in upravno
administrativne šole zagotovi ustrezno komunalno opremljeno zemljišče.
2. Ministrstvu za šolstvo in šport se posreduje zahteva po vrnitvi sedanje stavbe Srednje
ekonomske in upravno administrativne šole Mestni občini Kranj za potrebe kranjskega
osnovnega šolstva, s čimer se omogoči v celotni stavbi na Komenskega 2 in 4 delovanje
popolne osemletke in se s tem ustvarijo pogoji za uvedbo ene izmene v vseh osnovnih šolah v
Mestni občini Kranj.
4. PREDLOG ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI KK TRIGLAV IN
NK TRIGLAV - CREINA IZ REZERV OBČINE
KK Triglav in NK Triglav-Creina se dodeli vsakemu 10.000.000,00 SIT kot izredno finančno
pomoč iz postavke proračunskih odhodkov glavnih namenov 05-Šport in 18-Tekoča
proračunska rezerva.
5. LJUDSKA UNIVERZA KRANJ - PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA
I. V 21. členu se v 2. odstavku črta besedilo: “in druge splošne akte”.
II. - 1. Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj z
izglasovanim amandmajem.
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2. Občinska uprava naj pred objavo odloka v Uradnem listu Republike Slovenije preveri
ravnanje oziroma stališče preostalih občin - pravnih naslednic občine Kranj pri statusnem
urejanju tovrstnih zadev.
6. KRANJSKI VRTCI - PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA
I. V 27. členu se v 3. odstavku črta besedilo: “in splošne akte”.
II. - 1. Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Kranjski
vrtci z izglasovanim amandmajem.
2. Občinska uprava naj pred objavo odloka v Uradnem listu Republike Slovenije preveri
ravnanje oziroma stališče preostalih občin - pravnih naslednic občine Kranj pri statusnem
urejanju tovrstnih zadev.
7. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA - ZAVOD ZA ŠPORT
KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Kranj s
tem, da
predlagatelj pri pripravi predlogi v največji moţni meri upošteva pripombe iz razprave.
8. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
I. 1. Mestna občina Kranj kupi 150 m2 zemljišča na parc.št. 743/1, k.o. Nemilje v
vrednosti 420.960,00 SIT po pogodbi.
Dokončni poračun se izvede po odmeri zemljišča, na osnovi aneksa k pogodbi.
2. Mestna občina Kranj krije stroške meritev in stroške zemljiškoknjiţnega vpisa.
II.1. Svet Mestne občine Kranj nalaga občinski upravi, da čimprej predloţi Svetu
Mestne občine Kranj v obravnavo in odločanje osnutek Odloka o statusnem
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj p.o.
2. Svet Mestne občine Kranj pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za začetek postopka za imenovanje članov nadzornega odbora
Javnega podjetja Komunala Kranj p.o.. Svet Mestne občine Kranj bo v nadzorni
odbor imenoval dva člana, enega pa bodo imenovale ostale občine (pravne
naslednice občine Kranj) skupaj.

37. seja Sveta MOK z dne 1.7.1998
1. SPREJEM ZAPISNIKA 35. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z
DNE 3.6.1998 IN PREGLED IZVRŠITVE SKLEPOV
Svet Mestne občine Kranj zahteva, da se mu nemudoma predloţi v obravnavo in odločanje
predlog Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998.
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2. PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO JEZERSKE CESTE
Mestna občina Kranj kupi od Pucelj Štefanije in Marjana, Jezerska cesta 42, Kranj, del
stanovanjske hiše s površino 16,11 m2 in pribliţno 23 m2 zemljišča s parc.št. 25/3 k.o.
Primskovo, vl.št. 839 k.o. Primskovo, za ceno 4.868.832,80 SIT. Kupec bo na svoje stroške
izvedel vsa gradbena in druga dela, ki bodo omogočila normalno uporabo preostalega dela
hiše za stanovanjski namen.
Kupec prevzema obveznost plačila stroškov rušenja objekta, stroškov plačila prometnega
davka in notarskih stroškov.
3. PREDKUPNA PRAVICA
I. Mestna občina Kranj za ceno 250.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na
nepremičnini na Prešernovi 12 v Kranju, ki je v naravi veţa in dvorišče, in predstavlja 1/24
celotne lastnine na parc. št. 220/1 in 220/2, obe k.o. Kranj.
II. Mestna občina Kranj za ceno 13.554.600,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na
nepremičnini - podstrešno stanovanje v skupni izmeri 111,80 m2, na Jenkovi 2 v Kranju, na
parc.št. 215/1, vl.št. 231 k.o. Kranj.
III. Mestna občina Kranj za ceno 14.966.400,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na
nepremičnini - stavbišču z dvoriščem v izmeri 223 m2, na Tomšičevi 9 v Kranju, na parc. št.
210, vl.št. 127 k.o. Kranj.
IV. Mestna občina Kranj za ceno 6.000.000 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za
stanovanjsko-poslovni prostor št. 3 v prvem nadstropju na Maistrovem trgu 12, Kranj, na
parc.št. 233, vl.št. 255 k.o. Kranj.
4. MENJALNA POGODBA
Sklene se menjalna pogodba z SGP Gradbincem Kranj, s katero Mestna občina Kranj menja
zemljišča s parc.št. 448/24 k.o. Kranj in površino 195 m2 za zemljišče s parc.št. 454/4 k.o.
Kranj s površino 144 m2, katerega imetnik pravice uporabe je SGP Gradbinec. SGP
Gradbinec plača Mestni občini Kranj večvrednost njenega zemljišča v znesku 1.823.091,03
SIT v roku 30-ih dni po notarski overitvi pogodbe. Mestna občina Kranj plača prometni
davek, obe pogodbeni stranki pa vsaka polovico notarskih stroškov.
5. ODSTOP ZEMLJIŠČA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Mestna občina Kranj odstopi Fakulteti za organizacijske vede komunalno urejeno zemljišče v
pribliţni izmeri 1500 m2, dele parcel do roba pločnika s parc.št. 891, 892/1, 892/7, 892/4,
892/13, in 892/18, vse k.o. Kranj, ki bo uporabljeno za izgradnjo objekta za potrebe
gostujočih profesorjev Fakultete za organizacijske vede v Kranju.
6. NAKUP NEPREMIČNIN
I. Odkup stanovanjske hiše
Sklepanje o odkupu nepremičnin Karla Skalarja, Zoisova 48, Kranj, Marije Galjot, Savska c.
4 in Dore Majde Macorini, Tomšičeva 19, Kranj, se odloţi do sprejetja proračuna Mestne
občine Kranj.
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II. Odkup zemljišča s parc.št. 1178/9 in 1178/36, k.o. Straţišče - poti in dvorišča na
Straţiški 2 v Kranju - Janez Trilar
Mestna občina Kranj za ceno 488.991,00 SIT odkupi zemljišče s parc.št. 1178/9, pot v izmeri
64 m2 in s parc.št. 1178/36, dvorišče v izmeri 12 m2, obe vpisani pod vl.št. 497, k.o. Straţišče
od JANEZA TRILARJA, Straţiška 2, Kranj.
7. SOGLASJE K STATUTU JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŢEVALNEGA
ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ
1. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k statutu javnega vzgojnoizobraţevalnega
zavoda Glasbene šole Kranj.
2. Svet Mestne občine Kranj predlaga Svetu javnega vzgojnoizobraţevalnega zavoda
Glasbene šole Kranj, da sprejme spremembe in dopolnitve statuta navedenega
zavoda, tako, da čimprej odpravi pomanjkljivosti, ki so jih ugotovila delovna
telesa Sveta Mestne občine Kranj.
8. PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOIZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OŠ OREHEK KRANJ
1. Svet Mestne občine Kranj sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnoizobraţevalnega zavoda Osnovna šola Orehek Kranj s pripombami, podanimi v
razpravi.
2. Po poteku roka za evidentiranje kandidatov se za odločitev o imenovanju predstavnikov
Mestne občine Kranj v Svet OŠ Orehek in v Nadzorni odbor JP Komunala Kranj, opravi
korespondenčna seja Sveta Mestne občine Kranj.
9. PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOIZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OŠ STRAŢIŠČE KRANJ
Svet Mestne občine Kranj sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnoizobraţevalnega zavoda Osnovna šola Straţišče Kranj s pripombami, podanimi v
razpravi.
10. DOPIS G. JANEZA GRAŠIČA
1. Mestna občina Kranj kupi od Janeza Grašiča, Likozarjeva ulica 22, Kranj stanovanjsko hišo
s pripadajočim stavbnim zemljiščem, parc. št. 278/3, v naravi stavbišče s površino 162 m2 in
dvorišče 138 m2 ter parc. št. 278/2, sadovnjak 907 m2, vse k.o. Klanec, vl. št. 396 k.o.
Klanec, za ceno 52.826.195,00 SIT.
Ostala določila pogodbe:
 Cena je končna, če je polovica kupnine plačana do 20.06.98, druga polovica kupnine se
plača po preteku 6-ih mesecev od plačila 1. polovice kupnine.
 Rok izročitve nepremičnine je šest mesecev po končnem plačilu kupnine.
 Za čas od plačila celotne kupnine do izročitve nepremičnine, bo prodajalec plačeval
mesečno najemnino, ki znaša na dan 25.5.1998 175.087,00 SIT in se revalorizira na dan
zapadlosti plačila najemnine.
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Prometni davek in stroške zemljiškoknjiţnega vpisa plača kupec, stroške notarskega
zapisa plačata stranki vsaka polovico.

2. V primeru rušenja stanovanjske hiše, parc. št. 278/3, na naslovu Likozarjeva 22, Kranj se
sredstva, odobrena iz postavke Stanovanjsko gospodarstvo za odkup te hiše, iz proračunske
postavke 1102-Odkupi zemljišč prenesejo v postavko 13-Stanovanjsko gospodarstvo.
11. ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK
Mestna občina Kranj nima pasivne legitimacije v zvezi z odškodninskim zahtevkom g.
Branka Terglava in g. Janeza Potočnika, ker je zahtevek vezan na delovno razmerje na
takratno Upravo druţbenih prihodkov občine Kranj, katere pravni naslednik ni Mestna občina
Kranj.
12. PREDLOG ZA NAGRADO VK TRIGLAV KRANJ
Vaterpolo klubu Triglav Kranj se dodeli 10.000.000,00 SIT kot nagrado iz postavke
proračunskih odhodkov glavnih namenov 05-Šport in 18-Tekoča proračunska rezerva.

38. seja Sveta MOK z dne 30.9.1998
2. SKLEP O PRAVICI DO POVRNITVE STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE
Političnim strankam in drugim organizatorjem volilne kampanje za volitve ţupana in članov
Sveta Mestne občine Kranj se povrnejo stroški volilne kampanje v višini po 60,00 SIT za vsak
prejeti glas na volitvah v mestni svet ter po 40,00 SIT za vsak prejeti glas na volitvah ţupana
v prvem krogu in dodatno po 20,00 SIT za vsak prejeti glas na volitvah ţupana v drugem
krogu volitev. Povrnitev stroškov pripada vsem organizatorjem volilne kampanje tistih list oz.
kandidatov, ki so na volitvah izvoljeni v občinski svet ali prejmejo več kot dva odstotka
glasov.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
3. ODLOK O STATUSNEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA
KOMUNALA KRANJ P.O. - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj
p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. s tem, da predlagatelj pri pripravi predloga v
največji moţni meri upošteva pripombe iz razprave, neupoštevane pripombe pa pisno
obrazloţi.
4. ZEMLJIŠČA
I. Izvzem poti s parc.št. 1115/2, k.o. Babni vrt in menjava zemljišča parc.št. 1115/2 z
delom parc.št. 737 in 753, vse k.o. Babni vrt
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1115/2, k.o. Babni vrt.
2. Sklene se menjalna pogodba z Rimskokatoliškim ţupnijstvom Trstenik, s katero Mestna
občina Kranj menja zemljišče s parc. št. 1115/2 v izmeri 220 m2 za del zemljišča s parc.
št. 737 in 753, s pribliţno površino 220 m2, vse k.o. Babni vrt.
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3. Kupi se del zemljišča s parc. št. 737 v pribliţni izmeri 360 m2 in parc. št. 753 v pribliţni
izmeri 110 m2, s skupno površino 470 m2 za ceno na dan 30.8.1998 1.556.522,00 SIT.
4. Mestna občina Kranj naroči potrebne odmere zemljišč.
II. Odkup parcele 1494/1 in 1507/2 k.o. Bitnje
Sklene se pogodba z Demšar Francem, Zg. Bitnje 281, Ţabnica, na podlagi katere Mestna
občina Kranj odkupi zemljišče s parc. št. 1494/1, cesta v izmeri 577 m2 in 1507/2, cesta v
izmeri 304m2, obe k.o. Bitnje, po ceni na dan 1.9.1998 4.864,24 SIT/m2, kar znese
4.285.395,44 SIT.
III. Odkup parcele 563/14 k.o. Drulovka
Sklene se pogodba z Ramšak Frančiško, Zasavska 45 b, Kranj, na podlagi katere Mestna
občina Kranj odkupi zemljišče s parc. št. 563/14 k.o. Drulovka, cesta v izmeri 19 m2 po ceni
7.950,85 SIT/m2, kar znese 151.066,15 SIT.
IV. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču z Janezom
Fajfarjem, Zabukovje 13, Zg. Besnica, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno
pridobi lastninsko pravico na zemljiščih, na parc. št. 436/6, travnik v izmeri 229 m2, 437/1,
pot v izmeri 27 m2, 437/4, travnik v izmeri 140 m2, 437/5, pot v izmeri 7 m2 in 437/6, pot v
izmeri 12 m2, vse k.o. Sp. Besnica.
5. KADROVSKE ZADEVE
I. Imenovanje članov Sveta javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda OŠ Orehek
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega vzgojnoizobraţevalnega zavoda Osnovna šola Orehek i m e n u j e j o :
1. MIRO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoč Drulovka 42 c, Kranj, strojni tehnik,
zaposlen Aligator d.o.o. Kranj - LDS
2. ALOJZIJ JEŠE, rojen 1954, stanujoč Jama 26, Mavčiče, kmetovalec - SLS
3. DUŠAN LAMOVŠEK, rojen 1956, stanujoč Drulovka 48, Kranj, strojni
delovodja, zaposlen s.p. Kovinska galanterija - ZLSD
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
II. Imenovanje članov Nadzornega odbora Javnega podjetja Komunala Kranj
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot soustanovitelja se v Nadzorni odbor Javnega
podjetja Komunala Kranj p.o. i m e n u j e t a :
1. JANEZ OSOJNIK, rojen 1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj, dipl. pravnik,
zaposlen Javni zavod Gasilsko reševalna sluţba Kranj - LDS
2. VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoča Ţupančičeva 39, Kranj,
zaposlena OŠ Orehek - Zeleni Slovenije
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
III. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
JOŢETU VETERNIKU, predlaganemu kandidatu za direktorja zavoda Osnovno zdravstvo
Gorenjske Kranj, daje Svet Mestne občine Kranj soglasje k imenovanju.
IV. Članstvo v Občinski volilni komisiji

I.
V občinski volilni komisiji se razrešijo:
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1. Alojz Marolt, Draţgoška 6, Kranj, kot predsednik OVK,
2. Marjan Pogačnik, Koroška c. 69, Kranj, kot namestnik predsednika OVK,
3. Marjan Prinčič, Mrakova ul. 6, Kranj, kot namestnik člana.

II.
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Marjeta Dvornik, Nazorjeva ul.2, Kranj, za predsednico OVK,
2. Ksenja Natlačen, Kuratova 7, Kranj, za namestnico predsednice OVK,
3. Franc Bukovnik, Rupa 23, Kranj, za namestnika člana.

III.
Imenovanje v občinsko volilno komisijo velja do poteka volilnih opravil za lokalne volitve
1998.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
V. Imenovanje ravnatelja Prešernovega gledališča Kranj in imenovanje direktorja
Gasilsko reševalne sluţbe Kranj
1. TOMAŢ KUKOVICA, rojen 1968, stanujoč Cankarjeva ul. 7, Kranj, mag. sociologije
kulture se imenuje za ravnatelja Prešernovega gledališča Kranj za
5 - letni mandat od 1.10.1998 dalje.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
2. JANEZ OSOJNIK, rojen 1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj, dipl. pravnik se imenuje za
direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj za 4 - letni mandat od 1.10.1998 dalje.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
7. USKLAJENOST STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ Z ZAKONOM O
LOKALNI SAMOUPRAVI
Statutarno pravno komisijo se zadolţi, da takoj preuči poloţaj krajevnih skupnosti z vidika
sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi in pripravi morebitne nujne spremembe
Statuta Mestne občine Kranj, ki bodo omogočale, da se v Mestni občini Kranj ohranijo
krajevne skupnosti ter, da preuči tudi vprašanje volitev v svete krajevnih skupnosti.
8. POROČILO O STANJU ČRNIH GRADENJ, KATERIH INVESTITOR JE
MESTNA OBČINA KRANJ
1. Svet Mestne občine Kranj zahteva od občinske uprave, da pripravi poročilo o stanju črnih
gradenj, katerih investitor je Mestna občina Kranj, in sicer vsaj o naslednjih zadevah:
Likozarjeva cesta, staro mestno jedro v Kranju, cesta v Drulovki in kanalizacija v Straţišču.
2. Svet Mestne občine Kranj zahteva od pristojne inšpekcije, da pripravi poročilo o stanju
črnih gradenj, katerih investitor je Mestna občina Kranj.
9. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
Svet Mestne občine Kranj zahteva od občinske uprave, naj do naslednje seje Sveta Mestne
občine Kranj pripravi kriterije za dodelitev sredstev športnim klubom, še zlasti kriterije za
dodelitev nagrad v obliki finančnih sredstev.
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39. seja Sveta MOK z dne 11.11.1998
2. USKLAJENOST STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ Z ZAKONOM O
LOKALNI SAMOUPRAVI
Svet Mestne občine Kranj potrjuje stališči Statutarno pravne komisije, kot sledi:
1. Ugotovi se, da je Statut Mestne občine Kranj v tistem delu, ki ureja poloţaj krajevnih
skupnosti, usklajen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 70/97).
2. V zvezi z določbo 110. člena Zakona o lokalnih volitvah se ţupanu Mestne občine Kranj
daje pobuda, da ugotovi (ne)potrebnost razpisa volitev v svete krajevnih skupnosti glede na
dejstvo, da so bili člani svetov KS izvoljeni pred dvema letoma s 4 - letnim mandatom.
3. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE
KRANJ ZA LETO 1998

Za leto 1998 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj.
Nagradi prejmeta:
a) prof. dr. Joţe Florjančič, dekan Fakultete za organizacijske vede v Kranju za njegov
prispevek Mestni občini Kranj, ki ga je dal z osebnim angaţiranjem pri izgradnji nove stavbe
Fakultete za organizacijske vede Kranj in njeni uveljavitvi v slovenskem in mednarodnem
prostoru
in
b) Smučarski klub Triglav Kranj, s sekcijami za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo za
dolgoletno uspešno delo kot najboljšemu smučarskemu kolektivu v drţavi.
4. PREDLOG ZA PODELITEV PREŠERNOVIH PLAKET ZA LETO 1998

1. Za leto 1998 se podelijo tri Velike Prešernove plakete, in sicer:
a) gospodu Rudiju Šeligi za ţivljenjsko delo na področju knjiţevnosti, ohranjanja in bogatenja
slovenske kulture;
b) gospe Berti Golob za njen knjiţevni opus in uspešno pedagoško delo pri ohranjanju in
razvijanju slovenskega jezika
in
c) gospe Nataši Bregant - Moţina za 12-letno uspešno pedagoško, koreografsko in strokovno
delo na plesnem področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in kreativno vodenje in razvijanje
izobraţevalnih oblik v okviru Centra kulturnih dejavnosti ZKO Kranj.

2. Za leto 1998 se podelita dve Mali Prešernovi plaketi, in sicer:
a) Skupini ljudskih pevk folklorne skupine Ozara Kranj “Bodeče neţe” za aktivno delo in
doseţene uspehe ter za funkcijo, ki jo opravlja z ohranjanjem ljudske zapuščine
in
b) Gospodu Francu Kozelju za dolgoletno amatersko delo v Kulturno-umetniškem društvu
Predoslje.
5. ODPRAVA POŠKODB OB ZADNJEM VELIKEM NEURJU
Iz stalne proračunske rezerve 1801 se za financiranje poškodb ob zadnjem velikem neurju
oddvoji znesek 19.000.000,00 SIT, ki se porabi za odpravo poškodb na cesti Podblica - Kranj,
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na kanalizaciji za padavinsko vodo pred tovarno Oljarica in za sanacijo plazu na cesti Čepulje
- Strmica.
6. PREDKUPNA PRAVICA
I. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini - gostinski objekt “Stari Mayr”
na Glavnem trgu 16 v Kranju
Mestna občina Kranj za ceno 56.928.002,40 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na
nepremičnini - gostinski objekt “Stari Mayr” na Glavnem trgu 16 v Kranju, ki stoji na parc. št.
144/1 poslovna stavba in dvorišče ter parc. št. 144/3 poslovna stavba in dvorišče v skupni
izmeri 741 m2, vpisano v vl. št. 183, k.o. Kranj, zaradi previsoke cene in ker za noben projekt
Mestne občine Kranj ni zanimiva.
II. Uveljavljanje predkupne pravice
Mestna občina Kranj za ceno 20.200.00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na delu
nepremičnine Cankarjeva 6 v Kranju, na parc. št. 126, vl. št. 160 k.o. Kranj v izmeri 471,14
m2, kjer je knjiţena kot imetnica pravice uporabe Elita, d.d., Kranj.
III. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini - stanovanje na Jenkovi 2 v
Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 3.800.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na
nepremičnini - stanovanje v izmeri 23,60 m2, ki stoji na parc. št. 215/1, vl. št. 231, k.o. Kranj
zaradi previsoke cene in ker za noben projekt Mestne občine Kranj ni zanimiva.
7. ZEMLJIŠKE ZADEVE
I. Prodaja zemljišča s parc.št. 214/5, k.o. Čirčiče in del zemljišča s parc.št. 211/8, k.o.
Straţišče
1. Mestna občina Kranj proda Elektru Gorenjske d.d. Kranj zemljišče s parc. št. 214/5,
zgradba v izmeri 10 m2, vl. št. 193, k.o. Čirčiče za ceno na dan 19.10.1998 344.125,00
SIT. Vse dajatve v zvezi s pogodbo plača kupec.
2. Mestna občina Kranj proda Elektru Gorenjske d.d. Kranj del zemljišča s parc. št. 211/8,
dvorišče in poslovna zgradba v pribliţni površini 72 m2, vl. št. 1469, k.o. Straţišče, za
ceno na dan 30.9.1998 867.156,00 SIT. Vse dajatve v zvezi s pogodbo plača kupec.
II. Izvzem zemljišča s parc.št. 1228/3 k.o. Straţišče iz javnega dobra in prodaja zemljišča
s parc. št. 1228/3, k.o. Straţišče
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1228/3, k.o. Straţišče.
2. Mestna občina Kranj proda Elektru Gorenjske d.d. Kranj zemljišče s parc. št. 1228/3,
nerodovitno v izmeri 94 m2, k.o. Straţišče za ceno na dan 30.9.1998 1.040.767,00 SIT.
III. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču parc. št. 355/9 v
izmeri 217 m2, k.o. Predoslje, vl. št. 90, s Sajovic Karlom, Predoslje 67, Kranj, na podlagi
katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na tem zemljišču.
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8. DELOVANJE CENTRA ZA POMOČ NA DOMU
Mestna občina Kranj podpira program “Pomoč na domu” na podlagi javnega razpisa za izbor
programov, izvajalcev programov in projektov zaposlovanja za obdobje 1998/99 (Ur. list RS,
št. 50/98).
9. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
(RAZNO)
I. 1. Svet Mestne občine Kranj podpira predlog za reševanje problematike invalidov z
ustanavljanjem invalidskih podjetij.
2. Pred dokončno odločitvijo o pristopu Mestne občine Kranj k ustanovitvi takih
podjetij naj občinska uprava Svetu Mestne občine Kranj predloţi gradivo, v
katerem bo odgovorila na dileme, ki so se pojavljale v razpravi, vključno s
predlogom akta o ustanovitvi, t.j. pogodba.
II. 1. Krajevni skupnosti Primskovo se za obnovo strehe Doma krajanov dodeli finančno
pomoč v višini 5.000.000 SIT iz ustreznih proračunskih postavk.
2. Problematiko investicij v krajevne skupnosti Mestne občine Kranj bo Svet Mestne občine
Kranj obravnaval na posebni seji, za katero naj občinska uprava pripravi gradivo.
3. Krajevni skupnosti Kokrica se za obnovo Doma krajevne skupnosti dodeli finančno pomoč
v višini 2.000.000 SIT iz ustreznih proračunskih postavk.
4. Krajevni skupnosti Mavčiče se dodeli finančno pomoč v višini 5.000.000 SIT za pokrivanje
investicij v krajevni skupnosti (Dom KS in pokopališče) iz ustreznih proračunskih postavk.
5. Krajevni skupnosti Kranj Center se dodeli finančno pomoč v višini 2.500.000 SIT za
odpravo prostorskih problemov v krajevni skupnosti iz ustreznih proračunskih postavk.

