KNJIGA SKLEPOV
Sveta Mestne občine Kranj,

sprejetih v mandatu 1998-2002
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1. seja Sveta MOK - 28.12.1998
1. POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se poročilo Volilne komisije Mestne občine Kranj o izidu volitev za ţupana in člane Sveta
Mestne občine Kranj.
2. POTRDITEV MANDATOV SVETNIKOV SVETA IN ŢUPANA MESTNE
OBČINE KRANJ
A) Potrditev mandata svetnikov Sveta Mestne občine Kranj
Potrdi se mandat novoizvoljenim članom Sveta Mestne občine Kranj.
B) Potrditev mandata ţupana Mestne občine Kranj
I. Pritoţba svetnika g. Vitomirja Grosa zoper izvolitev g. Mohorja Bogataja za ţupana Mestne
občine Kranj se zavrne kot neutemeljena.
II. Potrdi se mandat g. MOHOR-ju BOGATAJ-u, novoizvoljenemu ţupanu Mestne občine Kranj.
3. IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA
V KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA se i m e n
ujejo:
1. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoč Pševska 28, Kranj, pravnik, upokojenec, svetnik za predsednika
2. EVSTAHIJ DRMOTA, rojen 1955, stanujoč Šempeterska 5, Kranj, ekonomist, strokovni
svetovalec, svetnik - za člana
3. JANEZ FRELIH, rojen 1942, stanujoč Dolenčeva 1, Kranj, mag. org. znanosti, vodja uprave,
svetnik - za člana
4. ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, stanujoč Ručigajeva 33, Kranj, dipl. ekon. - mag.,
upokojenec, svetnik - za člana
5. ROK ŢIBERT, rojen 1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj, inţ. strojništva, upokojenec,
svetnik - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1998 PREDLOG
I. Spremeni se Bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del predloga Odloka o proračunu
mestne občine Kranj za leto 1998 in se nadomesti s postavkami, kot so navedene v prilogi pod
naslovom “AMANDMA”.
II. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998 z izglasovanim amandmajem.
5. ODLOK O ZAČASNEM FINANCIRANJU POTREB IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KRANJ V LETU 1999
Sprejme se Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1999.
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2. seja Sveta MOK - 4.2.1999
2. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj
V Nadzorni odbor Mestne občine Kranj s e i m e n u j e j o :
1. EDVARD JURJEVEC, rojen 1940, stanujoč Trg Prešernove brigade 7, Kranj, inţ. grafike,
zaposlen Gorenjski tisk Kranj - za predsednika
2. ANDREJ FRANC HUDE, rojen 1939, stanujoč Seljakovo naselje 48, Kranj, inţ. strojništva,
upokojenec - za člana
3. ALOJZ MOŢINA, rojen 1936, stanujoč Kebetova ul. 16, Kranj, mag. org. inf. ved,
upokojenec - za člana
4. VINCENC PERČIČ, rojen 1944, stanujoč Tominčeva 54, Kranj, dipl. oec., zaposlen SAVA
industrija Kranj - za člana
5. JANEZ ŢAKELJ, rojen 1951, stanujoč Predoslje 114A, Kranj, mednarodni trţnik, zaposlen
Iskra Mehanizmi - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
B) Imenovanje delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj

I.
1. V ODBOR ZA FINANCE s e i m e n u j e j o :
1. ALOJZIJ POTOČNIK, rojen 1951, stanujoč Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist,
svetovalec direktorja - za predsednika (svetnik)
2. BORUT FARČNIK, rojen 1954, stanujoč Britof 388, Kranj, profesor, podjetnik - za člana
3. MATJAŢ JANŠA, rojen 1966, stanujoč Ul. Janeza Puharja 1, Kranj, dipl. inţ. strojništva,
zaposlen Iskratel d.o.o. - za člana (svetnik)
4. JAKOB PISKERNIK, rojen 1937, stanujoč Kokrški log 20, Kranj, dipl. ekonomist,
upokojenec - za člana (svetnik)
5. TEODOR ŢEPIČ, rojen 1969, stanujoč Reševa 8, Kranj, dipl. politolog, zaposlen Hranilnica
LON d.d. Kranj - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
2. V ODBOR ZA PROSTORSKO UREJANJE IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
se imenujejo:
1. JANEZ OSOJNIK, rojen 1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj, dipl. pravnik, zaposlen Gasilsko
- reševalna sluţba Kranj - za predsednika (svetnik)
2. JOŢE BOLTEZ, rojen 1940, stanujoč C. St. Ţagarja 58 C, Kranj gumarski tehnik, upokojenec
- za člana
3. BRANKO MESEC, rojen 1946, stanujoč Sp. Bitnje 25 A, Ţabnica, dipl. oec., zaposlen
Merkur d.d. - za člana
4. BRANKO REMIC, rojen 1952, stanujoč Zasavska c. 11 A, Kranj, dipl. oec., direktor Ţivila
Naklo - za člana (svetnik)
5. ROK ŢIBERT, rojen 1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj, inţ. strojništva, upokojenec - za
člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
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3. V ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI s e i m e n u j e j o :
1. DARINKA RAKOVEC, rojena 1948, stanujoča Rakovica 15, Zg. Besnica, univ. dipl. org.,
zaposlena EDC Zg. Besnica - za predsednico (svetnica)
2. BORUT CHWATAL, rojen 1938, stanujoč Predoslje 179, Kranj, prof. športne vzgoje,
zaposlen Ministrstvo za šolstvo in šport - za člana (svetnik)
3. MARJAN ČESEN, rojen 1935, stanujoč Kuratova 1, Kranj, dr. sci., zaposlen ZZZS OE Kranj
- za člana
4. MIŠO DAČIĆ, rojen 1961, stanujoč Zg. Bitnje 26, Ţabnica, prof. filozofije in sociologije,
zaposlen Gimnazija Kranj - za člana
5. PETER VENCELJ, rojen 1939, stanujoč Glavni trg 1, Kranj, dr. znanosti, upokojenec - za
člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
4. V ODBOR ZA PRIDOBIVANJE IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ s e i
menujejo:
1. JANEZ FRELIH, rojen 1942, stanujoč Dolenčeva ul. 1, Kranj, mag. org. znanosti, zaposlen
Domplan d.d. Kranj - za predsednika (svetnik)
2. ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, stanujoč Ručigajeva 33, Kranj, mag. ekonomskih znanosti,
upokojenec - za člana (svetnik)
3. DRAGO ŠTEFE, rojen 1937, stanujoč C. na Klanec 23, Kranj, mag. ekonomije, zaposlen
Elektro Gorenjska - za člana
4. DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoč Kopališka 11, Kranj, dipl. inţ. prof., zaposlen
Gimnazija Kranj - za člana (svetnik)
5. ROK ŢIBERT, rojen 1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj, inţ. strojništva, upokojenec - za
člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
5. V STANOVANJSKI ODBOR s e i m e n u j e j o :
1. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoč Pševska 28, Kranj, pravnik, upokojenec - za
predsednika (svetnik)
2. ANDREJ BABIČ, rojen 1923, stanujoč Luznarjeva 12, Kranj, ekonomist, upokojenec - za
člana (svetnik)
3. ALOJZIJ JEŠE, rojen 1954, stanujoč Jama 26, Mavčiče, kmetovalec - za člana
4. VINKO MARKIČ, rojen 1938, stanujoč Šempeterska 19, Kranj, orodjar, upokojenec - za
člana (svetnik)
5. ERNEST MIKOLETIČ, rojen 1946, stanujoč Trstenik 61, Golnik, organizator, zaposlen
Domplan d.d. Kranj - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
6. V ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO, ZNANSTVENO
RAZISKOVALNO
DEJAVNOST IN ŠPORT s e i m e n u j e j o :
1. DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoč Kopališka 11, Kranj, dipl. inţ. prof., zaposlen
Gimnazija Kranj - za predsednika (svetnik)
2. BORUT CHWATAL, rojen 1938, stanujoč Predoslje 179, Kranj, prof. športne vzgoje,
zaposlen Ministrstvo za šolstvo in šport - za člana (svetnik)
3. ALOJZ GORJANC, rojen 1935, stanujoč Smledniška 15, Kranj, prof. telesne vzgoje,
upokojenec - za člana (svetnik)
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4. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoč C. St. Ţagarja 39, Kranj, inţ. informatike, zaposlen
Adria Airways - za člana (svetnik)
5. DARINKA RAKOVEC, rojena 1948, stanujoča Rakovica 15, Zg. Besnica, univ. dipl. org.,
zaposlena EDC Zg. Besnica - za člana (svetnica)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
7. V ODBOR ZA GOSPODARSTVO s e i m e n u j e j o :
1. MILAN PODGORŠEK, rojen 1951, stanujoč Zg. Bitnje 254, Ţabnica, gostinski tehnik,
zaposlen ProCommerce d.o.o. Kranj - za predsednika (svetnik)
2. JANEZ BOHORIČ, rojen 1942, stanujoč Pot v Bitnje 20, Kranj, dipl. ing. kemije, direktor
Sava Tires d.d. - za člana (svetnik)
3. MATJAŢ JANŠA, rojen 1966, stanujoč Janeza Puharja 1, Kranj, dipl. inţ. elektrotehnike,
zaposlen Iskratel d.o.o. - za člana (svetnik)
4. MIROSLAV MARC, rojen 1947, stanujoč Vrečkova 5, Kranj, mag. ekonomije, samostojni
raziskovalec - za člana
5. EDVARD RESMAN, rojen 1946, stanujoč Šiškovo naselje 6, Kranj, ekonomist, direktor Iskra
Ero - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.

II.
1. V STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO s e i m e n u j e j o :
1. ALEKSANDER RAVNIKAR, rojen 1951, stanujoč Krašnova 19, Kranj, dipl. pravnik,
direktor Iskra Commerce - za predsednika (svetnik)
2. ALJOŠA DROBNIČ, rojen 1960, stanujoč Ţupančičeva 4, Kranj, dipl. pravnik, odvetnik - za
člana
3. BRANKO GRIMS, rojen 1962, stanujoč C. St. Ţagarja 39, Kranj, dipl. ing. geol., zaposlen
Drţavni zbor RS - za člana (svetnik)
4. JANEZ HOČEVAR, rojen 1958, stanujoč Sp. Bitnje 10, Ţabnica, dipl. pravnik, odvetnik Odvetniška druţba Hočevar - Mokorel - za člana
5. JANEZ OSOJNIK, rojen 1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj, dipl. pravnik, zaposlen Gasilsko
- reševalna sluţba Kranj - za člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
2. I m e n u j e s e Komisija za krajevne skupnosti, ki so 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
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Predsednika in namestnika predsednika Komisije za krajevne skupnosti imenuje komisija izmed
svojih članov na svoji prvi - konstitutivni seji.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
3. V KOMISIJO ZA TURIZEM s e i m e n u j e j o :
1. JOŢE LOMBAR, rojen 1959, stanujoč Babni vrt 4, Golnik, finomehanik, zaposlen Iskra STI
d.o.o. Kranj - za predsednika (svetnik)
2. EVSTAHIJ DRMOTA, rojen 1955, stanujoč Šempeterska 5, Kranj, ekonomist, zaposlen
Druţba za drţavne ceste d.o.o. - za člana (svetnik)
3. ANDREJ POGAČAR, rojen 1952, stanujoč Deţmanova 18, Kranj, ing. organizacije, zaposlen
KAVKA kava bar Kranj - za člana
4. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoč Skokova 4, Kranj, dipl. ekonomist, zaposlen Brdo protokolarni servis- za člana (svetnik)
5. ALEKSANDER STOJANOVIČ, rojen 1939, stanujoč Šorlijeva 3, Kranj, dipl. psiholog,
direktor Melior d.o.o. - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
4. V KOMISIJO ZA MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE s e i m e
nujejo:
1. JELKO KACIN, rojen 1955, stanujoč Sp. Besnica 66 A, Zg. Besnica, dipl. obramboslovec,
zaposlen Drţavni zbor RS - za predsednika (svetnik)
2. MIRO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoč Drulovka 17, Kranj, strojni tehnik, direktor
Aligator d.o.o. Kranj - za člana (svetnik)
3. MAKSIMILJAN FIJAČKO, rojen 1955, stanujoč Trg Prešernove brigade 10, Kranj, dipl.
ekonomist, zaposlen Sava Kranj - za člana
4. MARTA KOLAR NAGY, rojena 1947, stanujoča Nazorjeva 2, Kranj, prof. ang. - nem.,
kozmetik, zaposlena Canary s.p. - za člana
5. ALEKSANDER RAVNIKAR, rojen 1951, stanujoč Krašnova 19, Kranj, dipl. pravnik,
direktor Iskra Commerce - za člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
5. V KOMISIJO ZA KMETIJSTVO s e i m e n u j e j o :
1. JANEZ PORENTA, rojen 1959, stanujoč Škofjeloška 32, Kranj, kmetovalec - za
predsednika (svetnik)
2. JANEZ HRIBERNIK, rojen 1951, stanujoč Planica 2, Kranj, kmetovalec - za člana
3. JOŢE LOMBAR, rojen 1959, stanujoč Babni vrt 4, Golnik, finomehanik, zaposlen Iskra STI
Kranj - za člana (svetnik)
4. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoč Skokova 4, Kranj, dipl. ekonomist, zaposlen Brdo protokolarni servis - za člana (svetnik)
5. JANKO ŠUMI, rojen 1952, stanujoč Struţevo 20, Kranj, ing. agronomije, direktor Korotan
d.o.o. - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.

III.
Ustanovijo se Komisija za nagrade in priznanja, Komisija za prireditve in Komisija za vloge in
pritoţbe kot stalna delovna telesa Sveta Mestne občine Kranj
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IV.
1. V KOMISIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA s e i m e n u j e j o :
1. ANDREJ BABIČ, rojen 1923, stanujoč Luznarjeva 12, Kranj, ekonomist, upokojenec - za
predsednika (svetnik)
2. FRANC BENEDIK, rojen 1944, stanujoč Rotarjeva 3, Kranj, prof. kustos, zaposlen Gorenjski
muzej - za člana
3. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoč C. St. Ţagarja 39, Kranj, inţ. informatike, zaposlen
Adria Airways - za člana (svetnik)
4. MARIJANA MAROLT, rojena 1952, stanujoča Oprešnikova 22, Kranj, višji zdravstveni
tehnik, nezaposlena - za člana
5. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoč Skokova 4, Kranj, dipl. ekonomist, zaposlen Brdo protokolarni servis - za člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
2. V KOMISIJO ZA PRIREDITVE s e i m e n u j e j o :
1. MIRO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoč Drulovka 17, Kranj, strojni tehnik, direktor
Aligator d.o.o. Kranj, LDS - za predsednika (svetnik)
2. ROK CHWATAL, rojen 1969, stanujoč Predoslje 179, Kranj, programerski tehnik, zaposlen
SLOFIT d.o.o. Ljubljana, LDS - za člana
3. LUDVIK GORJANC, rojen 1935, stanujoč Šorlijeva 9, Kranj, rezkalec, upokojenec, DeSUS za člana
4. MATEVŢ KLEČ, rojen 1951, stanujoč Sp. Besnica 90, Zg. Besnica, organizator dela,
zaposlen Upravna enota Kranj, SKD - za člana (svetnik)
5. JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoč Skokova 4, Kranj, dipl. ekonomist, zaposlen Brdo protokolarni servis, LDS - za člana (svetnik)
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
3. V KOMISIJO ZA VLOGE IN PRITOŢBE s e i m e n u j e j o :
1. ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, stanujoč Ručigajeva 33, Kranj, mag. ekonomskih znanosti,
upokojenec - za predsednika (svetnik)
2. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoč C. St. Ţagarja 39, Kranj, inţ. informatike, zaposlen
Adria Airways - za člana (svetnik)
3. SLAVKO KALAN, rojen 1932, stanujoč Šorlijeva 4, Kranj, višja izobrazba, upokojenec - za
člana
4. MILAN PODGORŠEK, rojen 1951, stanujoč Zg. Bitnje 254, Ţabnica, gostinski tehnik,
zaposlen ProCommerce d.o.o. Kranj - za člana (svetnik)
5. STANE ŠTRAUS, rojen 1977, stanujoč Oprešnikova 36, Kranj, gimnazijski maturant, študent
- za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
C) Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Sosvet načelnika Upravne enote Kranj
Za predstavnika Mestne občine Kranj v Sosvetu načelnika Upravne enote Kranj s e
i m e n u j e Mohor Bogataj, ţupan Mestne občine Kranj.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
Č) Mnenje o kandidatu za ravnatelja Srednje gradbene šole Kranj
Izmed prijavljenih kandidatov za imenovanje ravnatelja Srednje gradbene šole Kranj daje Svet
Mestne občine Kranj pozitivno mnenje g. IVANU ŠAMBARJU, dosedanjemu ravnatelju.
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3. seja Sveta MOK - 3.3.1999
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ OSNUTEK
Obravnavana točka “Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - osnutek” se prekine
in se po usklajevanju med predstavniki svetniških skupin in predlagateljem nadaljuje na eni izmed
prihodnjih sej sveta.
3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA MESTNE
OBČINE KRANJ - OSNUTEK
Obravnavana točka “Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj - osnutek”
se prekine in se po usklajevanju med predstavniki svetniških skupin in predlagateljem nadaljuje na
eni izmed prihodnjih sej sveta.
4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OŠ MATIJE ČOPA
KRANJ
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Matije Čopa Kranj se sprejme po hitrem postopku.
2. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Matije Čopa Kranj.
5. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V MESTNI OBČINI KRANJ
1. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj se sprejme po hitrem postopku.
2. Sprejme se Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj.
6. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE KRANJ - PREDLOG
I./1. V 2. odstavku 9. člena se besedilo “umetniške ali humanistične” nadomesti z
besedo “ustrezne”.
2. Črta se celoten 11. člen in se nadomesti z naslednjim besedilom: “Sestavo,
pristojnosti in mandat članov umetniškega sveta določa statut zavoda.”.
3. V 19. členu se beseda “treh” nadomesti z besedo “šestih” in črta se zadnji stavek
tega člena.
II. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj s sprejetimi
amandmaji.
7. SKLEP O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH
ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV
DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
V MESTNI OBČINI KRANJ
Sprejme se Sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Kranj.
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8. SOGLASJE K STATUTU GASILSKO REŠEVALNE SLUŢBE KRANJ
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša s Statutom Gasilsko reševalna sluţba Kranj, ki ga je sprejel
svet zavoda na 6. redni seji, dne 18.11.1998.
2. Svet Mestne občine Kranj predlaga, da se v 44. členu Statuta Javnega zavoda “Gasilsko
reševalna sluţba Kranj” 1. točka spremeni tako, da se glasi: “končana VII. stopnja izobrazbe
ekonomske, pravne, organizacijske, tehnične ali druge ustrezne smeri”.
9. ZEMLJIŠKE ZADEVE
A) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
1. Mestna občina Kranj odkupi od Ljubiše Stojilkoviča, Kajuhova 9, Kranj nepremičnino s parc. št.
32/1 sadovnjak v izmeri 200 m2 in parc. št. 33, hiša v izmeri 162 m2, dve zgradbi v izmeri 158 m2
in dvorišče v izmeri 462 m2, vse k.o. Primskovo, vl. št. 27, po ceni 15.907.579,00 SIT. Mestna
občina Kranj je plačnik prometnega davka v višini 2 %.
2. Mestna občina Kranj plača provizijo posredniku MTI MULTITONE TRADING &
INVESTMENTS d.o.o., ki obsega pripravo kupoprodajne pogodbe, pripravo cesijskih pogodb z
upniki, pripravo zemljiškoknjiţnega predloga in plačilo notarskih storitev, v višini 1.327.421,00
SIT.
B) Potrditev kupne pogodbe med Mestno občino Kranj in Uslugo, podjetje obrtnih storitev
p.o. Kranj
Svet Mestne občine Kranj potrdi kupno pogodbo, ki jo je Mestna občina Kranj sklenila z Uslugo,
podjetje obrtnih storitev p.o. Kranj za nepremičnino parc. št. 200/1, stanovanjska stavba v izmeri
298 m2, gospodarsko podjetje v izmeri 81 m2 in dvorišče v izmeri 414 m2, vl. št. 2078 k.o.
Straţišče za ceno 28.500.000,00 SIT.
C) Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču z Ano Jerala, Zg.
Besnica 12, Zg. Besnica, ter Miro in Štefanom Cmrečnjak, stanujoča Hrastje 172, Kranj, na
podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko pravico na zemljiščih, na parc.
št. 110, travnik v izmeri 996 m2, parc. št. 122/2, cesta, v izmeri 55 m2, in parc. št. 122/3, gosp.
poslopje, dvorišče, v naravi pot v izmeri 120 m2, vse k.o. Zg. Besnica.
10. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje podţupanov Mestne občine Kranj
1. Za podţupana Mestne občine Kranj v mandatnem obdobju 1998 - 2002 se imenuje:
JANEZ OSOJNIK, rojen leta 1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj, dipl. pravnik, zaposlen v
javnem zavodu Gasilsko reševalna sluţba Kranj, (svetnik).
Podţupan Janez Osojnik bo v primeru predčasnega prenehanja mandata ţupana opravljal funkcijo
ţupana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega ţupana.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
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2. Za podţupana Mestne občine Kranj v mandatnem obdobju 1998 - 2002 se imenuje:
ŠTEFAN KADOIČ, rojen leta 1933, stanujoč Ručigajeva ul. 33, Kranj, mag. ekon. znanosti,
upokojenec (svetnik).
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
B) Imenovanje Komisije za pripravo slovesnosti ob Prešernovih jubilejih
I. Potrdi se kandidatura svetnika g. Janeza Osojnika za člana Komisije za pripravo slovesnosti ob
Prešernovih jubilejih.
II. V skladu s 4. odstavkom 36. člena Statuta Mestne občine Kranj se v KOMISIJO ZA
PRIPRAVO SLOVESNOSTI OB PREŠERNOVIH JUBILEJIH i m e n u j e j o :
1. BRANKO GRIMS, rojen 1962, stanujoč C. St. Ţagarja 39, Kranj, dipl. ing. geol., zaposlen
Drţavni zbor RS - za predsednika (svetnik)
2. FRANC BENEDIK, rojen 1944, stanujoč Rotarjeva 3, Kranj, prof. kustos, zaposlen Gorenjski
muzej - za člana
3. MATEVŢ KLEČ, rojen 1951, stanujoč Sp. Besnica 90, Zg. Besnica, organizator dela,
zaposlen Upravna enota Kranj - za člana (svetnik)
4. JANEZ PORENTA, rojen 1959, stanujoč Škofjeloška 32, Kranj, kmetovalec - za člana
(svetnik)
5. DOROTEJA ŢLINDRA - OSTERMAN, rojena 1946, stanujoča Gubčeva 7, Kranj,
učiteljica, zaposlena OŠ Simon Jenko - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
C) Imenovanje predstavnikov v Svet Osrednje knjiţnice občine Kranj
Za predstavnike Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda Osrednja knjiţnica občine Kranj i
menujejo:
1. URŠKA ČERNE, rojena 1964, stanujoča Kebetova 31, Kranj, ekonomski tehnik, zaposlena
Sava Tires d.o.o. - za predstavnico ustanovitelja
2. BRANKA KNEZ, rojena 1953, stanujoča Zg. Bitnje 160, Ţabnica, učiteljica, zaposlena OŠ
Peter Kavčič Škofja Loka - za predstavnico ustanovitelja
3. MAGDALENA KOVAČIČ, rojena 1948, stanujoča Tatjane Odrove 4, Kranj, dipl. pravnica,
zaposlena Elektro Gorenjska - za predstavnico ustanovitelja
4. GORAZD ZUPANČIČ, rojen 1958, stanujoč Pot v Bitnje 25, Kranj, dipl. ing. strojništva,
zaposlen Sava Tires - Forma - za predstavnika uporabnikov
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
Č) Soglasje k imenovanju direktorja Ljudske univerze Kranj
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Ljudske univerze Kranj, da se za
direktorico javnega zavoda Ljudske univerze Kranj za mandatno obdobje 1999-2002 imenuje
DARJA KOVAČIČ, rojena 1.11.1956, stanujoča Zlato polje 14A, Kranj.
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4. seja Sveta MOK - 21.4.1999
2. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE O VARNOSTNI
PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj s pripombami,
podanimi v razpravi.
3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ OSNUTEK
Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj.
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA SVETA MESTNE
OBČINE KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj.
5. ODLOK O STATUSNEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA
KOMUNALA KRANJ, P.O. V KOMUNALO KRANJ, JAVNO PODJETJE,
D.O.O. - PREDLOG
I. V 1. odstavku 2. člena se za besedo “Medvode” postavi piko, ostalo besedilo tega odstavka se
črta.
II./1. Sprejme se Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v
Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. z izglasovanim amandmajem.
2. Z druţbeno pogodbo javnega podjetja se določi način ugotavljanja poslovnih rezultatov ločeno
za javne sluţbe in ločeno za druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja javnih sluţb.
6. ZEMLJIŠKE ZADEVE
A) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od Ljubiše Stojilkoviča, Kajuhova 9, Kranj nepremičnino s parc. št.
32/1 sadovnjak v izmeri 200 m2 in parc. št. 33, hiša v izmeri 162 m2, dve zgradbi v izmeri 158 m2
in dvorišče v izmeri 462 m2, vse k.o. Primskovo, vl. št. 27, po ceni 17.855.579,00 SIT. Mestna
občina Kranj je plačnik prometnega davka v višini 2 %.
B) Sklenitev prodajne pogodbe
1. Mestna občina Kranj kot ena izmed pravnih naslednic Občine Kranj skupaj z ostalimi pravnimi
naslednicami Občine Kranj sklene prodajno pogodbo z druţbo AVTO CITY, druţbo za trgovino in
storitve d.o.o. Ljubljana za nepremičnine parc. št. 213/3, njiva v izmeri 1190 m2 in parc. št. 213/4,
njiva v izmeri 1160 m2, obe vpisani v vl. št. 249 k.o. Naklo in parc. št. 646, pot, vpisano v vl. št.
111 k.o. Naklo.
2. Predmetna nepremičnina se upošteva v delitveni bilanci nekdanjega skupnega premoţenja bivše
Občine Kranj med novoustanovljene občine, ki so nastale na območju bivše Občine Kranj.
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C) Priznanje lastninske pravice Občini Šenčur na zemljišču parc. št. 94/4 k.o. Šenčur
1. Mestna občina Kranj kot ena izmed pravnih naslednic Občine Kranj prizna Občini Šenčur
izključno lastninsko pravico na nepremičnini parc. št. 94/4, stanovanjska stavba v izmeri 172 m2
in dvorišče v izmeri 467 m2, vpisano pod vl. št. 523, k.o. Šenčur.
2. Predmetna nepremičnina se upošteva v delitveni bilanci nekdanjega skupnega premoţenja bivše
Občine Kranj med novoustanovljene občine, ki so nastale na območju bivše Občine Kranj.
Č) Priznanje lastninske pravice Občini Cerklje na zemljišču parc. št. 590 in 589, k.o. Cerklje
1. Mestna občina Kranj kot ena izmed pravnih naslednic Občine Kranj prizna Občini Cerklje
izključno lastninsko pravico na nepremičninah parc. št. 590, vrt v izmeri 327 m2 in parc. št. 589,
hiša v izmeri 133 m2, obe vpisani pod vl. št. 509, k.o. Cerklje.
2. Predmetna nepremičnina se upošteva v delitveni bilanci nekdanjega skupnega premoţenja bivše
Občine Kranj med novoustanovljene občine, ki so nastale na območju bivše Občine Kranj.
E) Zemljišče za novogradnjo Srednje ekonomske in upravno-administrativne šole
Mestna občina Kranj bo kot svoj vloţek za novogradnjo Srednje ekonomske in upravnoadministrativne šole izročila s pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske pravice Ministrstvu za
šolstvo in šport na Zlatem polju, k.o. Kranj, in sicer naslednje parcelne številke: pod vloţno št. 716
parceli 873/3 in 875/1, pod vloţno št. 1281 parceli 876/6 in 876/8, pod vloţno št. 614 parcela
874/1, v skupni izmeri 7.452 m2.
F) Odkup poti proti zaselku Bersč v KS Besnica
Mestna občina Kranj odkupi od:
1. Berce Franca, Zg. Besnica 11, Zg. Besnica, stavbno zemljišče, parc. št. 1007/1 k.o. Zg. Besnica
pot v izmeri 329 m2 za 460.632,90 SIT, kar znaša na dan 10.2.1999 14,50 DEM za 1,00 m2 in
kmetijsko zemljišče, parc. št. 1007/2 pot v izmeri 642 m2 in 1007/4 pot v izmeri 1.607 m2 k.o.
Zg. Besnica, v skupni izmeri 2.249 m2, za 277.886,44 SIT, kar znaša na dan 10.2.1999 1,28
DEM za 1,00 m2.
2. Knific Janeza, Zg. Besnica 8, Zg. Besnica, kmetijsko zemljišče, parc. št. 1007/3 k.o. Zg.
Besnica pot v izmeri 183 m2 za 22.611,48 SIT, kar znaša na dan 10.2.1999 1,28 DEM za 1,00
m2.
7. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA GORENJSKE LEKARNE
KRANJ
Mestna občina Kranj, kot soustanoviteljica zavoda, soglaša s spremembami in dopolnitvami
Statuta Gorenjske lekarne Kranj, ki jih je Svet zavoda sprejel na 6. seji dne 1.12.1997.
8. POBUDA ZA PRIKLJUČITEV VAŠKE SKUPNOSTI HRASTJE K MESTNI
OBČINI KRANJ
Sprejme se pobuda vaške skupnosti Hrastje, da se naselje Hrastje priključi k Mestni občini Kranj.
9. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj
I. Za člana Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj se imenuje Andrej Franc Hude, za
namestnika člana Občinske volilne komisije MOK pa Marjan Markovič.
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II. V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 1998 - 2002
se imenujejo:
1. MARJETA DVORNIK, rojena 1963, stanujoča Nazorjeva 2, Kranj, dipl. pravnica, zaposlena kot
sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju - za predsednico
2. POLONCA KOVAČ, rojena 1971, stanujoča Ţanova 36, Kranj, dipl. pravnica, mag. politologije smer
javna uprava, zaposlena MNZ, Upravna akademija - za namestnico predsednice
3. EDVARD GRUDEN, rojen 1948, stanujoč Gorenjskega odreda 4, Kranj, pravnik, zaposlen Sava Tires
Kranj - za člana
4. BORIS PERTOT, rojen 1930, stanujoč Draga Brezarja 6, Kranj, ing. org. dela, upokojenec - za
namestnika člana
5. ANDREJ FRANC HUDE, rojen 1939, stanujoč Seljakovo naselje 48, Kranj, inţenir strojništva,
upokojenec - za člana
6. MELITA RAJGELJ, rojena 1976, stanujoča Zasavska c. 39, Kranj, študentka Pravne fakultete - za
namestnico člana
7. MAGDALENA KOVAČIČ, rojena 1948, stanujoča Ul. Tatjane Odrove 4, Kranj, dipl. pravnica,
zaposlena Elektro Gorenjske d.d. Kranj - za članico
8. MARJAN MARKOVIČ, rojen 1928, stanujoč Nazorjeva 4, Kranj, pravna fakulteta, upokojenec - za
namestnika člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!

B) Imenovanje Komisije za delitveno bilanco
I. V skladu s 4. odstavkom 36. člena Statuta Mestne občine Kranj se ustanovi Komisija za
delitveno bilanco, katere naloga je pripraviti predlog sporazuma o delitvi nekdanjega skupnega
premoţenja bivše Občine Kranj med novoustanovljene občine, ki so nastale na območju Občine
Kranj.
II. V Komisijo za delitveno bilanco s e i m e n u j e j o :
1. ALOJZIJ POTOČNIK, rojen 1951, stanujoč Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist,
svetovalec direktorja - za predsednika (svetnik)
2. EVSTAHIJ DRMOTA, rojen 1955, stanujoč Šempeterska 5, Kranj, ekonomist, zaposlen
DDC Ljubljana - za člana (svetnik)
3. FRANC ERCE, rojen 1951, stanujoč Mlekarska 21, Kranj, ekonomist, zaposlen Slovenske
ţeleznice - za člana
4. MIJA PAVLIN, rojena 1933, stanujoča Gorenjskega odreda 10, Kranj, ekonomist,
upokojenka - za članico
5. ROK ŢIBERT, rojen 1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj, inţenir strojništva, upokojenec za člana (svetnik)
III. Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
C) Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet Območne izpostave Sklada RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Območne izpostave Sklada
Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti imenujejo:
1. MATEVŢ OMAN (dolgoletni predsednik ZKO, knjiţničar), Skokova 12, Kranj
2. MIJA MRAVLJA (predsednica APZ F. Prešeren), Škofjeloška 10, Kranj
3. MARIJA VREČEK (krajevna društva, KUD Predoslje), Zoisova 17, Kranj
4. ZVONE GANTAR (folklorno področje, FS Sava), Šolska 3, Kranj
5. ZVEZDANA ČUJOVIČ (filmska vzgoja, srednje šole), Nazorjeva 2, Kranj
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
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Č) Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Predoslje
Izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja Osnovne šole Predoslje za naslednje
mandatno obdobje daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje IVANI BIZJAK; dosedanji
v.d. ravnateljici OŠ Predoslje.
10. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE
OBČINE KRANJ
I. Svet Mestne občine Kranj zahteva, da občinska uprava nemudoma oblikuje alternativni predlog
za lokacijo kranjske knjiţnice s Prešernovim imenom, tako, da bi lahko za 200-letnico postavili
temeljni kamen.
II. Občinska uprava naj prouči moţnosti za izgradnjo parkirne hiše na Gregorčičevi 8 v Kranju.

5. seja Sveta MOK - 19.5.1999
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1999
- OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999 s pripombami,
podanimi v razpravi.
5. CELOSTNI RAZVOJ PODEŢELJA IN OBNOVA VASI (CRPOV) V
KRAJEVNI SKUPNOSTI JOŠT - IZVEDBA
Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje za izdelavo in postavitev turističnih kozolcev z
informativnimi tablami.
6. PREMOŢENJSKO PRAVNE ZADEVE
B) Pridobitev zemljišča za gradnjo pločnika na Likozarjevi ulici
1. Mestna občina Kranj sklene sporazum z Joţetom Koţeljem, Likozarjeva 10, Kranj, s katerim se
uredijo vprašanja v zvezi z gradnjo pločnika na Likozarjevi cesti.
2. Po plačilu odškodnine za spremembo obdelovalnega vrta v travnik zaradi nezmoţnosti obdelave
vrta, odškodnine za posekano češnjo in odškodnine za nezmoţnost koriščenja vzhodnega dela
parcele ter vse dosedanje motnje in motnje med gradnjo v skupni višinni 683.830,00 SIT, Mestna
občina Kranj sklene prodajno pogodbo z Joţetom Koţeljem, Likozarjeva 10, Kranj, za del parc. št.
97 k.o. Klanec v pribliţni izmeri 37 m2 po ceni 14.768,00 SIT/m2.
C) Izvzem zemljišča s parc.št. 3065/1 k.o. Ţabnica iz javnega dobra
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 3065/1, k.o. Ţabnica.
Č) Odkup dela zemljišča s parc.št. 15/1, k.o. Čirčiče
Mestna občina Kranj za ceno na dan 5.5.1999, ki znaša 1.036.394,80 SIT, proda del zemljišča s
parc. št. 15/1, v pribliţni izmeri 70 m2, ki je vpisano pod vl. št. 33, k.o. Čirčiče, Francu Rozmanu,
Smledniška cesta 62, Kranj
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D) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini - s parc.št. 144/1 in 144/3, vse k.o.
Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 12.512.500,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na 1/4 deleţu
nepremičnine - na Glavnem trgu 16 v Kranju, ki stoji na parc. št. 144/1 poslovna stavba v izmeri
458 m2 in dvorišče v izmeri 43 m2 in parc. št. 144/3 poslovna stavba v izmeri 85 m2 in dvorišče v
izmeri 155 m2, vpisano v vl. št. 183, k.o. Kranj, ker za noben projekt Mestne občine Kranj ni
zanimiva.
E) Sklenitev pogodbe o odškodnini za zemljišče ob nekdanjem Domu JLA
Mestna občina Kranj sklene pogodbo o odškodnini z Davorinom Savnikom za zemljišče ob
nekdanjem Domu JLA, ki je bilo nacionalizirano v višini 18.875.845,00 SIT (192.050,00 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila) v 30 dneh po podpisu
pogodbe.
7. KADROVSKE ZADEVE
Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje MARIJI MUSTAR, katera se je prijavila na
razpis za ravnateljico Osnovne šole Matije Čopa, za naslednje mandatno obdobje.
8. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE
OBČINE KRANJ
I. Občinska uprava naj takoj začne postopek za ustanovitev in imenovanje Odbora za varnost
občanov kot stalnega delovnega telesa Sveta Mestne občine Kranj.
II. Ţupan Mestne občine Kranj naj skliče vse zainteresirane lastnike in pristojne sluţbe, da se
sestanejo in pospešijo aktivnosti za čimprejšnjo prostorsko ureditev, da se bo lahko pričelo z
izgradnjo poslovnega centra na Primskovem.
III. Pristojne sluţbe Mestne občine Kranj naj proučijo moţnost rekonstrukcije dvojnega
semaforiziranega kriţišča na Laborah v kriţišče v obliki deteljice.
IV. Občinska uprava naj prouči moţnost izgradnje Prešernovega univerzitetnega parka ob
srednješolskem in univerzitetnem kompleksu na Zlatem polju v Kranju.
V. Občinska uprava naj prouči moţnost izgradnje garaţne hiše s primernim številom zaprtih
garaţnih boksov pod obstoječim javnim parkiriščem med Ulicama Janeza Puharja in Tončka
Deţmana.
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6. seja Sveta MOK - 30.6.1999
2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1999
- PREDLOG
I.
1. 3. člen predloga Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999 se spremeni tako, da se
členitev prihodkov in odhodkov uskladi z metodologijo uporabljeno v posebnem delu proračuna
(račun finančnih terjatev in naloţb).
2. Spremeni se Bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del predloga Odloka o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 1999, in sicer se na glavnem namenu 18-Intervencije v gospodarstvu,
postavka 41021-Pospeševanje kmetijstva poveča za 2.500.000 SIT na račun zmanjšanja postavk
402009-Izdatki za reprezentanco za 1.000.000 SIT in 4201-Nakup prevoznih sredstev za 1.500.000
SIT.
3. V 11. členu Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999 se za besedo “ţupan” doda
naslednje besedilo “v višini 500.000 SIT za posamezen namen,”.
II.
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999 z izglasovanimi amandmaji.
2. Svet Mestne občine Kranj nalaga ţupanu Mestne občine Kranj, da pripravi temeljna razvojna
izhodišča in opredeli cilje, ki bodo omogočali dolgoročno razvojno načrtovanje finančnih
(z)moţnosti porabe in upravljanja javnih financ. Osnutek tega dokumenta mora poslati ţupan v
obravnavo Svetu Mestne občine Kranj do 1. decembra 1999 oz. v roku, ki ga določa zakon.
3. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA 1998 PO ODLOKU O
ZAČASNEM FINANCIRANJU POTREB IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE KRANJ V L. 1999 V OBDOBJU JANUAR - MAREC
Sprejme se informacija o realizaciji proračuna 1999 po Odloku o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Kranj v l. 1999 v obdobju januar - marec.
5. ODLOK O DIMNIKARSKI SLUŢBI V MESTNI OBČINI KRANJ
- OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o dimnikarski sluţbi v Mestni občini Kranj s pripombami, podanimi v
razpravi.
6. ODLOK O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE
POVRŠINE IN STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 1999
1. Za sprejem Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 1999 se uporabi hitri
postopek.
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2. Sprejme se Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 1999 s pripombama
Statutarno pravne komisije.
7. ODLOK “AKTIVNOSTI ZA REVITALIZACIJO OKOLJA IN
SOCIALIZACIJO STANOVANJSKIH NASELIJ PODROČJA
KRAJEVNIH SKUPNOSTI, PLANINA, HUJE, BRATOV SMUK IN
PRIMSKOVO V KRANJU” - OSNUTEK
Sprejme se osnutek odloka Aktivnosti za revitalizacijo in socializacijo stanovanjskih naselij
področja krajevnih skupnosti Planina, Huje, Bratov Smuk in Primskovo v Kranju.
8. VČLANJENJE V ZDRUŢENJE SLOVENSKIH OBČIN IN MEST - STALNA
KONFERENCA LOKALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE
Mestna občina Kranj se včlani v Stalno konferenco lokalnih skupnosti s 1.7. 1999. Mestno občino
Kranj bo zastopal ţupan, gospod Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

7. seja Sveta MOK - 7.7.1999
1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PLANSKE IN PROSTORSKE
DOKUMENTACIJE MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK








Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986
- 2000
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 1990
Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik,
Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje
Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje
Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave

1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da so osnutki sprememb:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za
obdobje 1986 - 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, štev. 5/86, 16/88, 23/88 in Uradni list RS, štev.
20/91, 55/92 in 27/96)
in druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje Mestne občine Kranj
(Uradni vestnik Gorenjske, štev. 7/86, 13/88, 3/89 in Uradni list RS, štev. 41/92, 55/92, 43/94,
70/94 in 27/96),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranj (Uradni vestnik Gorenjske,
štev. 15/88 in Uradni list RS, štev. 70/94, 35/95, 69/95 in 27/96),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje (Uradni list RS, štev. 43/93,
3/94 in 27/96),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja
vas, Zalog in Svarje (Uradni vestnik Gorenjske, štev. 15/88 in 27/96),

18
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje (Uradni list RS, štev. 70/94 in
27/96),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave (Uradni list RS, štev. 74/94 in 27/96),
pripravljeni v skladu z določili Zakona o urejanju prostora, Zakona o planiranju inn urejanju
prostora v prehodnem obdobju in Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
2. Osnutki sprememb in dopolnitev s pripombami, podanimi v razpravi se za čas enega meseca
javno razgrnejo v prostorih Mestne občine Kranj in v prizadetih krajevnih skupnostih. Med javno
razgrnitvijo se pripravi javna obravnava.
2. ODLOKI O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH
ZAVODOV: OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, OŠ SIMONA JENKA
KRANJ, OŠ STANETA ŢAGARJA KRANJ, OŠ JAKOBA ALJAŢA KRANJ,
OŠ PREDOSLJE KRANJ - OSNUTKI
1. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega
šole Franceta Prešerna Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
2. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega
šole Simona Jenka Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
3. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega
šole Staneta Ţagarja Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
4. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega
šole Jakoba Aljaţa Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
5. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega
šole Predoslje Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.

zavoda Osnovne
zavoda Osnovne
zavoda Osnovne
zavoda Osnovne
zavoda Osnovne

3. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSREDNJA KNJIŢNICA
KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj s pripombo,
podano v razpravi.
4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA “ZAVOD ZA ŠPORT
KRANJ” - PREDLOG
I. V 5. členu se osnovne dejavnosti zavoda (To so: O/92 61 Obratovanje športnih objektov, O/95
623 Druge športne dejavnosti, O/92 72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., O/93 04 Druge
dejavnosti za nego telesa) uvrstijo na začetek tega člena kot prve štiri alineje.
II. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za šport Kranj z izglasovanim
amandmajem.
5. ZEMLJIŠKE ZADEVE
A) Izvzem zemljišč parc.št. 501/3 in 501/7 k.o. Čirče iz javnega dobra
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 501/3 in 501/7, k.o. Čirče.
B) Izvzem zemljišč s parc.št. 1097/1 k.o. Primskovo iz javnega dobra
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1097/1, k.o. Primskovo.
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C) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 15/1, k.o. Čirče
Mestna občine Kranj za ceno 13.066,13 SIT/m2 proda pribliţno 146 m2 zemljišča s parc. št. 15/1,
sadovnjak v izmeri 154 m2, k.o. Čirče ANGELI ŠKOBERNE, Smledniška cesta 60, Kranj.
D) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
1. Mestna občina Kranj odkupi od TOMAŢA ZEVNIKA, Kranj, Ljubljanska c. 36 A, pribliţno
70 m2 dvorišča s parc.štev. 72/2, vl.št. 47 k.o. Primskovo in del stanovanjske stavbe s površino 15
m2 s parc.štev. 73, vl.št. 47 k.o. Primskovo za ceno 1.180.432,00 SIT ter se zavezuje na svoje
stroške neporušeni del hiše zapreti s polno gradbiščno ograjo, višine 2 m in dolţine 10 m.
2. Mestna občina Kranj odkupi od JOŢETA MRAKA, Kranj, Jezerska c. 98, pribliţno 31 m2
dvorišča s parc.štev. 899, vl.št. 133 k.o. Primskovo za ceno 473.000,00 SIT in se zavezuje zgraditi
nadomestno ograjo v dolţini 25 m z vrati ter nadomestno ponikovalnico meteorne vode.
3. Mestna občina Kranj sklene z RIMOKATOLIŠKIM ŢUPNIJSTVOM KRANJPRIMSKOVO, Kranj, Šuceva ul. 8, menjalno pogodbo, s katero menja pribliţno 30 m2 svojega
zemljišča s parc.štev. 32/1 k.o. Primskovo, za pribliţno 30 m2 zemljišča Rimokatoliškega
ţupnijstva Kranj-Primskovo, Šuceva ul. 8, s parc.štev. 34/1 in 34/2, obe vl.št. 207 k.o. Primskovo.
Menjajo se enakovredna zemljšča. Mestna občina Kranj poruši na svoje stroške kamniti zid v
dolţini 25 m in na novi lokaciji zgradi na lastne stroške nov masivni zid v skladu z navodili
lastnika zemljišča in Zavoda za spomeniško varstvo Kranj.
E) Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču z Terezijo Babič,
stanujoča Britof 36, Kranj, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko
pravico na zemljišču, na parc. št. 306/8, pot v izmeri 194 m2 k.o. Britof.
F) Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču z Urbanc Alojzem,
stanujoč Goriče 24, Golnik, na podlagi katere Mestna občina Kranj brezplačno pridobi lastninsko
pravico na zemljišču, na parc. št. 401/2, pot v izmeri 985 m2 k.o. Srednja vas.
G) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini s parc.št. 145/2, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 15.500.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za gostinski lokal
v izmeri 135 m2 na Glavnem trgu 17, Kranj, parc. št. 145/2, k.o. Kranj, lastnika Rudolfa Miklavţa
Hlebša, Kebetova 12, Kranj.
H) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini s parc.št. 234, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 500.973,73 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino v
izmeri 7,13 m2 na Maistrovem trgu 12 v Kranju, parc. št. 234, vl. št. 2097, k.o. Kranj, lastnikov
Zdruţene liste socialnih demokratov Kranj, Altame Commerce, d.o.o., ki jo zastopa Alenka
Lapajne, Sonje Hafner ter Karla in Helene Zelič.
I) Avtocesta Naklo - Kranj (dograditev drugega voznega pasu), neodplačen prenos zemljišč
I.
Mestna občina Kranj kot ena izmed pravnih naslednic Občine Kranj skupaj z ostalimi pravnimi
naslednicami Občine Kranj sklene pogodbo o neodplačnem prenosu z Republiko Slovenijo, zanjo Druţba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. Celje za nepremičnine:
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del parc. št. 681 pot v izmeri 110 m2, vpisana v vl. št. 128, k.o. Strahinj, kot SLP v upravi Občine
Kranj;
del parc. št. 626 pot v izmeri 410 m2, vpisana v vl. št. 353, k.o. Naklo, kot druţbena lastnina v splošni
rabi;
del parc. št. 647 cesta v izmeri 680 m2, vpisana v vl. št. 353, k.o. Naklo, kot druţbena lastnina v splošni
rabi;
del parc. št. 606/5 cesta v izmeri 640 m2, vpisana v vl. št. 353, k.o. Naklo, kot druţbena lastnina v
splošni rabi;
del parc. št. 645/2 cesta v izmeri 1840 m2, vpisana v vl. št. 353, k.o. Naklo, kot druţbena lastnina v
splošni rabi;
del parc. št. 620 pot v izmeri 75 m2, vpisana v vl. št. seznam I., k.o. Naklo, kot javno dobro;
del parc. št. 621 pot v izmeri 40 m2, vpisana v vl. št. seznam I., Naklo, kot javno dobro;
del parc. št. 1124/3 pot v izmeri 80 m2, vpisana v vl. št. 211, k.o. Primskovo, kot SLP v upravi Občine
Kranj;
del parc. št. 1126/1 pot v izmeri 20 m2, vpisana v vl. št. 211, k.o. Primskovo, kot SLP v upravi Občine
Kranj;
del parc. št. 1137/3 neplodno v izmeri 605 m2, vpisana v vl. št. seznam I., k.o. Primskovo, kot javno
dobro;
del parc. št. 324 pot v izmeri 905 m2, vpisana v vl. št. 61, k.o. Rupa, kot SLP v upravi MLO Kranj;
del parc. št. 328 pot v izmeri 5 m2, vpisana v vl. št. 61, k.o. Rupa, kot SLP v upravi MLO Kranj;
del parc. št. 329 pot v izmeri 20 m2, vpisana v vl. št. 61, k.o. Rupa, kot SLP v upravi MLO Kranj;
del parc. št. 424 pot v izmeri 45 m2, vpisana v vl. št. 54, k.o. Pivka seznam I., kot SLP v upravi Občine
Kranj;
in dele parcel - poti, ki so bile zgrajene ob gradnji avtoceste in še niso vknjiţene v
zemljiški knjigi;
del parc. št. 700 pot v izmeri 100 m2, leţeča v k.o. Strahinj, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
del parc. št. 657 pot v izmeri 63 m2, leţeča v k.o. Naklo, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
del parc. št. 1149 pot v izmeri 965 m2, leţeča v k.o. Primskovo, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
del parc. št. 353 pot v izmeri 2000 m2, leţeča v k.o. Rupa, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
del parc. št. 354 pot v izmeri 4430 m2, leţeča v k.o. Rupa, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
del parc. št. 861 pot v izmeri 100 m2, leţeča v k.o. Britof, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
ter dele parcel - poti, ki so bile zgrajene ob komasaciji in še niso vknjiţene v zemljiški
knjigi;
del parc. št. 798 pot v izmeri 820 m2, leţeča v k.o. Britof, ki bo vknjiţena kot javno dobro;
del parc. št. 832 pot v izmeri 15 m2, leţeča v k.o. Britof, ki bo vknjiţena kot javno dobro.

II.
1. Mestna občina Kranj kot ena izmed pravnih naslednic Občina Kranj skupaj z ostalimi pravnimi
naslednicami Občine Kranj sklene pogodbo o neodplačnem prenosu z Republiko Slovenijo, zanjo
Druţba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. Celje za nepremičnino parc. št. 1132/2, pot v
izmeri 1890 m2, vpisana v vl. št. 211, k.o. Primskovo, kot SLP v upravi Občine Kranj.
2. Druţba za avtoceste Republike Slovenije bo po končani gradnji odseka avtoceste Naklo - Kranj
izvršila zamejičenje avtoceste, izvršila geodetsko izmero z cesto zaseţenih delov parcel ter jih
odpisala od dosedanjih vloţkov in pripisala k vloţnim številkam istih k.o., kjer bo nepremičnina
vknjiţena kot javno dobro v lasti Republike Slovenije.
Parcelno št. 1132/2 bo Druţba za avtoceste Republike Slovenije po vzpostavitvi kroţnega prometa
v naselju Britof prenesla kot javno dobro v last Mestne občine Kranj.
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6. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje vršilca dolţnosti direktorja JP Komunala Kranj
FLORIJAN BULOVEC, univ. dipl. inţ. arh., rojen 7.4.1950, stanujoč v Preddvoru, Nova vas 10,
se imenuje za vršilca dolţnosti direktorja JP Komunala Kranj p.o. za dobo 6 mesecev od 1.8.1999
dalje.
B) Imenovanje vršilca dolţnosti direktorja Osrednje knjiţnice občine Kranj
ANATOL ŠTERN, diplomirani dramski igralec, rojen 30.5.1942, stanujoč v Ljubljani, Pavšičeva
30, se imenuje za vršilca dolţnosti direktorja Osrednje knjiţnice občine Kranj do imenovanja
direktorja oz. največ za dobo 1 leta, od 1.10.1999 dalje.
C) Imenovanje vršilca dolţnosti ravnatelja Gorenjskega muzeja Kranj
BARBARA RAVNIK TOMAN, diplomirana arheologinja in anglistka, rojena 24.11.1956,
stanujoča v Ljubljani, Hrenova 17, se imenuje za vršilca dolţnosti ravnatelja Gorenjskega muzeja
Kranj do imenovanja ravnatelja oz. največ za dobo 1 leta, od 7.7.1999 dalje.
D) Imenovanje članov Sveta Prešernovega gledališča Kranj
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. FRANC BENEDIK, rojen 1944, stanujoč Rotarjeva 3, Kranj, visoka izobrazba, kustos,
zaposlen Gorenjski muzej Kranj - za člana
2. ZDRAVKO KALTNEKAR, rojen 1929, stanujoč Ručigajeva 36, Kranj, dr. ekonomskih
znanosti, upokojenec - za člana
3. DUŠA VEHOVEC PRAH, rojena 1932, stanujoča Stošičeva 3, Kranj, visoka izobrazba,
upokojenka - za članico
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
7. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE
OBČINE KRANJ
I. Svet Mestne občine Kranj podpira širitev programa za zagotavljanje pravic občank iz naslova
primarnega zdravstvenega varstva prioritetno za aktivnosti za zagotovitev sistematičnih
preventivnih pregledov ter izobraţevanja v mamografskem centru Bolnišnice za ginekologijo in
porodništvo v Kranju.
V ta namen se del zagonskih sredstev nameni za uvedbo dodatnega obratovalnega dne v letu 1999,
za leto 2000 pa je potrebno storitev uvrstiti v redni zavarovalni program.
II. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj takoj pristopi k reševanju problema otroških igrišč z
renovacijo le-teh, namestitvijo varnejših igral ter z zavarovanjem igrišč v celotni Mestni občini
Kranj.
III./1. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj skupaj s predstavniki podjetij ISKRATEL d.o.o.
Kranj in SAVA d.d. Kranj ter drugih soudeleţenih podjetij proučijo moţne rešitve za začasno
omilitev problema prometnega zamaška, ki nastane ob koncu delovnika med dvojnim
semaforiziranim kriţiščem na Laborah in dovozoma s parkirišč omenjenih podjetij.
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2. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj poskrbi, da se problematika prometnega zamaška, ki
nastane ob koncu delavnika med dvojnim semaforiziranim kriţiščem na Laborah in dovozoma s
parkirišč podjetij ISKRATEL d.o.o. Kranj in SAVA d.d. Kranj upošteva pri rekonstrukciji
dvojnega semaforiziranega kriţišča na Laborah.
IV. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj poskrbi, da bo stari del mesta Kranj dejansko postal
cona za pešce oz. naj zagotovi izvajanje veljavnega predpisa, to je Odredba o določitvi posebnih
prometnih površin, namenjenih pešcem v starem delu mesta Kranj.

8. seja Sveta MOK – 8.9.1999
2. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSREDNJA KNJIŢNICA KRANJ –
PREDLOG
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj s pripombama Statutarno
pravne komisije.
3. ODLOKI O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŢEVALNIH ZAVODOV:
OŠ
FRANCETA PREŠERNA KRANJ, OŠ SIMONA JENKA KRANJ, OŠ STANETA
ŢAGARJA KRANJ, OŠ JAKOBA ALJAŢA KRANJ, OŠ PREDOSLJE KRANJ –
PREDLOGI
1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne šole
Franceta Prešerna Kranj.
2. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj.
3. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne šole
Staneta Ţagarja Kranj.
4. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Jakoba
Aljaţa Kranj.
5. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne šole
Predoslje Kranj.
4. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V
MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
2. V fazi do predloga odloka se osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti
v Mestni občini Kranj z ustreznimi kartografskimi podlagami posreduje v obravnavo vsem
krajevnim skupnostim v Mestni občini Kranj za pregled obstoječih seznamov kategoriziranih
javnih poti in kolesarskih stez v krajevnih skupnostih.
3. Svet Mestne občine Kranj zahteva, da se odsek Oldhamske ceste in del Ceste Staneta Ţagarja, in
sicer Oldhamska cesta v celoti, Cesta Staneta Ţagarja pa od kriţišča z Oldhamsko cesto do novega
kroţnega kriţišča z regionalno cesto I reda R1/210 Zgornje Jezersko-Kranj-Škofja Loka, uvrsti v
kategorizacijo drţavnih cest.
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5. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj s pripombami, podanimi v
razpravi.
2. Osnutek Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj se skupaj z osnutkom Odloka o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj in kartografskimi podlagami
posreduje v obravnavo vsem krajevnim skupnostim v Mestni občini Kranj.
6. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV NEPROFITNIH IN
PROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Pravilnika o dodelitvi neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem s pripombami, podanimi v razpravi.
7. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem s pripombami, podanimi v razpravi.
8. POROČILO O REALIZACIJI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 1999 V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o realizaciji Odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 1999 v obdobju januar - junij.
9. SPREMEMBA DRUŢBENE POGODBE DRUŢBE GRADBINEC – IP, D.O.O.
Sklene se Sprememba Druţbene pogodbe druţbe Gradbinec - IP, d.o.o.
11. PROŠNJA ZA DENARNO POMOČ ZA ODPRAVO ŠKODE PO NEURJU
Za odpravo posledic škode po neurju se iz sredstev stalne proračunske rezerve Mestne občine
Kranj nakaţe:
1. Za izgradnjo mostu v Tenetišah
3.946.056,66 SIT
2. Krajevni skupnosti Trstenik za odpravo škode
800.000,00 SIT
12. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
I. Svet Mestne občine Kranj naroča ţupanu, da ukrene vse potrebno za dokončanje vodnega
razvoda med naselji Javornik-Čepulje-Pševo in Planica-Lavtarski vrh in to v sezoni 1999/2000.
II./1. Pristojna sluţba Mestne občine Kranj naj začne postopek za imenovanje člana Sveta za
varnost Mestne občine Kranj izmed svetnikov Sveta MOK.
2. Na dnevni red prve naslednje seje Sveta Mestne občine Kranj se uvrsti točka “Problematika
varnosti v Mestni občini Kranj”, s tem, da občinska uprava pripravi za obravnavo svoje predloge
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za reševanje problematike: kriminala, prometa, preprodaje mamil,... K obravnavi te točke se
povabi predstavnika Policijske postaje v Kranju, kateri naj poda svoj predlog za reševanje
omenjene problematike.
III. Uprava Mestne občine Kranj naj začne postopek za uvedbo uličnega sistema v Krajevni
skupnosti Besnica za naselji Zgornja in Spodnja Besnica.
IV. Občinska uprava naj preuči moţnost enosmernega prometa na Krajevni poti od Škofjeloške
ceste do Delavske ceste (mimo hiše št. 1 in stare šole) in na odseku severno od avtosalona Vrtač v
Straţišču.
V. Uprava Mestne občine Kranj naj skupaj z JP Komunala Kranj izdela program pluţenja snega,
predvsem za območje samega mesta. Program pluţenja snega se posreduje vsem krajevnim
skupnostim v Mestni občini Kranj.
VI. Uprava Mestne občine Kranj naj začne postopek za ureditev kriţišča na Kidričevi cesti s
priključkom do OŠ France Prešeren, ulice do šolskega centra na Zlatem polju (Srednja elektro in
strojna šola Kranj, Fakulteta za organizacijske vede, OŠ Helene Puhar, športna dvorana) in
Gosposvetske ulice (dostop do Zdravstvenega doma Kranj).
VII. Pri posameznih rekonstrukcijah cest v krajevnih skupnostih v Mestni občini Kranj naj se v
bodoče načrtuje celotna izgradnja komunalne infrastrukture.

9. seja Sveta MOK – 27.10.1999
3. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 1999
I.
1. Karate klubu Kranj se namesto predlagane Male plakete Mestne občine Kranj podeli Velika
plaketa Mestne občine Kranj.
2. Za leto 1999 se podelijo štiri Velike plakete Mestne občine Kranj.
3. Med kandidate za podelitev nagrade Mestne občine Kranj se uvrsti dr. Anton Polenec iz Kranja,
Partizanska 16.
II.
1. Za leto 1999 se podelijo tri nagrade Mestne občine Kranj.
Nagrade Mestne občine Kranj prejmejo:
a) mag. SLAVKO BRINOVEC iz Kranja, Mlakarjeva 2b za dolgoletno uspešno delo
na
športnem in pedagoškem področju;
b) mag. FRANC EKAR iz Kranja, Partizanska 10a za doseţke na področju alpinizma
in za
dolgoletno uspešno vodenje Planinskega društva Kranj
in
c) dr. ANTON POLENEC iz Kranja, Partizanska 16 za ţivljensko delo na področju
znanstvenoraziskovalnega dela in dela v Krajevni skupnosti Kranj Center.
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2. Za leto 1999 se podelijo tri Listine o priznanju Mestne občine Kranj.
Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejmejo:
a) Osnovna šola Straţišče za uspešno strokovno rast šole in za povezanost z oţjim in
širšim
okoljem;
b) g. MITJA MOHOR, dr. med. iz Kranja, vodja ambulante za nujno medicinsko
pomoč iz
Zdravstvenega doma Kranj za uspešno vodenje ambulante in reševalne
sluţbe, ki je ena
najuspešnejših v Sloveniji
in
c) g. JOŢE VARL iz Kranja, Kajuhova 29 za ţivljensko delo v vzgoji in izobraţevanju
ter
pomemben prispevek k razvoju osnovnošolskega novinarstva.
3. Za leto 1999 se podelijo štiri Velike plakete Mestne občine Kranj.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejmejo:
a) Prostovoljno gasilsko društvo Kranj Primskovo za dolgoletno uspešno delo;
b) Folklorna skupina Sava ob 50-letnici delovanja, za uspešno zastopanje Kranja doma
tujini;
c) Društvo finančnih in računovodskih delavcev Kranj ob 40-letnici uspešnega delovanja
in
č) Karate klub Kranj za 30-letno uspešno delo.

in v

4. PREDLOG ZA PODELITEV PREŠERNOVIH PLAKET ZA LETO 1999
1. Za leto 1999 se podelijo tri Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj. Veliko
Prešernovo plaketo prejmejo:
a) Gospod ZDENKO MOTL iz Kranja, Partizanska c. 12 za ţivljensko delo na glasbenem
področju;
b) Akademski slikar FRANC VOZELJ iz Kranja, Partizanska c. 4b za uspešno likovno ustvarjanje
in
c) Gospod JANEZ FABJAN iz Zg. Besnice 127 za vsestransko kulturno dejavnost.
2. Za leto 1999 se podelijo štiri Male Prešernove plakete Mestne občine Kranj. Malo
Prešernovo plaketo prejmejo:
a) Gospa JOŢICA ŠMID iz Kranja, Tončka Deţmana 6 za dolgoletno aktivno delo pri folklorni
skupini Ozara, za napore pri raziskovanju in izdelovanju narodnih noš;
b) Gospa AGATA TROJAR iz Medvod, Zgornje Senice 2 za vodenje literarne skupine KD Sava
in mentorstvo v Klubu literatov CKD pri ZKO Kranj;
c) Gospa MIJA ALEŠ iz Mavčič, Brega ob Savi 48 za pomemben prispevek h glasbenemu utripu
Kranja
in
č) Likovna skupina KD Sava Kranj za uspešno delo in zdruţevanje amaterskih likovnih
umetnikov.
5. SOGLASJE K STATUTU PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ
Svet Mestne občine Kranj soglaša s Statutom javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, ki ga je
sprejel svet zavoda na 17. redni seji dne 5.10.1999.
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6. ODLOK O ORGANIZACIJI POMOČI NA DOMU IN O MERILIH ZA OPROSTITEV
PLAČIL STORITEV – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o organiziranju sluţbe pomoči na domu in oprostitve plačil storitev s
pripombami, podanimi v razpravi.
7. ORGANIZIRANJE SLUŢBE POMOČI NA DOMU V MESTNI OBČINI KRANJ
Mestna občina Kranj organizira sluţbo Pomoči na domu kot redno dejavnost s 1.1.2000. V ta
namen bo Mestna občina Kranj v svojem proračunu zagotovila potrebna sredstva in Pomoč na
domu organizirala kot redno dejavnost s pogodbo preko Doma upokojencev Kranj.
8. ODLOK O DIMNIKARSKI SLUŢBI V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o dimnikarski sluţbi v Mestni občini Kranj.
9. POROČILO O PREVERITVI DOLOČENIH POSTAVK V ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1998
Točka “Poročilo o preveritvi določenih postavk v zaključnem računu proračuna Mestne občine
Kranj za leto 1998” se prekine in nadaljuje z obravnavo te točke na naslednji seji Sveta Mestne
občine Kranj, s tem, da se zagotovi udeleţba predstavnika Revizijske hiše Podboršek, članov oz.
predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in predloţi svetnikom pisno stališče
občinske uprave do omenjenega Poročila.
10. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Ureditev zemljiškoknjiţnega stanja ob cesti Podblica - Jamnik
Mestna občina Kranj kupi od:
1. BEŠTER FRANCA, Podblica 7, 4201 Zg. Besnica, 190 m2 zemljišča s parc. št. 539, gozd, k.o.
Nemilje, za ceno 112,25 SIT/m2, kar skupaj znaša 21.328,00 SIT.
2. BERTONCELJ MARIJE, Podblica 12, 4201 Zgornja Besnica, 66 m2 zemljišča s parc. št. 536/1,
gozd; 300 m2 zemljišča s parc. št. 536/2, gozd; 91 m2 zemljišča s parc.št. 564/2, pašnik in 28 m2
zemljišča s parc.št. 564/3, pašnik, vse k.o. Nemilje, za ceno 112,25 SIT/m2 za gozdno zemljišče,
skupaj 41.084,00 SIT in 168,38 SIT/m2 za pašnik, skupaj 20.037,00 SIT, kar vse skupaj znaša
61.121,00 SIT.
3. BERTONCELJ FRANCA, Zgornja Besnica 116, 4201 Zg. Besnica, 41m2 zemljišča s parc. št.
535, gozd, k.o. Nemilje, za ceno 112,25 SIT/m2, skupaj 4.602,00 SIT in 29 m2 zemljišča s parc.št.
533, travnik, k.o. Nemilje, za ceno 336,76/m2, skupaj 9.766,00 SIT, kar vse skupaj znaša
14.368,00 SIT.
4. BERTONCELJ JOŢETA, Podblica 14, 4201 Zgornja Besnica, 64 m2 zemljišča s parc. št. 522,
sadovnjak, 35 m2 zemljišča s par.št. 537/1, travnik, 30m2 zemljišča s parc.št. 537/2, travnik, 9 m2
zemljišča s parc.št. 538, travnik in 35 m2 s parc. št. 560, sadovnjak (stavbno zemljišče), za ceno
505,12 SIT/m2 za sadovnjak, skupaj 32.328,00; 336,76 SIT/m2 za pašnik, skupaj 24.920,00 in
3.943,80 SIT/m2 za sadovnjak (stavbno zemljišče), skupaj 138.033,00; kar vse skupaj znaša
234.346,00 SIT.
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5. BERGANT ZOFIJE, Podblica 16, 4201 Zgornja Besnica, 80 m2 zemljišča s parc.št. 564/4,
pašnik in 56 m2 zemljišča s parc.št. 564/5, pašnik, obe k.o. Nemilje, za ceno 168,38 SIT/m2, kar
skupno znaša 22.900,00 SIT.
6. KATRAŠNIK JOŢETA, Podblica 20, 4201 Zgornja Besnica, 20m2 zemljišča s parc.št. 525/1,
travnik, 123 m2 zemljišča s parc. št. 525/2, gozd, 3m2 zemljišča s parc.št. 528, travnik, 69 m2
zemljišča s parc.št. 531/1, gozd in 139 m2 zemljišča s parc. št. 531/2, gozd, vse k.o. Nemilje, za
ceno 112,25 SIT/m2 za gozdno zemljišče, skupaj 37.155,00 SIT in 336,76 SIT/m2 za travnik,
skupaj 7.745,00 SIT/m2, kar vse skupaj znaša 44.900,00 SIT.
7. LOTRIČ MARIJE, Podblica 15, 4201, Zgornja Besnica, 41m2 zemljišča s parc.št. 551,
sadovnjak, k.o. Nemilje, za ceno 3.943,80 SIT/m2, kar skupaj znaša 161.696,00 SIT.
8. MOHORIČ MARIJE, Podblica 4, 4201 Zgornja Besnica, 66 m2 zemljišča s parc.št. 490, gozd,
k.o. Nemilje, za ceno 112,25 SIT/m2, kar skupaj znaša 15.940,00 SIT.
9. MOHORIČ MARIJE IN MOHORIČ MARKA, oba Podblica 8, 4201 Zgornja Besnica, 217 m2
zemljišča s parc.št. 492/1, gozd, in 52 m2 zemljišča s parc.št. 492/2, gozd, obe k.o. Nemilje, za
ceno 112,25 SIT/m2, kar skupaj znaša 30.195,00 SIT.
10. ŠTURM VILIJEMA, Podblica 18, 4201 Zgornja Besnica, 192 m2 zemljišča s parc.št. 470/1,
travnik, k.o. Nemilje, za ceno 392,89 SIT/m2, kar skupaj znaša
75. 435,00 SIT.
B) Prodaja skupnih prostorov v Kranju, Ţupančičeva 4
Mestna občina Kranj soglaša z odprodajo skupnega prostora - podstrehe v izmeri 21,80 m2 na
naslovu Ţupančičeva 4, Kranj, Belehar Urbanu, Cesta 1. maja 7, Kranj, in sicer za kupnino
197.833,33 SIT oziroma 2.095,82 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi s to prodajo nosi kupec Urban Belehar (sestavo pogodbe, davščine, notarska
overitev, vpis v zemljiško knjigo...).
C) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini vl.št. 1204 in parc. št. 217/1 in 217/2,
k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 23.700.00,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za 1/4
nepremičnine pod vl. št. 1204, k.o. Kranj, parc. št. 217/1 - dvorišče in 217/2 - vrt, lastnice
Stanislave Toš, Glavni trg 25, Kranj.
Č) Neuveljavljanje predkupne pravice na Ľ deleţu parc. št. 144/1 in 144/3, vse k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 12.566.250 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino na
1/4 deleţu parc. št. 144/1 in 144/3, vl. št. 183, vse k.o. Kranj, na naslovu Glavni trg 16, Kranj
lastnika Franca Mastnaka, Glinškova 2A, Ljubljana.
D) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini 10/50 deleţa parc. št. 16, vl.št. 315,
k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 6.545.00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino na
10/50 deleţu parc. št. 16, vl. št. 315, k.o. Kranj, na naslovu Tavčarjeva 14, Kranj lastnikov Konrad
Čadeţ, Poljane nad Škofjo Loko 50, Poljane, Ljudmila Celec, Partizanska 49, Kranj, Lea Martelak,
Podlubnik 157, Škofja Loka in Joţefa Schrammen, Schergemtsweg 28, Gilching, Nemčija.
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11. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje člana Sveta za varnost Mestne občine Kranj
1. Za predstavnika Sveta Mestne občine Kranj kot organa lokalne skupnosti se v Svet za varnost
Mestne občine Kranj i m e n u j e :
PETER VENCELJ, rojen 1939, stanujoč Glavni trg 1, Kranj, univ. prof. dr. znanosti, upokojenec
- za člana.
2. Svetniku g. DARKU JARCU iz Kranja, Cesta Staneta Ţagarja 39 se pošilja vabila in gradivo
za prihodnje sestanke Sveta za varnost Mestne občine Kranj.
B) Mnenje o kandidatih za ravnatelja Vzgojnega zavoda Preddvor
Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje vsem prijavljenim kandidatom na razpis za
ravnatelja Vzgojnega zavoda Preddvor z dne 14.9.1999, in sicer:
- g. Sreču Burkelc, dipl.psih., rojen 1956, stanujoč Rusjanov trg 8, Ljubljana;
- ge. Staši Sitar, prof. def., rojena 1961, stanujoča Dvorski trg 6, Preddvor;
- g. Bojanu Kruhar, prof. def., rojen 1956, stanujoč Grablovičeva 28, Ljubljana;
ker so vsi prijavljeni kandidati primerni in izpolnjujejo vse zahtevane razpisne pogoje.
C) Imenovanje vršilca dolţnosti direktorja Zavoda za šport Kranj
2. JOŢE JENŠTERLE, rojen 24.2.1954, stanujoč Ţupančičeva 2, Kranj, univ. dipl. ekonomist se
imenuje za vršilca dolţnosti direktorja Zavoda za šport Kranj za 1 - letni mandat.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.

10. seja Sveta MOK – 24.11.1999
2. POROČILO O PREVERITVI DOLOČENIH POSTAVK V ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 1998
1. Svet se je seznanil s poročilom o preveritvi določenih postavk v zaključnem računu proračuna
Mestne občine Kranj za leto 1998.
2. Svet Podpira sklepe Odbora za finance s tem, da se v 2. sklepu beseda “priporoča” nadomesti z
besedo “zahteva”.
3. Svet MOK se je seznanil z ukrepi ţupana.
4. Nadzorni svet MOK naj poda o tem poročilu svoje mnenje.
3. ODLOK O ORGANIZACIJI POMOČI NA DOMU IN MERILIH ZA OPROSTITEV
PLAČIL STORITEV – PREDLOG
Sprejme se Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev.
4. POROČILO KOMISIJE ZA DELITVENO BILANCO
1. Svet Mestne občine Kranj predlaga organom Občin Cerklje, Naklo, Preddvor in Šenčur,
da se v skupnem interesu nemudoma nadaljuje proces sporazumevanja o ureditvi
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medsebojnih premoţenjskopravnih in drugih razmerij glede razdelitve skupnega premoţenja
bivše Občine Kranj.
2. Svet Mestne občine Kranj imenuje pogajalsko skupino, ki bo v procesu omenjenega
sporazumevanja predstavljala Mestno občino Kranj. Pogajalsko skupino sestavljajo ţupan,
direktor občinske uprave in predsednik Komisije za delitveno bilanco. Pogajalsko skupino
vodi ţupan Mestne občine Kranj.
5. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Predlog Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj se vrne v fazo osnutka.
6. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) KUMER MILAN - dogovor o odškodnini
Mestna občina Kranj pod pogojem umika zahteve za denacionalizacijo zemljišča parc.št. 893/1 v
izmeri 21.542 m2 in parc.št. 894 v izmeri 7.732 m2, oboje k.o. Kranj, izplača pravnim
naslednikom upravičenke Antonije Kumer po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka
denacionalizacije 1.902.810 DEM v tolarski protivrednosti na dan izplačila.
Mestna občina Kranj nima po izplačilu te odškodnine v zvezi z denacionalizacijo navedenih
zemljišč do pravnih naslednikov upravičenke nobenih obveznosti več.
B) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
1. Mestna občine Kranj odkupi od Jenko Josipine - Ljudmile, Britof 360, 4000 Kranj, del zemljišča
parc.št. 855/7, vl.št. 561 k.o. Primskovo v pribliţni površini 47 m2 in plača odškodnino za okrasno
grmičevje ter ureditve zemljišča v skupnem znesku 940.391,00 SIT ter se zavezuje prestaviti ali
obnoviti obstoječo ograjo z montaţo obstoječih kovinskih vrat.
2. Mestna občina Kranj odkupi od Jurajevčič Romane, Jezerska cesta 87, 4000 Kranj in Jenko
Josipine-Ljudmile, Britof 360, 4000 Kranj, del zemljišča parc.št.. 855/11, vl.št. 1181 k.o.
Primskovo v pribliţni površini 5 m2 za ceno 44.839,00 SIT in se zavezuje prestaviti in obnoviti v
enaki izvedbi betonske stebre obeh vhodov in montirati obstoječa kovinska vrata.
3. Mestna občina Kranj odkupi od Zupan Petra in Zupan Olge, Šuceva 18, 4000 Kranj,
stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje, silos in dve garaţi v skupni koristni površini 249,13 m2,
stoječih na zemljiščih parc.št. 26/1, vl.št. 1081 k.o. Primskovo za ceno 17.234.573,00 SIT, pri
čemer plača del kupnine v višini 5.000.000,00 SIT po overitvi podpisa prodajalcev, preostalo
kupnino v višini 12.234.573,00 SIT pa v dvajsetih dneh po porušitvi objektov, ki sta jo prodajalca
dolţna izvesti v desetih mesecih po podpisu pogodbe.
Mestna občina Kranj se zavezuje zgraditi nadomestno ograjo v obstoječi izvedbi z montaţo
obstoječih vrat na bodoči parcelni meji ob Jezerski cesti in za čas od porušitve objektov do
zgraditve nove ograje, postaviti začasno polnostensko gradbiščno ograjo.
4. Mestna občina Kranj sklene z Zupan Petrom in Zupan Olgo, Šuceva 18, 4000 Kranj, menjalno
pogodbo, s katero menja pribliţno 180 m2 svojega zemljišča parc.št. 33 k.o. Primskovo za
pribliţno 160 m2 zemljišča parc.št. 26/1 k.o. Primskovo in pribliţno 20 m2 zemljišča parc.št. 26/3
k.o. Primskovo, ki je last Zupan Petra in Zupan Olge. Menjajo se enakovredna zemljišča.
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5. Mestna občina Kranj odkupi od Pucelj Štefanije in Marjana, Jezerska cesta 42, 4000 Kranj, del
stanovanjske hiše s površino 16,11 m2 in pribliţno 23 m2 zemljišča parc.št. 25/3, vl.št. 839 k.o.
Primskovo, za ceno 5.708.285,00 SIT. Kupec bo na svoje stroške izvedel vsa gradbena in druga
dela, ki bodo omogočila normalno uporabo preostalega dela hiše za stanovanjski namen.
Kupec prevzame obveznost plačila stroškov rušenja objekta, stroškov plačila prometnega davka in
notarskih stroškov.
C) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini s parc.št. 109 in št. 30, obe k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 33.200.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na
nepremičninah v izmeri 137 m2 na Trubarjevem trgu 10, Kranj, parc.št. 109, vl.št. 43, k.o. Kranj in
v izmeri 31 m2 na Maistrovem trgu 8, Kranj, parc.št. 30, vl.št. 758, k.o. Kranj, lastnika Antona
Jermana, Trubarjev trg 10, Kranj.
7. KADROVSKE ZADEVE
Javni razpis za ravnatelja Prešernovega gledališča Kranj se ponovno izvede, g. Tomaţa Kukovico
pa se imenuje za v.d. ravnatelja do izbire kandidata po novem razpisu.
8. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
I/1. Občinska uprava naj preuči moţnost, da se v obstoječih vrtcih v Kranju, uvede varstvo tudi v
poznopopoldanskem času in predvidi financiranje takega varstva.
2. Občinska uprava naj pripravi odlok, s katerim se omogoči organiziranje otroškega varstva v
večjih kranjskih podjetjih in sofinanciranje tega varstva s strani občine.
II/1. Občinska uprava naj preveri, da se v okviru moţnosti v letu 2000 v proračunu nameni
sredstva za postavitev ograje okoli vrtca ŢIV-ŢAV v Straţišču.
2. Občinska uprava naj prouči moţnost ureditve parkirišča okoli vrtca ŢIV-ŢAV.
III/ Občinska uprava pripravi osnutek Odloka o gospodarjenju z javnimi vodovodi v Mestni občini
Kranj.

11. seja Sveta MOK – 15.12.1999
2.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PLANSKE IN PROSTORSKE DOKUMENTACIJE
V OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE
RAZGRNITVE

A) Ugotovitveni sklep
Sklep, sprejet v zvezi z osnutkom sprememb in dopolnitev planske in prostorske dokumentacije na
7. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 7.7.1999 pod točko 2. in se glasi: “Osnutki sprememb in
dopolnitev s pripombami, podanimi v razpravi se za čas enega meseca javno razgrnejo v prostorih
Mestne občine Kranj in v prizadetih krajevnih skupnostih. Med javno razgrnitvijo se pripravi javna
obravnava.” je bil izvršen v skladu z zakonskimi določbami.
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B) Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
1. Pri Stališčih do pripomb občanov in organizacij se v ureditvenem območju Kranja, točka III,
Dopolnitev ureditvenih območij naselij na 1. območje kmetijskih zemljišč, izloči pobuda pod
zaporedno številko 13, z oznako 38 K - Oliver Mihelič, Poštna ulica 3, 4000 Kranj.
3. Sprejmejo se stališča do pripomb iz javne razprave (ki je potekala od 20.9.1999 do 20.10.1999)
k osnutkom:
 Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje
1986 - 2000 in druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990
 Sprememb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
 Sprememb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
 Sprememb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik,
Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje
 Sprememb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje
 Sprememb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave
s sprejeto spremembo.
3.

POROČILO O REALIZACIJI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE
KRANJ ZA LETO 1999 V OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER

Sprejme se informacija o realizaciji Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999 v
obdobju januar - september.
4.

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 1999 IN OCENA IZVRŠEVANJA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE
OBČINE KRANJ ZA LETO 1999

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999 se sprejme po hitrem
postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999.
5.

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2000 – OSNUTEK IN
USMERITVE ZA PRORAČUN 2001

1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000 s pripombami,
podanimi v razpravi.
2. Sprejmejo se usmeritve za proračun za leto 2001 s pripombami, podanimi v razpravi.
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNIH
TAKSAH V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni
občini Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
8. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
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1. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča se sprejme po hitrem
postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
9. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Ureditev zemljiškoknjiţnega stanja zemljišča s parc. št. 160/29, 160/33 in 160/9, vse k.o.
Čirče
Sklene se menjalna pogodba z Lovrencom Kavčičem, Breg ob Savi 76, Kranj, in sicer se zemljišče
s parc. št. 160/29, k.o. Čirče, ki je v lasti Mestne občine Kranj zamenja za zemljišče s parc. št.
160/9 in 160/33, obe k.o. Čirče, ki je last Lovrenca Kavčiča. Mestna občina Kranj bo zaradi razlike
v kvadraturi Lovrencu Kavčiču plačala 9.503,00 SIT.
B) KOKL ZDENKA - denacionalizacija Prešernove hiše
Svet Mestne občine Kranj potrjuje poravnavo v postopku denacionalizacije parc. št. 19 k.o. Kranj,
ki v naravi predstavlja hišo na Prešernovi ul. 7 in na Tavčarjevi ul. 8 v Kranju (Prešernova hiša) z
naslednjo vsebino:
Mestna občina Kranj izplača pravnim naslednikom po upravičencih Mariji in Milanu Koklu
odškodnino v tolarski protivrednosti 181.000 DEM s 5% valutno realno obrestno mero, in sicer
prvi obrok v tolarski protivrednosti 60.200 DEM do 30.3.2000, drugi obrok v tolarski
protivrednosti 60.400 DEM do 30.9.2000 in tretji obrok v tolarski protivrednosti 60.400 DEM do
30.3.2001. Obresti tečejo od dneva pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. S to poravnavo
pravni nasledniki po upravičencih Mariji in Milanu Koklu izrecno izjavljajo, da se v celoti
odpovedujejo vsem drugim zahtevkom iz naslova denacionalizacije nepremičnin parc. št. 19 k.o.
Kranj.
C) Odkup skupnih podstrešnih prostorov v Kranju, Trg Rivoli 4
Mestna občina Kranj soglaša z odprodajo dela skupnega podstrešnega prostora naslovu Trg Rivoli
4, Kranj, Mitji in Klavdiji Jakupak, Trg Rivoli 4, Kranj in sicer za kupnino 47.180,19 SIT oziroma
revalorizirano vrednost v skladu z rastjo ţivljenjskih stroškov na dan sklenitve kupoprodajne
pogodbe.
Vse stroške v zvezi s to prodajo nosita kupca Mitja in Klavdija Jakupak (sestavo pogodbe,
davščine, notarske overitve, vpis v zemljiško knjigo...).
10. KADROVSKE ZADEVE – IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZAVODA ZA ŠPORT
KRANJ
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet Zavoda za šport Kranj
imenujejo:
1. SLAVKO BRINOVEC, rojen 1936, stanujoč Mlakarjeva 2b, Kranj, magister geografije,
upokojenec - za člana
2. PRIMOŢ DEMŠAR, rojen 1972, stanujoč Šutna 87, Ţabnica, dipl. ekonomist, zaposlen
Demšar in ostali d.n.o. - za člana
3. BRANKO FARTEK, rojen 1954, stanujoč Kocjanova 6, Kranj, dipl. ing. elektrotehnike,
zaposlen Makra d.o.o. - za člana
4. ALOJZ GORJANC, rojen 1935, stanujoč Smledniška 15, Kranj, prof. telesne vzgoje - DIF,
upokojenec - za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
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12. seja Sveta MOK – 26.1.2000
2. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj s sprejetim amandmajem.
3. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV NEPROFITNIH IN
PROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – PREDLOG
Sprejme se Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem.
4. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – PREDLOG
Sprejme se Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem.
5. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od Likozar Franca, Jezerska cesta 71a, Kranj stanovanjsko hišo in
zgradbo v skupni koristni površini 139,50 m2, stoječih na zemljišču parc. št. 144, vl. št. 993 k.o.
Primskovo in dele zemljišča parc. št. 144, 146/1, 146/3 in 145 v skupni pribliţni površini 600,00 m
za ceno 19.766.696,81 SIT, ki vsebuje tudi odškodnino za zunanjo ureditev, protivrednost ograje
in stroške rušenja objekta.
Mestna občina Kranj odda in izroča v last in posest Likozar Francu del stavbnega zemljišča v
pribliţni površini 600,00 m2, označenega v ZN Nova Mlaka - Grič s št. objekta 13, leţečega na
zemljiščih parc. št. 140/2, 141/1, 142/30, 143/1, 144/1 in 145 vse k.o. Vojvodin boršt I, vpisane v
vl. št. 780 v vrednosti 7.921.056,00 SIT.
Mestna občina Kranj plača del kupnine v višini 5.000.000,00 SIT po overitvi podpisa prodajalca,
preostali del v višini 6.845.640,81 SIT pa v dvajsetih dneh po porušitvi stanovanjske hiše, ki jo je
prodajalec dolţan izvesti v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe.
6. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
I. Mestna občina Kranj naj prouči moţnost dogovora o čiščenju snega na kolesarskih stezah in
parkirnih prostorih z JP Komunala Kranj ali drugim podjetjem ter morebitno sprejetje odloka
oziroma drugega akta, s katerim naj bi prisilili lastnike vozil, da ob sneţenju umaknejo svoje
vozilo iz javnih površin, tako, da bi bilo omogočeno čiščenje javnih površin.
II. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj prouči moţnost sanacije stopnic na Gaštejskem
klancu.
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13. seja Sveta MOK – 23.2.2000
RAZPRAVA O DNEVNEM REDU
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj in Odlok o
povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč Mestne občine Kranj za leto 2000 se sprejmeta po hitrem postopku.
2. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine
Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SIMBOLIH MESTNE
OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj s
pripombami Statutarno pravne komisije.
2. Sprejme se Odlok o simbolih Mestne občine Kranj – prečiščeno besedilo.
4. PRAVILNIK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE
KRANJ V NAJEM – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov Mestne občine Kranj v najem s
pripombami, podanimi v razpravi.
6. ODLOK O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE
POVRŠINE IN STROŠKIH KOMUNALNEGA OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2000 – HITRI POSTOPEK
Sprejme se Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 2000, s pripombo
Statutarno pravne komisije in tipkarskimi popravki predlagatelja.
7. SOGLASJE K PRAVILOM ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ
Svet Mestne občine Kranj soglaša s Pravili javnega zavoda Zavod za šport Kranj.
8. REŠEVANJE ZAHTEVKOV V ZVEZI S SKLEPOM O DOLOČITVI JAVNIH
ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINSKEGA POMENA V MESTNI OBČINI KRANJ
1. Zahtevku ZŠD Sava Kranj se ugodi. Športni dom Straţišče, parc. št. 211/3 k.o. Straţišče,
košarkarsko igrišče, pomoţni objekt, zelenica, parc. št. 212 k.o. Straţišče se izvzame iz Sklepa
o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj.
2. Zahtevek NK Triglav - Creina se zavrne in potrdi Sklep o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Mestni občini Kranj.
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3. Zahtevku NK Britof se ugodi. Nogometno igrišče Britof parc. št. 70, 71/1 in 71/2 k.o. Britof se
izvzame iz Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini
Kranj.
4. Zahtevek Športne zveze Kranj se zavrne in potrdi Sklep o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Mestni občini Kranj.
9. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Občinska uprava naj čimprej uredi ozvočenje v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj ter
prouči moţnost nakupa glasovalne naprave za to dvorano.

14. seja Sveta MOK – 29.3.2000
RAZPRAVA O DNEVNEM REDU
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2000 in Statutarni sklep o
dopolnitvi 53. člena Statuta Mestne občine Kranj se sprejmeta po hitrem postopku.
2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2000 - PREDLOG
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000.
3. SKLEP O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA MESTNE OBČINE
KRANJ V LETU 2000 – HITRI POSTOPEK
Sprejme se Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2000.
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNIH
TAKSAH V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
1. Občinska uprava naj v 90-ih dneh po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Mestni občini Kranj Svetu Mestne občine Kranj posreduje poročilo o stanju
na območju Mestne občine Kranj v zvezi z izvajanjem navedenega odloka (zatečeno stanje – tisto,
kar se ni plačevalo, posnetek stanja – kaj se je zgodilo in, kaj je Mestna občina Kranj storila, da se
odlok uveljavi v praksi).
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini
Kranj z izglasovanima amandmajema.
3. Sprejme se Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj – prečiščeno besedilo.
5. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV V
MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov v Mestni občini
Kranj.
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6. ODLOK O DOLOČITVI POMOŢNIH OBJEKTOV, ZA KATERE NI POTREBNO
LOKACIJSKO DOVOLJENJE – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o določitvi pomoţnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje s pripombami, podanimi v razpravi.
7. STATUTARNI SKLEP O DOPOLNITVI 53. ČLENA STATUTA MESTNE OBČINE
KRANJ - HITRI POSTOPEK
Sprejme se Statutarni sklep o dopolnitvi 53. člena Statuta Mestne občine Kranj.
9. POVEČANJE EKONOMSKIH CEN PROGRAMOV V KRANJSKIH VRTCIH IN V
VRTCIH PRI OSNOVNIH ŠOLAH
1. Sprejme se Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov za predšolsko vzgojo za
vzgojnovarstveno dejavnost.
2. Ob naslednji spremembi ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo za vzgojnovarstveno
dejavnost je predlagatelj dolţan posredovati Svetu Mestne občine Kranj problemsko poročilo o
stanju na področju otroškega varstva v Mestni občini Kranj.
10. PREDLOG SKLEPA O NOVI PRODAJNI CENI PITNE VODE
II. S K L E P o sprejemu cen pitne vode
1.
Cena pitne vode iz vodovodnega sistema na območju Mestne občine Kranj, k katerim upravlja
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., se poviša in znaša za:
1. gospodinjstva
62,97 SIT za m3
2. industrijo in pravne osebe
129,54 SIT za m3 porabljene vode.
2.
Cene pitne vode določa upravljavec vodovoda skladno s predpisi o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev.
3.
Ta sklep se začne uporabljati 1. maja 2000.
III. Javno podjetje Komunala Kranj je dolţno v roku šestih mesecev izdelati poročilo o stanju
oskrbe s pitno vodo, o stanju vodovodnega omreţja in pa načrt obnove vodovodnega omreţja v
Mestni občini Kranj ter ga posredovati Svetu Mestne občine Kranj v obravnavo.
11. PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA ODVOZ POSEBNIH ODPADKOV V
MESTNI OBČINI KRANJ
1. Sprejme se sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Mestni občini Kranj, s tem, da se
v 1. točki za besedama: »posebnih odpadkov« dodata besedi »iz gospodinjstev« in, da se črta 2.
odstavek 2. točke.
2. Javno podjetje Komunala Kranj naj v roku šestih mesecev izdela poročilo o moţnostih za
pogostejše odvaţanje kosovnih odpadkov v Mestni občini Kranj, torej večkrat letno in ga
posreduje v obravnavo Svetu Mestne občine Kranj.
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12. PREMOŢENJSKE ZADEVE
Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini s parc. št. 142, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 1.323.010 SIT, kar na dan 10.2.2000 znaša 13.000 DEM, ne
uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino na Glavnem trgu 14, Kranj, parc. št. 142 v deleţu
9/250, vl.št. 1511, k.o. Kranj, lastnice Katke Hadţič, Mlakarjeva 14, Šenčur.
13. KADROVSKE ZADEVE
I. Predlog kandidatnih list za imenovanje predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne
skupnosti v svete javnih zavodov s področja druţbenih dejavnosti
A) Za predstavnike Mestne občine Kranj se v svete naslednjih javnih zavodov, katerih ustanovitelj
je občina, i m e n u j e j o :
I. OŠ FRANCE PREŠEREN
1. DUŠAN FELDIN, rojen 1925, stanujoč Kidričeva 12, Kranj, višja ekonomsko komercialna
šola, upokojenec
2. FRANCI KOŠNJEK, rojen 1930, stanujoč Kroţna ulica 1, Kranj, srednja izobrazba,
upokojenec
3. MILENA ŠKUFCA, rojena 1956, stanujoča C. na Brdo 20A, Kranj, gimnazijski maturant,
zaposlena Globustrade Kranj
II. OŠ SIMON JENKO
1. FRANC BENEDIK, rojen 1944, stanujoč Rotarjeva ulica 3, Kranj, visoka izobrazba-kustos,
zaposlen Gorenjski muzej
2. DARKO JARC, rojen 1955, stanujoč Kunaverjeva 3, Kranj, pilot, zaposlen Adria Airways
3. STANE PIRNAT, rojen 1942, stanujoč Šorlijeva 13, Kranj, čevljarski tehnik, upokojenec
III. OŠ STANE ŢAGAR
1. URŠKA ČERNE, rojena 1964, stanujoča Kebetova 31, Kranj, ekonomski tehnik, zaposlena
Sava Tires d.o.o.
2. PAVLA TURUK, rojena 1948, stanujoča Ul. Gorenjskega odreda 6, Kranj, višja medicinska
sestra, zaposlena Bolnica za pljučne bolezni Golnik
3. MAJDA VIDIC, rojena 1948, stanujoča Gogalova ul. 5, Kranj, osnovnošolska izobrazba,
nezaposlena
IV. OŠ STRAŢIŠČE
1. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoč Pševska 28, Kranj, pravnik, upokojenec
2. BRANKO MESEC, rojen 1946, stanujoč Sp. Bitnje 25A, Ţabnica, univ. dipl. ekonomist,
zaposlen Corona Reteče
3. ROK ŢIBERT, rojen 1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj, ing. strojništva, upokojenec
V. OŠ MATIJA ČOP
1. ALOJZ POTOČNIK, rojen 1951, stanujoč Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist, zaposlen
Davčni urad Kranj
2. STANISLAV RUPNIK, rojen 1958, stanujoč Lojzeta Hrovata 10, Kranj, univ. dipl. politolog,
zaposlen Ministrstvo za notranje zadeve
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3. CVETANA SOKLIČ, rojena 1935, stanujoča Trg Rivoli 4, Kranj, ekonomski tehnik,
upokojena
VI. OŠ JAKOB ALJAŢ
1. BOGDAN AŢMAN, rojen 1960, stanujoč Zasavska 61, Kranj, univ. dipl. ekonomist, zaposlen
Exoterm Kranj
2. ANDREJ ŠTERN, rojen 1960, stanujoč Trg Rivoli 7, Kranj, elektrotehnik telekomunikacij,
zaposlen Telekom Slovenije PE Kranj
3. ELICA MARIJA TERAN, rojena 1932, stanujoča C. 1. maja 24, Kranj, prof. kemije,
upokojena
VII. OŠ PREDOSLJE
1. BORIS GABRIČ, rojen 1948, stanujoč Predoslje 99C, Kranj, mag. dipl. organizacije, zaposlen
Mestna občina Kranj
2. VESNA JARC, rojena 1964, stanujoča Britof 351, Kranj, defektolog, zaposlena United
Distillers & Vintners Slovenija
3. JANA PLESTENJAK, rojena 1948, stanujoča Bobovek 7, Kranj, osnovnošolska izobrazba,
zaposlena IBI Kranj
VIII. OŠ HELENA PUHAR
1. ANDREJA JANŠA, rojena 1971, stanujoča Ul. Janeza Puharja 1, Kranj, prof. geografije in
zgodovine, zaposlena OŠ Viţmarje-Brod
2. BRANKO KOZAMERNIK, rojen 1935, stanujoč Zoisova 44, Kranj, geometer, upokojenec
3. FRANC PERNUŠ, rojen 1944, stanujoč Britof 353, Kranj, grafik-oblikovalec, nezaposlen
IX. GLASBENA ŠOLA KRANJ
1. JOŢE KOPOREC, rojen 1951, stanujoč Predoslje 102A, Kranj, inţenir strojništva, zaposlen
Sava Tires d.o.o.
2. IRENA OREŠNIK, rojena 1960, stanujoča Šutna 94, Ţabnica, upravni tehnik, zaposlena
Krajevni urad Ţabnica in Besnica
3. STANE ŠTRAUS, rojen 1977, stanujoč Oprešnikova 36, Kranj, gimanazijski maturant, študent
X. LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
1. STANISLAV JESENOVEC, rojen 1947, stanujoč Zg. Bitnje 56A, Ţabnica, PU ZE-ZG,
novinar, zaposlen JEST d.o.o.
2. DARKO ZUPANC, rojen 1960, stanujoč Kopališka 11, Kranj, dipl. inţenir, zaposlen RIC
Ljubljana
XI. KRANJSKI VRTCI
1. MIRO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoč Drulovka 42C, Kranj, strojni tehnik, zaposlen
Aligator d.o.o. Kranj
2. MARJETA OKRŠLAR, rojena 1944, stanujoča Kebetova 20, Kranj, ekonomist, upokojena
3. PETER KOVAČ, rojen 1947, stanujoč C. Kokrškega odreda 20, Kranj, univ. dipl. organizator,
zaposlen Planika Kranj
XII. GORENJSKA LEKARNA KRANJ
ANDREJ PRLJA, rojen 1960, stanujoč Šorlijeva 4, Kranj, dr. ortoped, zaposlen Bolnišnica
Jesenice
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B) Za predstavnike Mestne občine Kranj se v svete naslednjih javnih zavodov, katerih ustanovitelj
je drţava (predstavniki lokalne skupnosti), i m e n u j e j o :
I. SREDNJA EKONOMSKA IN UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA ŠOLA KRANJ
JANEZ RAKAR, rojen 1966, stanujoč Skokova 4, Kranj, univ. dipl. ekonomist, zaposlen Servis za
protokolarne storitve Brdo pri Kranju
II. SREDNJA MLEKARSKA IN KMETIJSKA ŠOLA KRANJ
JANEZ KOVAČIČ, rojen 1950, stanujoč Tatjane Odrove 4, Kranj, univ. dipl. el. ing., zaposlen
Elektro Slovenija
III. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA KRANJ
VLASTA SAGADIN, rojena 1957, stanujoča Ţupančičeva 39, Kranj, višja izobr. predmetna
učiteljica, zaposlena OŠ Orehek Kranj
IV. GIMNAZIJA KRANJ
JANEZ OSOJNIK, rojen 1939, stanujoč Britof 221 F, Kranj, univ. dipl. pravnik, zaposlen GRS
Kranj
V. SREDNJA GRADBENA ŠOLA KRANJ
RUDOLF DOVRTEL, rojen 1949, stanujoč Koroška 45, Kranj, univ. dipl. organizator, zaposlen
Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o.
VI. SREDNJA ELEKTRO IN STROJNA ŠOLA KRANJ
TOMAŢ PIRŠ, rojen 1961, stanujoč Zasavska 60, Kranj, dipl. organizator - manager, zaposlen
Elektro Kranj
VII. DOM UČENCEV IN ŠTUDENTOV KRANJ
ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, stanujoč Ručigajeva 33, Kranj, mag. ekon. znanosti, upokojenec
VIII. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ
1. JOŢE DOLENC, rojen 1937, stanujoč Oprešnikova ul. 68, Kranj, višja elektro izobrazba,
upokojenec - SDS
2. MARJAN GANTAR, rojen 1940, stanujoč Pševska 28, Kranj, pravnik, upokojenec - LDS
Sklepi veljajo z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavijo pa se naslednji dan po
izteku mandata dosedanji sestavi svetov javnih zavodov!
II. Predlog za izdajo mnenja o kandidatih za ravnatelja Srednje trgovske šole Kranj in
direktorja Doma upokojencev Kranj
1. Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje obema kandidatoma, ki sta se prijavila na
razpis za ravnatelja Srednje trgovske šole Kranj in sicer:
- g. Bojanu Ančiku, profesorju geografije in zgodovine, rojenemu 9.12.1952, stanujočemu
Gogalova 6, Kranj,
- ge. Joţici Bavdek, dipl. ekonomist, rojeni 7.3.1946, stanujoči Celovška 127, Ljubljana,
ker sta oba prijavljena kandidata primerna in izpolnjujeta vse zahtevane razpisne pogoje.
2. Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Martina Habjana, univ. dipl.
sociologa, rojenega 13.10.1943, stanujočega Gabrk 6A, Škofja Loka, za direktorja Doma
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upokojencev Kranj, ker izmed 3-eh prijavljenih kandidatov edini izpolnjuje vse zahtevane razpisne
pogoje.
14. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
I./ 1. Lipa na Mestnem trgu, ki jo je neznani vandal namerno poškodoval, naj se nadomesti z
enakovrednim drevesom in se potem tudi ustrezno zaščiti.
2. Občinska uprava naj zaprosi policijo, da o eksploziji bombe in poškodovanju lipe na
Mestnem trgu poda poročilo, kako je oz. bo ukrepala v zvezi s tem.
II. Uprava Mestne občine Kranj naj v sodelovanju z Javnim podjetjem Komunala Kranj čimprej
ponovno usposobi zbirališče odpadkov na Bantalah. To zbirališče je ţe urejeno in opremljeno,
potrebno je samo zagotoviti organizirano zbiranje odpadkov in nadzor.

15. seja Sveta MOK – 24.5.2000
2. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG
Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.
3. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV V
MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov v Mestni občini Kranj.
4. ODLOK O DOLOČITVI POMOŢNIH OBJEKTOV, ZA KATERE NI POTREBNO
LOKACIJSKO DOVOLJENJE – PREDLOG
Sprejme se Odlok o določitvi pomoţnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, s
tem, da se v 6. členu odloka spremeni 2. odstavek in doda nov 3. odstavek, tako, da se oba glasita:
»Ostali pomoţni objekti in naprave razen ograj, iz 3. člena tega odloka morajo biti od parcelne
meje praviloma oddaljeni najmanj 1.00 m, ob pisnem soglasju mejaša pa je odmik lahko tudi
manjši.
Vsi tipi ograj so lahko postavljeni ob parcelni meji pod pogojem, da ne ovirajo normalne uporabe
sosedovega zemljišča. Odmik ograje od kategoriziranih javnih cest znaša praviloma najmanj 1.00
m.«
5. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 1999 – ZDRUŢENI POSTOPEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999.
2. Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999.
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3. Občinska uprava naj pospeši vse postopke v zvezi z urejanjem delitvene bilance bivše Občine
Kranj med novonastale občine na območju bivše Občine Kranj.
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999 naj se pošlje
Računskemu sodišču Republike Slovenije.
7. PRAVILNIK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE
KRANJ V NAJEM - PREDLOG
1. Sprejme se Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov Mestne občine Kranj v najem.
2. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj najemnikom poslovnih prostorov Mestne občine
Kranj, v katerih se opravljajo storitvene dejavnosti, na njihov predlog ustrezno zniţa
najemnino, kjer je to mogoče.
8. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH
ZA DODELITEV SLUŢBENIH IN
KADROVSKIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev sluţbenih in kadrovskih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem s pripombami, podanimi v razpravi.
9. SEZNAM NEPOSREDNIH
MESTNE OBČINE KRANJ

IN

POSREDNIH

UPORABNIKOV

PRORAČUNA

Sprejme se seznam neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.
10. SOGLASJE K STATUTU JAVNEGA ZAVODA OSREDNJA KNJIŢNICA KRANJ
Svet Mestne občine Kranj soglaša s Statutom javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj, ki ga je
sprejel svet zavoda na seji dne 7.4.2000.
11. RAZŠIRITEV MREŢE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŢBE NA PRIMARNI RAVNI
V mreţo javne lekarniške sluţbe v Mestni občini Kranj se vključi novo lekarno na Primskovem.
12. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA LETO 2000 PO SKLEPU O
ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUARMAREC 2000
Sprejme se informacija o realizaciji Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000 v
obdobju januar - marec.
13. PREMOŢENJSKE ZADEVE IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
A) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičninah s parc. št. 145/1, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 260.000 DEM, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini na Glavnem trgu 17, Kranj, v
velikosti 104 m2, parc.št. 145/1, lastnika Rudolfa Miklavţa Hlebša, Kebetova ul. 12, Kranj.
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B) Prerazporeditev sredstev – Prešernovo gledališče
Za namen zagotovitve sredstev za popravilo strehe in poţarnega zidu Prešernovega gledališča se
odobri prerazporeditev sredstev iz postavke 4090 Splošna proračunska rezervacija v višini
7.100.000,00 Sit in iz postavke v okviru glavnega namena 13 Kultura 4205/01 Prešernovo
gledališče v višini 2.900.000,00 Sit na postavko v okviru glavnega namena 13 Kultura v višini
10.000.000,00 Sit.
14. USTANOVITEV FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE
1. Ustanovi se Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanova za zdravljenje odvisnikov,
pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Skrajšano ime ustanove se glasi: Fundacija Vincenca
Drakslerja za odvisnike.
2. Pooblasti se ţupana Mestne občine Kranj g. Mohorja Bogataja, da sprejme Akt o ustanovitvi
fundacije v obliki notarskega zapisa.
3. Pri sestavi Akta o ustanovitvi ţupan upošteva vsebino predloga Svetu Mestne občine Kranj –
poglavje: Status in organiziranost.
4. Pravila Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike morajo vsebovati določila sklepa pod št. 3.
5. I m e n u j e se uprava Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike v sestavi:
- dr. Janez Remškar, stanujoč Planina 6, 4000 Kranj;
- ga. Mira Starc, stanujoča Hrastje 148, 4000 Kranj;
- g. Mile Hodnik, stanujoč Pipanova cesta 98, 4208 Šenčur.
V primeru, da kateri od predlaganih kandidatov ne bi dal svojega soglasja h kandidaturi, Svet
Mestne občine Kranj pooblašča ţupana Mestne občine Kranj, da predlaga in odloči o drugem
članu uprave.
6. V Svet Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike se i m e n u j e j o :
- g. Mohor Bogataj, stanujoč Ulica Lojzeta Hrovata 4a, 4000 Kranj, kot predsednik in člani:
- g. Vincenc Draksler, stanujoč Hartenthaler Str. 13a, 86825 Bad Woerishofen, ZR Nemčija;
- g. Borut Chwatal, stanujoč Predoslje 179, 4000 Kranj;
- g. Darko Jarc, stanujoč Cesta Staneta Ţagarja 39, 4000 Kranj;
- mag. Štefan Kadoič, stanujoč Ručigajeva 33, 4000 Kranj.
7. Svet Mestne občine Kranj nalaga upravi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, da
skupaj z odvetnikom g. Joţetom Kristanom pripravi poslovni načrt, v katerem naj se opredeli
namen, viri, način upravljanja in organizacija te fundacije in o tem obvesti Svet Mestne občine
Kranj.
15. KADROVSKE ZADEVE
A) Imenovanje vršilca dolţnosti ravnatelja Gorenjskega muzeja Kranj
Barbara Ravnik Toman, diplomirana arheologinja in anglistka, rojena 24.11.1956, stanujoča v
Ljubljani, Hrenova 17, se imenuje za vršilca dolţnosti ravnatelja Gorenjskega muzeja Kranj do
imenovanja ravnatelja oz. največ za dobo 1 leta, od 7.7.2000 dalje.
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B) Imenovanje vršilca dolţnosti direktorja Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o.
Joţe Struţnik, univ. dipl. org., rojen 14.04.1942, stanujoč v Šenčurju, Struţnikova pot 12, se
imenuje za vršilca dolţnosti direktorja Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., za čas do
imenovanja direktorja javnega podjetja v skladu s 14. členom Odloka o statusnem preoblikovanju
Javnega podjetja Komunala Kranj, vendar najdalj do 31.12.2000.
C) Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo pri Svetu Mestne občine Kranj
HENRIK PETERNELJ, rojen 1941, stanujoč Podreča 47A, Mavčiče, zaposlen Poštna Banka
Slovenije, Ljubljana, s e i m e n u j e za člana Odbora za gospodarstvo.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
D) Mnenja o kandidatih za ravnatelja Gimnazije Kranj, OŠ Helene Puhar, OŠ Staneta
Ţagarja, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Jakoba Aljaţa in Glasbene šole Kranj
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj pri predlogih za izdajo mnenja o
kandidatih za ravnatelje javnih zavodov s področja vzgoje in izobraţevanja poda tudi poročilo o
razpisnih pogojih in prijavljenih kandidatih.
II.
1. G. FRANCIJU ROZMANU, rojenemu 31.3.1965, mag. matematike, stanujočemu Trojarjeva
33, Kranj, od leta 1996 zaposlenemu na delovnem mestu ravnatelja Gimnazije Kranj, kateri se
je, kot edini, prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno
mnenje k imenovanju za ravnatelja Gimnazije Kranj za naslednje mandatno obdobje.
2. G. STANISLAVU KONCU, rojenemu 7.7.1944, specialnemu pedagogu, stanujočemu Goriče
31 A, Golnik, od leta 1980 zaposlenemu na delovnem mestu ravnatelja OŠ Helene Puhar,
kateri se je, kot edini, prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne občine Kranj
pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja OŠ Helene Puhar za naslednje mandatno
obdobje.
3. G. ALEŠU ŢITNIKU, rojenemu 16.12.1957, predmetnemu učitelju tehnične in likovne vzgoje,
stanujočemu Bičkova 10, Kranj, od leta 1992 zaposlenemu na delovnem mestu ravnatelja OŠ
France Prešeren, kateri se je, kot edini, prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne
občine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja OŠ France Prešeren za
naslednje mandatno obdobje.
4. G. NIKU SLAPARJU, rojenemu 19.3.1943, predmetnemu učitelju angleščine in nemščine,
stanujočemu Britof 143, Kranj, od leta 1980 zaposlenemu na delovnem mestu ravnatelja OŠ
Stane Ţagar, kateri se je, kot edini, prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne
občine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja OŠ Stane Ţagar za naslednje
mandatno obdobje.
5. G. IVANU BRAJDIČU, rojenemu 29.5.1956, profesorju telovadbe, stanujočemu Rudija
Papeţa 32, Kranj, od leta 1996 zaposlenemu na delovnem mestu ravnatelja OŠ Jakob Aljaţ,
kateri izmed dveh prijavljenih kandidatov edini izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje, daje
Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja OŠ Jakob Aljaţ
za naslednje mandatno obdobje.
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6. G. PETRU ŠKRJANCU, rojenemu 29.6.1942, profesorju glasbe, stanujočemu Jaka Platiše 11,
Kranj, od leta 1988 zaposlenemu na delovnem mestu Glasbene šole Kranj, kateri se je, kot
edini, prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje
k imenovanju za ravnatelja Glasbene šole Kranj za naslednje mandatno obdobje.
16. OBRAVNAVA POBUDE ZA USTANOVITEV GORENJSKE POKRAJINE
1. Svet Mestne občine Kranj sprejema Pobudo za ustanovitev Gorenjske pokrajine.
2. Svet Mestne občine Kranj pooblašča g. Mohorja Bogataja, ţupana Mestne občine Kranj, da se
v imenu Mestne občine Kranj vključi v postopek priprave sporazuma o zdruţevanju v
Gorenjsko pokrajino.
3. Svet Mestne občine Kranj daje Drţavnemu zboru Republike Slovenije pobudo za pospešitev
postopka sprejema Zakona o pokrajinah.
17. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE
KRANJ
1. Občinska uprava naj z ukrepi, ki so v njeni pristojnosti, poskrbi, da se bodo razpadajoče stavbe
v centru mesta Kranj (hotel Jelen, bivši Dom JNA in opuščena stavba pri avtobusni postaji), ki so
nevarne za okolico, porušile oziroma primerno zavarovale.
2. Občinska uprava naj prouči moţnost povečanja števila občinskih redarjev in se poveţe s
policijo, z namenom, da se zaradi številnih vdorov z učinkovitimi patrolami poskrbi za čim boljše
zavarovanje Prešernovega gaja.
To problematiko naj obravnava tudi Svet za varnost Mestne občine Kranj.

16. seja Sveta MOK – 28.6.2000
2. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO REGIONALNE
CESTE R2-410 NA ODSEKU 1134 TRŢIČ – KOKRICA, PODODSEK KOKRICA –
MLAKA - OSNUTEK
1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Trţič – Kokrica, pododsek Mlaka – Kokrica, ki ga je
izdelal Razvojni center Radovljica pod št. Projekta 23/20000 z datumom junij 2000,
pripravljen v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 2000
in druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 1990 in Zakonom o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.
2. Osnutek lokacijskega načrta se za čas enega meseca javno razgrne v prostorih Mestne občine
Kranj in v KS Kokrica. Med javno razgrnitvijo se v KS Kokrica pripravi javna obravnava.
Pripombe, podane v razpravi na 16. seji Sveta Mestne občine Kranj, se upoštevajo kot sestavni
del javne obravnave oziroma razgrnitve.
3. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Gorenjskem glasu in na oglasni deski KS Kokrica.
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4. Svet Mestne občine Kranj zahteva, da v prihodnosti drţava zaradi naraščanja prometnih tokov
na regionalni cesti R2-410, to cesto, ki poteka po naseljenem območju, prestavi zahodno ob
naselje Mlaka na traso: Zlato polje preko mostu čez avtocesto zahodno od Mlake, katerega se
sedaj ne uporablja za promet, nato se na severu Mlake priključi na staro cesto Kranj – Golnik
in se potem v Tenetišah priključi na obstoječo cesto. Nova, prestavljena cesta mora imeti tudi
kolesarske steze in to od Zlatega polja do Tenetiš.
6. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO TER ODVAJANJU IN ČIŠČENJU
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA TER PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
voda ter padavinskih voda na območju Mestne občine Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
7. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV SLUŢBENIH IN
KADROVSKIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – PREDLOG
Sprejme se Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev sluţbenih in kadrovskih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem.
8. PREDLOG SKLEPA O POVIŠANJU CENE ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
Sprejme se sklep o povišanju cene za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
9. PREMOŢENJSKA BILANCA BIVŠE OBČINE KRANJ IN KONSOLIDIRANA
PREMOŢENJSKA BILANCA MESTNE OBČINE KRANJ PO STANJU NA DAN
31.12.1999
Svet Mestne občine Kranj je seznanjen s premoţenjsko bilanco bivše Občine Kranj in
konsolidirano premoţenjsko bilanco Mestne občine Kranj za leto 1999.
10. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Odkup zemljišča za rekonstrukcijo Zasavske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od Antona Konjarja ml. del zemljišča s parc. št. 39/3, gosp. poslopje,
lopa, dvorišče, k.o. Drulovka, v pribliţni izmeri 11 m2 in v celoti prevzame parc. št. 44/2, gozd, v
izmeri 457 m2, k.o. Drulovka.
Preveč plačano kmetijsko zemljišče 135 m2, v vrednosti 55.833,00 SIT se poračuna z dolţnim
zneskom, ki skupaj za porabljeno zemljišče s parc. št. 39/3, k.o. Drulovka in drevjem znaša
268.945,00 SIT, kar pomeni, da je Mestna občina Kranj Antonu Konjarju ml. dolţna izplačati
znesek v višini 213.112,00 SIT.
B) Odkup zemljišča s parc.št. 405/16, k.o. Drulovka
Mestna občina Kranj za ceno 770.280,84 SIT, odkupi zemljišče s parc. št. 405/16, pot v izmeri 108
m2, ki je vpisano pod vl. št. 372, k.o. Drulovka, od Kastigar Justine in Kastigar Boštjana, Zasavska
cesta 52a, Kranj.
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C) Odkup zemljišča s parc.št. 62/3 in 69/12, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj skupaj s Pošto Slovenije d.o.o. za ceno 140 DEM/m2, plačljivo v tolarjih po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila kupnine odkupi zemljišče s parc. št. 62/3 travnik v
izmeri 260 m2 in dvorišče v izmeri 350 m2 in parc. št. 69/12 dvorišče v izmeri 247 m2, vse k.o.
Primskovo od firme ASTRID d.o.o., Oprešnikova 18/d, Kranj.
Mestna občina Kranj bo odkupila del zemljišča s parc. št. 62/3 in 69/12 v skupni pribliţni odmeri
757 m2, vse k.o. Primskovo, kar znaša 105.980,00 DEM, plačljivo v tolarjih po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila kupnine.
Kupca plačata tudi davek na promet z nepremičninami.
Č) Prodaja nerazdelne ˝ nepremičnine – hiše na naslovu Gasilska 15, Kranj, stoječi na
parc.št. 278/14, k.o. Straţišče
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 7.131.202,01 SIT nepremičnino – hišo
na naslovu Gasilska 15, Kranj, stoječo na zemljišču parc. št. 278/14, brez zemljišča, kot zk telesa II
do ˝, ter pravico uporabe zemljišča na nepremičnini parc. št. 278/14, stavbišče v izmeri 106 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 34 m2 in dvorišče v izmeri 174 m2, kot zk telo I do ˝.
D) Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na zemljišču
Mestna občina Kranj sklene pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice za del zemljišč
parc. št. 980/1 last Potočnik Andraţa in Veronike, 980/3 last Miklavčič Stanislave ter 983 in 977
last Marinšek Janeza, vse k.o. Nemilje, na podlagi katerih Mestna občina Kranj brezplačno pridobi
lastninsko pravico.
E) Odkup zemljišča za rekonstrukcijo Jezerske ceste v Kranju
1. Mestna občina Kranj odkupi od Zupan Petra in Zupan Olge, Šuceva ulica 18, 4000 Kranj
stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje, silos in dve garaţi v skupni koristni površini 256,24
m2, stoječih na zemljišču parc. št. 26/1, vl. št. 1081 k.o. Primskovo in del zemljišča parc. št.
26/1 k.o. Primskovo v pribliţni površini 160,00 m2 ter del zemljišča parc. št. 26/3 k.o.
Primskovo v pribliţni površini 20,00 m2 za ceno 22.407.798,00 SIT.
Mestna občina Kranj proda Zupan Petru in Zupan Olgi, Šuceva ulica 18, 4000 Kranj del
zemljišča parc. št. 33 k.o. Primskovo v pribliţni površini 507,00 m2, za ceno 6.785.448,00 SIT,
kar kupca poravnata z delom kupnine za prodane nepremičnine.
Mestna občina Kranj plača del kupnine prodajalcema v višini 5.000.000,00 SIT po overitvi
njunih podpisov na pogodbi, preostalo kupnino v znesku 10.622.350,00 SIT pa v dvajsetih
dneh po porušitvi objektov.
2. Mestna občina Kranj proda Rimokatoliškemu ţupnijstvu Kranj – Primskovo, Šuceva ulica 8,
Kranj del zemljišča parc. št. 33 k.o.Primskovo v pribliţni površini 160,00 m2 in del zemljišča
parc. št. 32/1 k.o. Primskovo v pribliţni površini 140,00 m2 za ceno 4.015.068,00 SIT z
bremenom sluţnosti voţnje in hoje v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 32/3 k.o.
Primskovo.
F) Uveljavljanje predkupne pravice
Mestna občina Kranj za ceno 11.524.700,00 SIT uveljavlja predkupno pravico za stanovanje v
skupni izmeri 82,92 m2 na naslovu Prešernova 12, Kranj, parc. št. 220/1 in 220/2 (v deleţu 1/24),
obe vl. št. 244 k.o. Kranj in parc. št. 220/3 (v deleţu 1/25), vl. št. 1385 k.o. Kranj, lastnice Cirile
Domjan – Lenič, Prešernova ul. 12 Kranj.

47

G) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini s parc.št.11, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 6.802.250,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za stanovanje št. 2
v izmeri 30 m2 na naslovu Tavčarjeva ul. 22, Kranj, parc. št. 11, vl. št. 329, k.o. Kranj, lastnika
Verice Varga, Tavčarjeva ul. 22, Kranj.
H) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc.št. 217/1 in 217/2, vse k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 16.989.307,50 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice za ˝ nepremičnin
na naslovu Prešernova ul. 18, Kranj, vl. št. 1204, parc. št. 217/1, dvorišče in parc. št. 217/2, vrt –
kot z.k. telo I. in hiša s skladiščem na parc. št. 217/1, brez zemljišča – kot z.k. telo II., vse k.o.
Kranj, lastnika Diokon d.d., Put Brodarice 6, Split, Hrvaška.
11. KADROVSKE ZADEVE
Imenovanje članov organov upravljanja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.
I.

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Skupščino Komunale Kranj,
javno podjetje, d.o.o. i m e n u j e :
JANEZ OSOJNIK, stanujoč Britof 221 F, Kranj.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!

II.

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Nadzorni svet Komunale
Kranj, javno podjetje, d.o.o. i m e n u j e j o :
1.
2.
3.
4.
5.

MOHOR BOGATAJ, stanujoč Ul. Lojzeta Hrovata 4A, Kranj
JANEZ FRELIH, stanujoč Dolenčeva 1, Kranj
EVSTAHIJ DRMOTA, stanujoč Šempeterska 5, Kranj
ROK ŢIBERT, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj
PETER OREHAR, stanujoč Predoslje 135 A, Kranj

Sklep velja z dnem sprejema na svetu!

17. seja Sveta MOK – 30.8.2000
2. DOGOVOR O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŢENJSKO PRAVNIH RAZMERIJ
V ZVEZI Z DELITVIJO PREMOŢENJA BIVŠE OBČINE KRANJ NA DAN 31.12.1994
Sprejme se Dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo
premoţenja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994.
3. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO
2000 V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ
Sprejme se informacija o realizaciji Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000 v
obdobju januar – junij.
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4. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Prodaja zemljišča s parc. št. 1097/3 pot v izmeri 239 m2 k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj za ceno 4.133.266,00 SIT proda zemljišče s parc. št. 1097/3 pot v izmeri 239
m2 k.o. Primskovo, Območni obrtni zbornici Kranj, Likozarjeva ulica 1, Kranj.
B) Neuveljavljanje predkupne pravice
Mestna občina Kranj za ceno 25.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino
na naslovu Tomšičeva ul. 6, parc. št. 188 in 189/1, obe k.o. Kranj, lastnika Arhitektni biro Kranj
d.o.o., Tomšičeva ul. 6, Kranj.
C) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 381/2, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 4.000.000 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino –
poslovni prostor v izmeri 15 m2, na naslovu Vodopivčeva ulica 12, Kranj, parc. št. 381/2, vl. št.
456, k.o. Kranj.
Č) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 200/2 in 200/1 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 460.000 DEM v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, plačljivo do dne 31.08.2000, ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino vl. št. 104,
vpisano v z.k. telo II, hiša na parc. št. 200/2, brez zemljišča in z.k. telo I, parc. št. 200/2, stavbišče z
dvoriščem v izmeri 129 m2 in parc. št. 200/1, vrt v izmeri 126 m2, vse k.o. Kranj.
5. KADROVSKE ZADEVE
A) Mnenje k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Kranj
Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju ge. Ivane Matko, rojene 2.6.1946,
dipl. socialne delavke, stanujoče Ravne 28, Trţič, za direktorico Varstveno delovnega centra Kranj
za naslednje mandatno obdobje.
B) Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Kranj
Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Marjana Podbevška, univ. prof.
pedagog., rojenega 30.1.1954, stanujočega Jama 10, Mavčiče, za direktorja Centra za socialno delo
Kranj za naslednje mandatno obdobje, ker izmed 3-eh prijavljenih kandidatov edini izpolnjuje vse
razpisne pogoje.

18. seja Sveta MOK – 27.9.2000
2. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO REGIONALNE
CESTE R2-410 NA ODSEKU 1134 TRŢIČ-KOKRICA, PODODSEK MLAKA-KOKRICA PREDLOG
Sprejme se Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134
Trţič – Kokrica, pododsek Mlaka – Kokrica s pripombami Statutarno pravne komisije in
redakcijsko pripombo predlagatelja.
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3. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V
MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG
Svet Mestne občine Kranj je sprejel naslednji amandma svetnika g. Janeza Porente:
»V 6. člen odloka se doda javna pot Jahačev prehod«.
4. ODLOK O UREDITVI CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE
KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Kranj s
pripombami, podanimi v razpravi.
5. ODLOK O USTANOVITVI LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE, ODLOK O
TURISTIČNI TAKSI IN ODLOK O DOLOČITVI VIŠINE IN NAČINA PLAČEVANJA
ČLANARINE LOKALNI TURISTIČNI ORGANIZACIJI – NADALJEVANJE
OBRAVNAVE OSNUTKOV
1. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije s pripombami,
podanimi v razpravi.
2. Sprejme se osnutek Odloka o turistični taksi s pripombami, podanimi v razpravi.
3. Sprejme se osnutek Odloka o določitvi višine in načinu plačevanja članarine lokalni turistični
organizaciji s pripombami, podanimi v razpravi.
6. SKLEP O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V
MESTNI OBČINI KRANJ
Iz 1. člena Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj se
izvzame 1. točka (Prešernovo gledališče Kranj).
7. PRAVILNIK O FINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV
ŠPORTNIH OBJEKTOV V MESTNI OBČINI KRANJ - INFORMACIJA

IN

UPORABI

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Pravilnikom o financiranju športnih programov in
uporabi športnih objektov v Mestni občini Kranj, ki ga je sprejel svet Zavoda za šport Kranj na
svoji 7. seji dne 6.9.2000.
2. Zavod za šport se zadolţi, da do obravnave osnutka proračuna za leto 2001 pripravi letni
program športa v Mestni občini Kranj in predlaga kriterije za delitev finančnih sredstev iz
proračuna.
8. VZPOSTAVITEV REGIONALNIH RAZVOJNIH STRUKTUR NA GORENJSKEM
TER PRIPRAVA OBMOČNEGA IN REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
1. Mestna občina Kranj za opravljanje nalog območne razvojne agencije na območju Upravne
enote Kranj in pripravo območnega razvojnega programa pooblašča podjetje BSC – Poslovno
podporni center d.o.o. Kranj, ki se z območnima razvojnima agencijama SORA in RAGOR
preko pogodbe poveţe v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske. Mestna občina Kranj bo v
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letih 2000 in 2001 sofinancirala pripravo Območnega razvojnega programa v višini
4.164.000,00 SIT.
2. Mestna občina Kranj pristopa k pripravi regionalnega razvojnega programa za območje
statistične regije Gorenjske za obdobje do leta 2006 in soglaša, da pripravo regionalnega
razvojnega programa Gorenjske vodi BSC Kranj kot nosilna organizacija Regionalne razvojne
agencije Gorenjske. Mestna občina Kranj bo v letih 2000 in 2001 sofinancirala pripravo
Regionalnega razvojnega programa Gorenjske največ v višini 6.261.780,00 SIT.
9. PREMOŢENJSKE ZADEVE IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
Mestna občina Kranj za ceno 135.000 DEM vezano na devizno klavzulo na dan plačila, kar znaša
14.347.800 SIT na dan 31.8.2000, ne uveljavlja predkupne pravice na 49/250 nepremičnine na
naslovu Glavni trg 14, Kranj, vl. št. 1511, parc. št. 142, z. k. telo II., stavba na parc. št. 142 v
Kranju brez zemljišča, k.o. Kranj, lastnikov Marka Petriča starejšega in mlajšega, oba C. na Klanec
30, Kranj.
10. KADROVSKE ZADEVE

A) Imenovanje ravnatelja Osrednje knjiţnice Kranj
Za ravnatelja Osrednje knjiţnice Kranj se imenuje gospod ANATOL ŠTERN, Pavšičeva 30,
Ljubljana, po poklicu diplomirani dramski igralec, od 1.10.2000 za dobo 5 let.

B) Predlog kandidatov za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v Kranju
Svet Mestne občine Kranj kot predstavniški organ Mestne občine Kranj predlaga, da se za sodnike
porotnike Okroţnega sodišča v Kranju za novo mandatno obdobju imenujejo naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

IME IN PRIIMEK
Viktor Balaţič
Ljubica Benedik
Stanislav Bernard
Joţe Blaznik
Joţe Bohinc
Stanislav Boţič
Franc Bukovnik
Marija Bukovnik
Miran Capuder
Urška Černe
Rudolf Dovrtel
Magdalena Drmota
Joţe Dolenc
Matjaţ Gantar
Nadja Gantar
Tadej Gantar
Alojz Grmek
Danijela Gruden
Peter Hribar
Ciril Hrnčič
Filip Hubat

DATUM
ROJSTVA
19.5.1946
8.4.1948
20.4.1937
22.11.1940
5.3.1928
25.4.1937
5.10.1939
2.7.1947
17.1.1965
20.11.1964
18.8.1949
22.7.1934
21.3.1937
25.9.1970
25.4.1970
20.4.1955
27.11.1937
15.4.1928
19.1.1971
8.3.1948
2.1.1954

NASLOV
Sitarska pot 6, Kranj
Rotarjeva ul. 3, Kranj
Britof 231/C, Kranj
Zg. Besnica 85, Zg. Besnica
Nadiţarjeva ul. 11, Kranj
Bertoncljeva 22, Kranj
Rupa 23, Kranj
Rupa 23, Kranj
Gradnikova ul. 7, Kranj
Kebetova ul. 31, Kranj
Koroška c. 45, Kranj
Šempeterska 5, Kranj
Oprešnikova ul. 68, Kranj
Pševska 28, Kranj
Pševska 28, Kranj
Straţiška ul. 7, Kranj
Bleiweisova c. 44, Kranj
Zoisova ul. 44, Kranj
Ješetova ul. 27, Kranj
Tenetiše 81, Golnik
Delavska c. 63, Kranj
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Andrej Franc Hude
Matjaţ Janša
Ivana Jenko
Stanislav Jesenovec
Marjan Kodrič
Marta Kolar Nagy
Marijan Koren
Franci Košnjek
Janez Kovačič
Magdalena Kovačič
Nikolaj Leben
Joţe Lombar
Anton Mali
Bogomil Meden
Branko Mervič
Janez Mihovec
Joţe Omejc
Roman Oštarijaš
Jelena Petrič
Silva Pintar
Janez Porenta
Franc Purič
Aleksander Peter Rakar
Janez Rakar
Peter Starc
Erazma Stevanović
Anton Sušnik
Andrej Svetina
Franci Šink
Filip Špik
Andrej Tavčar
Nebojša Vasič
Franc Vodopivec
Dušan Vogrič
Milan Zaplotnik
Joţe Zavrl
Rok Ţibert

22.3.1939
10.2.1966
24.3.1943
28.8.1947
20.8.1944
23.1.1947
19.11.1939
9.3.1930
2.1.1950
18.7.1948
22.11.1933
9.4.1959
26.12.1946
5.12.1958
9.7.1944
12.3.1949
27.9.1947
13.7.1966
11.8.1948
7.6.1960
16.10.1959
14.7.1925
28.6.1936
4.5.1966
27.7.1943
17.1.1930
27.5.1955
25.4.1968
2.10.1952
11.8.1934
25.11.1940
8.2.1963
6.8.1936
13.8.1948
14.5.1954
20.3.1932
17.8.1928

Seljakovo naselje 48, Kranj
Ul. Janeza Puharja 1, Kranj
Gregoričeva ul. 27, Kranj
Zg. Bitnje 56 A, Ţabnica
Pot v Bitnje 9, Kranj
Nazorjeva 2, Kranj
Valjavčeva ul. 5, Kranj
Kroţna ul. 1, Kranj
Ul. Tatjane Odrove 4, Kranj
Ul. Tatjane Odrove 4, Kranj
Bavdkova 29, Kranj
Babni vrt 4, Golnik
Golniška c. 101, Kranj
Golnik 7 A, Golnik
Partizanska c. 41, Kranj
Šutna 92, Ţabnica
Podreča 46, Mavčiče
Kidričeva c. 21, Kranj
Kebetova ul. 1, Kranj
Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj
Škofjeloška c. 32, Kranj
Ul. Draga Brezarja 17, Kranj
Skokova ul. 4, Kranj
Skokova ul. 4, Kranj
Zoisova ul. 17, Kranj
Kidričeva c. 9, Kranj
Jezerska c. 43, Kranj
Britof 121, Kranj
Gasilska ul. 3, Kranj
Cesta 1. maja 25, Kranj
Bertoncljeva ul. 23, Kranj
Zoisova ul. 3, Kranj
Pot na Jošta 18, Kranj
Sp. Besnica 72, Zg. Besnica
Matajčeva ul. 5, Kranj
Valjavčeva ul. 8, Kranj
Pot v Bitnje 52, Kranj

Vsi predlagani kandidati so predloţili podpisano pristopno izjavo s prilogami; Svet Mestne občine
Kranj pa za vse zgoraj navedene kandidate daje pozitivno mnenje o njihovi osebnostni primernosti
in zdravstveni sposobnosti za opravljanje funkcije porotnika.

11. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
1. Svetnik g. Darko Jarc je v imenu krajanov Podreče podal pobudo oziroma peticijo ţupanu in
Svetu Mestne občine Kranj, katera ima 23 podpisnikov in je sledeča:
Skozi vas Podrečo poteka regionalna cesta, ki je zelo prometna, tako z osebnim kot teţkim
tovornim prometom, ob vikendih pa še z motoristi, kolesarji in rolerji.
Največja dovoljena hitrost je 50 km/h, dejansko pa večina voznikov vozi tudi več kot 100 km/h.
Ta cesta je ob vsem tem šolska pot (otroci vstopajo na različnih postajah, saj hodijo v osnovno šolo
v Mavčiče oziroma sedaj Orehek, v Medvode in v Smlednik). Za njihovo in prometno varnost
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krajanov ni absolutno nič poskrbljeno. Ali se mora zgoditi še kakšna huda prometna nesreča ali
celo kakšna smrtna ţrtev, da se bo kaj premaknilo? Krajani Podreče predlagajo in zahtevajo
montaţo cestno hitrostnih ovir v čim krajšem času.
Poudaril je, da tudi glede na opozorila, ki jih je v zvezi s to problematiko dal ţe na 13. in 16. seji
Sveta Mestne občine Kranj, do današnjih dni ne policija, ne občinska uprava nista nič storili, zato
ţeli, da se o tej peticiji glasuje.
2. Mestna občina Kranj naj čimprej pripravi plan izvedbe planirane kanalizacije v KS Ţabnica in
KS Bitnje.

19. seja Sveta MOK –15.11.2000
2. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2000 – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000.
3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2001 - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 z razvojnimi programi
in s pripombami, podanimi v razpravi.
4. PROGRAM KOMUNALNEGA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN SKLEP O
VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2001
1. Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Kranj za leto 2001.
2. Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj, v katerega se vključi
tudi področje Besnice in Drulovke.
3. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj v roku 2-eh mesecev v sodelovanju s Komunalo
Kranj izdela podroben (invest) program opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj
za leto 2001 in 2002.
5. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Prodaja poslovnih prostorov na Kidričevi cesti 12 in 14 v Kranju
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi poslovne prostore na Kidričevi cesti št. 12 in 14 v
Kranju, in sicer:
samopostreţno trgovino z izklicno ceno 73.683.008,80, prazen poslovni prostor v najemu Ţivila
Kranj z izklicno ceno 5.080.694,60, trgovino Jata z izklicno ceno 13.764.338,20 in gostinski lokal
»mini casino bife« z izklicno ceno 19.139.436,00 SIT.

B) Prodaja nepremičnine – poslovno stanovanjski objekt z dvema garaţama in
drvarnico na naslovu Gasilska ulica 15 in 17 Kranj, stoječi na parc. št. 200/1, k.o.
Straţišče
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 46.318.254,46 SIT nepremičnino –
poslovno stanovanjski objekt v izmeri 298 m2, dvorišče v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje
v izmeri 81 m2 na naslovu Gasilska ulica 15 in 17, Straţišče pri Kranju, stoječo na zemljišču parc.
št. 200/1.
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Č) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 370/10 in 370/12, obe k.o. Golnik
Mestna občina Kranj za ceno 3.230.372,00 SIT proda del zemljišča s parc. št. 370/10, travnik v
pribliţni izmeri 207 m2 in 370/12, travnik v pribliţni izmeri 155 m2, ki sta vpisani v vl. št. 53, obe
k.o. Golnik, Boštjanu Torču, Velesovo 68, Cerklje na Gorenjskem. Kupec nosi tudi stroške
postopka.
Kupec prevzame odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi slabih vremenskih razmer
(hudournik).
D) Prodaja nerazdelne ˝ nepremičnine – hiše na naslovu Gasilska 15, Kranj, stoječi na parc.
št. 278/14, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda AA Projekti d.o.o., Celovška 291, Ljubljana za ceno 5.500.000,00 SIT
nepremičnino – hišo na naslovu Gasilska cesta 15, Kranj, stoječo na zemljišču parc. št. 278/14,
brez zemljišča, kot zk telesa II do ˝, ter pravico uporabe zemljišča na nepremičnini parc. št. 278/14,
stavbišče v izmeri 106 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 34 m2 in dvorišče v izmeri 174 m2, kot
zk telo do ˝.
E) Menjava dela zemljišča s parc. št. 1289/1, 1290/1 in 1287 k.o. Primskovo
Sklene se menjalna pogodba z Le Tehniko, d.o.o., Šuceva 27, Kranj, in sicer se del zemljišča s
parc. št. 1287, njiva v pribliţni izmeri 440 m2, k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine Kranj
zamenja za del zemljišča s parc. št. 1289/1, njiva in 1290/1, njiva v skupni pribliţni izmeri 400
m2, obe k.o. Primskovo, ki je last Le Tehnike, d.o.o.
Le Tehnika, d.o.o. bo zaradi razlike v skupni vrednosti zamenjanih nepremičnin Mestni občini
Kranj plačala 3.045.370,00 SIT.
F) Menjava zemljišča s parc. št. 1187/2 in 1185/7, k.o. Straţišče
Sklene se menjalna pogodba z Damjano Juvan, Škofjeloška cesta 8, Kranj, in sicer se zemljišče s
parc. št. 1185/7, neplodno v izmeri 190 m2, vl. št. 468, k.o. Straţišče, ki je v lasti Mestne občine
Kranj zamenja za zemljišče s parc. št. 1187/2, travnik v izmeri 195 m2, vl. št. 1163, k.o. Straţišče,
ki je last Damjane Juvan. Mestna občina Kranj bo zaradi razlike v kvadraturi Juvan Damjani
plačala 66.748,00 SIT.
G) Ponudba za odkup poslovnega deleţa v druţbi Geoplin d.o.o. Ljubljana
Druţbi za trgovanje in transport zemeljskega plina GEOPLIN d.o.o. Ljubljana se ponudi v odkup
poslovni deleţ bivše Občine Kranj po ponudbeni vrednosti 134.000.000,00 SIT. Realizirana
kupnina se novonastalim občinam na ozemlju bivše Občine Kranj razdeli v skladu z deleţi
navedenimi v 3. odstavku 9. člena Dogovora o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih
razmerij v zvezi z delitvijo premoţenja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994.
H) Odkup skupnih podstrešnih prostorov v Kranju, Savska loka 5
Mestna občina Kranj proda del skupnega podstrešnega prostora na naslovu Savska loka 5, Kranj,
Katarini Krueger, Savska loka 5, Kranj in sicer za kupnino 63.077,10 SIT oziroma revalorizirano
vrednost v skladu z rastjo ţivljenjskih stroškov na dan sklenitve kupoprodajen pogodbe.
Vse stroške v zvezi s to prodajo (sestavo pogodbe, davke, notarske overitve, vpis v zemljiško
knjigo…) nosi kupec.
I) Odkup skupnih podstrešnih prostorov v Kranju, Ţupančičeva 21
Mestna občina Kranj soglaša s prodajo dela skupnega podstrešnega prostora na naslovu
Ţupančičeva 21, Kranj, Chwatal Roku, Predoslje 179, Kranj in sicer za kupnino 1.084.219,77 SIT

54
oziroma za revalorizirano vrednost v skladu z rastjo ţivljenjskih stroškov na dan sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi s to prodajo (sestavo pogodbe, davke, notarske overitve, vpis v zemljiško
knjigo…) nosi kupec.
J) Prodaja nepremičnine – poslovni prostor in pisarne na naslovu Cesta 1. maja 5, stoječi na
parc. št. 157/1, k.o. Huje
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 9.739.781,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v izmeri 68,26 m2 in za izklicno ceno 4.405.110,30 SIT pisarno v izmeri 31,84
m2 na naslovu Cesta 1. maja 5, Kranj, stoječi na zemljišču parc. št. 157/1.
K) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 249/4 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 456.160,80 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino
parc. št. 249/4, travnik v izmeri 569 m2, vpisano v vl. št. 1756, k.o. Kranj.
L) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 252/2, 252/3 in 252/4 k.o.
Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 28.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino
vl. št. 356, vpisano v z.k. telo II, hiša na parc. št. 252/2, brez zemljišča in z.k. telo I, parc. št. 252/2,
stavbišče, parc. št. 252/3, stavbišče in parc. št. 252/4, dvorišče, vse k.o. Kranj.
M) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 149/1 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino vl. št. 83, parc. št. 149/1
k.o. Kranj.
N) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 220/1 in 220/2 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 69.631.380,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino
vl. št. 244, parc. št. 220/1 – stavbišče v izmeri 167 m2 in parc. št. 220/2 – stavbišče v izmeri 104
m2 s stavbo, obe k.o. Kranj.
6. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO TER ODVAJANJU IN ČIŠČENJU
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA TER PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter
padavinskih voda na območju Mestne občine Kranj.
7. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V
MESTNI OBČINI KRANJ – NADALJEVANJE OBRAVNAVE PREDOGA
Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj.
8. ODLOK O NADZORSTVU NAD IZVRŠEVANJEM PREDPISOV MESTNE OBČINE
KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Kranj s
pripombami, podanimi v razpravi.
9. ODLOK O RAZGLASITVI JEZERC NA BOBOVKU ZA NARAVNI SPOMENIK OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o razglasitvi jezerc na Bobovku za naravni spomenik.
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2. Osnutek odloka se za čas 30 dni javno razgrne v prostorih Mestne občine Kranj in prostorih
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranj.
3. Osnutek odloka se z javnim naznanilom objavi v Gorenjskem Glasu.
10. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2000
1. Za leto 2000 se podelijo tri nagrade Mestne občine Kranj.
Nagrado Mestne občine Kranj prejmejo:
a) akad. prof. dr. Boris Paternu iz Ljubljane, Videmska 5, za izjemen osebni prispevek
k obogatitvi in obeleţitvi spomina na pesnika Franceta Prešerna, s katerim se je ime
Kranja – Prešernovega mesta, poneslo v svet;
b) Sava, Gumarska in kemična industrija d.d. iz Kranja, Škofjeloška 6, za uspešno
preoblikovanje in gospodarjenje podjetja ter vsestransko podporo razvoju matičnega
okolja;
c) mag. Valetnin Pivk iz Kranja, Draţgoška ulica 3, za uspešno vodenje Gimnazije
Kranj, ob obeleţitvi 100-letnice prve velike mature v Kranju kot ravnatelju z
najdaljšim staţem.
2. Za leto 2000 se podeli ena Listina o priznanju Mestne občine Kranj.
Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejme Glasbena šola Kranj, Trubarjev trg 3,
za 90-letno uspešno delo in bogatitev glasbene kulture.
3. Za leto 2000 se podeli ena Velika plaketa Mestne občine Kranj.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejme prof. Viktor Jesenik iz Naklega, Podbrezje 167
- posmrtno, za njegov prispevek na področju mednarodnega sodelovanja, zlasti za
popularizacijo francoske kulture in jezika med Slovenci.
11. PREDLOG ZA PODELITEV PREŠERNOVIH PLAKET ZA LETO 2000
1. Za leto 2000 se podelijo tri Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj.
Veliko Prešernovo plaketo prejmejo:
a) gospod Franc Drolc, profesor iz Kranja, Trg Rivoli 4, za uspešno udejstvovanje na
področju kulture, še posebej pri projektih, povezanih s Prešernovim imenom;
b) gospod Stanislav Zidar, ţupnik iz Kranja, Tavčarjeva 41, za prispevek k obnovi in
ureditvi kulturnih spomenikov na območju ţupnije Kranj, za odprto sodelovanje z
okoljem, kjer deluje
in
c) gospod Henrik Marchel iz Kranja, Tavčarjeva 53, ob 70-letnem ţivljenjskem jubileju in
za dolgoletno bogatitev kulturne podobe Kranja.
2. Za leto 2000 se podeli ena Mala Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.
Malo Prešernovo plaketo prejme gospodična Simona Zupan iz Visokega pri Kranju,
Visoko 69, iz Folklorne skupine Sava za uspešno delo v skupini in pri prenašanju
ljudskega načina petja na mlajše.
12. SPREMEMBA STATUTA GORENJSKIH LEKARN - SOGLASJE
Mestna občina Kranj, kot soustanoviteljica zavoda, soglaša s spremembo Statuta Gorenjskih
lekarn, ki jo je Svet zavoda sprejel na 1. seji dne 3.10.2000.
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13. POROČILO O AKTIVNOSTIH ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RABE
ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH
Sprejme se poročilo o dosedanjih aktivnostih za izboljšanje rabe energije in se soglaša z
nadaljevanjem aktivnosti na pilotskem projektu v okviru programa TRANSFORM.
14. GRADNJA POŠKODOVANEGA ODSEKA NA CESTI V VASI PODBLICA
Iz stalne proračunske rezerve Mestne občine Kranj se v letu 2000 zagotovi 24 mio SIT za pričetek
sanacije. Preostala potrebna sredstva se zagotovijo v proračunu za leto 2001.
15. KADROVSKE ZADEVE
1. Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja Prešernovega gledališča Kranj se ponovi. Razpis se
objavi v dnevnikih Delo, Dnevnik, Večer in Gorenjski Glas ter v Uradnem listu RS.
2. Za vršilca dolţnosti ravnatelja Prešernovega gledališča Kranj se iz vrst delavcev gledališča za
čas od 25.11.2000 do imenovanja ravnatelja zavoda imenuje igralca gospoda Tineta Omana,
rojenega 25.9.1947, stanujočega Ţupančičeva 20, Kranj.

20. seja Sveta MOK – 20.12.2000
2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2001 - PREDLOG
AMANDMA :
I.
V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 se spremeni 3. odstavek 11.
člena tako, da se glasi: »Proračun Mestne občine Kranj za leto 2001 se določi v višini
5.298.397.000,00 SIT.«
V predlogu konsolidiranih izkazov Mestne občine Kranj za leto 2001 se na prihodkovni strani
proračuna v postavki 7000 Dohodnina v stolpcu 8 znesek »2.930.00 tisoč SIT« nadomesti z
zneskom »2.950.000 tisoč SIT«. Med odhodki se v postavki 4205 Investicijsko vzdrţevanje in
obnove v stolpcu 12 znesek »563.762 tisoč SIT« nadomesti z zneskom »573.762 tisoč SIT« in v
postavki 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom v stolpcu
12 znesek »185.432 tisoč SIT« z zneskom »195.432 tisoč SIT«.
Enake spremembe se opravijo v predlogu ostalih izkazov Mestne občine Kranj za leto 2001, in
sicer tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.
V predlogu posebnega dela proračuna po uporabnikih se:
V programu 11 Izobraţevanje, podprogramu 1110 Investicije in investicijski transferi v postavki
4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove v stolpcu 12 znesek »123.500 tisoč SIT« nadomesti z
zneskom »133.500 tisoč SIT«. Dodatna sredstva »10.000 tisoč SIT« se namenijo za sanacijo streh
na osnovnih šolah, predvsem strehe OŠ France Prešeren.
II.
V predlogu posebnega dela proračuna po uporabnikih se na postavki 17 1702 41 410 4102 410217
Kompleksne subvencije v kmetijstvo znesek »7.300« nadomesti z »27.690«.
Na postavki 40 409 4090 Splošna proračunska rezervacija se znesek »23.000« nadomesti z
»13.000«.
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Na namenu Delo MOK, na postavki 10 1002 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev
se znesek »16.000« nadomesti z »7.610«.
Na namenu Delo MOK, na postavki 10 1002 40 402 4029 402920 Sodni stroški, storitve
odvetnikov, notarjev se znesek »10.000« nadomesti z »8.000«.
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 s prilogami in sprejetima
amandmajema.
3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PLANSKE IN PROSTORSKE DOKUMENTACIJE V
MOK:
a) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Kranj za obdobje 1986 – 2000 (Uradni vestnik Gorenjske št. 5/86, 16/88, 23/88 in Uradni
list RS št. 20/91, 55/92 in 27/96) in druţbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 1990
za območje Mestne občine Kranj – predlog
b) Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Kranja – predlog
c) Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško
polje – predlog
d) Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja
naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje – predlog
e) Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje –
predlog
f) Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave – predlog
I.
1. Sprejme se 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.
2. Sklepanje o dopolnitvi srednjeročnega plana s programsko zasnovo za Ureditveni načrt Brdo se
odloţi na eno od prihodnjih sej Sveta Mestne občine Kranj.
3. Pobude občanov za razširitev stavbnih zemljišč, ki so v predlogu sprememb planske
dokumentacije zaradi obveznih republiških izhodišč izpadle iz predloga sprememb planske
dokumentacije, se bodo ponovno obravnavale pri pripravi novega dolgoročnega plana Mestne
občine Kranj.
II.
1. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kranja.
2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in
Sorško polje.
3. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje.
4. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško
hribovje.
5. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave.
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4. ODLOK O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ PREDLOG
AMANDMA:
1. V 1. točki 6. člena se predlagano »10.« nadomesti z »9.30« uro.
2. V 1. točki 22. člena se črta zadnja alinea, to je: »druge parkirne površine, rezervirane za določen
namen in za določen čas«.
Sprejme se Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj s sprejetima amandmajema.
5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH
NASELIJ IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni
občini Kranj.
6. SKLEP O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V
MESTNI OBČINI KRANJ – NADALJEVANJE RAZPRAVE IZ 18. SEJE SVETA
Sprejme se sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj.
7. SPREMEMBA PRAVIL ZAVODA ZA ŠPORT - SOGLASJE
Mestna občina Kranj, kot ustanoviteljica zavoda, soglaša z dopolnitvijo Pravil Zavoda za šport
Kranj, ki jo je Svet zavoda sprejel na 9. seji dne 21.11.2000 pod pogojem, da se 24. člen dopolni z
naslednjim besedilom: »Pogoji za zasedbo del in nalog direktorja so: univerzitetna ali visoka
strokovna izobrazba, najmanj pet let izkušenj pri delu v športnih organizacijah, znanje enega
svetovnega jezika in znanje uporabe računalnika.«.
8. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MOK ZA LETO 2000 ZA OBDOBJE
JANUAR - SEPTEMBER
Sprejme se informacija o realizaciji Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000 v
obdobju januar – september.
9. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A) Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 410, odsek 1134 TrţičKokrica, pododsek Mlaka-Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Maček Ivanom, roj. 15.07.1934, stanujoč Strahinj
20, 4202 Naklo, s katero Mestna občina Kranj od Maček Ivana kupi del zemljišča s parc. št. 318/1, gozd v pribliţni
izmeri 26 m2, vpisano v ZK vl. št. 18, k.o. Kokrica za ceno 168.399,00 SIT in povrne odškodnino za asfaltno površino
v višini 129.254,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Ţumer Marijo, roj. 30.03.1936, stanujočo Ob ţici 5,
1000 Ljubljana in Ţumer Brankom, roj. 20.07.1972, stanujočim Golniška cesta 3, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj od Ţumer Marije in Ţumer Branka kupi del zemljišča s parc. št. 317/7, sadovnjak v pribliţni izmeri 36 m2,
vpisano v ZK vl. št. 462, k.o. Kokrica za ceno 486.00,00 SIT in povrne odškodnina za ţičnato mreţasto ograjo in
sadno drevje, ter grme v višini 494.047,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
3. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Jeras Frančiško, roj. 23.01.1936 in Jeras Vinkom,
roj. 04.07.1935, oba stanujoča Golniška cesta 83, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Jeras Frančiške in
Jeras Vinka kupi del zemljišča s parc. št. 76/2, dvorišče v pribliţni izmeri 24 m2, vpisano v ZK vl. št. 1009, k.o.
Kokrica za ceno 323.844,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
4. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Drţak Anico, roj. 08.06.1927, Drţak Đurom, roj.
01.05.1917 in Cyranski Drţak Biserko, roj. 13.03.1955, vsi stanujoči Golniška cesta 25, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj od Drţak Anice, Drţak Đura in Cyranski Drţak Biserke kupi del zemljišča s parc št. 319/1, sadovnjak in
319/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 66 m2, obe vpisani v ZK vl. 522 k.o. Kokrica za ceno 881.199,00 SIT in povrne
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odškodnino za gramozni tampon in asfalt, ter medposestno ograjo v višini 282.653,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji.
5. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Kenda Rozalijo, roj. 20.09.1924, stanujoča Golniška
cesta 34, 4000 Kranj, s katero Mestna občina od Kenda Rozalije kupi del zemljišča s parc. št. 326/1, pašnik v pribliţni
izmeri 45 m2, vpisano v ZK vl. št. 481, k.o. Kokrica za ceno 485.766,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo in
drevo v višini 94.170,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
6. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Hribar Štefko, roj. 18.10.1928, stanujoča Golniška
cesta 32, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Hribar Štefke kupi del zemljišča s parc. št. 55/3, gozd v
pribliţni izmeri 4 m2, vpisana v ZK vl. št. 841, k.o. Kokrica za ceno 25.908,00 SIT in povrne odškodnino za asfaltno
površino v višini 68.178,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
7. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Cimprič Marjanom, roj. 10.03.1950, stanujoč Na
griču 11, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Cimprič Marjana kupi del zemljišča s parc. št. 325/6, sadovnjak
v pribliţni izmeri 59 m2 in 325/8, sadovnjak v pribliţni izmeri 5 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 468, k.o. Kokrica za ceno
690.867,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo, drevje in ţično ograjo v višini 233.761,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
8. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Cuderman Andrejem, roj. 08.11.1943, stanujoč
Golniška cesta 38, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Cuderman Andreja kupi del zemljišča s parc. št.
326/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 48 m2, vpisano v ZK vl. št. 482, k.o. Kokrica za ceno 518.150,00 SIT in povrne
odškodnino za ţivo mejo in ţičnato mreţasto ograjo v višini 120.447,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči
Republiki Sloveniji.
9. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Draksler Pavlo, roj. 23.01.1931 in Bajţelj Martinom,
roj. 11.11.1938, oba stanujoča Golniška cesta 1, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Draksler Pavle in
Bajţelj Martina kupi del zemljišča s parc. št. 317/8, sadovnjak in 317/11, stavbišče v pribliţni izmeri 38 m2, obe
vpisani v ZK vl. št. 461, k.o. Kokrica za ceno 420.970,00 SIT in povrne odškodnino za ţičnato ograjo, dvoriščna
trokrilna vrata in grm v višini 377.132,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
10. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Drakslar Pavlo, roj. 23.01.1931 in Drakslar
Joţefom, roj. 24.11.1924, oba stanujoča Golniška cesta 1, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Drakslar
Pavle in Drakslar Joţefa kupi del zemljišča s parc. št. 316/2, gozd v pribliţni izmeri 8m2, vpisano v ZK vl. št. 989, k.o.
Kokrica za ceno 86.358,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo in grm v višini 35.108,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
11. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Zagoričnik Vido, roj. 07.03.1929, Zagoričnik
Orestom, roj. 05.09.1960 in Zagoričnik Egistom, roj. 09.09.1968, vsi stanujoči Golniška cesta 28, 4000 Kranj, s katero
Mestna občina Kranj od Zagoričnik Vide, Zagoričnik Oresta in Zagoričnik Egista kupi del zemljišča s parc. št. 320/14,
pot v pribliţni izmeri 7m2, vpisano v ZK vl. št. 426, k.o. Kokrica za ceno 45.338,00 in povrne odškodnino za asfaltno
površino v višini 59.656,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
12. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Kopač Borisom, roj. 17.12.1953, Kopač Vido, roj.
12.06.1930, Kopač Darinko, roj. 20.07.1962 in Kopač Erikom, roj. 08.11.1985, vsi stanujoči Golniška cesta 27, 4000
Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Kopač Borisa, Kopač Vide, Kopač Darinke in Kopač Erika kupi del zemljišča
s parc. št. 319/5, sadovnjak in parc. št. 319/7, stavbišče v pribliţni izmeri 34 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 491, k.o.
Kokrica za ceno 385.914,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo v višini 51.133,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji.
13. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Kopač Vido, roj. 12.06.1930, stanujoča Golniška
cesta 27, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Kopač Vide kupi del zemljišča s parc. št. 319/8, sadovnjak v
pribliţni izmeri 15 m2, vpisano v ZK vl. št. 629, k.o. Kokrica za ceno 161.922,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo
mejo v višini 31.958,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
14. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Sušnik Janezom, roj. 24.07.1933, stanujoč Mlaška
cesta 92, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Sušnik Janeza kupi del zemljišča s parc. št . 449/1, travnik v
pribliţni izmeri 36m2 in parc. št. 72/8, njiva v pribliţni izmeri 469 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 126, k.o. Kokrica za
ceno 4.088.530,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
15. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Škofic Marijanom, roj. 01.03.1959, stanujoč
Oretnekova 2, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Škofic Marijana kupi del zemljišča s parc. št. 443/17,
travnik v pribliţni izmeri 184 m2, vpisano v ZK vl. št. 1630, k.o. Kokrica za ceno 1.489.682,00 SIT in povrne
odškodnino za asfalt v višini 372.848,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
16. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Omerzel Leonom, roj. 26.12.1958, Omerzel
Mihaelom, roj. 01.10.1931 in Omerzel Marijo, roj. 24.03.1931, vsi stanujoči Golniška cesta 14, 4000 Kranj, s katero
Mestna občina Kranj od Omerzel Leona, Omerzel Mihaela in Omerzel Marije kupi del zemljišča s parc. št. 320/7,
sadovnjak v pribliţni izmeri 46 m2, vpisano v ZK vl. št. 911, k.o. Kokrica za ceno 564.028,00 SIT in povrne
odškodnino za oreh, vodovodni jašek in predelavo vhoda v garaţo v višini 1.600.080,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
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17. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Frigelj Stankom, roj. 12.02.1940, stanujoč
Golniška cesta 47, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Frigelj Stanka kupi del zemljišča s parc. št. 328/2,
sadovnjak v pribliţni izmeri 71 m2, vpisane v ZK vl. št. 544, k.o. Kokrica za ceno 766.431,00 SIT in povrne
odškodnino za zasajene sadike v višini 36.000,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
18. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Boţič Marijo, roj. 26.11.2000, stanujoča
Pestotnikova ulica 1, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Boţič Marije kupi del zemljišča s parc. št. 317/9,
stavbišče v pribliţni izmeri 10 m2 in 317/5, sadovnjak v pribliţni izmeri 32 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 457, k.o.
Kokrica za ceno 480.369,00 SIT in povrne odškodnino za ţičnato ograjo, kovinska vrata in roţe trajnice v višini
503.904,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
19. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Ravnihar Benjaminom, roj. 10.12.1968, stanujoč
Mlaška cesta 109, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Ravnihar Benjamina kupi del zemljišča s parc. št.
1138/10, cesta v pribliţni izmeri 9 m2 in 450/1, sadovnjak v pribliţni izmeri 9 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 1390, k.o.
Kokrica za ceno 110.179,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
20. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Dolhar Frančiškom, roj. 11.04.1931, stanujoč
Golniška cesta 23, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Dolhar Frančiška kupi del zemljišča s parc. šte. 317/6,
njiva v pribliţni izmeri 29 m2 za ceno 313.049,00 SIT in povrne odškodnina za sadno drevje in zaščitno ograjo v
višini 258.000,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
21. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Jama Mihaelo, roj. 29.09.1925, stanujoča Gogalova
ulica 9, 4000 Kranj in Hafner Ivano, roj. 28.04.1929, stanujoča Ulica 1. avgusta 9, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj od Jama Mihaele in Hafner Ivane kupi del zemljišča s parc. št. 321/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 86 m2,
vpisano v ZK vl. št. 427, k.o. Kokrica za ceno 1.148.229,00 SIT in povrne odškodnino za zasajene sadike, ţivo mejo,
kovinsko ograjo in asfalt v višini 564.607,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
22. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Robljek Joţefo, roj. 09.01.1950 in Robljek
Mirkom, roj. 27.03.1949, oba stanujoča Golniška cesta 56, 4000 Kranj, s katero Mestan občina Kranj od Robljek
Joţefe in Robljek Mirka kupi del zemljišča s parc. št. 334/4, njiva v pribliţni izmeri 14 m2, vpisano v ZK vl. št. 1104,
k.o. Kokrica za ceno 151.127,00 SIT in povrne odškodnino za dvoriščna dvokrilna vrata, medposestno ograjo in ţivo
mejo v višini 468.721,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
23. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Čevriz Petrom, roj. 29.06.1968, stanujoč Golniška
cesta 88, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Čevriz Petra kupi del zemljišča s parc. št. 453/1, njiva v
pribliţni izmeri 23 m2, vpisano v ZK vl. št. 973, k.o. Kokrica za ceno 248.280,00 SIT in povrne odškodnino za
dvoriščna dvokrilna vrata, ţivo mejo, medposestno mejo in sadno drevje v višini 637.434,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
24. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Rebolj Jakom, roj. 07.04.1973, stanujoč Kajuhova
05, 4000 Kranj in Orehar Ano, roj. 25.05.1941, stanujoča Na griču 12, 4000 Kranj, s katero Mestno občina Kranj od
Rebolj Jaka in Orehar Ane kupi del zemljišča s parc. št. 453/4, sadovnjak v pribliţni izmeri 21 m2, vpisano v ZK vl. št.
424, k.o. Kokrica za ceno 226.691,00 SIT in povrne odškodnino za kovinska dvokrilna vrata, medposestno ograjo in
grm v višini 351.529,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
25. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Miklavčič Janezom, roj. 03.01.1966, stanujoč
Mlaška cesta 107, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Miklavčič Janeza kupi del zemljišča s parc. št. 452/1,
pot v pribliţni izmeri 3 m2, vpisano v ZK vl. št. 1435, k.o. Kokrica za ceno19.431,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji.
26. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Robljek Frančiškom, roj. 09.03.1920 in Robljek
Bojanom, roj. 25.11.1957, oba stanujoča Golniška cesta 48, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Robljek
Frančiška in Robljek Bojana kupi del zemljišča s parc. št. 334/2, dvorišče v pribliţni izmeri 38 m2, vpisano v ZK vl.
št. 594, k.o. Kokrica za ceno 410.202,00 SIT in povrne odškodnino za kovinska dvokrilna vrata in medposestno ograjo
v višini 453.098,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
27. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Elektrom Gorenjske, javnim podjetjem za
distribucijo električne energije, d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Elektra Gorenjske kupi del zemljišča s parc. št. 335/1, zelenica v pribliţni izmeri 17 m2, vpisano v ZK vl. št. 738, k.o.
Kokrica za ceno 137.634,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
28. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Škofic Iztokom, roj. 26.04.1956, stanujoč Golniška
cesta 113, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Škofic Iztoka kupi del zemljišča s parc. št. 443/2, sadovnjak v
pribliţni izmeri 59 m2, vpisano v ZK vl. št. 610, k.o. Kokrica za ceno 636.893,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči
Republiki Sloveniji.
29. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Ţbontar Marijo, roj. 02.01.1943 in Ţbontar
Ivanom, roj. 03.02.1938, Oba stanujoča Golniška cesta 105, 4000 Kranj, s katero Mestna občina od Ţbontar Marije in
Ţbontar Ivana kupi del zemljišča s parc. št. 76/4, njiva v pribliţni izmeri 16 m2, vpisano v ZK vl. št. 999, k.o. Kokrica
za ceno 267.030,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
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30. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Sajovic Francem, roj. 28.09.1941, stanujoč
Golniška cesta 82, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Sajovic Franca kupi del zemljišča s parc. št. 453/9,
njiva v pribliţni izmeri 7 m2, vpisano v ZK vl. št. 948, k.o. Kokrica za ceno 75.563,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji.
31. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Sobočan Joţefom, roj. 19.01.1944, stanujoč
Golniška cesta 86, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Sobočan Joţefa kupi del zemljišča s parc. št. 453/11,
njiva v pribliţni izmeri 17 m2, vpisano v ZK vl. št. 972, k.o. Kokrica za ceno 183.512,00 SIT in povrne odškodnino za
ţivo mejo v višini 69.598,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
32. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Čarman Marto, roj. 27.09.1951, stanujoča Golniška
cesta 111, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Čarman Marte kupi del zemljišča s parc. št. 75/1, travnik v
pribliţni izmeri 64 m2, vpisano v ZK vl. št. 1004, k.o. Kokrica za ceno 690.867,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji.
33. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Rajgelj Ano, roj. 19.10.1946 in Rajgelj Rafaelom,
roj. 17.10.1940, oba stanujoča Golniška cesta 79, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Rajgelj Ane in Rajgelj
Rafaela kupi del zemljišča s parc. št. 76/1, travnik v pribliţni izmeri 24 m2, vpisano v ZK vl. št. 1015, k.o. Kokrica za
ceno 259.075,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo v višini 85.222,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči
Republiki Sloveniji.
34. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Gomboc Terezijo, roj. 25.10.1939 in Gomboc
Karlom, roj. 23.10.1940, oba stanujoča Golniška cesta 77, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Gomboc
Terezije in Gomboc Karla kupi del zemljišča s parc. št. 73/2, njiva v pribliţni izmeri 58 m2, vpisano v ZK vl. št. 1013,
k.o. Kokrica za ceno 626.098,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo v višini 188.198,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
35. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Potočnik Valentino, roj. 06.06.1951 in Vinkom,
roj. 01.08.1949, oba stanujoča Golniška cesta 52, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Potočnik Valentine in
Potočnik Vinka kupi del zemljišča s parc. št. 331/5, njiva v pribliţni izmeri 18 m2, vpisano v ZK vl. št. 1027, k.o.
Kokrica za ceno 242.883,00 SIT in povrne odškodnina za ţivo mejo v višini 49.713,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji.
36. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Škofic Petrom, roj. 16.10.1932, stanujoč Golniška
cesta 115, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi del zemljišča s parc. št. 443/4, sadovnjak v pribliţni izmeri
62 m2, vpisano v ZK vl. št. 642, k.o. Kokrica za ceno 669.278,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo v višini
138.485,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
37. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Čufer Ivano, roj. 31.12.1937 in Kopač Jano, roj.
09.02.1961, obe stanujoči Golniška cesta 92, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Čufer Ivane in Kopač Jane
kupi del zemljišča s parc. št. 450/2, v pribliţni izmeri 78 m2, vpisano v ZK vl. št. 419, k.o. Kokrica za ceno
841.994,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
38. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Gros Marijo, roj. 13.02.1928 in Gros Francom, roj.
30.07.1951, oba stanujoča Mlaška cesta 2, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi od Gros Marije in Gros
Franca kupi del zemljišča s parc. št. 334/1, sadovnjak v pribliţni izmeri 146 m2, vpisano v ZK vl. št. 561, k.o. Kokrica
za ceno 1.576.041,00 SIT in povrne odškodnina za ţičnato ograjo, ţivo mejo in sadno drevje v višini 689.650,00 SIT
in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
39. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Bogataj Alojzijo, roj. 01.,06.1924, stanujoča
Golniška cesta 61 in Bogataj Darkotom, roj. 07.11.1948, stanujoč Ulica Lojzeta Horvata 7, oba 4000 Kranj, s katero
Mestna občina Kranj od Bogataj Alojzije in Bogataj Darka kupi del zemljišča s parc. št. 329/3, sadovnjak v pribliţni
izmeri 24 m2, vpisano v ZK vl. št. 704. k.o. Kokrica za ceno 259.075,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči
Republiki Sloveniji.
40. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Sušnik Valentinom, roj. 07.01.1932, stanujoč
Mlaška cesta 63, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi od Sušnik Valentina del zemljišča s parc. št. 329/7,
sadovnjak v pribliţni izmeri 8m2, vpisano v ZK vl. št. 765, k.o. Kokrica za ceno 86.358,00 SIT in povrne odškodnino
za ţično ograjo in vrtnice v višini 156.953,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
41. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Štempihar Mirkom, roj. 02.11.1946, stanujoč
Golniška cesta 75, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj izroča del zermljišča s parc. št. 335/2, sadovnjak v
pribliţni izmeri 22 m2, vpisano v ZK vl. št. 429, k.o. Kokrica za ceno 237.486,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo
mejo v višini 67.467,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
42. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Švegelj Joţefom, roj. 15.03.1922, stanujoč
Pokopališka ulica 28, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi od Švegelj Joţefa del zemljišča s parc. št. 78/4,
travnik v pribliţni izmeri 26 m2 in 73/1, travnik v pribliţni izmeri 104 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 4, k.o. Kokrica za
ceno 1.010.388,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
43. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Miklavčič Joţetom, roj. 14.04.1930, stanujoč
Mlaška cesta 98, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Miklavčič Joţeta kupi del zemljišča s parc. št. 450/5,
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travnik v pribliţni izmeri 39 m2, vpisano v ZK vl. št. 684, k.o. Kokrica za ceno 315.748,00 SIT in povrne odškodnino
za leseno ograjo v višini 48.083,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
44. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Miklavčič Francijem, roj. 18.08.1953, stanujoč
Golniška cesta 74, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi od Miklavčič Francija del zemljišča s parc. št.
454/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 4 m2 in 453/2, sadovnjak v pribliţni izmeri 46 m2, obe vpisani v ZK vl. št. 1281,
k.o. Kokrica za ceno 539.740,00 SIT in povrne odškodnino za ţivo mejo in jablane v višini 113.362,00 SIT in to
zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.
45. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo in Miklavčič Francem, roj. 04.10.1927, stanujoč
Golniška cesta 72, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi del zemljišča s parc. št. 453/13, sadovnjak v
pribliţni izmeri 23 m2, 455/2, travnik v pribliţni izmeri 33 m2 in 455/4, neplodno v pribliţni izmeri 11 m2, vse
vpisane v ZK vl. št. 606, k.o. Kokrica za ceno 718.934,00 SIT in povrne odškodnina za ciprese v višini 9.750,00SIT in
to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji.

B) Izročitev in prepustitev štirih (4) koles s pripadajočo opremo Policijski upravi Kranj v
last in posest
Mestna občina Kranj izroči in prepusti Policijski upravi Kranj v last in posest štiri (4) kolesa s
pripadajočo opremo v skupni vrednosti 573.427,41 SIT.
C) Prodaja zemljišča s parc. št. 873/4, 873/3, 874/1, 876/6, 875/1, 875/6, 876/8 in 890/1, vse k.o.
Kranj
1. Razveljavi se sklep št. 06800-0001/95-16S/382 BG z dne 2.7.1998.
2. Razveljavi se sklep št. 06801-02/98-16 S/234 MB z dne 22.4.1999.
3. Mestna občina Kranj za ceno 41.124.328,00 SIT proda zemljišče s parc. št. 873/4 v pribliţni
izmeri 20 m2, 873/3 v izmeri 342 m2, 874/1 v izmeri 1060 m2, 876/6 v pribliţni izmeri 2270
m2, 875/1 v izmeri 3161 m2, 875/6 v pribliţni izmeri 15 m2, 876/8 v pribliţni izmeri 20 m2 in
890/1 v pribliţni izmeri 100 m2, vse k.o. Kranj, v pribliţni skupni izmeri 6.988 m2, Fakulteti
za organizacijske vede. Mestna občina Kranj poleg zniţane kupnine, odstopi 1.500 m2 tega
zemljišča brezplačno. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi Fakulteta za organizacijske vede.
4. Mestna občina Kranj bo kot svoj vloţek za novogradnjo Srednje ekonomske in upravnoadministrativne šole izročila s pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske pravice Ministrstvu
za šolstvo in šport na Zlatem polju, k.o. Kranj, in sicer del zemljišča s parc. št. 893/1 in 894 v
skladu z normativi za gradnjo tega objekta.
D) Prodaja zemljišča s parc. št. 150/3, k.o. Rupa
Mestna občina Kranj za ceno 219.407,00 SIT proda zemljišče s parc. št. 150/3, gozd v izmeri 51
m2, vl. št. 61, k.o. Rupa, Pivk Tomaţu, Galetova 2, Kranj. Kupec nosi tudi stroške postopka.
E) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 162/1 k.o. Huje
Mestna občina Kranj za ceno 2.455.989,64 SIT proda del zemljišča s parc. št. 162/1, travnik v
pribliţni izmeri 52 m2, k.o. Huje, Ţivilom Kranj d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3. Kupec nosi
stroške postopka, vključno z odmero dela zemljišča s parc. št. 162/1, k.o. Huje in uredi tlakovanje
do pešpoti.
F) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 143 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 338.598,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije ne dan plačila
ne uveljavlja predkupne pravice za del nepremičnine parc. št. 143, vpisane v vl. št. 132, k.o. Kranj,
ki v naravi predstavlja poslovni lokal v 2. nadstropju, v skupni izmeri pribliţno 166 m2.
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G) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 16 k.o. Kranj – Martelak
Lea
Mestna občina Kranj za ceno 1.460.900,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za del
nepremičnine parc. št. 16, vpisane v vl. št. 315, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja klet v izmeri 22
m2 in dvorišče v izmeri 12 m2.
H) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 16 k.o. Kranj – Idriz Idrizi
in Jusufi Nurišaban
Mestna občina Kranj za ceno 9.416.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za del
nepremičnine parc. št. 16, vpisane v vl. št. 315, k.o. Kranj, ki v naravi predstavlja: v 1. nadstropju
sobo v izmeri 12,37 m2, črno kuhinjo v izmeri 10,25 m2, del sobe v površini pribliţno 4 m2,
kuhinjo v izmeri 17,57 m2, del hodnika v površini 8 m2, del balkona v površini 9,66 m2 ter v
pritličju del hodnika v izmeri 16,68 m2.
I) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 409/1 in 409/2 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino vl. št. 715, parc. št. 409/1,
poslovna stavba v izmeri 335 m2 in parc. št. 409/2, poslovna stavba v izmeri 157 m2, obe k.o.
Kranj.
10. KADROVSKE ZADEVE
1. JOŢETU JENŠTERLETU, univerzitetnemu diplomiranemu ekonomistu, rojenemu 24.5.1954,
stanujočemu Ţupančičeva ul. 2, Kranj, se podaljša funkcija vršilca dolţnosti direktorja Zavoda za
šport Kranj od 1.1.2001 do imenovanja direktorja.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
2. Ţupan oziroma občinska uprava naj preveri svoje strateške poglede na odmiranje starega
mestnega jedra in, da se ugotovi, s katerimi dokumenti se ta problem lahko ureja; v kolikor pa taki
dokumenti formalno še ne obstajajo, naj se jih čimprej pripravi.

21. seja Sveta MOK – 31.1.2001
2. ODLOK O INŠPEKCIJSKEM IN REDARSKEM NADZORSTVU V MESTNI OBČINI
KRANJ - PREDLOG
Sprejme se Odlok o inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu v Mestni Občini Kranj.
3. ODLOK O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE
POVRŠINE IN POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI POSTOPEK
(ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 2001.

64
4. SPREMEMBA PRAVILNIKA O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – HITRI
POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Sprememba Pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem.
5. DOLOČITEV NOVIH EKONOMSKIH CEN PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO
VZGOJO ZA VZGOJNOVARSTVENO DEJAVNOST
Sprejme se Sklep o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcih na območju Mestne
občine Kranj.
6. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE NAJEMNINE V STANOVANJIH IN NAJNUJNEJŠIH
BIVALNIH PROSTORIH V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se Sklep o določitvi najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti
Mestne občine Kranj.
8. DOPOLNITVE DOGOVORA O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŢENJSKO
PRAVNIH RAZMERIJ V ZVEZI Z DELITVIJO PREMOŢENJA BIVŠE OBČINE
KRANJ NA DAN 31.12.1994 - PREDLOG
1. Sprejmejo se Dopolnitve Dogovora o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v
zvezi z delitvijo premoţenja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994.
2. Sprejme se Dogovor o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo
premoţenja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994 – prečiščeno besedilo.
9.

PREMOŢENJSKE ZADEVE

A) Nakup stanovanj
Sredstva, ki so v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 namenjena nakupom stanovanj, se
po potrebi prerazporedi za namen: »gradnja stanovanj«.
C) Odkup skupnih kletnih prostorov v Kranju, Gogalova ulica 3
Mestna občina Kranj soglaša s prodajo dela skupnega kletnega prostora na naslovu Gogalova 3,
Kranj, Mašič Sonji, Gogalova 3, Kranj in sicer za kupnino 60.878,20 SIT oziroma revalorizirano
vrednost v skladu z rastjo ţivljenjskih stroškov na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi s to prodajo (sestavo pogodbe, davke, notarske overitve, vpis v zemljiško
knjigo…) nosi kupec.
E) Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 39, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 102.000 DEM, v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalnem
tečaju Nove ljubljanske banke d.d. na dan plačila, ne uveljavlja predkupne pravice za
nepremičnino na Tavčarjevi ul. 11, Kranj, parc. št. 39 v deleţu 42/126, vl. št. 2134, k.o. Kranj.
F) Odškodninski zahtevek g. Antona Sušnika, Jezerska c. 43, Kranj
Mestna občina Kranj sklene pogodbo o odškodnini z Antonom Sušnikom, Jezerska cesta 43, 4000
Kranj, s katero kot odškodnino za izgubljena zemljišča v skupni pribliţni izmeri 283 m2 izroči
Antonu Sušniku, v last in posest del zemljišča parc. št. 69/5 k.o. Primskovo v pribliţni izmeri 283
m2.
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10. KADROVSKE ZADEVE – PREDLOG ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ
Gospod BORUT VESELKO, Ţidovska steza 1, Ljubljana, po poklicu doktor medicine in
univerzitetni diplomirani igralec, s e i m e n u j e za ravnatelja Prešernovega gledališča Kranj
od 1.2.2001 za mandatno dobo 5 let.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!

22. seja Sveta MOK – 28.2.2001
2. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Statuta Mestne občine Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
3. POSLOVNIK SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZIRANJU
POMOČI NA DOMU IN MERILIH ZA OPROSTITEV PLAČIL STORITEV – HITRI
POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in
merilih za oprostitev plačil storitev.
5. ODLOK O USTANOVITVI LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE KOKRA –
PREDLOG, ODLOK O DOLOČITVI VIŠINE IN NAČINU PLAČEVANJA ČLANARINE
JAVNEMU ZAVODU LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA KOKRA – PREDLOG
TER ODLOK O TURISTIČNI TAKSI – PREDLOG
1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Kokra.
2. Sprejme se Odlok o določitvi višine in načinu plačevanja članarine Javnemu zavodu Lokalna
turistična organizacija Kokra.
3. Sprejme se Odlok o turistični taksi.
6. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 11 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 10.387.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za enosobno
stanovanje v 2. nadstropju objekta Tavčarjeva ulica 22, Kranj, ki stoji na parc. št. 11, vl. št. 329,
k.o. Kranj, in obsega: sobo v izmeri 28,50 m2, kopalnico in stranišče 6,33 m2, predprostor 5,56
m2, klet 1,40 m2 in predprostor 2,46 m2, v skupni izmeri 44,2 m2, katerega lastnica je Taber
Tanja.
B. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 27 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 49.500.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino
vl. št. 265, vpisano v z.k. telo II, hiša na parc. št. 27, brez zemljišča in z.k. telo I, parc. št. 27
stavbišče, k.o. Kranj, ki predstavlja poslovno hišo na naslovu Maistrov trg 6 v Kranju in obsega: v
pritličju poslovni prostor, v prvem nadstropju pisarno in v mansardi dve sobi, katere lastnik je 4N
Sp. Brnik d.o.o.

66
C. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 78 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 1.641.750,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za lokal v izmeri
35 m2, v 1. nadstropju stanovanjsko-poslovnega objekta na naslovu Cankarjeva ulica 5, Kranj, ki
stoji na parc. št. 78, vl. št. 215, k.o. Kranj, katerega lastnik je Belprint d.o.o., Kuratova 50, Kranj.
D. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 191/1, 191/2 in 354/4 k.o.
Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 71.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino
vl. št. 94, vpisano v z.k. telo II, hiša na parc. št. 191/1, brez zemljišča in z.k. telo I, parc. št. 191/1,
stavbišče, parc. št. 191/2, vrt in parc. št. 354/4, sadovnjak, vse k.o. Kranj, ki predstavlja poslovno
stanovanjsko hišo na naslovu Tomšičeva ulica 2, Kranj in obsega: poslovni prostor v pritličju v
izmeri 64,25 m2 (za ceno 14.046.301,50 SIT), enosobno stanovanje št. 1 v pritličju v izmeri 40,65
m2 (za ceno 6.836.315,40 SIT), dvosobno stanovanje št. 2 v 1. nadstropju v izmeri 77,60 m2 (za
ceno13.526.242,60 SIT), dvosobno stanovanje št. 3 v 1. nadstropju v izmeri 58,50 m2 (za ceno
9.618.309,10 SIT), stanovanje št. 4 – garsonjero v mansardi v izmeri 28,30 m2 (za ceno
6.397.211,90 SIT), stanovanje št. 5 – garsonjero v mansardi v izmeri 30,20 m2 (za ceno
6.362.260,10 SIT), enosobno stanovanje št. 6 v mansardi v izmeri 55,60 m2 (za ceno 9.272.453,60
SIT) in leseno vrtno uto z zemljiščem (za ceno 1.821.641,30 SIT), ki je last Klemenčič
Maksimiljana, Pot pomorščakov 20, Portoroţ.
E. Odkup skupnih podstrešnih prostorov v Kranju, Ţupančičeva 21
1. Razveljavi se sklep, sprejet na 19. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 15.11.2000, št. 0680102/98-349-2/01.
2. Mestna občina Kranj soglaša s prodajo dela skupnega podstrešnega prostora na naslovu
Ţupančičeva 21, Kranj, Oštarijaš Romanu, Kidričeva 21, Kranj in Omejec Igorju, Smledniška
cesta 128, Kranj in sicer za kupnino 1.084.219,77 SIT oziroma revalorizirano vrednost v
skladu z rastjo ţivljenjskih stroškov na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške v zvezi s to prodajo (sestavo pogodbe, davke, notarske overitve, vpis v zemljiško
knjigo…) nosita kupca.
F. Prodaja dela poslovnega prostora na Delavski cesti 10 v Kranju, v deleţu 13/100,
stoječega na zemljišču parc. št. 1177/10, vpisanega v vl. št. 1826, k.o. Straţišče
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 20.144.186,00 SIT nepremičnino na
Delavski cesti 10 v Kranju, v deleţu 13/100, stoječo na zemljišču parc. št. 1177/10, vpisano v vl.
št. 1826, k.o. Straţišče.
G. Prodaja poslovnega prostora na Cesti 1. maja 5 v Kranju, v izmeri 68,26 m2, stoječega na
zemljišču parc. št. 157/1, vpisanega v vl. št. 101, k.o. Huje
Mestna občina Kranj proda druţbi Altamacommerce d.o.o., Cesta 1. maja 5, Kranj, ki jo zastopa
direktorica Lapajne Alenka nepremičnino na Cesti 1. maja 5 v Kranju, v izmeri 68,26 m2, stoječo
na zemljišču parc. št. 157/1, vpisano v vl. št. 101, k.o. Huje, za ceno 6.817.847,00 SIT.
H. Prodaja poslovnega prostora na Kidričevi 47 v Kranju, v izmeri 38,32 m2, stoječega na
zemljišču parc. št. 893/3, vpisanega v vl. št. 2116, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.042.311,00 SIT nepremičnino na
Kidričevi 47 v Kranju, v izmeri 38,32 m2, stoječo na zemljišču parc. št. 893/3, vpisano v vl. št.
2116, k.o. Kranj.
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I. Prodaja poslovnega prostora na Kidričevi 47a v Kranju, v izmeri 46,14 m2, stoječega na
zemljišču parc. št. 893/3, vpisanega v vl. št. 2116, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 12.078.698,00 SIT nepremičnino na
Kidričevi 47a v Kranju, v izmeri 46,14 m2, stoječo na zemljišču parc. št. 893/3, vpisano v vl. št.
2116, k.o. Kranj.
J. Prodaja poslovnega prostora na Ţupančičevi ulici 4 v Kranju, v izmeri 44,74 m2,
stoječega na parc. št. 157/1, vpisanega v vl. št. 101, k.o. Huje
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 7.989.673,00 SIT nepremičnino na
Ţupančičevi ulici 4 v Kranju, v izmeri 44,74 m2, stoječo na zemljišču parc. št. 157/1, vpisano v vl.
št. 101, k.o. Huje.
K. Pogodba o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim in izvzem zemljišča parc. št.
252/2 in 267/2 k.o. Struţevo iz javnega dobra
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 252/2 pot v izmeri 470 m2 in
267/2 pot v izmeri 426 m2, obe k.o. Struţevo.
2. Mestna občina Kranj sklene z Exotermom d.d. pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja
z dejanskim, s katero prenese zemljišča s parc. št. 170/5 travnik v izmeri 530 m2, parc. št.
172/4 travnik v izmeri 146 m2, obe vpisani v vl. št. 42, del parc. št. 172/1 travnik v pribliţni
izmeri 250 m2, parc. št. 172/5 travnik v izmeri 340 m2, vpisani v vl. št. 218, parc. št. 252/2 pot
v izmeri 470 m2 in 267/2 pot v izmeri 426 m2, trenutno še vpisani v seznam I kot javno dobro,
po izvzemu iz javnega dobra pa vpisani v nov vloţek, vse k.o. Struţevo in parc. št. 182/3
nerodovitno v izmeri 324 m2, vpisani v vl. št. 56, k.o. Okroglo v last Exotermu d.d.
Exoterm d.d. se s pogodbo zavezuje vpisati v zemljiško knjigo pravico do brezplačnega
prenosa dela zemljišč parc. št. 185/2, 181/2, 184 in 175/1, vse k.o. Struţevo, v korist Mestne
občine Kranj.
L. Prodaja dela zemljišča parc. št. 209/2, 210, 212/2, 216/5, 211/1 in 209/1 k.o. Klanec in
podelitev sluţnosti na delu zemljišča parc. št. 547/2, 210, 410, 212/2 in 216/5 k.o. Klanec
1. Mestna občina Kranj za ceno 77.935.525,00 SIT proda del zemljišča s parc. št. 209/2, 210,
212/2, 216/5, 211/1 in 209/1, v skupni pribliţni izmeri 2997 m2, k.o. Klanec, Domplanu,
druţbi za inţeniring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. Kranj, Bleiweisova 14.
Kupec nosi stroške postopka, vključno z odmero tega zemljišča.
2. Mestna občina Kranj sklene sluţnostno pogodbo za del zemljišča s parc. št. 547/2, 210, 410,
212/2 in 216/5 v skupni pribliţni skupni izmeri 636 m2, k.o. Klanec, za enkratno odškodnino
8.088.874,00 SIT z Domplanom, druţbo za inţeniring, nepremičnine, urbanizem in energetiko,
d.d. Kranj, Bleiweisova 14, za vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 215/4 in 211/2.
Domplan nosi stroške postopka, vključno z odmero tega zemljišča.
7. KADROVSKE ZADEVE
A. Predlog za imenovanje direktorja Zavoda za šport Kranj
JOŢE JENŠTERLE, Ţupančičeva ul. 2, Kranj, po poklicu univerzitetni diplomirani ekonomist, se
imenuje za direktorja Zavoda za šport Kranj od 1.3.2000 dalje za mandatno dobo 4 leta.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
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B. Kadrovski predlogi
I. Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje
JOŢE KOPOREC, rojen 1951, stanujoč Predoslje 102 A, Kranj, inţ. strojništva, zaposlen Sava
Tyres, Kranj,
se
imenuje
za člana Komisije za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
II. Predlog kandidatnih list za imenovanje predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svete
javnih zavodov: Gasilsko reševalna služba Kranj, Gorenjski muzej Kranj, Bolnišnica za
ginekologijo in porodništvo Kranj ter Srednja tekstilna, obutvena in gumarska šola Kranj
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Gasilsko
reševalna sluţba Kranj i m e n u j e j o :
1. MIRKO DRAKSLER, rojen 1960, stanujoč Drulovka 42 c, Kranj, strojni tehnik, zaposlen
Aligator d.o.o. Kranj
2. ALOJZ HAFNAR, rojen 1952, stanujoč Srednje Bitnje 61, Ţabnica, strojni tehnik, zaposlen
Iskra merilne naprave
3. ALOJZIJ JEŠE, rojen 1954, stanujoč Jama 26, Mavčiče, kmetovalec
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna sluţba Kranj!
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. BRANKO FAJDIGA, rojen 1950, stanujoč Janeza Puharja 1, Kranj, mag. kemije, zaposlen
Sava d.d. Kranj
2. DARINKA RAKOVEC, rojena 1948, stanujoča Rakovica 15, Zg. Besnica, univ. dipl. org.,
zaposlena EDC Kranj
3. DUŠA VEHOVEC PRAH, rojena 1932, stanujoča Stošičeva 3, Kranj, visoka izobrazbaslavistka, upokojenka
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj!
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Bolnišnica
za ginekologijo in porodništvo Kranj i m e n u j e :
VALENTINA ZAVRL, rojena 1973, stanujoča Podreča 87, Mavčiče, laboratorijski tehnik v
zdravstvu, zaposlena KC Ljubljana
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj!
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Srednja
tekstilna, obutvena in gumarska šola i m e n u j e :
MARIJA BUKOVNIK, rojena 1947, stanujoča Rupa 23, Kranj, usluţbenka, upokojenka
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Srednja tekstilna, obutvena in gumarska šola
Kranj!
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III. Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole Kranj
Ge. LIDIJI GRMEK ZUPANC, rojeni 5.5.1961, stanujoči Kopališka ul. 11, Kranj, zaposleni na
delovnem mestu v.d. ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole, katera se je kot edina
prijavila na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje k
imenovanju za ravnateljico Srednje poklicne in strokovne šole Kranj za naslednje mandatno
obdobje.

23. seja Sveta MOK – 28.3.2001
2. ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj s
pripombami, predlogi in vprašanji, podanimi v razpravi.
3. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2000 – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000 s prilogami.
4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2001 – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
1. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001.
Vsa vlaganja v infrastrukturo Komunalne cone II bodo transparentno prikazana najkasneje ob
sprejemu zaključnega računa za leto 2001 oziroma ob zaključku posla.
2. Najmanj vsa vlaganja v infrastrukturo Komunalne cone II se zaračunajo vsem investitorjem na
tem območju.
7. INFORMACIJA O GRADNJI SMUČARSKE SKAKALNICE GORENJA SAVA
Investitorstvo smučarske skakalnice Gorenja Sava se prenese iz Mestne občine Kranj na Smučarski
klub Triglav na podlagi pogodbe, v kateri se ugotovi deleţ vloţenih sredstev Mestne občine Kranj
kot solastninski deleţ za gradnjo smučarske skakalnice Gorenja Sava. Lastninski deleţi bodo
dokončno določeni ob zaključku gradnje v razmerju vloţenih sredstev
8. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Prodaja zemljišča parc. št. 452/10, vpisanega v vl. št. 710, k.o. Kranj, v skupni izmeri 2
m2
1. Mestna občina Kranj v skladu s 14. členom Zakona o stavbnih zemljiščih ne uveljavlja
predkupne pravice na zemljišču parc. št. 452/10, vpisanega v vl. št. 710, k.o. Kranj, v skupni
izmeri 2 m2.
2. Mestna občina Kranj proda Avto moto društvu Kranj, Koroška cesta 53 d, Kranj, zemljišče
parc. št. 452/10, vpisano v vl. št. 710, k.o. Kranj, v skupni izmeri 2 m2 za ceno 54.000,00 SIT.
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3. Na zemljišču parc. št. 452/10, vpisano v vl. št. 710 k.o. Kranj, v skupni izmeri 2 m2 se vknjiţi
sluţnostna pravica hoje in voţnje z vsemi prevoznimi sredstvi v korist zemljišča parc. št.
452/9, vpisanega v vl. št. 1725 k.o. Kranj, v skupni izmeri 20 m2.
B. Prodaja poslovnega prostora v Tomšičevi ulici 13 v Kranju, v izmeri 47,90 m2, stoječega
na zemljišču parc. št. 158/2, vpisanega v vl. št. 128, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 8.447.641,00 SIT nepremičnino v
Tomšičevi ulici 13 v Kranju, v izmeri 47,90 m2, stoječo na parc. št. 158/2, vpisano v vl. št. 128,
k.o. Kranj.
D) Pogodba o priznanju lastninske pravice na zemljišču parc. št. 212/3 in 214/4, obe k.o.
Rupa
Mestna občina Kranj sklene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo pogodbo o
brezplačnem prenosu 19/20 lastninske pravice na zemljišču parc. št. 212/3 dvorišče v izmeri 9210
m2, vpisane pri vl. št. 131 k.o. Rupa in parc. št. 214/4 pot v izmeri 408 m2, vpisane v vl. št. 57 k.o.
Rupa na Mestno občino Kranj in prenosu 1/20 lastninske pravice na objektu, ki je last Mestne
občine Kranj in stoji na predmetnem zemljišču na Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo.

Nadaljevanje 23. seje Sveta MOK – 16.5.2001
9. KADROVSKE ZADEVE
Imenuje
se
Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj v
naslednji sestavi:
1. Predsednik
Hubert Kukovec
Zoisova 3
4000 Kranj
2. Nam. predsednika Stanka Cesar Gogalova 5
4000 Kranj
3. Član
Senad Kurbegovič
Kebetova 35
4000 Kranj
4. Član
Primoţ Mohorič
Gubčeva 7
4000 Kranj
5. Član
Cvetka Gega
Gorenjskega odr.18 4000 Kranj
10. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE
KRANJ
I.
1. Iz splošne proračunske rezervacije se nameni 500.000,00 SIT za posodobitev oddelka Mavrica,
kateri v sklopu Kranjskih vrtcev deluje na osnovnem usposabljanju prizadete mladine.
2. Občinska uprava naj prouči moţnost ugodnejših prostorskih rešitev za oddelek Mavrica, zlasti
moţnost dostopa.
II.
1. Svet Mestne občine Kranj podpira utemeljitev in predlog podelitve drţavnega odlikovanja
Gimnaziji Kranj ob 100 letnici prve velike mature.
2. Svet predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da predlog in stališče Sveta MO Kranj
obravnava, dodatno utemelji, podpre in dopolnjen predlog posreduje Uradu Predsednika RS.
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III.
Občinska uprava naj pregleda stanje vseh prekopanih cestišč ob polaganju infrastrukture na
območju Mestne občine Kranj ter zadolţi izvajalce, za katere bo ugotovljeno, da dela na cestnem
telesu niso opravili tako, da bi bilo vzpostavljeno prvotno stanje, da to storijo v roku 30-ih dni.
V kolikor v tem roku to ne bi bilo izvedeno, se za izvedbo del zadolţi drugega izvajalca, stroške pa
plača prvotni izvajalec.
Občinska uprava naj v bodoče dosledno izvaja nadzor nad izvajalci pri povrnitvi cestišč v prvotno
stanje.
IV.
Mestna občina Kranj naj določi ustrezno lokacijo za izgradnjo parkirišč za avtoprevoznike.

24. seja Sveta MOK – 16.5.2001
3. PROGRAMSKE ZASNOVE ZA UREDITVENO OBMOČJE M 07/1 GORENJSKI
SEJEM – OSNUTEK
I. Pripombe, ki so jih podali svetniki v razpravi na 24. seji Sveta MOK dne 16.5.2001 pri
obravnavi točke: Programske zasnove za ureditveno območje M 07/1 Gorenjski sejem-osnutek, se
skupaj s tem osnutkom posredujejo v javno razgrnitev.
II.
1. Sprejme se osnutek programskih zasnov območja M 07/1 Gorenjski sejem. Osnutek
programskih zasnov se posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave sklepov v Uradnem listu RS v prostorih Mestne
občine Kranj in prizadetih krajevnih skupnostih. V času javne razgrnitve bo v prostorih Mestne
občine Kranj organizirana javna obravnava.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi Oddelek za okolje in prostor
Mestne občine Kranj.
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA- OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Kranja. Osnutek se posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave sklepov v Uradnem listu RS in sicer v prostorih
Mestne občine Kranj in prizadetih krajevnih skupnostih. V času javne razgrnitve bo v prostorih
Mestne občine Kranj organizirana javna obravnava.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi Oddelek za okolje in prostor
Mestne občine Kranj.
5. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Kranj.
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6. ODLOK O OPROSTITVI PLAČILA PRISPEVKA KOMUNALNE TAKSE – HITRI
POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o oprostitvi plačevanja komunalne takse s tem, da se v odlok zapiše še
naslednje:
1. Oprostitev se nanaša na uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori
za opravljanje gostinske dejavnosti na teh površinah do površine 40 m2 za posamezni poslovni
prostor. Za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori za opravljanje
gostinske dejavnosti na teh površinah, ki presegajo površino 40 m2, se komunalna taksa plača
v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 35/2000).
2. Do oprostitve ni upravičen tisti zavezanec, ki nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne
občine Kranj iz naslova zaračunanih komunalnih taks v Mestni občini Kranj.
3. Površino javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinske
dejavnosti na teh površinah, za območje starega mestnega jedra Kranja, je potrebno nazorno
označiti v skladu z grafično prilogo, ki jo vsebuje dovoljenje za postavitev gostinskega vrta.
7. SPREMEMBA PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
– HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se sprememba priloge št. 1 in priloge št. 2 Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v
najem (Ur. l. RS, št. 49/2000).
8. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Prodaja nepremičnine medetaţne stanovanjske hiše na Rotarjevi ulici 4 v Kranju, ki stoji
na zemljišču vl. št. 941, parc. št. 961/25, stanovanjska stavba v izmeri 119 m2, parc. št.
961/25, dvorišče v izmeri 32 m2, obe k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 20.912.222,00 SIT nepremičnino
medetaţno stanovanjsko hišo na Rotarjevi ulici 4 v Kranju, ki stoji na zemljišču vl. št. 941, parc.
št. 961/25 stanovanjska stavba v izmeri 119 m2 in parc. št. 961/25 dvorišče v izmeri 32 m2, obe
k.o. Kranj.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
B. Prodaja zemljišča parc. št. 276/7, 277/11 in dela zemljišča parc. št. 279/23, vse k.o.
Primskovo in menjava zemljišča parc. št. 277/10 in parc. št. 276/8, obe k.o. Primskovo –
DOPOLNJEN PREDLOG
1. Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Joţetom Boltezom, Cesta Staneta Ţagarja
58 c, Kranj, s katero zamenjata zemljišče parc. št. 277/10 dvorišče v izmeri 10 m2 in parc.
št. 276/8 travnik v izmeri 10 m2, obe k.o. Primskovo.
2. Mestna občina Kranj za ceno 18.178,37 SIT/m2 proda zemljišče parc. št. 276/7 travnik v
izmeri 26 m2 in parc. št. 277/11 travnik v izmeri 47 m2, obe k.o. Primskovo Joţetu
Boltezu, Cesta Staneta Ţagarja 58 c, Kranj.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi g. Joţe Boltez, Cesta
Staneta Ţagarja 58 c, Kranj.
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C. Prodaja 20 garaţ, ki stojijo na parc. št. 330/44, 330/45, 330/46, 330/47, 330/48, 330/49,
330/50, 330/51, 330/52, 330/53, 330/54, 330/55, 330/56, 330/57, 330/58, 330/59, 330/60, 330/61,
330/62, 330/63, vpisane v vl. št. 281, k.o. Golnik
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 37.132,00 SIT/m2 nepremičnine - 20
garaţ, ki stojijo na parc. št. 330/44, 330/45, 330/46, 330/47, 330/48, 330/49, 330/50, 330/51,
330/52, 330/53, 330/54, 330/55, 330/56, 330/57, 330/58, 330/59, 330/60, 330/61, 330/62, 330/63,
vpisane v vl. št. 281, k.o. Golnik, skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št. 330/41 v skupni
izmeri 600 m2, v sorazmernem idealnem deleţu glede na velikost garaţe, za ceno 15.907,51
SIT/m2
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosijo kupci.
D. Prodaja dela zemljišča parc. št. 370/1, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št. 53, v pribliţni izmeri
200 m2
Mestna občina Kranj proda Ani in Bogdanu Kukovič, stanujočima Golnik 97a, Golnik, del
zemljišča parc. št. 370/1, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št. 53, v pribliţni izmeri 200 m2 za ceno
8.668,00 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz
pogodbe nosi kupec.
E. Prodaja dela zemljišča parc. št. 370/1, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št. 53, v pribliţni izmeri
50 m2
Mestna občina Kranj proda Petru Likarju ml., stanujočemu Golnik 91, Golnik, del zemljišča parc.
št. 370/1, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 53, v pribliţni izmeri 50 m2 za ceno 8.668,00 SIT/m2.
Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
G. Prodaja nedokončanega poslovnega prostora v pritličju doma Krajevne skupnosti
Golnik, v izmeri 109,57 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 369/2, vpisanega v vl. št. 281,
k.o. Golnik, s funkcionalnim zemljiščem
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 14.952.868,00 SIT nepremičnino nedokončan poslovni prostor v pritličju doma Krajevne skupnosti Golnik, v izmeri 109,57 m2,
stoječo na zemljišču parc. št. 369/2, vpisano v vl. št. 281, k.o. Golnik, s funkcionalnim zemljiščem.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
H. Ponovna prodaja nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta z dvema garaţama in
drvarnico na naslovu Gasilska ulica 15 in 17, Kranj, stoječega na zemljišču parc. št.
200/1, k.o. Straţišče, vpisane v vl. št. 2078
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 32.422.779,00 SIT nepremičnino poslovno stanovanjski objekt v izmeri 298 m2, dvorišče v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje
v izmeri 81 m2 na naslovu Gasilska ulica 15 in 17, Straţišče pri Kranju, stoječo na zemljišču parc.
št. 200/1, k.o. Straţišče.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
I. Ponovna prodaja nepremičnine – dela poslovnega prostora na Delavski cesti 10 v Kranju,
v deleţu 13/100, stoječega na zemljišču parc. št. 1177/10, k.o. Straţišče, vpisanega v vl. št.
1826
Mestna občina Kranj proda Mercatorju Gorenjska, trgovskemu podjetju d.d., Kidričeva cesta 54,
4220 Škofja Loka nepremičnino – del poslovnega prostora na Delavski cesti 10 v Kranju, v deleţu
13/100, stoječo na zemljišču parc. št. 1177/10, k.o. Straţišče, vpisano v vl. št. 1826, za ceno
14.100.931,00 SIT.
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Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
J. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v Ul. Janka Puclja 9 v Kranju, v izmeri
34,28 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 204/1, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 751
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 8.937.317,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v Ul. Janka Puclja 9 v Kranju, v izmeri 34,28 m2, stoječo na zemljišču parc. št.
204/1, k.o. Klanec, vpisano v vl. št. 751.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe
nosi kupec.
K. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 15 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 125.000,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
kar na dan 24.2.2001 znaša 13.838.000,00 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice za stanovanje št. 3
v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Tavčarjeva ul. 16, ki stoji na parc. št. 15, vl. št. 2265,
k.o. Kranj, katere lastnik je Miloš Štempihar.
L. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 165 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 18.800.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za trosobno
stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva ulica 37, Kranj, ki stoji na
parc. št. 165, vl. št. 59, k.o. Kranj, katerega lastnik je Darko Repovţ.
M. Zagotavljanje zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture v Komunalni coni II na
Primskovem v Kranju
I.
1. Mestna občina Kranj kupi od Jeršin Antonije, Jezerska cesta 2, Kranj, del zemljišča parc. št. 1321,
njiva, vpisanega v vl. št. 640, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 136 m2 po 180 DEM/m2 (sto
osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za nemško marko na dan plačila).
2. Mestna občina Kranj kupi od Studen Vide, Hrib 21, Preddvor, del zemljišča parc. št. 1320/1, njiva,
vpisanega v vl. št. 22, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 838 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset
nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško
marko na dan plačila).
3. Mestna občina Kranj kupi od Potočnik Jere, Jezerska cesta 31, Kranj, del zemljišča parc. št. 1319/1,
njiva, vpisanega v vl. št. 727, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 283 m2 po 180 DEM/m2 (sto
osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za nemško marko na dan plačila).
4. Mestna občina Kranj kupi od Kocjan Vladimire, Roţančeva cesta 6, Ljubljana in Kocjan Matjaţa,
Adamičeva ul. 6, Ljubljana, del zemljišča parc. št. 1318/1, njiva, vpisanega v vl. št. 247, k.o.
Primskovo, v pribliţni izmeri 377 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
5. Mestna občina Kranj kupi od Arhar Antona, Kurirska pot 19, Kranj (roj. 1932) in Arhar Antona,
Kurirska pot 19, Kranj (roj. 1904), del zemljišča parc. št. 1317/1, njiva, vpisanega v vl. št. 557, k.o.
Primskovo, v pribliţni izmeri 533 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
6. Mestna občina Kranj kupi od Destilata d.o.o., Dunajska 50, Ljubljana, del zemljišča parc. št. 1320/2,
njiva, parc. št. 1319/2, njiva, vpisanega v vl. št. 1398 in parc. št. 1318/2, njiva, parc. št. 1317/2, njiva,
vpisanega v vl. št. 1397, vse k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 297 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset
nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško
marko na dan plačila).
7. Mestna občina Kranj kupi od Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, Naklo, del zemljišča parc. št. 1316,
njiva, parc. št. 1315, njiva, parc. št. 1314, njiva in parc. št. 1312, njiva, vpisanega v vl. št. 1376, k.o.
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Primskovo, v pribliţni izmeri 2077 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj kupi od Ovsenik Alojza, Jezerska cesta 108c, Kranj, del zemljišča parc. št. 1311,
njiva in parc. št. 1285, njiva, vpisanega v vl. št. 833 k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 2216 m2 po 180
DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj kupi od Elektro Gorenjska d.d, Bleiweisova 6, Kranj, del zemljišča parc. št. 1307,
pot, vpisanega v vl. št. 1095, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 100 m2 po 180 DEM/m2 (sto
osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj kupi od Pirc Ljudmile, Letališka ul. 22, Šenčur, del zemljišča parc. št. 1288,
njiva, vpisanega v vl. št. 277, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 69 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset
nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško
marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj kupi od Podjed Ljudmile, Britof 97, Kranj, del zemljišča parc. št. 1323, njiva,
vpisanega v vl. št. 1399, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 3064 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset
nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško
marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj kupi od Poslovnega sistema Mercator, Dunajska 107, Ljubljana, del zemljišča
parc. št. 1322, njiva, vpisanega v vl. št. 1401, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 878 m2 po 180
DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Avtotehno, Celovška cesta 175, Ljubljana, in sicer se
del zemljišča parc. št. 1304, pot v pribliţni izmeri 100 m2, k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine
Kranj zamenja za del zemljišča parc. št. 1273, njiva in parc. št. 1277, njiva, v skupni pribliţni izmeri
140 m2, ki je last Avtotehne Ljubljana, razliko v kvadraturi bo Mestna občina Kranj plačala Avtotehni
Ljubljana po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Sovenije za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Le-tehniko d.o.o., Šuceva ul. 27, Kranj, in sicer se
del zemljišča parc. št. 1304, pot in parc. št. 1306, njiva, obe k.o. Primskovo, v skupni pribliţni izmeri
2.555 m2, ki je v lasti Mestne občine Kranj zamenja za del zemljišča parc. št. 1305/2, parkirišče in
parc. št. 1310, njiva v skupni pribliţni izmeri 2.555 m2, ki je last Le.tehnike d.o.o., v primeru razlike v
kvadraturi na podlagi dokončne odmere, se razlika poračuna po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških
mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Sovenije za nemško marko na
dan plačila).
Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Rono d.o.o. Kranj, V. Šinkovčeve 11, Kranj, in sicer
se del zemljišča parc. št. 1304, pot in parc. št. 1308, njiva, v skupni pribliţni izmeri 1080 m2, obe k.o.
Primskovo, ki je v lasti Mestne občine Kranj zamenja za del zemljišča parc. št. 1305/1, parkirišče v
pribliţni izmeri 210 m2, ki je last Rone d.o.o., razliko v kvadraturi bo Rona d.o.o. plačala Mestni
občini Kranj po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z KGZ Slogo z.o.o., Šuceva 27, Kranj, in sicer se del
zemljišča parc. št. 1304, pot v pribliţni izmeri 160 m2, k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine
Kranj zamenja za del zemljišča parc. št. 1305/3, parkirišče, parc. št. 1300, njiva, parc. št. 1299, njiva,
parc. št. 1284, njiva, parc. št. 1283, njiva, parc. št. 1282, njiva, parc. št. 1281, njiva in parc. št. 1280,
njiva, v skupni pribliţni izmeri 4.837 m2, ki je last KGZ Sloge z.o.o., razliko v kvadraturi bo Mestna
občina Kranj plačala KGZ Slogi z.o.o. po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Rimokatoliškim ţupnijstvom Primskovo, in sicer se
del zemljišča parc. št. 1304, pot v pribliţni izmeri 76 m2, k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine
Kranj zamenja za del zemljišča parc. št. 1298, funkcionalni objekt, v skupni pribliţni izmeri 6 m2, ki je
last Rimokatoliškega ţupnijstva Primskovo, razliko v kvadraturi bo Rimokatoliško ţupnijstvo
Primskovo plačala Mestni občini Kranj po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
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18. Kosec Anton, Šuceva 27, Kranj Kranj kupi od Mestne občine Kranj, del zemljišča parc. št. 1304, pot v
pribliţni izmeri 32 m2, k.o. Primskovo, po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).

II. Mestna občina Kranj pomaga Prostovoljnemu gasilskemu društvu Primskovo pri izgradnji
gasilskega doma.
N. Razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja razvoja demografsko ogroţenih območij
v Republiki Sloveniji za leto 2001
Mestna občina Kranj kandidira, upoštevajoč program razvoja demografsko ogroţenih območij v
občini Kranj, na razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja razvoja demografsko ogroţenih
območij v Republiki Sloveniji za leto 2001 z vlogo za sofinanciranje obnove ceste LC 183020
Kranj – Besnica – Nemilje – Podblica v naselju Podblica.

25. seja Sveta MOK – 27.6.2001
3. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALNEM SISTEMU V MESTNI OBČINI
KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj.
4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2001 – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
I. V predlogu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 se
spremeni 1. člen tako, da se:
- v vrstici I. Skupaj prihodki znesek »6.082.555 tisoč Sit« nadomesti z zneskom
»6.092.555 tisoč Sit« in
- v vrstici II. Skupaj odhodki znesek »6.630.812 tisoč Sit« nadomesti z zneskom
»6.640.812 tisoč Sit«.
V predlogu konsolidirane bilance prihodkov in odhodkov se v postavki 70 700 7000 – dohodnina v
stolpcu 11 znesek »3.099.790 tisoč Sit« nadomesti z zneskom »3.109.790 tisoč Sit«. Med odhodki
se v postavki 41 413 4133 v stolpcu 13 znesek »1.096.116 tisoč Sit« nadomesti z zneskom
»1.106.116 tisoč Sit«.
Smiselno enake spremembe se opravijo v predlogu bilance prihodkov in odhodkov MOK in sicer
tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.
V predlogu posebnega dela proračuna po uporabnikih se v postavki 14 1403 41 413 4133 413302037 Dotacije športnim klubom in društvom v stolpcu 13 znesek »130.000 tisoč Sit« nadomesti z
zneskom »140.000 tisoč Sit«.
II. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 s
sprejetim amandmajem in pripombami Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.
5. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine
Kranj.
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6. ZBIRNA PREMOŢENJSKA BILANCA MESTNE OBČINE KRANJ NA DAN 31.12.2000
Svet Mestne občine Kranj sprejema zbirno premoţenjsko bilanco Mestne občine Kranj za leto
2000.
7. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Mršek Arh Marijo Magdaleno, roj. 14.10.1936, Stanovšek Ano, roj. 23.11.1942, obe stanujoči
Gosposvetska 4, 4000 Kranj in Mršek - Černigoj Olgo, roj. 26.09.1951, stanujočo Studeno 7, 6230
Postojna, s katero Mestna občina Kranj od Mršek - Arh Marije Magdalene, Stanovšek Ane in
Mršek - Černigoj Olge kupi del zemljišča parc. št. 643/1, k.o. Kranj, gozd v pribliţni izmeri 3 m2,
vpisanega v vl. št. 1486, za ceno 1.208,00 SIT/m2 in povrne odškodnino za predelavo vhoda v
višini 19.343,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Naglič
Marijo, roj. 23.09.1933, stanujočo Cesta na Brdo 22, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Naglič Marije kupi del zemljišča parc. št. 638, k.o. Kranj, njivo v pribliţni izmeri 134 m2,
vpisanega v vl. št. 606, za ceno 2.015,16 SIT/m2 in to zemljišče brezplačno izroči Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za promet.
3. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Toporiš
- Stipanovič Tatjano, roj. 03.06.1958 in Stipanovič Marjanom, roj. 12.09.1951, oba stanujoča
Golniška cesta 121, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Toporiš - Stipanovič Tatjane in
Stipanovič Marjana kupi del zemljišča parc. št. 449/5, k.o. Kokrica, njiva v pribliţni izmeri 29 m2
in 449/4, travnik v pribliţni izmeri 16 m2, obe vpisani v vl. št. 1478, za ceno 13.493,00 SIT/m2 in
povrne odškodnino za uničeno asfaltno površino v višini 134.225,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
4. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Toporiš
- Stipanovič Tatjano, roj. 03.06.1958, stanujoča Golniška cesta 121, 4000 Kranj in Toporiš Marijo,
roj. 30.04.1932, stanujočo Golniška cesta 119, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Toporiš - Stipanovič Tatjane in Toporiš Marije kupi del zemljišča parc št. 449/3, k.o. Kokrica,
dvorišče v pribliţni izmeri 24 m2 in 449/2, k.o. Kokrica, travnik v pribliţni izmeri 4 m2, obe
vpisani v vl. 479 za ceno 16.212,53 SIT/m2 in povrne odškodnino za uničeno asfaltno površino v
višini 397.704,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
5. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Krţan
Joţefom, roj. 02.02.1952 in Krţan Marjanom, roj. 26.12.1954, oba stanujoča Golniška cesta 26,
4000 Kranj, s katero Mestna občina od Krţan Joţefa in Krţan Marjana kupi del zemljišča parc. št.
320/9, sadovnjak v pribliţni izmeri 8 m2 in 320/20, k.o. Kokrica, sadovnjak v pribliţni izmeri 16
m2, obe vpisani v vl. št. 922, za ceno 13.493,00 SIT/m2 in povrne odškodnino za odstranjeno
ograjo, uničeno tlakovano dvorišče in odstranjene okrasne rastline v višini 253.443,00 SIT in to
zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
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6. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Kriţaj
Mihaelo, roj. 26.09.1951 in Švegelj Frančiško, roj. 28.03.1946, obe stanujoči Golniška cesta 44,
4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Kriţaj Mihaele in Švegelj Frančiške kupi del
zemljišča s parc. št. 330/2, k.o. Kokrica, dvorišče v pribliţni izmeri 11 m2, vpisanega v vl. št. 396,
za ceno 13.493,45 SIT/m2 in povrne odškodnino za odstranjeno ţivo mejo in odstranjeno sadno
drevje v višini 202.000,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu
za promet.
7. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Ajdovec Marinko, roj. 30.07.1956 in Ajdovec Ivanom, roj. 06.08.1950, oba stanujoča Golniška
cesta 42a, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Ajdovec Marinke in Ajdovec Ivana kupi
del zemljišča parc. št. 327/1, k.o. Kokrica, dvorišče v pribliţni izmeri 29 m2, vpisanega v vl. št.
1264, za ceno 13.493,50 SIT/m2 in povrne odškodnino za odstranjeno ţivo mejo in odstranjeno
sadno drevje v višini 277.500,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za promet.
8. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Levičnik Bojanom, roj. 09.03.1944, stanujočim Janševa ul. 5a, 4240 Radovljica in Levičnik
Kazimir Ţivkom, roj. 17.02.1948, stanujočim C. na Rupo 17, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj od Levičnik Bojana in Levičnik Kazimir Ţivka kupi del zemljišča parc. št. 320/8, k.o.
Kokrica, pašnik v pribliţni izmeri 4 m2, vpisanega v vl. št. 366, za ceno 6.476,75 SIT/m2 in to
zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
9. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Stipanovič Brankom, roj. 24.04.1949, stanujočim Močnikova ul. 8, 1000 Ljubljana, s katero
Mestna občina Kranj od Stipanovič Branka kupi del zemljišča parc. št. 449/6, k.o. Kokrica, pašnik
v pribliţni izmeri 123 m2, vpisanega v vl. št. 1263, za ceno 11.891,15 SIT/m2 in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
10. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Đenadič Štefanijo, roj. 28.07.1932, Đenadič Neveno, roj. 06.02.1956 in Vukanc Mileno, roj.
26.12.1952, vse stanujoče Golniška c. 10, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Đenadič
Štefanije, Đenadič Nevene in Vukanc Milene kupi del zemljišča parc. št. 33/3, k.o. Kokrica, njiva
v pribliţni izmeri 59 m2, vpisanega v vl. št. 961, za ceno 13.493,44 SIT/m2 in povrne odškodnino
za odstranjeno ţivo mejo, odstranjeno okrasno drevje in odstranjen betonski jašek v višini
423.620,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
11. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Mladen Mihaljinacom, roj. 03.04.1935, stanujočim Golniška c. 4, 4000 Kranj, Vegnuti Joţetom,
roj. 21.02.1925, stanujočim Golniška c. 8, 4000 Kranj, Fende Vidom, roj. 14.06.1938, stanujočim
Pokopališka ul. 3, 4000 Kranj, Jarc Joţico, roj. 16.06.1954, stanujočo Strahinj 18, 4202 Naklo,
Brekan Magdaleno, roj. 18.07.1930, stanujočo Tomaţičeva ul. 16, 4000 Kranj, Bokalj Jelko, roj.
24.07.1967, stanujočo Pokopališka ul. 4, 4000 Kranj in Štular Berto, roj. 14.12.1956, stanujočo
Zelenica 6, 4290 Trţič, s katero Mestna občina od Mladen Mihaljinaca, Vegnuti Joţeta, Fende
Vida, Jarc Joţice, Brekan Magdalene, Bokalj Jelke in Štular Berte kupi del zemljišča parc. št. 33/1,
sadovnjak v pribliţni izmeri 10 m2, vpisanega v vl. št. 954, k.o. Kokrica za ceno 6.476,90 SIT/m2
in povrne odškodnino za uničene asfaltne površine v višini 99.426,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
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12. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Mekiš
Justino, roj. 10.11.1928, stanujočo Golniška c. 57, Mekiš Antonom, roj. 11.06.1929, stanujočim
Golniška c. 54, Mekiš Dušanom, roj. 23.02.1955, stanujočim Golniška c. 54, Potočnik Vinkom,
roj. 01.08.1949, stanujočim Golniška c. 52 in Potočnik Valentino, roj. 06.06.1951, stanujočo
Golniška c. 52, vsi 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Mekiš Justine, Mekiš Antona,
Mekiš Dušana, Potočnik Vinka in Potočnik Valentine kupi de zemljišča parc. št. 331/4, k.o.
Kokrica, njiva v pribliţni izmeri 13 m2, vpisanega v vl. št. 1028, za ceno 6.476,90 SIT/m2 in
povrne odškodnino za uničene asfaltne površine v višini 79.541,00 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
13. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Sušnik Janezom, roj. 05.07.1964, stanujočim Golniška c. 123, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj od Sušnik Janeza kupi del zemljišča parc. št. 449/7, k.o. Kokrica, njiva v pribliţni izmeri 38
m2, vpisanega v vl. št. 1482, za ceno 9.658,50 SIT/m2 in povrne odškodnino za poškodovano
dvorišče in odstranjeno sadno drevje v višini 222.500,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči
Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
14. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Benedičič Ladislavom, roj. 13.06.1941, stanujočim Golniška c. 78, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj od Benedičič Ladislava kupi del zemljišča parc. št. 453/3, k.o. Kokrica, sadovnjak v
izmeri 17 m2, vpisanega v vl. št. 455, za ceno 13.616,00 SIT/m2 in povrne odškodnino za
odstranjena ţelezna vrata in odstranjeno ţivo mejo v višini 494.762,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
15. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Šmid
Antonijo, roj. 20.01.1924, stanujočo Golniška c. 80, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Šmid Antonije kupi del zemljišč parc. št. 453/8, njiva v pribliţni izmeri 4 m2 in parc. št. 453/6,
k.o. Kokrica, sadovnjak v pribliţni izmeri 16 m2, obe vpisani v vl. št. 500, za ceno 13.616,00
SIT/m2 in povrne odškodnino za odstranjeno ţivo mejo in uničena ţelezna vrata v višini
387.267,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
16. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Kern
Francem, roj. 04.10.1928, stanujočim C. na Brdo 49, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Kern Franca kupi del zemljišča parc. št. 642, ko.o. Kranj, travnik v pribliţni izmeri 854 m2,
vpisanega v vl. št. 567, za ceno 2015,15 SIT/m2 in to zemljišče brezplačno izroči Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za promet.
17. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Gregorc Marijo, roj. 02.01.1925, stanujočo Partizanska pot 3, 4000 Kranj in Kern Francem, roj.
04.10.1928, stanujočim C. na Brdo 49, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Gregorc
Marije in Kern Franca kupi del zemljišča parc. št. 647, k.o. Kranj, njiva v pribliţni izmeri 12 m2,
vpisanega v vl. št. 566, za ceno 2.015,17 SIT/m2 in povrne odškodnino za predelavo uvoza v višini
13.097,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
B. Prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč na Mlaki – Grič parc. št. 143/27, gozd v izmeri 447
m2, parc. št. 144/3, pašnik v izmeri 697 m2, parc. št. 144/5, pašnik v izmeri 573 m2, parc. št.
144/6, pašnik v izmeri 495 m2, parc. št. 145/8, gozd v izmeri 676 m2, vseh vpisanih v vl. št.
780, k.o. Vojvodin boršt I.
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 15.687,53 SIT/m2 nezazidana stavbna
zemljišča na Mlaki – Grič parc. št. 143/27, gozd v izmeri 447 m2, parc. št. 144/3, pašnik v izmeri
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697 m2, parc. št. 144/5, pašnik v izmeri 573 m2, parc. št. 144/6, pašnik v izmeri 495 m2, parc. št.
145/8, gozd v izmeri 676 m2, vsa vpisana v vl. št. 780, k.o. Vojvodin boršt I..
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosijo kupci.
C. BIZJAK RUDOLF – dogovor o odškodnini
Mestna občina Kranj izplača pravnim naslednikom po upravičencu Joţefu Bizjaku za
nacionalizirano zemljišče parc. št. 66 in 71/2 k.o. Huje ter parc. št. 352 k.o. Čirče za del, ki ga je
moţno vrniti v naravi v izmeri 5.950 m2, tolarsko protivrednost 565.250 DEM, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
Mestna občina Kranj nima po izplačilu te odškodnine v zvezi z denacionalizacijo navedenih
zemljišč do pravnih naslednikov upravičenca nobenih obveznosti več, kar pravni nasledniki
upravičenca v pogodbi izrecno potrdijo in se s tem strinjajo. Pravni nasledniki upravičenca se v
pogodbi izrecno odpovedujejo pravici do vlaganja kakršnihkoli pravnih sredstev zoper vse odločbe
izdane v denacionalizacijskih postopkih, ki se nanašajo na zemljišča, ki so predmet te odškodnine.
D. FAJFAR FRANC – dogovor o odškodnini
Mestna občina Kranj izplača pravnim naslednikom po upravičenki Mariji Fajfar za nacionalizirano
zemljišče parc.št. 348/1 oziroma 522 k.o. Čirče za del, ki ga je moţno vrniti v naravi v izmeri
1.528 m2, tolarsko protivrednost 145.160 DEM, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izplačila.
Mestna občina Kranj nima po izplačilu te odškodnine v zvezi z denacionalizacijo navedenih
zemljišč do pravnih naslednikov upravičenca nobenih obveznosti več, kar pravni nasledniki
upravičenca v pogodbi izrecno potrdijo in se s tem strinjajo. Pravni nasledniki upravičenca se v
pogodbi izrecno odpovedujejo pravici do vlaganja kakršnihkoli pravnih sredstev zoper vse odločbe
izdane v denacionalizacijskih postopkih, ki se nanašajo na zemljišča, ki so predmet te odškodnine.
E. Marija Bitenc, Škofjeloška cesta 30, Kranj – odkup dela zemljišča parc. št. 142/1, k.o.
Straţišče zaradi rekonstrukcije Škofjeloške ceste
Mestna občina Kranj sklene prodajno pogodbo z Marijo Bitenc, Škofjeloška cesta 30, Kranj, s
katero kupi del zemljišča parc. št. 142/1, dvorišče v pribliţni izmeri 50 m2, v pisano v vl. št. 1019,
k.o. Straţišče za ceno 19.377,74 SIT/m2.
F. Odškodninski zahtevek ge. Marije Gorjanc, Cesta na Klanec 23, Kranj – ureditev
medsebojnih razmerij pri rekonstrukciji Likozarjeve ceste v Kranju
Mestna občina Kranj sklene pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi rekonstrukcije
Likozarjeve ceste z Marijo Gorjanc, Cesta na Klanec 23, Kranj, s katero se zamenjata zemljišče
parc. št. 146/3 sadovnjak v izmeri 58 m2, vl. št. 190, last Marije Gorjanc, z zemljiščem parc. št.
239/1 njiva v izmeri 152 m2, vl. št. 191 last Mestne občine Kranj, obe k.o. Klanec .
G. Prodaja dela zemljišča parc. št. 217/6, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 64, v pribliţni izmeri
50 m2 in nakup dela zemljišča parc. št. 217/9, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 605, v pribliţni
izmeri 50 m2
1. Mestna občina Kranj kupi od Tomaţa Štangla, stanujočega Ulica Draga Brezarja 61, Kranj in
od Branka Štangla, stanujočega C. 1. maja 61, Kranj, del zemljišča parc. št. 217/9, k.o. Klanec,
vpisanega v vl. št. 605, v pribliţni izmeri 50 m2 za ceno 16.537,41 SIT/m2.
2. Mestna občina Kranj proda Dragu Štefetu, stanujočemu Cesta na Klanec 26, Kranj, del
zemljišča parc. št. 217/6, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 64, v pribliţni izmeri 50 m2 za ceno
16.537,41 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz
pogodbe nosi kupec.
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H. Prodaja dela zemljišča parc. št. 18/1, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 64, v pribliţni izmeri
70 m2
Mestna občina Kranj proda Alenki Šuštar Hostar in Joţetu Hostarju, stanujočima Kajuhova 46,
Kranj, del zemljišča parc. št. 18/1, k.o. Klanec, vpisano v vl. št. 64, v pribliţni izmeri 70 m2 za
ceno 16.471,20 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške
iz pogodbe nosi kupec.
I. Prodaja dela zemljišča parc. št. 112/1, vpisanega v vl. št. 46, k.o. Sp. Besnica, v pribliţni
izmeri 55 m2
Mestna občina Kranj proda Mali Jerneju, stanujočemu Sp. Besnica 35, Zg. Besnica, del zemljišča
parc. št. 112/1, k.o. Sp. Besnica, vpisanega v vl. št. 46, v pribliţni izmeri 55 m2 za ceno 10.555,00
SIT/m2. Stroške cenitve, odmere zemljišča, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
J. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1092/1, k.o. Primskovo, vpisanega v vl. št. 211, v pribliţni
izmeri 55 m2
Mestna občina Kranj proda Marjanu Razdrhu, stanujočemu Milene Korbarjeve 20a, Kranj, del
zemljišča parc. št. 1092/1, k.o. Primskovo, vpisano v vl. št. 211, v pribliţni izmeri 55 m2 za ceno
16.471,20 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz
pogodbe nosi kupec.
K. Prodaja zemljišča parc. št. 368/4, k.o. Zg. Besnica, vpisanega v vl. št. 146, v skupni izmeri
90 m2
Mestna občina Kranj proda Ivanki Kavčič, stanujoči Zg. Besnica 47a, Zg. Besnica, zemljišče parc.
št. 368/4, k.o. Zg. Besnica, vpisano v vl. št. 146, v skupni izmeri 90 m2 za ceno 881.880,30 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
L. Prodaja dela zemljišča parc. št. 938/59, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 822, v pribliţni
izmeri 10 m2
Mestna občina Kranj proda Igorju Štambuku, stanujočemu Zaprice 2, Kamnik, del zemljišča parc.
št. 938/59, k.o. Kranj, vpisano v vl. št. 822, v pribliţni izmeri 10 m2 za ceno 29.334,54 SIT/m2.
Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
M. Prodaja nerazdelne ˝ nepremičnine parc. št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim
poslopjem in nepremičnine parc. št. 385/2, vrt, vpisane v vl. št. 461, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 12.426.478,00 SIT nepremičnino parc.
št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim poslopjem v izmeri 378 m2 do ˝, in nepremičnino
parc. št. 385/2 vrt v izmeri 151 m2, obe vpisani v vl. št. 461, k.o. Kranj.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
N. Pogodba o odstopu zemljišča parc. št. 312/1, 311/4, 312/4, 311/2, vse k.o. Kranj in
sovlaganje v izgradnjo poslovnega objekta kare A
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo o odstopu zemljišča in sovlaganju v izgradnjo
poslovnega objekta kare A z druţbo Domplan Investa d.d. Kranj, s katero Mestna občina Kranj
- Domplanu odstopi zemljišče parc. št. 312/1 sadovnjak v izmeri 220 m2, parc. št. 311/4
neplodno v izmeri 233 m2, parc. št. 312/4 zgradba v izmeri 230 m2 in 51 m2, parc. št. 311/2
stavbišče v izmeri 134 m2, vse k.o. Kranj, za izgradnjo poslovnega objekta kare A, v zameno
pa Mestna občina Kranj pridobi 1,4641 % deleţ dejansko doseţene končne prodajne vrednosti
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objekta. Mestna občina Kranj do začetka gradnje objekta kare A za zemljišča, ki so predmet
tega sklepa ne bo plačevala najemnine za uporabo. Domplan nosi stroške postopka in pogodbe,
vključno z odmero tega zemljišča.
2. V kolikor se bo Mestna občina Kranj na kareju A odločila za povezavo, ki jo predvideva
Študija primarnih cestnih povezav mesta Kranja iz leta 1996 (predor pod poslovnim
središčem), je investitor na stroške Mestne občine Kranj dolţan ta predor vključiti v svojo
gradnjo ali pa zgraditi objekt na način, ki bo omogočal to cestno povezavo naknadno zgraditi.
O. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 149/1, vloţ. št. 83, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 150.000,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
kar na dan 11.6.2001 znaša 16.636.695,00 SIT, ne uveljavlja predkupne pravice za del objekta v
izmeri 230,60 m2 na naslovu Glavni trg 21, Kranj, ki stoji na parc. št. 149/1, vloţ. št. 83, k.o.
Kranj, katere lastnika sta Wilfan d.o.o. in Ivo Jukič Wilfan.
P. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 357/18, vloţ. št. 916, k.o.
Kranj
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za stanovanje v izmeri 72 m2 v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Stara cesta 14, Kranj, ki stoji na parc. št. 357/18, vloţ. št. 916, k.o.
Kranj, katere lastnica je Majda Lupše.
R. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 53/2, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za transformatorsko postajo v izmeri 15 m2
in funkcionalnega zemljišča v izmeri 25 m2 na naslovu Stara pošta – transformatorska postaja,
Kranj, ki stoji na parc. št. 53/2, vloţ. št. 297, k.o. Kranj, katere lastnik je Ţivila Kranj d.d., Naklo.
S. Odkup zemljišča
Mestna občina Kranj odkupi od Steklasa Vladimira, Trg talcev 8, Kamnik, nepremičnino s parc. št.
815/25, cesta v izmeri 315 m2 in parc. št. 815/28, cesta v izmeri 77 m2, obe vpisani v vl. št. 44,
k.o. Planica, po ceni 102.147,00 SIT.
Š. Pridobitev zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
1. Mestna občina Kranj odkupi od Pičman Lovra, Kokrški log 6, 4000 Kranj del zemljišča parc.
št. 146/2, vl. št. 1131 k.o. Primskovo, pot, v pribliţni površini 8,0 m2 za ceno 94.552,00 SIT.
2. Mestna občina Kranj odkupi od Kert Petre, Kert Anje in Kert Sandre, Oprešnikova ul. 82, 4000
Kranj del zemljišča parc. št. 854/1, vl. št. 1372 k.o. Primskovo, njiva v pribliţni površini 30,0
m2 za ceno 434.793,00 SIT, ki vključuje tudi odškodnino za ţivo mejo, nasad trajnic in
sluţnost vgraditve jaška.
3. Mestna občina Kranj odkupi od Pavlin Joţice, Jezerska cesta 23, 4000 Kranj del zemljišča
parc. št. 235/2, vl. št. 25 k.o. Primskovo, dvorišče, v pribliţni površini 15,0 m2 za ceno
177.285,00 SIT in asfaltira del dvorišča v izmeri 75,0 m2.
T. Prodaja stanovanj
1. Najemnikom neprofitnih stanovanj se proda stanovanje po ocenjeni vrednosti stanovanja, ki jo
opravi s strani Mestne občine Kranj pooblaščen sodni cenilec . Stroške cenitve plača kupec.
2. Najemnikom, ki bodo odkupili stanovanje se omogoči plačilo kupnine na dva načina:
a)
kupnina se plača ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe na ţiro račun Mestne občine
Kranj,
b)
kupnina se plača v 12 mesečnih obrokih z revalorizacijskimi obrestmi.
3. Sredstva od prodaje neprofitnih stanovanj se namenijo v stanovanjski sklad.
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8. KADROVSKE ZADEVE
Barbara Ravnik Toman, diplomirana arheologinja in anglistka, rojena 24.11.1956, stanujoča v
Ljubljani, Hrenova 17, se imenuje za vršilko dolţnosti ravnateljice Gorenjskega muzeja Kranj do
imenovanja ravnatelja oz. največ za dobo 1 leta, od 7.7.2001 dalje.
9. PREDSTAVITEV DELOVANJA MLADINSKEGA CENTRA
1. Mestna občina Kranj podpira delovanje Mladinskega centra Kranj na lokaciji Škrlovec 2.
2. Stavba na lokaciji Škrlovec 2 se adaptira v celoti.
10. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
1. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj zagotovi brezplačno objavljanje prispevkov političnih
strank in list v Kranjčanki.
2. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj poskrbi za neposredni prenos sej Sveta Mestne občine
Kranj na Gorenjski televiziji.

26. seja Sveta MOK – 29.8.2001
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA
PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se osnutek Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Kranj.
3. PROGRAMSKE ZASNOVE M 07/1 – GORENJSKI SEJEM – PREDLOG
1. Potrdijo se stališča do pripomb iz javne razgrnitve osnutka programskih zasnov območja M
07/1 – Gorenjski sejem.
2. Sprejmejo se programske zasnove območja M 07/1 – Gorenjski sejem, ki jih je izdelala RRD,
Regijska razvojna druţba d.o.o. Domţale pod štev. projekta 2/2001 z datumom avgust 2001.
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA – STALIŠČA DO
PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE
1. Sprejmejo se stališča do pripomb iz javne razgrnitve o osnutku Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka PUP Kranj po predlogu št. 350-014/84-04-1538/01-48/02 z dne 24.7.2001.
2. Nobeden od objektov, ki jih obravnava odlok, ne sme odstopati od okolja, v katerem se bo
nahajal (po dimenzijah, zlasti višina objektov).
6. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA
OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2001
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji Odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2001 v obdobju januar – junij.
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7. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Zagotavljanje zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture v Komunalni coni II na
Primskovem v Kranju
1. Mestna občina Kranj kupi od Studen Vide, Hrib 21, Preddvor, zemljišče parc. št. 1320/1, njiva,
vpisanega v vl. št. 22, k.o. Primskovo, v izmeri 2.437 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset
nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
nemško marko na dan plačila).
2. Mestna občina Kranj kupi od Potočnik Jere, Jezerska cesta 31, Kranj, zemljišče parc. št.
1319/1, njiva, vpisanega v vl. št. 727, k.o. Primskovo, v izmeri 1.259 m2 po 180 DEM/m2 (sto
osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za nemško marko na dan plačila).
3. Mestna občina Kranj kupi od Kocjan Vladimire, Roţančeva cesta 6, Ljubljana in Kocjan
Matjaţa, Adamičeva ul. 6, Ljubljana, zemljišče parc. št. 1318/1, njiva, vpisanega v vl. št. 247,
k.o. Primskovo, v izmeri 1.930 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2,
plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan
plačila).
4. Mestna občina Kranj kupi od Arhar Antona, Kurirska pot 19, Kranj (roj. 1932) in Arhar
Antona, Kurirska pot 19, Kranj (roj. 1904), zemljišča parc. št. 1317/1, njiva, vpisanega v vl. št.
557, k.o. Primskovo, v izmeri 3.837 m2 po 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2,
plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan
plačila).
5. Sklep št. 06801-02/98-170-2/01 z dne 17.5.2001 v točki 2, 3, 4 in 5 se razveljavi.
6. Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Gorenjskim tiskom, d.d., Ulica Mirka
Vadnova 6, Kranj, in sicer se del zemljišča parc. št. 283/13 v pribliţni izmeri 80 m2, k.o.
Primskovo, ki je v lasti Gorenjskega tiska zamenja z zemljiščem parc. št. 1101/10 v izmeri
1119 m2, k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine Kranj. Razliko v kvadraturi bo Gorenjski
tisk d.d. Kranj plačal Mestni občini Kranj, pri čemer se bo upoštevala cena po 180 DEM/m2
(sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila), za zemljišče, ki je v lasti Gorenjskega tiska,
za zemljišče, ki je v lasti Mestne občine Kranj pa bo izdelan cenilni elaborat, pri čemer bo cena
najmanj 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
7. Mestna občina Kranj kupi od Dolnova, d.o.o., Šuceva 23, Kranj, del zemljišča parc. št. 741,
dvorišče, vpisano v vl. št. 1169, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 170 m2 po 180 DEM/m2
(sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
8. Mestna občina Kranj kupi od Creine, d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, del zemljišča
parc. št. 299/2, zelenica, vpisano v vl. št. 1080, k.o. Primskovo, v pribliţni izmeri 85 m2 po
180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila).
B. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Habjan Neţo, roj. 15.01.1910, stanujočo Golniška cesta 29, 4000 Kranj, ki jo zastopa po
pooblastilu Zupančič Goran, roj. 21.12.1961, stanujoč Golniška cesta 29, 4000 Kranj, s katero
Mestna občina Kranj od Habjan Neţe kupi del zemljišča parc. št. 322/2, k.o. Kokrica, dvorišče
v pribliţni izmeri 25 m2, vpisanega v vl. št. 428, za ceno 358.290,00 SIT in povrne odškodnino
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za prestavitev medposestne meje, za prestavitve dvokrilnih vrat, za odstranjene ţive meje, za
odstranjeno sadno drevje, za uničeno vrtno trato, za uničen makadamski plato, za uničen
zelenjavni vrt in za odstranjene betonske lamele v višini 873.990,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Habjan Neţo, roj. 15.01.1910, stanujočo Golniška cesta 29, 4000 Kranj, ki jo zastopa po
pooblastilu Zupančič Goran, roj. 21.12.1961, stanujoč Golniška cesta 29, 4000 Kranj, s katero
Mestna občina Kranj od Habjan Neţe kupi del zemljišča parc. št. 322/1, k.o. Kokrica,
sadovnjak v pribliţni izmeri 72 m2, vpisanega v vl. št. 428, za ceno 1.031.877,00 SIT in to
zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Čevriz
Petarom, roj. 29.06.1968, stanujočim Golniška cesta 88, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj od Čevriz Petara kupi del zemljišča parc. št. 453/1, k.o. Kokrica, njiva v pribliţni izmeri
23 m2, vpisanega v vl. št. 973, za ceno 329.627,00 SIT in povrne odškodnino za uničeno
asfaltno površino, za odstranjeno ograjo, za odstranjeno ţivo mejo, za odstranjeno sadno
drevje, za odstranjene betonske robnike in lamele in za sanacijo dvorišča v višini 1.567.050,00
SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Kejţar
Katico, roj. 25.11.1953, stanujoča Golniška cesta 46, 4000 Kranj in Kejţar Bogdanom, roj.
29.05.1953, stanujočim Golniška cesta 46, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Kejţar Katice in Kejţar Bogdana kupi del zemljišča parc št. 330/1, k.o. Kokrica, dvorišče v
pribliţni izmeri 49 m2, vpisanega v vl. 1142 za ceno 714.941,00 SIT in povrne odškodnino za
odstranjeno ţivo mejo in za odstranjeno medposestno mejo v višini 735.098,00 SIT in to
zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Verlič
Magdaleno, roj. 13.07.1946, stanujoča Golniška cesta 31, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
od Verlič Magdalene kupi del zemljišča parc. št. 325/2, k.o. Kokrica, dvorišče v pribliţni
izmeri 52 m2, vpisanega v vl. št. 440, za ceno 745.245,00 SIT in povrne odškodnino za
uničeno tlakovano dvorišče, za odstranjeno ţivo mejo, za odstranjeno medposestno mejo, za
odstranjena ţelezna vrata, za odstranjen asfaltni plato, za in odstranjene okrasne rastline v
višini 1.156.250,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za
promet.
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Levičnik Bojanom, roj. 09.03.0944, stanujočim Janševa ulica 5, 4240 Radovljica in Levičnik
Kazimir Ţivkom, roj. 17.02.1948, stanujočim Cesta na Rupo 17, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj od Levičnik Bojana in Levičnik Kazimir Ţivka kupi del zemljišča parc. št.
230/12, k.o. Kokrica, pašnik v pribliţni izmeri 13 m2, vpisanega v vl. št. 366, za ceno
58.292,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.

C. Prodaja zemljišča parc. št. 571/8, k.o. Breg ob Savi, vpisanega v vl. št. 60, v skupni izmeri
64 m2
1. Mestna občina Kranj proda Francu Šilarju, stanujočemu Breg ob Savi 49, Mavčiče, zemljišče
parc. št. 571/8, k.o. Breg ob Savi, vpisano v vl. št. 60, v skupni izmeri 64 m2 za ceno
758.104,00 SIT. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
2. Na zemljišču parc. št. 571/8, k.o. Breg ob Savi, vpisano v vl. št. 60, v skupni izmeri 64 m2 se
vknjiţi sluţnostna pravica hoje in voţnje z vsemi prevoznimi sredstvi v korist vsakokratnega
lastnika zemljišča parc. št. 571/13, k.o. Breg ob Savi.
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D. Prodaja dela zemljišča parc. št. 15/1, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 204, v pribliţni izmeri
60 m2
1. Mestna občina Kranj proda Nuši Janţekovič, stanujoči Kajuhova 42, Kranj, del zemljišča parc.
št. 15/1, k.o. Klanec, vpisano v vl. št. 204, v pribliţni izmeri 60 m2 za ceno 16.640,74 SIT/m2.
Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Na delu zemljišča zemljišča parc. št. 15/1, k.o. Klanec, vpisano v vl. št. 204, v pribliţni izmeri
60 m2 se vknjiţi sluţnostna pravica hoje in voţnje z vsemi prevoznimi sredstvi v korist
vsakokratnega lastnika preostanka zemljišča parc. št. 15/1, k.o. Klanec.
E. Prenos zemljišča parc. št. 157/3, cesta v izmeri 122 in parc. št. 157/5, cesta v izmeri 115 m2,
vpisanega v vl. št. 18, obe k.o. Čirče, v javno dobro v korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 157/3, cesta v izmeri 122 in parc. št. 157/5, cesta v
izmeri 115 m2, vpisanega v vl. št. 18, obe k.o. Čirče, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjemu lastniku odškodnino za zemljišče parc. št. 157/3 in
157/5, obe k.o. Čirče, v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju
Banke Slovenije za DEM na dan plačila odškodnine.
F. Prenos zemljišča parc. št. 1145, k.o. Kokrica, vpisanega v vl. št. 648, v skupni izmeri 593
m2 v javno dobro v korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese zemljišče parc. št. 1145, k.o. Kokrica, pot v skupni izmeri 593
m2 v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjim lastnikom odškodnino za zemljišče parc. št. 1145, k.o.
Kokrica, pot v skupni izmeri 593 m2 v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan plačila odškodnine.
G. Ponovna prodaja nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta z dvema garaţama in
drvarnico na naslovu Gasilska ulica 15 in 17 Kranj, stoječ na zemljišču parc. št. 200/1, k.o.
Straţišče, vpisane v vl. št. 2078
Mestna občina Kranj proda za ceno 22.695.946,00 SIT nepremičnino - poslovno stanovanjski
objekt v izmeri 298 m2, dvorišče v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 81 m2 na
naslovu Gasilska ulica 15 in 17, Straţišče pri Kranju, stoječo na zemljišču parc. št. 200/1, k.o.
Straţišče najugodnejšemu ponudniku v skladu z objavo v sredstvih javnega obveščanja.
H. Prodaja nerazdelne 1/2 nepremičnine parc. št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim
poslopjem in nepremičnine parc. št. 385/2 vrt, vpisane v vl. št. 461, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 8.698.535,00 SIT nepremičnino parc.
št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim poslopjem v izmeri 378 m2 do ˝, in nepremičnino
parc. št. 385/2 vrt v izmeri 151 m2, obe vpisani v vl. št. 461, k.o. Kranj.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
I. Prodaja nedokončanega poslovnega prostora v pritličju doma Krajevne skupnosti Golnik,
v izmeri 109,57 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 369/2, vpisanega v vl. št. 281, k.o. Golnik,
s funkcionalnim zemljiščem
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.467.008,00 SIT nepremičnino nedokončan poslovni prostor v pritličju doma Krajevne skupnosti Golnik, v izmeri 109,57 m2,
stoječo na zemljišču parc. št. 369/2, vpisano v vl. št. 281, k.o. Golnik, s funkcionalnim zemljiščem.
Stroške postopka in pogodbe ter davek na promet nepremičnin nosi kupec.
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J. Ponovna prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča na Mlaki – Grič parc. št. 143/27, gozd
v izmeri 447 m2, vpisanega v vl. št. 780, k.o. Vojvodin boršt I.
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 18.825,00 SIT/m2 nezazidano stavbno
zemljišče na Mlaki – Grič parc. št. 143/27, gozd v izmeri 447 m2, vpisano v vl. št. 780, k.o.
Vojvodin boršt I.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
K. Prenos delov zemljišč parc. št. 143/7, parc. št. 143/8, obe k.o. Kokrica, vpisani v vl. št. 1495
in dela zemljišča parc. št. 144/5, k.o. Kokrica, vpisanega v vl. št. 237, skupaj v pribliţni
izmeri 552 m2 v javno dobro v korist Mestne občine Kranj in prodaja dela zemljišča parc. št.
1116, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 552 m2
1. Mestna občina Kranj prenese dele zemljišč parc. št. 143/7, parc. št. 143/8, obe k.o. Kokrica,
vpisani v vl. št. 1495 in del zemljišča parc. št. 144/5, k.o. Kokrica, vpisano v vl. št. 237, skupaj
v pribliţni izmeri 552 m2, katerih zemljiškoknjiţna lastnika sta Marija Gregorec, stanujoča
Partizanska cesta 3, Kranj in Andrej Habjanič, stanujoč Partizanska cesta 3a, Kranj v javno
dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjima lastnikoma odškodnino za zemljišča parc. št. 143/7,
143/8, k.o. Kokrica, vpisani v vl. št. 1495 in parc. št. 144/5, k.o. Kokrica, vpisano v vl. št. 237,
v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije za
DEM na dan plačila odškodnine
3. Mestna občina Kranj proda Mariji Gregorec, stanujoči Partizanska pot 3, Kranj in Andreju
Habjaniču, stanujočemu Partizanska pot 3a, Kranj del zemljišča parc. 1116, k.o. Kokrica v
pribliţni izmeri 552 m2, za ceno 2.359,58 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet
nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosita Marija Gregorec in Andrej Habjanič.
L. Prodaja nepremičnine medetaţne stanovanjske hiše na Rotarjevi ulici 4 v Kranju, ki stoji
na zemljišču vl. št. 941, parc. št. 961/25, stanovanjska stavba v izmeri 119 m2, parc. št.
961/25, dvorišče v izmeri 32 m2, obe k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 18.821.000,00 SIT nepremičnino
medetaţno stanovanjsko hišo na Rotarjevi ulici 4 v Kranju, ki stoji na zemljišču vl. št. 941, parc.
št. 961/25 stanovanjska stavba v izmeri 119 m2 in parc. št. 961/25 dvorišče v izmeri 32 m2, obe
k.o. Kranj.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
M. Prodaja poslovnega prostora v Tomšičevi ulici 13 v Kranju, v izmeri 47,90 m2, stoječega
na zemljišču parc. št. 158/2, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 128
Mestna občina Kranj proda Mileni in Viktorju Rozmanu, stanujočima Tomšičeva ulica 13 v
Kranju nepremičnino v Tomšičevi ulici 13 v Kranju, v izmeri 47,90 m2, stoječo na parc. št. 158/2,
k.o. Kranj, vpisano v vl. št. 128 za ceno 5.915.000,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Veljavna najemna pogodba za poslovni prostor na naslovu Tomšičeva ulica 13 v Kranju, v izmeri
47,90 m2, ostane v veljavi nespremenjena.
N. Prodaja stanovanja
Mestna občina Kranj za izpolnitev sklepa sodišča v zadevi Rifet Mustafič kot toţeče stranke zoper
Mestno občino Kranj kot toţeno stranko, zaradi sklenitve prodajne pogodbe v skladu z določili
Stanovanjskega zakona na podlagi toţbe 16.2.1998, št. P 70/98, nameni stanovanje na naslovu
Zoisova ul. 3, Kranj, v velikosti 55,12 m2. Cena za 50,67 m2 bo določena v skladu z določili
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Stanovanjskega zakona, po Zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja na Zoisovi ul. 3, razliko
do 55,12 m2 pa bo Rifer Mustafič plačal po trţni ceni.
O. Odkup zemljišč v območju saniranega usada v Podblici
1. Mestna občina Kranj odkupi od Bertoncelj Marije, Podblica 12, 4201 Zg. Besnica zemljišče
parc. št. 1307/34 – cesta v izmeri 28 m2, del zemljišča parc. št. 564/2 – pašnik v pribliţni
površini 20 m2 in del zemljišča parc. št. 564/3 – pašnik v pribliţni površini 110 m2, vse
vpisane pri vloţni št. 76 k.o. Nemilje, po ceni 271,64 SIT/m2, kar znese skupno za 158 m2
42.919,12 SIT.
2. Mestna občina Kranj odkupi od Bergant Zofije, Podblica 16, 4201 Zg. Besnica zemljišče parc.
št. 1307/35 – cesta v izmeri 80 m2, zemljišče parc. št. 1307/36 – cesta v izmeri 56 m2, del
zemljišča parc. št. 564/4 – pašnik v pribliţni izmeri 250 m2 in del zemljišča parc. št. 564/5 –
pašnik v pribliţni izmeri 78 m2, vse vpisane pri vloţni št. 194 k.o. Nemilje, po ceni 271,64
SIT/m2, kar znese skupno za 464 m2 126.040,96 SIT.
P. Odkup zemljišča
Mestna občina Kranj odkupi od Likozar Franca, Jezerska cesta 71a, del zemljišča parc. št. 145,
vpisanega pri vloţku 993 k.o. Primskovo v pribliţni površini 258 m2 po deni 12.643,06 SIT/M2,
kar skupaj znese 3.261.909,00 SIT.
R. Pridobitev zemljišč za rekonstrukcijo Jezerske ceste
Mestna občina Kranj zamenja del zemljišča, parc. št. 1231 – pot, vpisanega pri vl. št. 130 k.o.
Primskovo v pribliţni površini 126 m2 in vrednosti 1.596.735,00 SIT, ki je v njeni lasti za dele
zemljišč parc. št. 852/1 v pribliţni površini 5 m2, parc. št. 854/2 v pribliţni površini 38 m2 in parc.
št. 854/3 v pribliţni površini 17 m2, vse vpisane pri vloţku št. 809 k.o. Primskovo, v vrednosti
760.350,00 SIT, ki so v lasti Ribnikar Matevţa, Jezerska cesta 86a, 4000 Kranj.
Mestna občina Kranj namesto odškodnine za ţivo mejo zgradi v dolţini predmetnih zemljišč 50
cm visok betonski podstavek med stebri ograje.
S. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 53/1 vloţ. št. 2135 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 13.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za poslovno –
stanovanjski objekt v izmeri 123 m2 in dvorišča v izmeri 67 m2 na naslovu Tavčarjeva ulica 2,
Kranj, ki stoji na parc. št. 53/1, vloţ. št. 2135 k.o. Kranj, katerega lastnica je Marjeta Zupanc,
Senoţeti 18, Sp. Besnica, 4201 Zg. Besnica.
Š. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 215 vloţ. št. 231 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 5.610.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za stanovanje v
izmeri 145 m2 na naslovu Jenkova ulica 2, Kranj, ki stoji na parc. št. 215, vloţ. št. 231 k.o. Kranj,
katerega lastnik je Joţef Likozar, Jenkova ulica 2, Kranj.
T. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 243 vloţ. št. 370 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 8.923.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino v
izmeri 182,38 m2 na naslovu Maistrov trg 1, Kranj, ki stoji na parc. št. 243, vloţ. št. 370 k.o.
Kranj, katere lastnica je Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
U. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 144/1, 144/3 vloţ. št. 183 k.o.
Kranj
Mestna občina Kranj za ceno, 125.000,00 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti, obračunano po
Srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar na dan 17.8.2001 znaša 13.978.113,00 SIT,ne
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uveljavlja predkupne pravice za nepremičnino, ki v naravi predstavlja Ľ pritličja gostilne Stari
Mayer na naslovu Glavni trg 16, Kranj, ki stoji na parc. št. 144/1, 144/3, vloţ. št. 183 k.o. Kranj,
katere je lastnik Boštjan Hladnik, Langusova 22, Ljubljana.
V. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno, 124.500,00 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti obračunano po
Srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar na dan 21.8.2001 znaša 13.932.272 SIT, ne
uveljavlja predkupne pravice za mansardno stanovanje v izmeri 68,71 m2 na naslovu Tavčarjeva
ul. 22, Kranj, ki stoji na parc. št. 11, vloţ. št. 329 k.o. Kranj, katerega sta lastnika Maja Herlec
Kunčič in Saša Kunčič, Tavčarjeva ul. 22, Kranj.
Z. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno 3.500.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za enosobno
stanovanje v drugem nadstropju, v izmeri 33 m2 na naslovu Ljubljanska c. 4, Kranj, ki stoji na
parc. št. 372/3, vloţ. št. 1382 k.o. Kranj, katerega je lastnik Vladimir Gogala, Ulica Janeza Puharja
8, Kranj.
8. POROČILO ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ ZA PRVO POLLETJE 2001
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o delu Zavoda za šport Kranj za prvo polletje
2001.
9. POROČILO O SANACIJI CESTE BESNICA – NEMILJE – PODBLICA
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o sanaciji ceste Besnica – Nemilje – Podblica.
10. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Svet Mestne občine Kranj podpira pobudo svetnika g. Darka Zupanca, da Mestna občina Kranj ob
visokem jubileju predlaga Gimnazijo Kranj za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za
leto 2001 – Nagrado za posebno uspešno vzgojnoizobraţevalno, inovacijsko in organizacijsko delo
v vzgoji in izobraţevanju.

27. seja Sveta MOK – 26.9.2001
2. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA M 07/1 – GORENJSKI SEJEM OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje M 07/1 – Gorenjski sejem in se
skupaj z grafičnimi sestavinami posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave sklepov v Uradnem listu RS v prostorih Mestne
občine Kranj in v krajevnih skupnostih Center ter Gorenja Sava. V času javne razgrnitve bo
dne 17.10.2001 ob 17.00 uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v sejni
sobi štev. 14, organizirana javna obravnava.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi Oddelek za okolje in prostor
Mestne občine Kranj.
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3. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA – OSNUTEK – NADALJEVANJE RAZPRAVE IZ 24. SEJE SVETA MOK
Sprejme se osnutek Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa.
4. ODLOK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA
PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Kranj.
5. ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ –
PREDLOG
1. Po sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj ne sme
izvajalec, to je Komunala Kranj, javno podjetje, p.o., v ničemer zniţati ţe doseţene ravni
standardov pri odvozih odpadkov.
2. Sprejme se Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.
6. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALNEM SISTEMU V MESTNI OBČINI
KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj.
7. SKLEP O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V VRTCIH
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – NADALJEVANJE RAZPRAVE IZ 26. SEJE
SVETA MOK
Sprejme se sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne
občine Kranj.
9. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Prodaja zemljišča parc. št. 938/46, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1534, v skupni izmeri 36
m2
Mestna občina Kranj proda Marjanu Petriču, stanujočemu Kebetova 1, Kranj, zemljišče parc. št.
938/46, k.o. Kranj, dvorišče v izmeri 10 m2 in stavba v izmeri 26 m2, vpisano v vl. št. 1534 za
ceno 1.073.185,00 SIT. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
B. Prodaja dela zemljišča parc. št. 591, k.o. Breg ob Savi, vpisanega v vl. št. 62, v pribliţni
izmeri 270 m2
Mestna občina Kranj proda Miji in Robertu Alešu, stanujočima Breg ob Savi 48, Mavčiče, del
zemljišča parc. št. 591, k.o. Breg ob Savi, vpisano v vl. št. 62, v pribliţni izmeri 270 m2 za ceno
10.616,51 SIT/M2.
Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
C. Prenos zemljišča parc. št. 22, pot v izmeri 1955 m2, vpisanega v vl. št. 80, k.o. Breg ob
Savi, v javno dobro v korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 22, pot v izmeri 1955 m2, vpisano v vl. št. 80, k.o. Breg
ob Savi, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za zemljišče parc. št. 22, k.o. Breg ob
Savi, v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije
za DEM na dan plačila odškodnine.
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D. Prenos zemljišča parc. št. 122/3 gospodarsko poslopje v izmeri 42 m2, dvorišče v izmeri 4
m2 in dvorišče v izmeri 74 m2, vse vpisane v vl. št. 773, k.o. Zgornja Besnica, v javno dobro v
korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 122/3 gospodarsko poslopje v izmeri 42 m2, dvorišče v
izmeri 4 m2 in dvorišče v zmeri 74 m2, vse vpisane v vl. št. 773, k.o. Zgornja Besnica, v javno
dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za zemljišča parc. št. 122/3, k.o.
Zgornja Besnica, v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju
Banke Slovenije za DEM na dan plačila odškodnine.
E. Prenos zemljišča parc. št. 110, travnik v izmeri 996 m2 in parc. št. 122/2, cesta v izmeri 55
m2, obe vpisani v vl. št. 52, k.o. Zgornja Besnica, v javno dobro v korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 110, travnik v izmeri 996 m2 in parc. št. 122/2, cesta v
izmeri 55 m2, obe vpisani v vl. št. 52, k.o. Zgornja Besnica, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za zemljišče parc. št. 110 in parc. št.
122/2, obe k.o. Zgornja Besnica, v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan plačila odškodnine.
F. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka – Kokrica
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter Nadiţar
Olgo, roj. 16.11.1919, stanujočo Reginčeva ulica 12, 4000 Kranj in Nadiţar Francem Marjanom,
roj. 30.1.1912, stanujočim Reginčeva ulica 12, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Nadiţar Olge in Nadiţar Franca Marjana kupi del zemljišča parc. št. 643/2, k.o. Kranj, njiva v
pribliţni izmeri 255 m2, vpisanega v vl. št. 1302, za ceno 531.327,00 SIT in to zemljišče
brezplačno izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
G. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu dela zemljišča parc. št. 288/1 in 291/1, k.o.
Straţišče
Mestna občina Kranj sklene z Ţupnijskim uradom Kranj – Šmartin pogodbo o brezplačnem
prenosu dela zemljišča parc. št. 288/1, nerodovitno v pribliţni izmeri 1230 m2 in parc. št. 291/1
nerodovitno v pribliţni izmeri 420 m2, vpisani v vl. št. 583, obe k.o. Straţišče, v last Mestne
občine Kranj za potrebe ureditve Baragovega parka.
H. Zagotavljanje zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture v Komunalni coni II na
Primskovem v Kranju
1. Mestna občina Kranj kupi od Komunale Kranj, javnega podjetja d.o.o., del zemljišča parc. št.
789/1 travnik v izmeri 240 m2, vpisano v vl. št. 1171, k.o. Primskovo, po ceni 180 DEM/m2,
plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan
plačila oziroma po ceni, kakršno bo dosegla na javni draţbi za preostanek zemljišča parc. št.
789/1, k.o. Primskovo, ki jo bo izvedla Komunala Kranj, d.o.o.
2. Mestna občina Kranj proda Dolnovu, d.o.o., Šuceva 23, Kranj, del zemljišča parc. št. 789/1
travnik v izmeri 240 m2, vpisano v vl. št. 1171, k.o. Primskovo, po 127,50 DEM/m2, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila.
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I. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 156, vloţ. št. 2145, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno 5.941.168,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za vrt v izmeri 234
m2 na naslovu Transformatorska postaja CENTER, Kranj, ki je na parc. št. 156, vloţ. št. 2145, k.o.
Kranj, katerega je lastnik Marjan Lukeţ, Roţna ulica 2, Šenčur.
J. Pridobitev zemljišča za rekonstrukcijo Jezerske ceste
Mestna občina Kranj odkupi od Klasek Ane, Pucelj Francke in Pucelj Marjana, vsi stanujoči v
Kranju, Jezerska cesta 63a, del zemljišča parc. št. 119, vl. št. 878 k.o. Primskovo, sadovnjak, v
pribliţni površini 20 m2 za ceno 375.108,00 SIT, ki vključuje tudi odškodnino za ţivo mejo,
okrasno drevje, sluţnost kanalizacijskega jaška in zelenjavni vrt.
K. Neuveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 149/1, vloţ. št. 83 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj za ceno, 14.860.879,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za mansardno
stanovanje v izmeri 92,92 m2 na naslovu Glavni trg 21, Kranj, ki je na parc. št. 149/1, vloţ. št. 83
k.o. Kranj.
10. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
1. Svet Mestne občine Kranj zahteva, da ţupan Mestne občine Kranj zaradi slabega in nevarnega
stanja objekta »bivši hotel Jelen« nemudoma izvede vse ukrepe, ki so za odstranitev očitne
nevarnosti za občane moţni po veljavnih predpisih.
2. Občinska uprava naj prouči moţnosti učinkovite umiritve prometa na Delavski cesti v
Straţišču s postavitvijo fizičnih ovir (leţeči policaji).
3. Vodstvo Kranjskih vrtcev naj z občinsko upravo Mestne občine Kranj do 31.12.2001 oziroma
do predloţitve osnutka proračuna za leto 2002 pripravi program racionalizacije poslovanja tega
zavoda.

28. seja Sveta MOK – 14.11.2001
2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2002 - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002 s prilogami in
pripombami, podanimi v razpravi.
3. ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj s pripombami
delovnih teles Sveta MOK.
4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI) IN ZNIŢANJE NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU STAREGA MESTNEGA JEDRA KRANJA

1. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
2. Na območju starega mestnega jedra Kranja, katerega meje so določene z Odlokom o razglasitvi
starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 19/83), se zaradi motene dostopnosti pri uporabi stavbnega zemljišča upošteva zniţanje
nadomestila na osnovi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
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5. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA – PREDLOG
Sprejme se Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa.
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTROSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA – PREDLOG
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Kranja.
7. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT BRDO PRI KRANJU –
PREDLOG
Sprejme se programska zasnova za ureditveni načrt BRDO pri Kranju v območju Mestne občine
Kranj.
8. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2001
1. Za leto 2001 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj:
Nagrado Mestne občine Kranj prejmeta:
a) Gospod Ciril Berglez, ţupnik v Straţišču, za njegov trud in prispevek pri ohranjanju
kulturne dediščine
in
b) Gospod Franc Benedik iz Kranja, Rotarjeva ul. 3, za njegov prispevek pri razvoju
Krajevne skupnosti Kranj Center.
2. Za leto 2001 se podelita dve Listini o priznanju Mestne občine Kranj.
Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejmeta:
a) Gospa Ani Klemenčič iz Kranja, Mlaška c. 15, za uspešno zastopanje interesov regije na
domačem in svetovnem trgu
in
b) Mag. Drago Štefe iz Kranja, Cesta na Klanec 26, za prispevek pri razvoju
elektrogospodarstva v regiji in pri ohranjanju kulturne dediščine.
3. Za leto 2001 se podelita dve Veliki plaketi Mestne občine Kranj.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejmeta:
a) Gospa Anica Jekovec Praprotnik za obnovitev Hotela Bellevue na Šmarjetni gori in
njegove okolice in za prispevek izboljšanju turistične ponudbe Kranja
in
b) Gasilsko reševalna sluţba Kranj za vestno in strokovno delo.
9. PREDLOG ZA PODELITEV PREŠERNOVIH PLAKET MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2001
1.

Za leto 2001 se podelijo tri Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj.
Veliko Prešernovo plaketo prejmejo:
a) Gospod Ivan Virnik iz Kranja, Kidričeva cesta 16, za 30-letno sooblikovanje
slovenskega programa na Avstrijski radioteleviziji,
b) Akademski slikar Klavdij Tutta iz Kranja, Gorenjesavska 60, za uspešno delo na vseh
področjih likovnega ustvarjanja
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in
c) Odbor za pripravo kulturnega tedna Straţišče za njihov prispevek h kulturni oţivitvi
kraja.
2. Za leto 2001 se podelijo štiri Male Prešernove plakete Mestne občine Kranj.
Malo Prešernovo plaketo prejmejo:
a) Gospa Frančiščka Mavser iz Kranja, Koroška cesta 10, za njen prispevek h
zborovskemu petju,
b) Gospod Bojan Motl iz Kranja, Partizanska cesta 12, za njegov prispevek pri delovanju
Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj,
c) Mag. Damir Zajec iz Kranja, Janeza Puharja 10, za prispevek pri ohranjanju in razvoju
tamburaštva
in
d) Mešani pevski zbor Svoboda Straţišče za 50-letno delovanje.
10. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno, 3.500,00 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti, obračunano po
Srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar na dan 24.10.2001 znaša 393.715,00 SIT ne
uveljavlja predkupne pravice za shrambo v izmeri 12,40 m2 na naslovu Tavčarjeva ul. 16, Kranj,
ki stoji na parc. št. 15, vloţ. št. 2265 – podvloţek 2265/10 k.o. Kranj, katere je lastnica Mojca
Polc, Glavni trg 15, Kranj.
B. Lokar Ivan – dogovor o odškodnini
Mestna občina Kranj izplača pravnim naslednikom po upravičencu Ivanu Lokarju za del
nacionaliziranega zemljišča parc. št. 873/2 k.o. Kranj v izmeri 7.667 m2, ki spada v območje
zazidalnega načrta, tolarsko protivrednost 405.164 DEM, preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila, pod pogojem, da za ta del umaknejo zahtevo za denacionalizacijo.
Mestna občina Kranj nima po izplačilu te odškodnine v zvezi z denacionalizacijo navedenega
zemljišča do pravnih naslednikov upravičenca nobenih obveznosti več, kar pravni nasledniki
upravičenca v pogodbi izrecno potrdijo in se s tem strinjajo. Pravni nasledniki upravičenca se v
pogodbi izrecno odpovedujejo pravici do vlaganja kakršnihkoli pravnih sredstev zoper vse
odločbe, izdane v denacionalizacijskih postopkih, ki se nanašajo na zemljišče, ki je predmet te
odškodnine.
C. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134 Trţič Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Avsec
Boţeno, roj. 8.1.1949, stanujočo Golniška cesta 90, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Avsec Boţene kupi do ˝ dela zemljišča parc. št. 452/2, k.o. Kokrica, sadovnjak v pribliţni izmeri 56
m2, vpisanega v vl. št. 968, za ceno 14.479,00 SIT/m2 in povrne odškodnino za uničeno trato,
odstranjena grmičevja in za predelavo uvoza v višini 778.200,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči
Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
2. Mestna občina Kranj sklene sporazum o plačilu odškodnine z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
promet ter Bogataj Alojzijo, roj. 1.6.1924, stanujočo Golniška cesta 61, 4000 Kranj in Bogataj
Darkom, roj. 7.11.1948, stanujočim Ulica Lojzeta Horvata 7, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj Bogataj Alojziji in Bogataj Darkotu povrne odškodnino za uničena vhodna vrata v višini
676.440,00 SIT.
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3. Mestna občina Kranj sklene sporazum o plačilu odškodnine z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
promet ter Jeras Frančiško, roj. 23.1.1936, stanujočo Golniška cesta 83, 4000 Kranj in Jeras Vinkom,
roj. 4.7.1935, stanujočim Golniška cesta 83, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj Jeras Frančiški
in Jeras Vinku povrne odškodnino za odstranjeno ţivo mejo v višini 335.800,00 SIT.

D. Prodaja 20 garaţ, ki stojijo na zemljišču parc. št. 330/44, 330/45, 330/46, 330/47, 330/48,
330/49, 330/50, 330/51, 330/52, 330/53, 330/54, 330/55, 330/56, 330/57, 330/58, 330/59, 330/60,
330/61, 330/62, 330/62 in dela zemljišča parc. št. 330/41, vse vpisane v vl. št. 281, k.o. Golnik
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/44, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 19 m2, za izklicno ceno749.274,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
2. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/45, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 788.709,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
3. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/46, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403,00 SIT.Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
4. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/47, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
5. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/48, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
6. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/49, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
7. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/50, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
8. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/51, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
9. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/52, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
10. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/53, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
11. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/54, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 788.709,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
12. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. 330/55,
k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 788.709,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
13. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/56, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
14. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/57, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
15. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/58, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
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16. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/59, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
17. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/60, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
18. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/61, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
19. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/62, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967,00 SIT. Vse stroške
postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
20. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču parc. št.
330/63 , k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403,00 SIT. Vse
stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
21. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi del zemljišča parc. 330/41, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št.
281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 318.160,00 SIT. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na
promet z nepremičninami nosi kupec.
22. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi del zemljišča parc. 330/41, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št.
281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 318.160,00 SIT. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na
promet z nepremičninami nosi kupec.
23. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi del zemljišča parc. 330/41, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št.
281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 318.160,00 SIT. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na
promet z nepremičninami nosi kupec.
24. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi del zemljišča parc. 330/41, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št.
281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 318.160,00 SIT. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na
promet z nepremičninami nosi kupec.
25. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi del zemljišča parc. 330/41, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št.
281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 318.160,00 SIT. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na
promet z nepremičninami nosi kupec.
26. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi del zemljišča parc. 330/41, k.o. Golnik, vpisanega v vl. št.
281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 318.160,00 SIT.Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na
promet z nepremičninami nosi kupec.

E. Prodaja dela zemljišča parc. št. 911/1, vpisanega v vl. št. 130, v pribliţni izmeri 60 m2
Mestna občina Kranj proda Dušanu Csipo, stanujočemu Kovačičeva ulica 1/a, Kranj, del zemljišča
parc. št. 911/1, k.o. Primskovo, cesta, vpisano v vl. št. 130, v pribliţni izmeri 60 m2 za ceno
13.660,35 SIT/m2.
Stroške odmere, cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
F. Izvzem iz javnega dobra in prodaja dela zemljišča parc. št. 682, k.o. Pševo, vpisanega v
seznam I., v pribliţni izmeri 75 m2
1. Mestna občina Kranj izvzame iz javnega dobra del zemljišča parc. št. 682, k.o. Pševo, pot v
pribliţni izmeri 75 m2.
2. Mestna občina Kranj proda Zofiji Kert, Gorenjesavska 21, Kranj, del zemljišča parc. št. 682,
k.o. Pševo, v pribliţni izmeri 75 m2 za ceno 3.543,81 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek
na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
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G. Prodaja 32 odstotnega lastninskega deleţa na nepremičnini – objektu Policijske postaje
Kranj na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju, stoječega na zemljišču parc. št. 326/17, parc. št.
326/20, parc. št. 326/10, parc. št. 326/16 in parc. št. 326/18, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda Ministrstvu za notranje zadeve 32 odstotni lastniški deleţ na
nepremičnini – objektu Policijske postaje na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju, stoječem na zemljišču
parc. št. 326/17 stanovanjska stavba v izmeri 180 m2, dvorišče v izmeri 402 m2 in stavba v izmeri
412 m2, parc. št. 326/20 stavba v izmeri 6 m2, vse vpisane v vl. št. 777, parc. št. 326/10 stavbišče
v izmeri 103 m2 in parc. št. 326/18 dvorišče v izmeri 164 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 447
m2, vse vpisane v vl. št. 425 in parc. št. 326/16 pot v izmeri 174 m2, vpisana v vl. št. 776, vse k.o.
Kranj za ceno 320.604.711,68 SIT v 60 enakih mesečnih obrokih.
Kupnino bo Ministrstvo za notranje zadeve poravnalo v petih letih v 60 enakih mesečnih obrokih.
Pogodba bo veljala s 1.1.2002, ministrstvo pa bo mesečne zapadle obveznosti poravnalo do 10. v
mesecu za tekoči mesec. Mesečni obroki se bodo obrestovali po 6,4 % letni obrestni meri , ki pa se
z dodatkom k pogodbi poveča v primeru, da se rast ţivljenjskih stroškov poveča za več kot 3 %
nad letno obrestno mero (6,4 %).
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe
nosi kupec.
H. Prodaja zemljišča parc. št. 1293, pot v izmeri 762 m2, vl. št. 130, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda RONI d.o.o., Ulica Vide Šinkovčeve 11, 4000 Kranj za ceno 180
DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila) zemljišče parc. št. 1293, pot v izmeri 762
m2, vl. št. 130, k.o. Primskovo.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
I. Prodaja zemljišča parc. št. 571/13, k.o. Breg ob Savi, vpisanega v vl. št. 60, v skupni izmeri
69 m2
1. Razveljavi se drugi sklep Sveta Mestne občine Kranj, št. 06801-02/98-312-2/01, sprejet na 26.
seji, dne 29.8.2001, ki se glasi: »Na zemljišču parc. št. 571/8, k.o. Breg ob Savi, vpisano v vl.
št. 60, v skupni izmeri 64 m2 se vknjiţi sluţnostna pravica hoje in voţnje z vsemi prevoznimi
sredstvi v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 571/13, k.o. Breg ob Savi«.
2. Mestna občina Kranj proda Francu Alešu, stanujočemu Breg ob Savi 48, Mavčiče, zemljišče
parc. št. 571/13, k.o. Breg ob Savi, vpisano v vl. št. 60, v skupni izmeri 69 m2 za ceno
817.305,00 SIT. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
J. Prenos dela zemljišča parc. št. 259/5, pot v izmeri 4053 m2, vpisanega v vl. št. 942, k.o.
Kokrica, v javno dobro v korist Mestne občine Kranj
1. Ugotovi se, da juţni krak zemljišča parc. št. 259/5, k.o. Kokrica, med zemljiščema parc. št.
264/9 in 255/4, obe k.o. Kokrica, ki se konča ob ograji avtoceste ne predstavlja kategorizirane
javne ceste, ki spada med mestne in krajevne ceste z oznako LK 187300.
2. Mestna občina Kranj po opravljeni parcelaciji prenese del zemljišča parc. št. 259/5 pot,
vpisanega v vl. št. 942, k.o. Kokrica, ki je kategorizirana javna cesta, ki spada med mestne in
krajevne ceste z oznako LK 187300, v javno dobro.
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K. Nakup nepremičnin – enosobnega in dvosobnega stanovanja v poslovno-stanovanjski hiši
na Glavnem trgu 21 v Kranju, ki soji na zemljišču parc. št. 149/1 in 149/2, k.o. Kranj,
vpisano v vl. št 83
Mestna občina Kranj kupi od druţbe Wilfan, finančna druţba d.o.o. Slovenski trg 3, Kranj in Iva
Jukiča Wilfana, Stagne 12, Kovor, 4290 Trţič, enosobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri 44,49
m2 za ceno 145.554,00 SIT/m2, kar znaša 6.475.697,00 SIT in dvosobno stanovanje v I.
nadstropju v izmeri 84,91 m2 po ceni 144.768,00 SIT/m2, kar znaša 12.292.250,00 SIT, oba v
poslovno – stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 21 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 149/1 in 149/2, k.o. Kranj, vloţna številka 83.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi prodajalec.
L. Prodaja enosobnega stanovanja št. 2 v drugem nadstropju na naslovu Kidričeva cesta 6b,
Kranj v velikosti 29,37 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parc. št. 881/5, vl. št.
2138 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi enosobno stanovanje št. 2 v drugem nadstropju na
naslovu Kidričeva cesta 6b, Kranj, v velikosti 29,37 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na
zemljišču parc. št. 881/5, vloţ. št. 2138, k.o. Kranj, za izklicno ceno 6.675.466,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe ter druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
M. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1278, njiva v pribliţni izmeri 150 m2, vl. št. 545, k.o.
Primskovo
Mestna občina Kranj proda Kmetijsko gozdarski zadrugi z.o.o. Kranj, Šuceva 27, 4000 Kranj za
ceno 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila) del zemljišča parc. št. 1278,
njiva v pribliţni izmeri 150 m2, vl. št. 545, k.o. Primskovo.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
11. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MOK
Varnostna problematika v Mestni občini Kranj in program reševanja te problematike se bo na
podlagi poročila Sveta za varnost, poročila Policijske postaje Kranj ter stališča občinske uprave
obravnavala na eni izmed naslednjih sej Sveta Mestne občine Kranj.

29. seja Sveta MOK – 19.12.2001
2. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2002 - PREDLOG
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002.
2. Mestna občina Kranj bo takoj, v kolikor se bo pokazala moţnost za dodatno gradnjo stanovanj,
z rebalansom proračuna za leto 2002 zagotovila potrebna sredstva tudi za tiste investicije na
področju stanovanjskega gospodarstva, ki niso predvidene v proračunu za leto 2002.
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3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O ZAVAROVANJU JEZERC Z OKOLICO V
BOBOVKU PRI KRANJU – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o spremembi Odloka o zavarovanju jezerc z okolico v Bobovku pri
Kranju s pripombami, podanimi v razpravi.
4. SOGLASJE K STATUTU LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE KOKRA
Mestna občina Kranj, kot soustanoviteljica Lokalne turistične organizacije Kokra, daje soglasje k
Statutu Lokalne turistične organizacije Kokra, ki ga je Svet zavoda sprejel na 2. seji dne 4.12.2001,
pod pogojem, da se besedilo 13. člena dopolni z besedo »lahko«.
5. MNENJE K PREDLOGU ZA PRIKLJUČITEV VAŠKE SKUPNOSTI HRASTJE K
MESTNI OBČINI KRANJ
Svet Mestne občine Kranj sprejme pozitivno mnenje k predlogu za izločitev naselja Hrastje iz
Občine Šenčur in njegovo priključitev k Mestni občini Kranj.
6. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno 315.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice na podlagi Zakona o
kmetijskih zemljiščih in Zakona o varstvu kulturne dediščine za gozd v imeri 3754 m2, parc. št.
238/2 k.o. Golnik, katere lastnica je Taber Tanja iz Kranja, Gogalova 7.
B. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno 10.763.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za enosobno
stanovanje v izmeri 44,20 m2 na naslovu Tavčarjeva ul. 22, Kranj, ki stoji na parc. št. 11, vloţ. št.
329 k.o. Kranj, katere je lastnik Milojčič Nedeljko, Maistrov trg 12, Kranj.
C. Prodaja enosobnega stanovanja št. 42 v 10. nadstropju na naslovu Planina 1, Kranj, v
velikosti 40,02 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna št. 212/2, vloţ. št. 269
k.o. Huje
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi enosobno stanovanje št. 42 v 10. nadstropju na naslovu
Planina 1, Kranj, v velikosti 40,02 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna št.
212/2, vloţ. št. 269 k.o. Huje za izklicno ceno 7.876.535,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe ter druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
D. Prodaja dvosobnega stanovanja št. 1 v prvem nadstropju na naslovu Savska cesta 8,
Kranj, v velikosti 58,44 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna št. 419/2,
vloţ. št. 487 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi dvosobno stanovanje št. 1 v prvem nadstropju na
naslovu Savska cesta 8, Kranj, v velikosti 58,44 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču
parc. št. 419/2, vloţ št. 487 k.o. Kranj za izklicno ceno 12.470.985,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe ter druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
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E. Prodaja enosobnega stanovanja št. 4 v tretjem nadstropju na naslovu Kidričeva ul. št. 4b,
Kranj, v velikosti 40,86 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna št. 881/5,
vloţ.št.2138 k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi enosobno stanovanje št. 4 v tretjem nadstropju na
naslovu Kidričeva c. št. 4b, Kranj, v velikosti 40,86 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na
zemljišču parc. št. 881/5, vloţ. št. 2138 k.o. Kranj za izklicno ceno 8.783.320,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe ter druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
F. Prodaja enosobnega stanovanja št. 1 v pritličju na naslovu Vrečkova ul. 2, Kranj, v
velikosti 29,60 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna št. 163/3, vloţ. št. 269
k.o. Huje
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi enosobno stanovanje št. 1 v pritličju na naslovu
Vrečkova ul. 2, Kranj, v velikosti 29,60 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parc. št.
163/3, vloţ. št. 269 k.o. Huje za izklicno ceno 6.651.733,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe ter druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
G. Prodaja dela nepremičnine – poslovnega prostora v Ulici Tuga Vidmarja 2 v Kranju, ki
obsega dva prostora v izmeri 14,40 m2 in 23,61 m2, stoječega na zemljišču parcelna številka
405, k.o. Klanec, vpisanega v vloţni številki 700
Mestna občina Kranj proda TELE-TV, Komunikacijski engineering d.o.o. Kranj, Nikole Tesle 2,
4001 Kranj, za ceno 1.739.082,00 SIT svoj solastniški deleţ 3/625 na nepremičnini – poslovnem
prostoru v Ulici Tuga Vidmarja 2 v Kranju, v izmeri 14,40 m2 in 23,61 m2, stoječega na zemljišču
parc. št. 405, k.o. Klanec, vpisanega v vl. št. 700, od katerega znaša kupnina 10.954,00 SIT in
1.728.128,00 SIT vlaganja Mestne občine Kranj v prostor v izmeri 14,40 m2. Vse stroške
postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
H. Odkup objekta na naslovu Zlato polje 3 F v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 454/24 in 454/22, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj odkupi od SGP Gradbinca Kranj d.d. – v stečaju za ceno 1.513.498,00 SIT
objekt na naslovu Zlato polje 3 F v Kranju, ki stoji na zemljišču parc. št. 454/24 in 454/22, k.o.
Kranj.
I. Prodaja poslovnega prostora – pisarne v pritličju na Cesti 1. maja 5 v Kranju, v izmeri
31,84 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 157/1, vpisanega v vl. št. 101, k.o. Huje
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 4.999.644,70 SIT nepremičnino –
pisarno v pritličju na naslovu Cesta 1. maja 5 v Kranju, v izmeri 31,84 m2, stoječo na zemljišču
parc. št. 157/1, vpisano v vl. št. 101. Stroški cenitve, davek na promet nepremičnin in ostale
stroške iz pogodbe nosi kupec.
J. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 1306, njiva v pribliţni izmeri 13.290 m2, k.o.
Primskovo
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 280 DEM (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila) del
zemljišča parc. št. 1306, njiva v pribliţni izmeri 13.290 m2, vpisanega v vl. št. 130 k.o.
Primskovo za namen: obrtna dejavnost – centralna dejavnost. Vse stroške postopka in pogodbe
ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
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2. Razveljavi se sklep Sveta Mestne občine Kranj številka 06800-0001/95-16 S/294/BG z dne
8.6.1998.
3. Razveljavi se sklep Sveta Mestne občine Kranj številka 06800-0001/95-16 S/293/BG z dne
8.6.1998.
4. Razveljavi se točka 1.3. sklepa Sveta Mestne občine Kranj številka 06800-0001/95-16
S/292/BG z dne 8.6.1998.
K. Prodaja dela zemljišča parc. št. 284/1 in 284/2, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda druţbi Ţivila Kranj d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3, zemljišče, ki je na
skici terenske izmere, ki jo je 26.11.2001 izdelal Geomer d.o.o., Pot k sejmišču 30, Črnuče,
označena s parc. št. 284/9003, predvidena kot dvorišče v izmeri 277 m2, k.o. Kranj, za ceno
43.350,00 SIT/m2.
Druţba Ţivila Kranj d.d. plača Mestni občini Kranj odškodnino za zemljišče, ki je na skici
terenske izmere, ki jo je 26.11.2001 izdelal Geomer d.o.o., Pot k sejmišču 30, Črnuče, označena s
parc. št. 284/9001, predvideno kot gospodarsko poslopje v izmeri 14 m2, zemljišče, označeno s
parc. št. 284/2, predvideno kot poslovna stavba v izmeri 191 m2, v deleţu 70/100, zemljišče
označeno s parc. št. 284/1, predvideno kot hiša v izmeri 163 m2, v deleţu 26/100, zemljišče
označeno s parc. št. 284/9002, predvideno kot dvorišče v izmeri 34 m2, dvorišče v izmeri 136 m2,
vse k.o. Kranj v višini 18.080,00 SIT/m2.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
druţba ŢIVILA KRANJ d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3.
L. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1306, njiva v pribliţni izmeri 15 m2, vl. št. 130, k.o.
Primskovo
Mestna občina Kranj proda Kmetijsko gozdarski zadrugi z.o.o. Kranj, Šuceva 27, 4000 Kranj za
ceno 180 DEM/m2 (sto osemdeset nemških mark za m2, plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za nemško marko na dan plačila) del zemljišča parc. št. 1306,
njiva v pribliţni izmeri 15 m2, vl. št. 130, k.o. Primskovo.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
M. Prenos zemljišča parcelna št. 1453/2, gozd, k.o. Bitnje, vl. št. 1292, v izmeri 326 m2 v javno
dobro
Mestna občina Kranj prenese zemljišče parc. št. 1453/2, k.o. Bitnje, vpisano pri vl. št. 1292, v
izmeri 326 m2, katerega zemljiškoknjiţna lastnika sta Tomaţ in Magdalena Vilfan, stanujoča
Valjavčeva ul. 14, Kranj, v javno dobro.
N. Prenos dela zemljišča parc. št. 147/17, k.o. Čirče, njiva, vl. št. 682, v javno dobro v korist
Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese del zemljišča parc. št. 147/17, k.o. Čirče, vpisanega v vl. št. 682,
katerega zemljiškoknjiţni lastnik je MIT Inţeniring d.o.o., Kranj in ki v naravi predstavlja
pločnik, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjemu lastniku odškodnino za del zemljišča parc. št. 147/17,
k.o. Čirče, vpisanega v vl. št. 682, v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan plačila odškodnine.
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O. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka – Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Deţman
Alojzijem, roj. 27.4.1939, stanujočim Betonova ulica 2, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Deţman Alojzija kupi del zemljišča parc. št. 316/20, k.o. Kokrica, gozd v pribliţni izmeri 37 m2,
vpisanega v vl. št. 1463, za ceno 22.514,00 SIT/m2 in povrne odškodnino za odstranjeno ograjo in
prestavitev reklamnega napisa v višini 240.059,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za promet.
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Avsec
Boţeno, roj. 8.1.1949, stanujočo Golniška cesta 90, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od
Avsec Boţene kupi del zemljišča do ˝, parc. št. 452/2, k.o. Kokrica, sadovnjak v pribliţni izmeri 56 m2,
vpisanega v vl. št. 968 za ceno 14.479,14 SIT/m2 in povrne odškodnino za uničen vrt in za predelavo
uvoza v višini 389.100,00 SIT.
3. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Tudor –
Krušec Doris, roj. 14.9.1959, stanujočo Golniška cesta 90, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj
od Tudor – Krušec Doris kupi del zemljišča do ˝, parc. št. 452/2, k.o. Kokrica, sadovnjak v pribliţni
izmeri 56 m2, vpisanega v vl. št. 968 za ceno 14.479,14 SIT/m2 in povrne odškodnino za odstranjeno
ţivo mejo v višini 389.100,00 SIT.
4. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Jezeršek
Marjanom, roj. 21.3.1949, stanujočim Struţevo 45 d, 4000 Kranj, Jezeršek Marijo, roj. 25.3.1921,
stanujočo Cankarjeva ulica 11, 4000 Kranj in Vidmar Marijo, roj. 29.1.1954, stanujočo Cankarjeva
ulica 11, 4000 Kranj, s katero od Jezeršek Marjana, Jezeršek Marije in Vidmar Marije kupi del
zemljišča parc. št. 315/1, k.o. Kokrica, gozd v pribliţni izmeri 842 m2, vpisanega v vl. št. 151 za ceno
2.084,94 SIT/m2.

P. Prodaja 32 odstotnega lastninskega deleţa na nepremičnini – objektu Policijske postaje
Kranj na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju, stoječega na zemljišču parc. št. 326/17, parc. št.
326/20, parc. št. 326/10, parc. št. 326/16 in parc. št. 326/18, k.o. Kranj – razveljavitev dela
sklepa
Iz sklepa št. 06801-02/98-2/01 se črta stavek, ki se glasi »Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.«.
R. Prodaja 5 garaţ, ki stojijo na zemljišču parc. št. 330/44, 330/45, 330/54, 330/55 in 330/61,
vse vpisane v vl. št. 281, k.o. Golnik
1. Mestna občina Kranj proda z neposredno pogodbo nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču
parc. št. 330/44, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 19 m2, za ceno 749.274,00 SIT.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
2. Mestna občina Kranj proda z neposredno pogodbo nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču
parc. št. 330/45, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za ceno 788.709,00 SIT.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
3. Mestna občina Kranj proda z neposredno pogodbo nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču
parc. št. 330/54, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za ceno 788.709,00 SIT.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
4. Mestna občina Kranj proda z neposredno pogodbo nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču
parc. 330/55, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za ceno 788.709,00 SIT. Vse
stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
5. Mestna občina Kranj proda z neposredno pogodbo nepremičnino – garaţo, stoječo na zemljišču
parc. št. 330/61, k.o. Golnik, vpisano v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za ceno 630.967,00 SIT.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
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S. Menjalna pogodba med Mestno občino Kranj in Slovenskimi ţeleznicami d.d.
Mestna občina Kranj sklene s Slovenskimi ţeleznicami d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana menjalno
pogodbo za menjavo dvosobnega stanovanja z dvema kabinetoma številka 28 v šestem nadstropju
bloka na naslovu Vrečkova ulica številka 7 na Planini II v Kranju v skupni izmeri 85,93 m2, ki
stoji na zemljišču parcelna številka 162/4, stavba v izmeri 414 m2, k.o. Huje, vpisano v
zemljiškoknjiţnem vloţku 269, skupaj s pripadajočim stavbnim zemljiščem in komunalno opremo,
katerega lastnica je Mestna občina Kranj po vrednosti 195.577,00 SIT/m2, kar skupaj znaša
16.805.932,00 SIT, z zemljišči parcelna številka 1137/20, cesta v izmeri 47 m2, 1129/2,
stanovanjska stavba v izmeri 313 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 108 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 37 m2, dvorišče v izmeri 341 m2, 1129/3, njiva v izmeri 219 m2, 1129/4, travnik
v izmeri 281 m2 in 1129/5, gozd v izmeri 818 m2, vse vknjiţeno v zemljiškoknjiţnem vloţku
številka 1849 k.o. Kranj, skupaj s poslovno stanovanjskim objektom, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 1129/2 k.o. Kranj, katerega zemljiškoknjiţni lastnik so Slovenske ţeleznice d.d. po
vrednosti 37.392.321,00 SIT.
Razliko v vrednostih nepremičnin, ki sta predmet menjalne pogodbe v skupnem znesku
20.586.390,00 SIT, bo Mestna občina Kranj nakazala na račun Slovenskih ţeleznic d.d..
Vsaka izmed pogodbenih strank bo nosila svoje stroške nastale na podlagi predlagane menjalne
pogodbe.
Š. Prenos dela zemljišča parc. št. 246/6, k.o. Klanec, vl. št. 767, v pribliţni izmeri 60 m2 v
javno dobro v korist Mestne občine Kranj in prodaja dela zemljišča parc. št. 248, k.o.
Klanec, vl. št. 328, v pribliţni izmeri 350 m2
1. Mestna občina Kranj prenese del zemljišča parc. št. 246/6, k.o. Klanec, vpisanega pri vl. št. 767
v pribliţni izmeri 60 m2, katerega zemljiškoknjiţna lastnika sta Anton in Majda Marčun,
stanujoča Ručigajeva 56, Kranj, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjima lastnikoma odškodnino za del zemljišča parc. št. 246/6,
vpisanega pri vl. št. 767, v višini 20 DEM/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem
tečaju Banke Slovenije za DEM na dan plačila odškodnine.
3. Mestna občina Kranj proda Antonu in Majdi Marčun, stanujočima Ručigajeva ul. 56, Kranj,
del zemljišča parc. št. 248, k.o. Klanec, vpisanega pri vl. št. 328, v pribliţni izmeri 350 m2, za
ceno 14.546,90 SIT/m2.
Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosita
Anton in Majda Marčun.
T. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno, 42.000,00 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti obračunano po
Srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar na dan 05.12.2001 znaša 4.742.892,00 SIT ne
uveljavlja predkupne pravice za 1/3 stavbišča v izmeri 128 m2 na naslovu Tomšičeva ul. 40,
Kranj, ki stoji na parc. št. 161 in 162, vloţ. št. 56, k.o. Kranj, katere so lastniki: Antonija Kobi,
Cesta 1. maja 53, Kranj, Boţidara Grošelj, Vrtna ul. 3, Kranj, Ljudmila Velepič, Marincljeva 15,
Ljubljana, Peter Belhar, Slap 22, Trţič, Joţefa Pavčič, Partizanska ul. 1/a, Trţič.
7. KADROVSKE ZADEVE
A. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavoda za zdravstveno
varstvo Kranj
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Zavoda za zdravstveno
varstvo Kranj i m e n u j e
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ALOJZIJ POTOČNIK, rojen 1951, stanujoč Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomist,
svetovalec direktorja.
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj; uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj!
B. Mnenje k imenovanju ravnatelja Kranjskih vrtcev
Svet Mestne občine Kranj je mnenja, da je izmed treh prijavljenih kandidatk za imenovanje
ravnateljice Kranjskih vrtcev najprimernejša ga. MIHAELA RENKO, čeprav tudi ostali dve
izpolnjujeta v razpisu zahtevane pogoje.
C. Začasno podaljšanje mandata dosedanjemu predstavniku MOK v Svetu zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske Kranj
Dosedanjemu članu Sveta zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj, g. JANEZU
REMŠKARJU, dr. medicine, se mandat v tem svetu podaljša do novih volitev, ki bodo razpisane
predvidoma v septembru leta 2002 – takoj po sprejemu odloka o preoblikovanju zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske Kranj.

30. seja Sveta MOK – 30.1.2002
2. ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA M 07/1 – GORENJSKI SEJEM –
PREDLOG
Sprejme se Odlok o ureditvenem načrtu območja M 07/1 – Gorenjski sejem.
3. ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj.
4. GOSPODARJENJE S KOMUNALNIMI ODPADKI NA OBMOČJU KRANJA
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z informacijo o gospodarjenju s komunalnimi odpadki na
območju nekdanje Občine Kranj s tem, da se upoštevata pripombi Odbora za prostorsko urejanje in
gospodarsko infrastrukturo, ki sta sledeči:
- točka 5.a. se dopolni z informacijo o zaprtem postopku kompostarne in sortirnice;
- besedilo točke 7.1.g. se spremeni tako, da glasi: »vključitev objekta kompostarne in
sortirnice v ureditveni načrt«.
5. VARNA HIŠA ZA ŢENSKE IN OTROKE ŢRTVE NASILJA NA GORENJSKEM
1. Mestna občina Kranj podpira ustanovitev Varne hiše za ţenske in otroke ţrtve nasilja na
Gorenjskem. Mestna občina Kranj nameni za potrebe Varne hiše ustrezen objekt na območju
Mestne občine Kranj. Zaradi varnosti (tajnosti lokacije) Svet Mestne občine Kranj pooblasti
ţupana Mestne občine Kranj za urejanje vseh medsebojnih lastniško pravnih razmerij v zvezi z
vzpostavitvijo Varne hiše za ţenske in otroke ţrtve nasilja na Gorenjskem.
2. Občinska uprava Mestne občine Kranj in Center za socialno delo sta Svetu Mestne občine
Kranj dolţna poročati o vlaganjih posameznih občin in drţave v projekt Varne hiše na
Gorenjskem.
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3. Svet Mestne občine Kranj daje pobudo Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve, da
prouči potrebe in moţnosti za reševanje problema nasilja nad moškimi in to vključi v
nacionalni program.
6. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Prodaja funkcionalnih zemljišč v okviru ZN Drulovka
1. Mestna občina Kranj proda lastnikom stavbnega zemljišča v okviru zazidalnega načrta novega
naselja Drulovka z neposredno pogodbo zemljišča za zaokroţitev funkcionalnega zemljišča
individualnih objektov in sicer zemljišča izključno v podaljšku določenega lastniškega
zemljišča načeloma v širini 5 m po ceni 73 EUR za 1 m2 zemljišča (plačljivo v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila).
Davek na promet nepremičnin in druge stroške v zvezi s pogodbo nosijo kupci.
Vsaka vloga za nakup zemljišča se obravnava individualno in se nakup dovoli le na podlagi
soglasja pristojnih oddelkov občinske uprave.
2. V vse kupoprodajne pogodbe, ki bodo sklenjene za prodajo funkcionalnih zemljišč v okviru
ZN Drulovka, se vnese pravica sluţnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev dostopnosti do
podzemne komunalne infrastrukture.
3. V vseh primerih odtujitve nepremičnin, katerih lastnica je Mestna občina Kranj, se mora
zagotoviti pravica sluţnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev dostopnosti do podzemne
komunalne infrastrukture.
B. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1308, njiva v pribliţni izmeri 2.124 m2, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 140 EUR/m2 (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) del zemljišča parc. št.
1308 njiva v pribliţni izmeri 2.124 m2, vpisane v vl. št. 130 k.o. Primskovo. Vse stroške postopka
in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
C. Prodaja zemljišča parc. št. 241/6, neplodno v izmeri 302 m2, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 108 EUR/m2 (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) zemljišče parc. št.
241/6, neplodno v izmeri 302 m2, vpisane v vl. št. 323 k.o. Primskovo. Društvo obrtnikov Kranj,
Likozarjeva ul. 1, 4000 Kranj in Območna obrtna zbornica Kranj, Likozarjeva 1, 4000 Kranj imata
predkupno pravico. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi
kupec.
D. Prenos zemljišča parc. št. 1137/5, cesta v izmeri 45 m2, parc. št. 1137/12, cesta v izmeri 229
m2, parc. št. 1137/17, cesta v izmeri 283 m2 in parc. št. 1137/24, cesta v izmeri 72 m2, k.o.
Kranj, v javno dobro v korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 1137/5, cesta v izmeri 45 m2, parc. št. 1137/12, cesta v
izmeri 229 m2, parc. št. 1137/17, cesta v izmeri 283 m2 in parc. št. 1137/24, cesta v izmeri 72
m2, k.o. Kranj, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjemu lastniku odškodnino za zemljišče parc. št. 1137/5,
parc. št. 1137/12, parc. št. 1137/17 in parc. št. 1137/24, k.o. Kranj, v višini 10 EUR/m2,
plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila
odškodnine.
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E. Prenos zemljišča parc. št. 21/6, pot v izmeri 432 m2, k.o. Breg ob Savi, v javno dobro v
korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 21/6, pot v izmeri 432 m2, vpisano v vl. št. 42, k.o. Breg
ob Savi, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjemu lastniku odškodnino za zemljišče parc. št. 21/6, k.o.
Breg ob Savi, v višini 10 EUR/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila odškodnine.
F. Prenos zemljišča parc. št. 55/1, pot v izmeri 1179 m2, k.o. Straţišče, v javno dobro v korist
Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 55/1, pot v izmeri 1179 m2, k.o. Straţišče, v javno
dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanjemu lastniku odškodnino za zemljišče parc. št. 55/1, k.o.
Straţišče, v višini 10 EUR/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila odškodnine.
G. Odkup skupnega podstrešnega prostora – sušilnice – na naslovu Ul. Janka Puclja v
Kranju
Mestna občina Kranj soglaša s prodajo skupnega podstrešnega prostora – sušilnice – na naslovu
Ul. Janka Puclja 5 v Kranju Šenk Branku, Ul. Janka Puclja 5, 4000 Kranj, in sicer za kupnino
17.105,96 SIT. Vse stroške s to prodajo nosi kupec.
H. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter Jordan
Marijo, roj. 16.10.1936 in Jordan Joţetom, roj. 24.8.1936, oba stanujoča Golniška cesta 50, 4000
Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Jordan Marije in Jordan Joţeta kupi del zemljišča parc. št.
331/2, k.o. Kokrica, njiva v pribliţni izmeri 52 m2, vpisanega v vl. št. 1042, za ceno 29.702,30 SIT/m2
in povrne odškodnino za zunanjo ureditev v višini 347.800,00 SIT in odškodnino za zagotovitev
nadomestnih parkirnih mest v višini 560.000,00 SIT in to zemljišče brezplačno izroči Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za promet.
2. Mestna občina Kranj sklene sporazum z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter Gomboc
Karlom, roj. 23.10.1940 in Gomboc Terezijo, roj. 25.10.1939, oba stanujoča Golniška cesta 77, 4000
Kranj, s katerim Mestna občina Kranj Gomboc Karlu in Gomboc Tereziji povrne odškodnino za nasad
v višini 440.000,00 SIT.
3. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter Kopač Olgo,
roj. 20.6.1949 in Kopač Radoslavom, roj. 12.10.1945, oba stanujoča Golniška cesta 77, 4000 Kranj, s
katero Mestna občina Kranj od Kopač Olge in Kopač Radoslava kupi del zemljišča parc. št. 77/6, k.o.
Kokrica, travnik v pribliţni izmeri 33 m2, vpisanega v vl. št. 1067 za ceno 14.389,24 SIT/m2 in povrne
odškodnino za zunanjo ureditev v višini 354.740,00 SIT.

7. KADROVSKE ZADEVE – Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Simon Jenko
1. Svet Mestne občine Kranj je mnenja, da je izmed prijavljenih kandidatov za imenovanje
ravnatelja OŠ Simon Jenko najprimernejša ga. NEVENKA ŠKRLJ, čeprav še dve od
prijavljenih kandidatk izpolnjujeta v razpisu zahtevane pogoje.
2. V kolikor je bil v dosedanjem postopku kršen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja, Svet Mestne občine Kranj predlaga Svetu OŠ Simon Jenko, ki je pristojen za
izdajo sklepa o imenovanju ravnatelja, da postopek za imenovanje ponovi oziroma ga uskladi z
zakonskimi zahtevami.
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31. seja Sveta MOK – 6.3.2002
2. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO
POLJE - OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje in
se skupaj z grafičnimi sestavinami posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS v prostorih Mestne
občine Kranj in krajevni skupnosti Zlato polje. V času javne razgrnitve bo v prostorih Mestne
občine Kranj organizirana javna obravnava.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi Oddelek za okolje in prostor
Mestne občine Kranj.
4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej s pripombami,
podanimi v razpravi.
5. A) SPORAZUM O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŢENJSKO PRAVNIH
RAZMERIJ V ZVEZI Z DELITVIJO PREMOŢENJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNO
ZDRAVSTVO GORENJSKE
Mestna občina Kranj sprejme Sporazum o ureditvi medsebojnih premoţenjsko pravnih razmerij v
zvezi z delitvijo premoţenja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
5. B) ODLOK O PREOBLIKOVANJU
ZDRAVSTVO GORENJSKE - OSNUTEK

JAVNEGA

ZAVODA

OSNOVNO

Mestna občina Kranj sprejme osnutek Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske s pripombami, podanimi v razpravi.
6. SEZNANITEV Z VARNOSTNIMI RAZMERAMI V MESTNI OBČINI KRANJ
Sprejme se informacija o varnostnih razmerah v letu 2001.
7. PREMOŢENJSKE ZADEVE
B. Prodaja dela zemljišča parc. št. 142/12, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 60 m2
1. Mestna občina Kranj proda Drinovec Niku, stanujočemu Partizanska pot 2, Kranj, del
zemljišča parc. št. 142/12, k.o. Kokrica, vpisanega pri vl. št. 203, v pribliţni izmeri 60 m2 za
ceno 2.359,58 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške
iz pogodbe nosi kupec.
2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc. št. 142/12, k.o. Kokrica, vpiše pravica sluţnosti
Mestne občine Kranj za zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
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C. Prodaja zemljišča parc. št. 571/1 in 571/12, k.o. Breg ob Savi
1. Mestna občina Kranj proda Porenta Francu, stanujočemu Breg ob Savi 58, Mavčiče, zemljišče
parc. št. 571/12, k.o. Breg ob Savi, v izmeri 47 m2 in del zemljišča parc. št. 571/1, k.o. Breg ob
Savi, v pribliţni izmeri 68 m2, za ceno 12.091,88 SIT/m2.
2. Mestna občina Kranj proda Šilar Francu preostali del zemljišča parc. št. 571/1, k.o. Breg ob
Savi, za ceno 12.091,88 SIT/m2.
3. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosita
kupca.
4. Kupca dovoljujeta, da se na zemljišču parc. št. 571/1 in zemljišču parc. št. 571/12, obe k.o.
Breg ob Savi, vpiše pravica sluţnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev dostopnosti do
podzemne komunalne infrastrukture.
D. Prodaja dela zemljišča parc.št. 1321, 1320/1, 1319/1, 1318/1 in 1317/1, v skupni pribliţni
izmeri 7.096 m2, vse k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 115 EUR/m2 (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) del zemljišča parc. št.
1321, njiva, vpisanega v vl. št. 640, parc. št. 1320/1, njiva, vpisanega v vl. št. 22, parc. št. 1319/1,
njiva, vpisanega v vl. št. 727, parc. št. 1318/1, njiva, vpisanega v vl. št. 247 in parc. št. 1317/1,
njiva, vpisanega v vl. št. 557, vse k.o. Primskovo, v skupni pribliţni izmeri 7.096 m2.
Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
E. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1310, njiva v pribliţni izmeri 886 m2, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 115 EUR/m2 (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) del zemljišča parc. št.
1310, njiva, v pribliţni izmeri 886 m2, vpisane v vl. št. 782, k.o. Primskovo. Vse stroške postopka
in pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
F. Prodaja zemljišča parc. št. 367/5, k.o. Klanec
1. Mestna občina Kranj proda Lisec Gabrijeli, stanujoči Cesta talcev 69, 4000 Kranj, zemljišče
parc. št. 367/5, njiva v izmeri 40 m2, vpisanega v vl. št. 347, k.o. Klanec, za ceno 27.888,63
SIT /m2.
2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc. št. 367/5, k.o. Klanec, vpiše pravica sluţnosti
Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne
infrastrukture.
G. Prodaja 32 odstotnega lastninskega deleţa na nepremičnini – objektu Policijske postaje
Kranj na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju
1. Obravnava zadeve G. Prodaja 32 odstotnega lastninskega deleţa na nepremičnini – objektu
Policijske postaje Kranj na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju se prekine.
2. O problematiki prodaje lastninskega deleţa na nepremičnini – objektu Policijske postaje Kranj
na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju se obvesti ostale občine, ki so sodelovale pri izgradnji
Policijske postaje Kranj, da zaščitijo svoje interese.
I. Omejc Milan, Martina Urbanc, Joţe Antolič – nakup zemljišča
Mestna občina Kranj kupi od Milana Omejca, Martine Urbanc in Joţeta Antoliča zemljišče parc.
št. 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9 in 369/10 k.o. Klanec v skupni
izmeri 5.024 m2 za ceno 628.000 EUR plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila. Kupnino 100.000.000 SIT bo Mestna občina Kranj
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izplačala v letu 2002, ostalo pa v prvem trimesečju leta 2003. Davek na promet nepremičnin nosijo
prodajalci.
J. Zagotavljanje zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture v Komunalni coni II na
Primskovem v Kranju
1. Mestna občina Kranj uveljavlja predkupno pravico na delu zemljišča parc. št. 789/1 v pribliţni
izmeri 50 m2 in parc. št. 789/4 v pribliţni izmeri 150 m2, obe k.o. Primskovo.
2. Mestna občina Kranj sklene prodajno pogodbo s Komunalo Kranj, javnim podjetjem, d.o.o., za
del zemljišča parc. št. 789/1, travnik v pribliţni izmeri 50 m2 in parc. št. 789/4, travnik v
pribliţni izmeri 150 m2, vpisani v vl. št. 1171, obe k.o. Primskovo, za ceno 32.318,00 SIT/m2.
K. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter
Gregorc Francem, roj. 16.12.1943, stanujočim Golniška cesta 6, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj od Gregorc Franca kupi del zemljišča parc. št. 33/1, sadovnjak, v pribliţni izmeri
10 m2 do 1/6, vpisanega pri vl. št. 954, k.o. Kokrica za ceno 11.346,66 SIT/m2 in povrne
odškodnino za gramozni tampon in asfalt v višini 16.734,66 SIT in to zemljišče brezplačno
izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter
Gregorc Francem, roj. 16.12.1943, stanujočim Golniška cesta 6, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj od Gregorc Franca kupi del zemljišča parc. št. 33/5, njiva, v pribliţni izmeri 63
m2, k.o. Kokrica, vpisanega pri vl. št. 953, za ceno 20.557,80 SIT/m2 in povrne odškodnino za
zunanjo ureditev v višini 882.550,00 SIT.
3. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter
Miklavčič Francem, roj. 4.10.1927, stanujočim Golniška cesta 72, 4000 Kranj, s katero Mestna
občina Kranj od Miklavčič Franca kupi del zemljišča parc. št. 453/13, sadovnjak, v pribliţni
izmeri 23 m2, del zemljišča parc. št. 455/2, travnik, v pribliţni izmeri 33 m2, del zemljišča
parc. št. 455/4, neplodno, v pribliţni izmeri 11 m2 in del zemljišča parc. št. 455/9, neplodno, v
pribliţni izmeri 7 m2, vsa vpisana pri vl. št. 606, k.o. Kokrica za ceno 12.943,80 SIT/m2 in
povrne odškodnino za zunanjo ureditev v višini 225.670,00 SIT in ta zemljišča brezplačno
izroči Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet.
L. Izvzem zemljišča parc. št. 983/5, k.o. Podreča
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 983/5 k.o. Podreča,
pot v izmeri 57 m2, k.o. Podreča.
2. Mestna občina Kranj proda Pirc Romani in Rajku, stanujočima Podreča 114, Mavčiče,
zemljišče parc. št. 983/5, k.o. Podreča v izmeri 57 m2 za ceno 569.924,19 SIT.
3. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosita
kupca.
4. Kupca dovoljujeta, da se na zemljišču parc. št. 983/5, k.o. Podreča, vpiše pravica sluţnosti
Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne
infrastrukture.
M. Izvzem zemljišča parc. št. 1235/4, k.o. Straţišče iz javnega dobra
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1235/4, k.o.
Straţišče, pot, v izmeri 138 m2.
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2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc. št. 1235/4, k.o. Straţišče vpiše pravica sluţnosti
Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne
infrastrukture.
3. Mestna občina Kranj proda Savi Kranj, gumarska in kemijska industrija, d.d. Kranj, zemljišče
parc. št. 1235/4, k.o. Straţišče za ceno 16.977,00 SIT/m2, kar skupaj za 138 m2 znaša
2.342.826,00 SIT.
4. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
N. Predkupna pravica – Na skali 6, Kranj
Mestna občina Kranj za ceno, 26.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za stanovanjsko
hišo v izmeri 153 m2 na naslovu Na skali 6, Kranj, ki stoji na parc. št. 252/1, vloţ. št. 1770, k.o.
Kranj, katere je lastnik Srečo Pavlin, Grintovška 11, Kranj.
8. KADROVSKE ZADEVE – Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje biotehniške šole
Kranj
Gospodu Marjanu Pogačniku, roj. 21.1.1962, mag. agronomije, stanujočemu Ševlje 14, Selca, od
leta 1994 zaposlenemu na delovnem mestu ravnatelja Srednje biotehniške šole Kranj, kateri se je
kot edini prijavil na razpisano delovno mesto, daje Svet Mestne občine Kranj pozitivno mnenje k
imenovanju za ravnatelja Srednje biotehniške šole Kranj za naslednje mandatno obdobje.
9. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
1. Občinska uprava naj zaradi povečanega dinamičnega in statičnega prometa v kriţišču pri
sodišču na Cesti Staneta Ţagarja in na cesti v Švabsko vas pripravi predlog najbolj optimalne
rešitve te problematike.
2. Občinska uprava naj do naslednje seje poda predloge in mnenja kot podlago za razpravo na
mestnem svetu, da bo le-ta lahko sprejel stališče v zvezi s prireditvami v mestnem jedru in
sicer, tako, da določi:
- lokacijo in vrsto prireditev,
- dovoljeno stopnjo glasnosti prireditve,
- do kdaj lahko trajajo prireditve,
- ali bo na teh lokacijah dovoljena postavitev točilnih pultov
in se opredeli o tem, ali ima občina podobne interese kot KS Center, da jo ta lahko zastopa
kot njena pooblaščenka v postopkih pridobivanja dovoljenj za prireditve.
3. Občinska uprava naj čimprej pripravi spremembo Odloka o določitvi pomoţnih objektov, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in to v delu, ki govori o površini silosov in sicer v
smislu povečanja te površine.
4. Občinska uprava naj pripravi pregled vseh predlogov, pobud in vprašanj članov Sveta Mestne
občine Kranj, podanih v tem mandatu, s tem, da se pri vsakemu pisno odgovorjenemu
predlogu, pobudi in vprašanju navede datum in oddelek, ki je odgovor podal.
5. Občinska uprava naj pripravi pregled izvršitve sklepov Sveta Mestne občine Kranj, sprejetih v
tem mandatu.
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32. seja Sveta MOK – 10.4.2002
3. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAVAROVANJU JEZERC Z OKOLICO V
BOBOVKU V KRANJU – PREDLOG (NADALJEVANJE RAZPRAVE IZ 31. SEJE)
1. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o zavarovanju jezerc z okolico v
Bobovku pri Kranju.
2. Zemljiščema parcelna št. 160/7 – del (sedaj parceli št. 160/13 in 160/7) in 160/9 – del, k.o.
Kokrica, se v planskih in prostorskih izvedbenih aktih spremeni namembnost iz rekreacijskih v
stanovanjske površine, katerih realizacija je dopustna v tekočem srednjeročnem obdobju.
4. ODLOK O PROSTORSKIH SESTAVINAH DOLGOROČNEGA IN DRUŢBENEGA
PLANA
(SPREMEMBE
IN
DOPOLNITVE
PROSTORSKIH
SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 – 2000 IN
DRUŢBENEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 – 1990) ZA OBMOČJE
MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK
1. Sprejme se osnutek Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in druţbenega plana
(spremembe in dopolnitve 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 se skupaj z grafičnim delom posreduje v enomesečno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS v prostorih Mestne
občine Kranj in v prizadetih krajevnih skupnostih. Med javno razgrnitvijo bo organizirana tudi
javna obravnava.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi Oddelek za okolje in prostor
Mestne občine Kranj.
5. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2001 – HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2001.
6. ODLOK O OPROSTITVI PLAČEVANJA KOMUNALNE TAKSE – HITRI POSTOPEK
(ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o oprostitvi plačevanja komunalne takse.
8. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Prodaja dela zemljišča parc. št. 82/1, k.o. Primskovo, vpisanega pri vl. št. 52, v pribliţni
izmeri 120 m2
1. Mestna občina Kranj proda druţbi Tehnomat, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Reševa
ulica 7, Kranj, del zemljišča parcelna številka 82/1, k.o. Primskovo, vpisanega pri vl. št. 52, v
pribliţni izmeri 120 m2 za ceno 21.582,00 SIT/m2.
Stroške cenitve, odmere, daveK na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi
kupec.
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2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 82/1, k.o. Primskovo, vpiše pravica
sluţnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne
komunalne infrastrukture.
C. Prodaja nerazdelne ˝ nepremičnine parc. št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskih
poslopjem in nepremičnine parc. št. 385/2, vrt, vpisane v vl. št. 461, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 4.000.000,00 SIT nepremičnino parc.
št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim poslopjem v izmeri 378 m2 do ˝, vpisana v vl. št. 461,
k.o. Kranj.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
V kolikor bo javna draţba za to nepremičnino neuspešna, Svet Mestne občine Kranj daje
pooblastilo občinski upravi za prodajo nepremičnine kupcu z neposredno pogodbo.
D. Kejţar Marija – nakup zemljišča
Mestna občina Kranj kupi od Marije Kejţar, stanujoče v Kranju, Gorenjesavska cesta 14, rojene
28.3.1936, zemljišče parc. št. 367/1, k.o. Klanec, v izmeri 616 m2 za ceno 77.000 EUR, plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila.
Davek na promet nepremičnin in ostale stroške iz pogodbe nosi prodajalka.
E. Konc Franc – nakup zemljišča
Mestna občina Kranj kupi od Franca Konca, stanujočega v Kranju, Čirče 25, rojenega 17.1.1953,
zemljišče parc. št. 370/1, 370/6, 370/7, 370/8 in 370/9, k.o. Klanec, v skupni izmeri 2.849 m2 za
ceno 356.125 EUR, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila.
Davek na promet nepremičnin in ostale stroške iz pogodbe nosi prodajalec.
F. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter
Brečevič Zdenko, roj. 29.05.1955 in Brečevič Zoro, roj. 11.03.1934, obe stanujoči
Gosposvetska 11, 4000 Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Brečevič Zdenke in Brečevič
Zore, kupi del zemljišča parcelna številka 327/2, k.o. Kokrica, njiva, v pribliţni izmeri 12 m2,
vpisanega pri vl. št. 485, za ceno 14.893,59 SIT/m2 in povrne odškodnino za zunanjo ureditev
v višini 441.500,00 SIT.
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter
Jordan Marijo roj. 16.10.1936 in Jordan Joţetom, roj. 24.08.1936, oba Golniška cesta 50,
Kranj, s katero Mestna občina Kranj od Jordan Marije in Jordan Joţeta kupi del zemljišča
parcelna številka 331/4, k.o. Kokrica, njiva, v pribliţni izmeri 13m2 do 1/3, vpisanega pri vl.št.
1028, za ceno 6.476.90 SIT/m2 in povrne odškodnino za gramozni tampon in asfalt v višini
79.540,80 SIT.
G. Prenos zemljišča parc. št. 935/9, k.o. Primskovo v last Janeza Grilca
Mestna občina Kranj ne prenese zemljišča parcelna številka 935/9, pot v izmeri 30 m2, k.o.
Primskovo v last Janeza Grilca, Kalinškova 39, 4000 Kranj.
Mestna občina Kranj za zemljišče parcelna številka 935/9, pot v izmeri 30 m2, k.o. Primskovo
plača Janezu Grilcu, Kalinškova 39, 4000 Kranj, odškodnino v višini, določeni z zapisnikom z dne
21.02.1994 (25 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila).
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H. Prodaja dvosobnega kletnega stanovanja št. 7 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
na naslovu Kidričeva ul. 57, Kranj, v velikosti 51,37 m2, v večstanovanjski stavbi, ki stoji na
zemljišču parc. št. 904/4, vl. št. 679, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi dvosobno kletno stanovanje št.7 na naslovu Kidričeva
ul. 57, Kranj, v velikosti 51,37 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču parc. št. 904/4,
vloţ. št. 679, k.o. Kranj, za izklicno ceno 4.670.971,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe ter druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
I. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno 5.000.000,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za dvosobno
stanovanje v izmeri 38 m2 in drvarnico, dvorišče v izmeri 25 m2, na naslovu Tomščieva ul. 24,
Kranj, ki stoji na parc. št. 177/2, ZK telo II., vloţ. št. 921, k.o. Kranj, katerega je lastnica Frančiška
Kostevc, rojena Laharnar, Tomšičeva ul. 2, Kranj.
J. Prodaja stanovanja in poslovnih prostorov v poslovno stanovanjski hiši, s funkcionalnim
zemljiščem, stoječi na zemljišču parc. št. 955/24, k.o. Kranj
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi dvosobno stanovanje v mansardi poslovno
stanovanjskega objekta, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječega na
zemljišču parcelna številka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 61,30 m2, za izklicno
ceno10.978.669,00 SIT. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za
nedoločen čas.
2. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi poslovni prostor v kleti poslovno stanovanjskega
objekta, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječega na zemljišču parcelna
številka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 42.40 m2, za izklicno ceno 7.207.653,00 SIT. Poslovni
prostor je obremenjen z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
3. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi poslovni prostor v kleti poslovno stanovanjskega
objekta, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječega na zemljišču parcelna
številka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 24,28 m2, za izklicno ceno, 4.122.585,00 SIT. Poslovni
prostor je obremenjen z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
4. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi poslovni prostor v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječega na
zemljišču parcelna številka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 38.40 m2, za izklicno ceno
5.104.472,00 SIT. Poslovni prostor je obremenjen z najemnim razmerjem, sklenjenim za
določen čas do 07.02.2005.
K. Prodaja enosobnega stanovanja št. 23 v pritličju stanovanjske hiše na Šorlijevi ulici 19 v
Kranju, stoječe na zemljišču parc. št. 1303, k.o. Kranj, v skupni izmeri 29,43 m2
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 5.260.000,00 SIT vseljeno
enosobno stanovanje št. 23, v pritličju stanovanjske stavbe, stoječe na zemljišču parcelna
številka 1303, k.o. Kranj, na Šorlijevi ulici 19, v Kranju, v skupni izmeri 29,43 m2.
2. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
L. Neuveljavljanje predkupne pravice
V postopku uveljavljanja predkupne pravice pri nakupu nepremičnin na zavarovanih območjih
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za parcele št. 158/1, 159/1 in del parcel št.
156/1 in 157/1, vse k.o. Kokrica.
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9. KADROVSKE ZADEVE
A) Mnenje k imenovanju ravnatelja strokovne gimnazije in direktorja Ekonomske šole
Kranj
Gospe MARIJI SIMČIČ, rojeni 1.10.1946, diplomirani ekonomistki, stanujoči Ručigajeva 48,
Kranj, od l. 1982 zaposleni na delovnem mestu ravnateljice Ekonomsko administrativnega
šolskega centra Kranj; katera se je kot edina prijavila na razpisano delovno mesto, daje Svet
Mestne občine Kranj pozitivno mnenje k imenovanju za ravnateljico strokovne gimnazije in
direktorico Ekonomske šole Kranj.
B) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Vzgojnega zavoda Kranj
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Vzgojnega zavoda Kranj
i m e n u j e gospa BOJANA JEKOVEC, rojena 8.12.1963, stanujoča Finţgarjeva 28, Kranj,
univ. dipl. pedagog sociolog.
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta Vzgojnega zavoda Kranj.

33. seja Sveta MOK – 22.5.2002
2. ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH V MESTNI OBČINI KRANJ –
OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Mestni občini Kranj s pripombami,
podanimi v razpravi.
3. ODLOK O VARSTVU VIROV PITNE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE
KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Kranj s
pripombami, podanimi v razpravi.
4. PRAVILNIK O PRIREDITVAH V MESTU KRANJU
Sprejme se Pravilnik o prireditvah v mestu Kranju.
5. PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH
STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM
Sprejme se Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem.
6. SKLEP O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V VRTCIH
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ
1. Sprejme se sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne
občine Kranj.
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2. Sprejme se sklep o pokrivanju izgube v višini 5.437.657,85 SIT, ki je izkazana v zaključnem
računu javnega zavoda Kranjski vrtci za leto 2001.
7. SPREJEM REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE 2002 – 2006
1. Svet Mestne občine Kranj sprejema Regionalni razvojni program Gorenjske 2002 – 2006 s
tem, da se mora v postopku usklajevanja upoštevati predloge, pobude in zahteve članov Sveta
Mestne občine Kranj, podane pri obravnavi tega programa na 33. seji, dne 22.5.2002.
2. Svet Mestne občine Kranj sprejema Proračunsko perspektivo za izvajanje Regionalnega
razvojnega programa Gorenjske 2002 – 2006. Vsebinske postavke projektov in njihova višina
se določajo vsako leto sproti s sprejemom občinskega proračuna.
3. Svet Mestne občine Kranj pooblašča svojega člana Programskega odbora RRP Gorenjske za
končna usklajevanja RRP Gorenjske.
8. ZBIRNA PREMOŢENJSKA BILANCA MESTNE OBČINE KRANJ NA DAN 31.12.2001
Svet Mestne občine Kranj sprejema zbirno premoţenjsko bilanco Mestne občine Kranj za leto
2001.
9. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LAS-A ZA PREPREČEVANJE ZLORABE
DROG V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2001
Sprejme se Poročilo o opravljenem delu LAS-a za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini
Kranj za leto 2001.
10. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno, 20.000,00 EUR, plačljivo v tolarski protivrednosti, obračunano po
Srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar na dan 25.4.2002 znaša 4.495.544,00 SIT, kar
je112.388,60 SIT/m2, ne uveljavlja predkupne pravice za poslovni prostor v izmeri 40 m2 v prvem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cankarjeva 5, Kranj, ki stoji na parc. št. 78, vloţ. št. 215,
k.o. Kranj, katerega sta lastnika Alojzij in Marjan Čeč, Zg. Bitnje 47, 4209 Ţabnica.
B. Neuveljavljanje predkupne pravice
V postopku neuveljavljanja predkupne pravice pri nakupu nepremičnin na zavarovanih območjih
Mestna občina Kranj ne uveljavlja predkupne pravice za del parcele št. 101, k.o. Kokrica.
C. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1306, njiva v pribliţni izmeri 11.035 m2, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda najugodnejšemu ponudniku z direktno pogodbo po minimalni ceni 115
EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila) del zemljišča parc. št. 1306, njiva v pribliţni izmeri 11.035 m2, vpisane v vl. št. 130, k.o.
Primskovo. V ceno nista všteta komunalni prispevek in sprememba namembnosti.
D. Prenos zemljišča parc. št. 3004/21, cesta v izmeri 77 m2, k.o. Ţabnica, v javno dobro v
korist Mestne občine Kranj
1. Mestna občina Kranj prenese parc. št. 3004/21, cesta v izmeri 77 m2, k.o. Ţabnica, v javno
dobro.
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2. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za zemljišče parc. št. 3004/21, k.o.
Ţabnica, v višini 10 EUR/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila odškodnine.
E. Odkup skupnega podstrešnega prostora – na naslovu Begunjska 12 v Kranju
Mestna občina Kranj soglaša s prodajo skupnega podstrešnega prostora na naslovu Begunjska 12
v Kranju Nizabeti Nikočević, Begunjska 12, 4000 Kranj, in sicer za kupnino 38.857,34 SIT. Vse
stroške s to prodajo nosi kupec.
F. Prodaja dela zemljišča, parc. št. 1186/1, k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 217 m2
1. Mestna občina Kranj proda Janezu Volku, stanujočemu Glavni trg 8, Kranj del zemljišča, parc.
št. 1186/1, k.o. Kranj, vpisanega pri vl.št. 2090, v pribliţni izmeri 217 m2 za ceno 23.089,00
SIT/m2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
2. Na delu zemljišča, parc. št. 1186/1, k.o. Kranj, ki je predmet prodaje, se vpiše pravica sluţnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne
infrastrukture.
H. Prodaja dvosobnega stanovanja št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, stoječe na zemljišču
parc. št. 917/2, k.o. Kranj, na Valjavčevi ulici 13, v Kranju, v skupni izmeri 52,60 m2
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 9.260.900,00 SIT, dvosobno
stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, stoječe na zemljišču parc. št. 917/2, k.o. Kranj,
na Valjavčevi ulici 13, v Kranju, v skupni izmeri 52,60 m2, obremenjeno z najemnim
razmerjem.
2. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
I. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
1. Mestna občina Kranj sklene predpogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Slovenskimi ţeleznicami, ki jih zastopa generalni direktor mag. Igor Zajec, s katero Mestna
občina Kranj od Slovenskih ţeleznic, prevzame v posest del zemljišča parcelna številka 325/3,
k.o. Kokrica, dvorišče, v pribliţni izmeri 28 m2, vpisanega pri vl. št. 435, za ceno 15.040,14
SIT/m2.
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Knific
Joţetom, roj. 02.01.1939, stanujočim Jelovška cesta 39, 4260 Bled, s katero Mestna občina
Kranj od Knific Joţeta kupi del zemljišča parcelna številka 75/2, travnik, v pribliţni izmeri 65
m2, vpisanega pri vl.št. 1049, k.o. Kokrica za ceno 17.438,30 SIT/m2.
3. Mestna občina Kranj sklene sporazum o plačilu odškodnine z Republiko Slovenijo,
Ministrstvom za promet in Sušnik Janezom, roj. 05.07.1964, stanujočim Golniška cesta 123,
4000 Kranj, s katerim Mestna občina Kranj Sušnik Janezu povrne svoj deleţ razlike do
revalorizirane odškodnine v znesku 171.641,80 SIT.
4. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in Škofic
Bogdanom, roj. 24.12.1962, stanujočim Golniška cesta 6, 4000 Kranj, s katero Mestna občina
Kranj kupi od Škofic Bogdana del zemljišča parcelna številka 33/1, sadovnjak, v pribliţni
izmeri 10 m2 do 1/6, vpisanega pri vl.št. 954, k.o. Kokrica za ceno 16.840,80 SIT /m2 in
povrne odškodnino za gramozni tampon in asfalt v višini 100.408,00 SIT in del zemljišča
parcelna številka 33/8, njiva, v pribliţni izmeri 31 m2, vpisanega pri vl.št. 1035, k.o. Kokrica,
za ceno 15.025,06 SIT/m2 in povrne odškodnino za ţivo mejo in nasade zaščitnih dreves in
grmovnic v višini 1.450.289,00 SIT.
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5. Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet ter Jeras
Frančiško, roj. 23.01.1936, Jeras Vinkom, roj. 04.07.1935, in Jeras Sergejo, roj. 27.04.1965,
vsi stanujoči Golniška cesta 83, Kranj, s katero Mestna občina Kranj kupi od Jeras Vinka, Jeras
Frančiške in Jeras Sergeje del zemljišča parcelna številka 76/2, dvorišče, v pribliţni izmeri 24
m2, do 1/3, vpisane pri vl.št. 1009, k.o. Kokrica za ceno 14.049,25 SIT/m2 in povrne
odškodnino za zunanjo ureditev v višini 338.100,00 SIT.
J. Uskladitev zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim in izvzem zemljišča parc. št. 144/7 k.o.
Klanec iz javnega dobra
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 144/7, pot v izmeri
46 m2, k.o. Klanec.
2. Mestna občina Kranj sklene z Dragom Štefetom, Cesta na Klanec 26, Kranj pogodbo o
uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim, s katero prenese zemljišče parc. št. 144/7,
pot v izmeri 46 m2, trenutno še vpisanem v seznamu I kot javno dobro, po izvzemu iz javnega
dobra pa vpisanem v nov vloţek k.o. Klanec in zemljišče parc. št. 181/4, pot v izmeri 12 m2,
k.o. Klanec, vpisanem v zemljiško knjiţnem vloţku št. 64 v last Dragu Štefetu, Cesta na
Klanec 26, Kranj.
3. Na zemljiščih parc. št. 144/7, pot v izmeri 46 m2 in parc. št. 181/4, pot v izmeri 12 m2, obe
k.o. Klanec, se vknjiţi pravica sluţnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo in zagotovitev
dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
K. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora na Cankarjevi ulici 8 v Kranju, v izmeri
38,50 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 125, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 159
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 8.093.932,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske hiše na Cankarjevi ulici 8 v Kranju, v izmeri
38,50 m2, stoječo na parc. št. 125, vpisano v vl. št. 159, k.o. Kranj.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
L. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora na Glavnem trgu 2 v Kranju, v izmeri 351,70
m2, stoječega na zemljišču parc. št. 11, k.o. Kranju, vpisanega v vl. št. 329
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 72.875.426,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v pritličju in I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše na Glavnem trgu 2, v
Kranju, v izmeri 351,70 m2, stoječo na parc. št. 11, vpisano v vl. št. 329, k.o. Kranj.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
M. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora na Vodopivčevi ulici 19 v Kranju, v izmeri
52,40 m2, stoječega na zemljišču parc. št. 435, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 216
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 6.792.808,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v pritličju na Vodopivčevi ulici 19 v Kranju, v izmeri 52,40 m2, stoječo na parc.
št. 435, vpisano v vl. št. 216, k.o. Kranj.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
N. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora na Koroški cesti 26 v Kranju, v izmeri 58,30
m2, stoječega na zemljišču parc. št. 881/3, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 2138
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Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 15.960.983,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske hiše na Koroški cesti 26 v Kranju, v izmeri
58,30 m2, stoječo na parc. št. 881/3, vpisano v vl. št. 2138, k.o. Kranj.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
O. Prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v Tavčarjevi ulici 22 v Kranu, v izmeri 58,50
m2, stoječega na zemljišču parc. št. 11, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 329
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 10.013.671,00 SIT nepremičnino –
poslovni prostor v I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše v Tavčarjevi ulici 22 v Kranju, v
izmeri 58,50 m2, stoječo na parc. št. 11, vpisano v vl. št. 329, k.o. Kranj.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
P. Dokapitalizacija druţbe Jeseniške mesnine d.d. Jesenice in
Mestna občina Kranj vplača kapitalski vloţek v druţbo Jeseniške mesnine d.d. Jesenice v višini
2.000.000 SIT.
R. Nakup klavnice v Škofji Loki
Mestna občina Kranj nameni znesek v višini 8.000.000 tolarjev kot lastninski deleţ v klavnici v
Škofji Loki.
S. Prenos dela zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Mavčiče, vl. št. 125, v pribliţni izmeri 10 m2 v
javno dobro v korist Mestne občine Kranj in nakup preostalega dela zemljišča parc. št. 85/2,
k.o. Mavčiče, vl. št. 125, v pribliţni izmeri 383 m2
1. Mestna občina Kranj prenese del zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Mavčiče, vpisanega pri vl. št.
125 v pribliţni izmeri 10 m2, katerega zemljiškoknjiţna lastnica je Šušteršič Marija, Mavčiče
20, Mavčiče, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za del zemljišča parc. št. 85/2,
vpisanega pri vl. št. 125 v višini 10 EUR/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila odškodnine.
3. Mestna občina Kranj kupi od Šušteršič Marije, Mavčiče 20, 4211 Mavčiče, del zemljišča parc.
št. 85/2, k.o. Mavčiče, vpisano pri vl. št. 125, v izmeri 393 m2 za ceno 2.119.522,00 SIT.
Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi prodajalec.
Š. Prenos zemljišča parc. št. 25/1, pot, v izmeri 732 m2 in zemljišča parc. št. 80, pot, v izmeri
383, obe k.o. Straţišče, vpisani pri vl. št. 154, v javno dobro
1. Mestna občina Kranj prenese zemljišče parc. št. 25/1, pot, v izmeri 732 m2 in zemljišče parc.
št. 80, pot v izmeri 383 m2, obe k.o. Straţišče, vpisani pri vl. št. 154, katerih zemljiškoknjiţna
lastnica je Mihelič Marija, stanujoča Benedikova ulica 21/a, Kranj, v javno dobro.
2. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za zemljišče parc. št. 25/1 in zemljišče
parc. št. 80, obe k.o. Straţišče, vpisani pri vl. št. 154, odškodnino v višini 10 EUR/m2,
plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila
odškodnine.
T. Prenos zemljišča parc. št. 1538/3, v izmeri 479 m2 in zemljišča parc. št. 1538/9, v izmeri
175 m2, obe k.o. Bitnje v javno dobro v korist Mestne občine Kranj in izvzem zemljišča parc.
št. 2798/3, v izmeri 344 m2, k.o. Bitnje iz javnega dobra
1. Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 2798/3, k.o. Bitnje.
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2. Mestna občina Kranj prenese zemljišči parc. št. 1538/3, v izmeri 479 m2 in 1538/9, v izmeri
175 m2, obe k.o. Bitnje, vpisani pri vl. št. 255, katerih zemljiškoknjiţna lastnica je Hafner
Marija, stanujoča Zg. Bitnje 90/a, 4209 Ţabnica, v javno dobro.
3. Mestna občina Kranj ponudi sedanji lastnici odškodnino za zemljišči parc. št. 1538/3 in
1538/9, k.o. Bitnje, vpisanih pri vl. št. 255, v višini 10 EUR/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila odškodnine.
4. Mestna občina Kranj proda Hafner Mariji, stanujoči Zg. Bitnje 90/a, 4209 Ţabnica, zemljišče
parc. št. 2798/3, k.o. Bitnje, vpisano v seznamu I kot javno dobro, v izmeri 344 m2, za ceno
12.476,00 SIT /m2.
Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
5. Na zemljišču parc. št. 2798/3, k.o. Bitnje, se vpiše pravica sluţnosti Mestne občine Kranj za
izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
U. Menjava nepremičnine – stanovanja na Koroški cesti 12 v Kranju, v izmeri 65,60 m2,
stoječe na zemljišču parc. št. 282/2, k.o. Kranj, vpisanega v vl. št. 1193 za nepremičnino –
stanovanje na Vrečkovi ulici 9 v Kranj, v izmeri 58,70 m2, stoječe na zemljišču parc. št.
162/3, k.o Huje vpisanega v vl. št. 269
Mestna občina Kranj sklene s Partner-jem d.o.o., Linhartov trg 4, 4240 Radovljica, menjalno
pogodbo za menjavo dvosobnega kletnega stanovanja na naslovu Koroška cesta 12, Kranj, v
skupni izmeri 65,60 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 282/2, k.o. Kranj, vpisano v
zemljiškoknjiţnem vloţku 1193, katerega lastnica je Mestna občina Kranj po vrednosti
11.188.222,00 SIT, z dvosobnim stanovanjem št. 14, v III. nadstropju stanovanjskega bloka na
Planini I, na naslovu Vrečkova ulica št. 9, Kranj, v skupni izmeri 58,70 m12, ki stoji na zemljišču
parc. št. 162/3, k.o. Huje, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku 269, katerega lastnik je Partner
d.o.o. po vrednosti 11.188.222,00 SIT.
Vse stroške nastale na podlagi predlagane menjalne pogodbe nosi pogodbena stranka Partner d.o.o.
Kupnina, ki jo bo dobila Mestna občina Kranj za stanovanje na Koroški cesti 12, se razporedi na
tisto postavko, iz katere bo Mestna občina Kranj plačala stanovanje na Vrečkovi ulici 9.
V. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1310, njiva v pribliţni izmeri 886 m2, k.o. Primskovo,
Mestna občina Kranj proda najugodnejšemu ponudniku z direktno pogodbo po minimalni ceni 100
EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila) del zemljišča parc. št. 1310, njiva v pribliţni izmeri 886 m2, vpisane v vl. št. 782, k.o.
Primskovo. V ceno nista všteta komunalni prispevek in sprememba namembnosti.
Z. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1308, njiva v pribliţni izmeri 2.124 m2, k.o. Primskovo in
Mestna občina Kranj proda najugodnejšemu ponudniku z direktno pogodbo po minimalni ceni 100
EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila) del zemljišča parc. št. 1308, njiva v pribliţni izmeri 2.124 m2, vpisane v vl. št. 130, k.o.
Primskovo. V ceno nista všteta komunalni prispevek in sprememba namembnosti.
Ţ. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1321, 1320/1, 1319/1, 1318/1 in 1317/1, v skupni pribliţni
izmeri 7.096 m2, vse k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda najugodnejšemu ponudniku z direktno pogodbo po minimalni ceni 100
EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila) del zemljišča parc. št. 1321, njiva, vpisanega v vl. št. 640, parc. št. 1320/1, njiva, vpisanega
v vl. št. 22, parc. št. 1319/1, njiva, vpisanega v vl. št. 727, parc. št. 1318/1, njiva, vpisanega v vl. št.
247 in parc. št. 1317/1, njiva, vpisanega v vl. št. 557, vse k.o. Primskovo, v skupni pribliţni izmeri
7.096 m2. V ceno nista všteta komunalni prispevek in sprememba namembnosti.
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11. KADROVSKE ZADEVE
A. Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje elektro in strojne šole Kranj
Svet Mestne občine Kranj je mnenja, da je izmed prijavljenih kandidatov na razpis za ravnatelja
Srednje elektro in strojne šole Kranj, od katerih trije izpolnjujejo razpisne pogoje najprimernejša
ga. Andreja Pogačnik in sicer z ozirom na predloţeno vizijo programa razvoja in dela te šole.
B. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Straţišče
Svet Mestne občine Kranj je mnenja, da je izmed prijavljenih dveh kandidatov na razpis za
ravnatelja OŠ Straţišče najprimernejši g. Marjan Konjar, dosedanji ravnatelj, čeprav tudi druga
kandidatka ga. Zora Polenec izpolnjuje razpisne pogoje.
C. Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj
Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Toma Grahka, dosedanjega
ravnatelja Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj, za ravnatelja te šole za naslednje
mandatno obdobje.
D. Soglasje k razrešitvi direktorice Gorenjskih lekarn in soglasje k imenovanju novega
direktorja Gorenjskih lekarn
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se Andrejo Čufar, mag.farm.spec., dosedanjo direktorico
Gorenjskih lekarn, predčasno – s 15.5.2002 – razreši z mesta direktorja javnega zavoda
Gorenjske lekarne.
2. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k sklepu Sveta Gorenjskih lekarn z dne 6.5.2002, s
katerim je Alojzij Pungaršek, mag. farm., rojen 25.10.1957, stanujoč v Ljubljani, Ulica
Hermana Potočnika 1, imenovan za direktorja Gorenjskih lekarn s 16.5.2002.

34. seja Sveta MOK – 26.6.2002
2. ODLOK O PROSTORSKIH SESTAVINAH DOLGOROČNEGA IN DRUŢBENEGA
PLANA ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ – STALIŠČA DO PRIPOMB IZ
JAVNE RAZGRNITVE
Obravnava in odločanje o točki sprejetega dnevnega reda: Odlok o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in druţbenega plana za območje Mestne občine Kranj – stališča do pripomb iz javne
razgrnitve se prekine in nadaljuje na nadaljevanju 34. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v
sredo, dne 3.7.2002.
3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA UREDITVENO OBMOČJE KRANJA – OSNUTEK
1. Po sprejetju sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja se objavi uradni čistopis tega
odloka.
2. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Kranja s pripombami, podanimi v razpravi. Osnutek se posreduje v
30 dnevno javno razgrnitev.
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3. Javna razgrnitev bo potekala od dneva objave sklepov v Uradnem listu RS in sicer v prostorih
Mestne občine Kranj in prizadetih krajevnih skupnostih. V času javne razgrnitve bo v prostorih
Mestne občine Kranj organizirana javna obravnava.
4. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi Oddelek za okolje in prostor
Mestne občine Kranj.
4. ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJU D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO
POLJE – PREDLOG
Sprejme se Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje.
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI
POMOŢNIH OBJEKTOV, ZA KATERE NI POTREBNO LOKACIJSKO DOVOLJENJE OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pomoţnih objektov,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje s pripombami, podanimi v razpravi.
6. ODLOK O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA
MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine
Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
7. ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH – PREDLOG
Sprejme se Odlok o gospodarskih javnih sluţbah.
8. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI
OBČINI KRANJ – OSNUTEK
Sprejme se osnutek Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Kranj s pripombami, podanimi v razpravi.
9. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ – PREDLOG
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej.
10. KRITERIJI ZA DELITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
IN DELITEV LE-TEH
1. Sprejme se Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za osnovno
dejavnost.
2. Sprejme se Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za gradnjo
in obnovo komunalnih naprav.
3. Sprejme se Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za
vzdrţevanje javnih poti.
4. Sprejme se Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za
vzdrţevanje komunalnih naprav.

122
11. RAZŠIRITEV MREŢE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŢBE NA PRIMARNI RAVNI ZA
LEKARNIŠKO DEJAVNOST
Sprejme se sklep za razširitev mreţe javne lekarniške sluţbe v Mestni občini Kranj, tako, da se
vključi novo lekarno na Gorenjskem sejmu v mreţo javne lekarniške sluţbe.
12. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134 Trţič –
Kokrica, pododsek Mlaka - Kokrica
I.
Mestna občina Kranj sklene pogodbo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in
Zaplotnik Miroslavom, roj. Dne 13.3.1940, stanujočim Golniška cesta 84, 4000 Kranj, s
katero Mestna občina Kranj od Zaplotnik Miroslava, kupi del zemljišča parc. št. 453/10,
k.o. Kokrica, njiva, v pribliţni izmeri 18 m2, vpisanega pri vl. št. 942, za ceno 30.595,72
SIT/m2.
II.
Svet Mestne občine Kranj pooblašča ţupana Mestne občine Kranj za podpis pogodb v
zvezi s pridobivanjem zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410, odsek 1134
Trţič – Kokrica, pododsek Mlaka – Kokrica.
B. Gradnja večstanovanjskih objektov v naselju Drulovka – prodaja zemljišč in projektov
Mestna občina Kranj najugodnejšemu ponudniku na podlagi javnega zbiranja ponudb proda:
- del zemljišča parc. št. 554/4, gozd v pribliţni izmeri 180 m2 in del zemljišča parc. št. 565/2,
gozd v pribliţni izmeri 6.180 m2, oba vpisana v zemljiškoknjiţnem vloţku številka 301 k.o.
Breg ob Savi, v skupni pribliţni izmeri 6.360 m2 po ceni 20.500 SIT/m2, kar za 6.360 m2
skupaj znese 130.380.000,00 SIT in
- projekt PGD in PZI zunanje ureditve in komunalne opreme, lokacijsko dokumentacijo za
gradnjo večstanovanjskih objektov v naselju Drulovka, idejno zasnovo objektov in programsko
zasnovo stanovanj, v skupni vrednosti 10.000.000,00 SIT.
C. Izvzem zemljišča parc. št. 258/4, k.o. Huje iz javne rabe
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 258/4, neplodno v
izmeri 642 m2, k.o. Huje, vpisanem v seznamu II.
D. Prenos zemljišča parc. št. 935/9, k.o. Primskovo v last Janeza Grilca
Potrdi se sklep številka 06801-02/98-118-2/01, sprejet na 32. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne
10.4.2002, ki se glasi:
»Mestna občina Kranj ne prenese zemljišča parcelna številka 935/9, pot v izmeri 30 m2, k.o.
Primskovo v last Janeza Grilca, Kalinškova 39, 4000 Kranj.
Mestna občina Kranj za zemljišče parcelna številka 935/9, pot v izmeri 30 m2, k.o. Primskovo
plača Janezu Grilcu, Kalinškova 39, 4000 Kranj, odškodnino v višini, določeni z zapisnikom z dne
21.02.1994 (25 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila).«
E. Nakup zemljišča parc. št. 92/2, v izmeri 55 m2 in dela zemljišča parc. št. 269/2, v pribliţni
izmeri 1.200 m2, obe k.o. Struţevo
1. Mestna občina Kranj odkupi od Slovenskih ţeleznic d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
zemljišče parcelna številka 92/2, k.o. Struţevo, v izmeri 55 m2, za ceno 15.686,90 SIT/m2,
kar skupaj za 55 m2 znaša 862.779.50 SIT.
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2. Mestna občina Kranj odkupi od North Sauth druţbe za trgovino, marketing, svetovanje in
inţeniring, d.o.o., Struţevo 3, Kranj, del zemljišča parcelna številka 269/2, v pribliţni izmeri
1.200 m2, za ceno 76 EUR/m2, plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila, kar skupaj za 1.200 m2 znaša 91.200 EUR.
F. Prodaja zemljišča parc. št. 316/19, k.o. Kokrica, v izmeri 133 m2
1. Mestna občina Kranj na javni draţbi proda zemljišče parcelna številka 316/19, k.o. Kokrica,
vpisano pri vl.št. 45, v izmeri 133 m2 za izklicno ceno 7.008,40 SIT/m2. Stroške cenitve,
odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 316/19, k.o. Kokrica, vpiše pravica
sluţnosti Mestne občine Kranj za vzdrţevanje vodovoda in za zagotovitev izgradnje in
dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
G. Zagotavljanje zemljišč za ureditev kriţišča na Šucevi ulici in Ulici Mirka Vadnova in
Cesti Staneta Ţagarja
1. Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z GORENJSKIM TISKOM, GRAFIČNA
DEJAVNOST, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 KRANJ, in sicer se del zemljišča parc. št.
281/1 v skupni izmeri 124 m2, vpisane v vl. št. 1087, k.o. Primskovo, parc. št. 283/5 v skupni
izmeri 44 m2, vpisane v vl. št. 1087, k.o. Primskovo, parc. št. 283/13 v skupni izmeri 24 m2,
vpisane v vl. št. 1087, k.o. Primskovo in parc. št. 283/7 v skupni izmeri 101 m2, vpisane v vl.
št. 466, k.o. Primskovo, ki je v lasti Gorenjskega tiska d.d. Kranj, zamenja za del zemljišča
parc. št. 1279, pot v pribliţni izmeri 100 m2, k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine Kranj,
zaradi razlike v kvadraturi bo Mestna občina Kranj plačala Gorenjskemu tisku d.d. Kranj, 193
m2 zemljišča po ceni 90 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila).
2. Mestna občina Kranj sklene pogodbo o odškodnini z GORENJSKIM TISKOM, GRAFIČNA
DEJAVNOST, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 KRANJ, zaradi rušitve objekta - pritlično
stanovanjsko hišo z mansardo, na naslovu Cesta Staneta Ţagarja 55 v Kranju v višini
11.744.000,00 SIT. V objektu je najemniško stanovanje, v katerem stanuje najemnica z
veljavno najemno pogodbo, vendar odškodnina za rušenje objekta obsega, rušenje praznega
objekta, neobremenjenega z najemnim razmerjem. Tako se Gorenjski tisk obvezuje, da sam
poskrbi za rešitev najemniškega stanovanja.
3. Mestna občina Kranj kupi od PLINSTALA d.d., Industrijska ulica 1a. 4270 Jesenice, del
zemljišča parc. št. 279/2 travnik v pribliţni izmeri 197 m2, vpisane v vl. št. 1009, k.o.
Primskovo po 90 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila).
4. Mestna občina Kranj kupi od ALPETOURJA POTOVALNE AGENCIJE D.D. KRANJ, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, del zemljišča parc. št. 297/3 v pribliţni izmeri 76 m2, vpisane v
vl. št. 1307 in parc. št. 296/2 zelenica v pribliţni izmeri 41 m2, vpisane v vl. št. 1306, obe k.o.
Primskovo po 90 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila).
5. Mestna občina Kranj kupi od CREINE, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih
strojev in naprav, d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, del zemljišča parc. št. 299/2
zelenica v pribliţni izmeri 12 m2, vpisane v vl. št. 1080, k.o. Primskovo po 90 EUR/m2
(plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila).
6. Mestna občina Kranj kupi od PETROLA D.D., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, del
zemljišča parc. št. 276/3 dvorišče v pribliţni izmeri 38 m2, vpisane v vl. št. 1013, k.o.
Primskovo po 90 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila).
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7. Mestna občina Kranj kupi od TELEKOMA SLOVENIJE D.D. LJUBLJANA Cigaletova ulica
15, 1000 Ljubljana, del zemljišča parc. št. 23/1 parkirišče v pribliţni izmeri 159 m2, vpisane v
vl. št. 1119, k.o. Primskovo po 90 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila).
8. Mestna občina Kranj kupi od KOMUNALE KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, del zemljišča parc. št. 282/3 zelenica v pribliţni izmeri 111 m2,
vpisane v vl. št. 1010 k.o. Primskovo in parc. št. 276/4 parkirišče v pribliţni izmeri 197 m2,
vpisane v vl. št. 1010, k.o. Primskovo po 90 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila).
H. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno, 22.000.000,00 SIT, kar je 215.686,27 SIT/m2, ne uveljavlja
predkupne pravice za poslovni prostor, v izmeri 102 m2, v pritličju in delu kleti hiše, na naslovu
Maistrov trg 2, Kranj, ki stoji na parc. št. 25/1, vloţ. št. 853 k.o. Kranj, katerega je lastnica Silva
Kmetič, Ţanova ul. 16, Kranj.
13. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj
JANEZ OSOJNIK, rojen 11.2.1939, stanujoč Britof 221 f, Kranj, dipl. pravnik, se imenuje za
direktorja Gasilsko reševalne sluţbe Kranj za 4-letni mandat od 1.10.2002 dalje.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
B. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet zavoda Lokalne turistične
organizacije Kokra
Za predstavnike Mestne občine Kranj se v Svet Lokalne turistične organizacije Kokra
imenujeta:
1. ŠTEFAN KADOIČ, rojen 1933, stanujoč Ručigajeva ulica 33, 4000 Kranj, magister ekon.
znanosti, upokojenec – za člana in
2. PETER VENCELJ, rojen 1939, stanujoč Glavni trg 1, 4000 Kranj, dr. znanosti, upokojenec
– za člana.
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku
mandata dosedanji sestavi Sveta Lokalne turistične organizacije Kokra!
C. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Lokalne turistične organizacije Kokra
Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Roberta Baumana, rojenega 26.12.1964, po
poklicu org., Zariška 20, Kranj, za direktorja javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra
s 1.10.2002, za mandatno obdobje štirih let.
D. Imenovanje v.d. ravnatelja Gorenjskega muzeja Kranj
Barbara Ravnik Toman, diplomirana arheologinja in anglistka, rojena 24.11.1956, stanujoča v
Ljubljani, Hrenova 17, se imenuje za vršilko dolţnosti ravnateljice Gorenjskega muzeja Kranj do
imenovanja ravnatelja oz. največ za dobo 1 leta, od 7.7.2002 dalje.
E. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj
Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Joţeta Veternika, univ. dipl. ekon., rojenega
23.10.1954, Jenkova 7, Kamnik, za direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj.
Imenovanje velja od 30.9.2002 dalje za dobo 4 let.
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F. Mnenje k imenovanju ravnatelja Dijaškega in študentskega doma Kranj
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Franca Krţana, dosedanjega
ravnatelja Dijaškega in študentskega doma Kranj, za ravnatelja tega zavoda za naslednje mandatno
obdobje.
14. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Svetnik Peter Vencelj naj v sodelovanju z občinsko upravo pripravi analizo dosedanjih dejavnosti
Zdruţenja zgodovinskih mest Slovenije, katero naj bi Svet Mestne občine Kranj obravnaval na
jesenski seji in v primeru, da bi bilo gradivo zadovoljivo, ponovno sklepal o tem, da se tudi mesto
Kranj vključi v to skupnost.

Nadaljevanje 34. seje Sveta MOK – 3.7.2002
2. ODLOK O PROSTORSKIH SESTAVINAH DOLGOROČNEGA IN DRUŢBENEGA
PLANA ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ – STALIŠČA DO PRIPOMB IZ
JAVNE RAZGRNITVE
1. Sprejmejo se stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav osnutka prostorskih
sestavin dolgoročnega in druţbenega plana za območje Mestne občine Kranj, ki je bil javno
razgrnjen od 16.4.2002 do 15.5.2002.
2. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Ur. list RS, št. 52/02 z dne 14.6.2002 se prostorske sestavine veljavnih
planskih aktov za območje naselja Hrastje vključijo v prostorske sestavine plana Mestne
občine Kranj.
3. V prostorske sestavine dolgoročnega in druţbenega plana za območje Mestne občine Kranj se
po izvedbi postopkov konstituiranja vključijo spremembe in dopolnitve planskih aktov za
območje naselja Hrastje.

35. seja Sveta MOK – 25.9.2002
2. STATUTARNI SKLEP O DOPOLNITVI 1. IN 9. ČLENA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ- HITRI
POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Statutarni sklep o dopolnitvi 1. in 9. člena Statuta Mestne občine Kranj.
 OBJAVLJENO V URADNENM LISTU, ŠT. 85/2002
3. PRENEHANJE MANDATA ČLANU SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Matjaţu Janši, članu Sveta Mestne občine Kranj, na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99,70/2000, 100/2000, 16/2002 in 51/2002) mu z dnem 25.9.2002 preneha mandat.
S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.
 IZVRŠENO
1.
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Obravnava in odločanje o naslednjih točkah sprejetega dnevnega reda se prekine in se nadaljuje na nadaljevanju
35. seje Sveta Mestne občine Kranj, na katerem se bo kot prednostno obravnavalo zadevo »Potrditev mandata
nadomestnemu članu Sveta Mestne občine Kranj«.
 IZVRŠENO
2.

Nadaljevanje 35. seje Sveta MOK – 2.10.2002
4. POTRDITEV MANDATA ČLANICI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Urški Černe, rojeni 20.11.1964, stanujoči Kebetova 31, Kranj, se potrdi mandat za članico Sveta Mestne občine Kranj.
5. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2002 –
HITRI POSTOPEK (ZDRUŢENI)
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002.
6. ODLOK O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA- PREDLOG
Sprejme se Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POMOŢNIH OBJEKTOV,
ZA KATERE NI POTREBNO LOKACIJSKO DOVOLJENJE - PREDLOG
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pomoţnih objektov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje.
8. UREDBA O MERILIH ZA DOLOČANJE PLAČ DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH
PODJETIJ, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA
KRANJ
Sprejme se Uredba o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj.
9. PRAVILA ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V VOLILNO TELO ZA
VOLITVE ČLANA DRŢAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŢAVNEGA
SVETA
Sprejme se Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana drţavnega sveta ter
za določitev kandidata za člana drţavnega sveta.
10. PRAVILNIK O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŢJE NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omreţje na območju Mestne občine Kranj.
11. ODLOK O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLOLNIH
ENOT ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ
Sprejme se Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
12. SKLEP O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH
STROŠKOV
Sprejme se Sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Kranj.
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13. SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE
Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje.
14. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE JANUARJUNIJ 2002
Sprejme se Poročilo o realizaciji Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002 v obdobju januar- junij.
15. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno, 190.000,00 EUR, plačljivo v tolarski protivrednosti obračunano po Srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, kar na dan 12.09.2002 znaša 43.319.164,00 SIT ne uveljavlja predkupne pravice za
prvo nadstropje v izmeri 360 m² stavbe na naslovu Glavni trg 15, Kranj, ki stoji na parc. št. 143, vloţ. št. 132, k.o.
Kranj, katere je lastnica Monika Lipovec, Mošnje 15, 4240 Radovljica.
B. Predkupna pravica
Mestna občina Kranj za ceno 14.170.000,00 SIT, kar je 140.297,00 SIT/m² ne uveljavlja predkupne pravice za
stanovanjsko hišo v izmeri 101 m², na naslovu Vodopivčeva ul. 15, Kranj, ki stoji na parc. št. 432, vloţ. št. 1325, k.o.
Kranj, katere je lastnica Andreja Rupar, Vodopivčeva ul. 15, Kranj.
C. Menjava zemljišča parc. št. 1317/1 in parc. št. 1317/2, obe k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj sklene menjalno pogodbo z Destilatom d.o.o., Dunajska 50, Ljubljana, in sicer se del zemljišča
parc. št. 1317/1, njiva v izmeri 350 m², k.o. Primskovo, ki je v lasti Mestne občine Kranj zamenja za del zemljišča
parc. št. 1317/2, njiva v pribliţni izmeri 350 m², ki je last Destilata d.o.o., Dunajska 50, Ljubljana, v primeru razlike v
kvadraturi na podlagi dokončne odmere, se razlika poračuna po 90 EUR/ m² (plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila).
D. Prodaja dela zemljišča parc. št. 248/2 v pribliţni izmeri 280 m², k.o. Primskovo
1. Mestna občina Kranj na javni draţbi proda zemljišče parc. št. 248/2, sadovnjak v izmeri 221 m² in del zemljišča
parc. št. 248/2, ulica v pribliţni izmeri 59 m², obe vpisani v vl. št. 19, k.o.o Primskovo za izklicno ceno 21.919,00
SIT/m². Stroške cenitve, odmere in davek na promet z nepremičninami in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Zemljišče parc. št. 248/2, ulica v pribliţni izmeri 59 m², je obremenjeno s sluţnostno pravico hoje in voţnje z
vsemi prevoznimi sredstvi v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 248/18, k.o. Primskovo.
2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc. št. 248/2, k.o. Kokrica, vpiše sluţnost Mestne občine Kranj za
zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne strukture.
E. Prodaja zemljišča parc. št. 938/11, k.o. Kranj, njiva v izmeri 85 m²
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 2.111.315,00 SIT zemljišče parcelna številka 938/11,
k.o. Kranj, v izmeri 85 m2.
2. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 938/11, k.o. Kranj vpiše pravica sluţnosti Mestne občine
Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
F. Prodaja dela zemljišča parc. št. 885/2, k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 145 m²
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 24.839,65 SIT/m2 del zemljišča parcelna številka
885/2, k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 145 m2.
2. Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča parcelna številka 885/2, k.o. Kranj vpiše pravica sluţnosti Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
G. Prenos zemljišča parc. št. 663/18, pot, k.o. Zgornja Besnica, vl. št. 26, v izmeri 1522 m² v javno dobro
Mestna občina Kranj prenese zemljišče parcela številka 663/18, k.o. Zgornja Besnica, vpisano pri vl. št. 26, v izmeri
1522 m2, katerega zemljiškoknjiţna lastnica je Marija Kalan, stanujoča Podrovnik 42, Zgornja Besnica, v javno dobro.
H. Prodaja dela zemljišča parc. št. 290/5, k.o. Straţišče, travnik, v pribliţni izmeri 40 m²
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 15.884,00 SIT/m2 del zemljišča parcelna številka
290/5, k.o. Straţišče, v pribliţni izmeri 40 m2.
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Stroške cenitve, odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 290/5, k.o. Straţišče vpiše pravica sluţnosti Mestne občine
Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.

I. Prodaja dela zemljišča parc. št. 94/1, k.o. Kokrica, v pribliţni izmeri 370 m²
1. Mestna občina Kranj proda Benedičič Janku, stanujočemu Pokopališka 14, Kranj, del zemljišča parcelna številka
94/1, k.o. Kokrica, vpisanega pri vl.št. 1277, v pribliţni izmeri 370 m2 za ceno 812,00 SIT/m2. Stroške cenitve,
odmere, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 94/1, k.o. Kokrica, vpiše pravica sluţnosti Mestne občine
Kranj za zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
J. Nakup zemljišč parc. št. 265/4 v izmeri 744 m² in 963/1 v izmeri 2.229 m², obe k.o. Kranj, vpisani v vl. št. 1200
Mestna občina Kranj kupi od Likozar Joţefa, Jenkova ulica 2, Kranj, Terglav Stanislave, Kranjska cesta 26, Šenčur in
Vozel Viljemine Stanislave, Kroţna ulica 1a, Kranj, zemljišči parcelna številka 265/4 in parcelna številka 963/1, obe
k.o. Kranj, vpisani pri vl. št.1200, v skupni izmeri 2.973 m2 za ceno 550 SIT/m2, kar skupaj znaša 1.635.105,00 SIT.
K. Prodaja dela zemljišča parc. št. 1278, njiva v pribliţni izmeri 1544 m², vl. št. 545, k.o. Primskovo
1. Mestna občina Kranj proda lastniku sosednjega zemljišča za minimalno ceno 115 EUR/m2 (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) del zemljišča parc. št. 1278, njiva v
pribliţni izmeri 1.544 m2, vl. št. 545, k.o. Primskovo. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 115 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) del zemljišča parc. št. 1278, njiva v pribliţni izmeri
1.544 m2, vpisane v vl. št. 545, k.o. Primskovo. Vse stroške postopka in pogodbe ter davek na promet z
nepremičninami nosi kupec.
3. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča parc. št. 1278, njiva v pribliţni izmeri 1.544 m2, k.o. Primskovo, vknjiţi
sluţnost izgradnje in dostopnosti do komunalnih naprav v korist Mestne občine Kranj.
L. Prodaja zemljišč parc. št. 574/1, 574/5, 574/6, 574/7, vse k.o. Breg ob Savi
1. Mestna občina Kranj proda Kalan Francu, stanujočemu Breg ob Savi 19, Mavčiče, zemljišče parcelna številka
574/1, k.o. Breg ob Savi, v izmeri 248 m2 za ceno 12.732,72 SIT/m2.
2. Mestna občina Kranj proda Loţar Pavli, stanujoči Breg ob Savi 12, Mavčiče, zemljišče parcelna številka 574/5,
k.o. Breg ob Savi, v izmeri 27 m2 za ceno 12.732,72 SIT/m2.
3. Mestna občina Kranj proda Kalan Francu, Breg ob Savi 68, Mavčiče, zemljišče parcelna številka 574/6, k.o. Breg
ob Savi, v izmeri 105 m2, za ceno 8.367,21 SIT/m2.
4. Mestna občina Kranj kupi od Kalan Franca, Breg ob Savi 68, Mavčiče, zemljišče parcelna številka 85/6, v
izmeri 69 m2, k.o. Breg ob Savi, za ceno 12.732,72 SIT/m2.
5. Mestna občina Kranj proda Bukovec Majdi, Breg ob Savi 10, Mavčiče, zemljišče parcelna številka 574/7, k.o.
Breg ob Savi, v izmeri 94 m2, za ceno 8.127,27 SIT/m2.
6. Mestna občina Kranj kupi od Bukovec Majde, Breg ob Savi 10, Mavčiče, zemljišče parcelna številka 85/4, v
izmeri 60 m2, k.o. Breg ob Savi, za ceno 12.732,72 SIT/m2.
7. Kupci dovoljujejo, da se na zemljiščih parcelna številka 574/1, 574/5, 574/6 in 574/7, vse k.o. Breg ob Savi,
vpiše pravica sluţnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne
infrastrukture.
M. Nakup dela zemljišč parc. št. 898/1 v izmeri 50 m² in 899 v izmeri 70 m², obe k.o. Straţišče, vpisani v vl. št.
165
Mestna občina Kranj kupi od Česen Štefana, Tominčeva cesta 61, Kranj, del zemljišča parcelna številka 898/1, k.o.
Straţišče v pribliţni izmeri 50 m2 in del zemljišča parcelna številka 899, k.o. Straţišče v pribliţni izmeri 70 m2, obe
vpisani pri vl. št.165, v pribliţni skupni izmeri 120 m2 za ceno 11.370,00 SIT/m2, kar skupaj znaša 1.364.400,00 SIT.
N. Ureditev zemljiškoknjiţnega stanja ob cesti Nemilje-Podblica
1. Mestna občina Kranj kupi od Marinšek Janeza, Nemilje 14, 4201 Zgornja Besnica, zemljišče parcelna številka
1297/16, cesta, v skupni izmeri 1.487 m2, pred rekonstrukcijo pa 170 m2 stavbno zemljišče, ostalo pa kmetijsko
zemljišče in sicer travnik 4.b.r. 830 m2 in njiva 5.b.r. 487 m2, zemljišče parcelna številka 1297/17, cesta, v
skupni izmeri 861 m2, pred rekonstrukcijo pa 616 m2 travnik 4.b.r. in 245 m2 njiva 4.b.r., zemljišče parcelna
številka 1297/18, cesta, v izmeri 10 m2, pred rekonstrukcijo pa gozd 6.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/19,
cesta, v izmeri 18 m2, pred rekonstrukcijo pa gozd 6.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/20, cesta, v izmeri 4
m2, pred rekonstrukcijo pa gozd, 6.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/21, cesta, v izmeri 32 m2, pred
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rekonstrukcijo pa travnik 4. b.r., zemljišče parcelna številka 1300/15, pašnik, v izmeri 139 m2 5.b.r. in cesta v
izmeri 140 m2, ki predstavlja stavbno zemljišče in zemljišče parcelna številka 1300/16, v izmeri 323 m2, gozd
6.b.r., vse k.o. Nemilje, za skupno ceno 2.217.637,00 SIT.
Mestna občina Kranj kupi od Pogačnik Terezije, Nemilje 13, 4201 Zgornja Besnica zemljišče parcelna številka
1297/9, v izmeri 868 m2, njiva 4.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/13, cesta, v izmeri 229 m2, pred
rekonstrukcijo pa travnik 4.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/14, cesta, v izmeri 197 m2, pred rekonstrukcijo
pa travnik 4.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/15, cesta,v izmeri 513 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik 4.b.r.,
zemljišče parcelna številka 1300/10, cesta, v izmeri 1.979 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik, 4.b.r., zemljišče
parcelna številka 1297/8, cesta, v izmeri 740 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik 5.b.r. in cesta, zemljišče parcelna
številka 1297/10, cesta, v izmeri 54 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik 5.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/11,
cesta, v izmeri 30 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik 5.b.r., zemljišče parcelna številka 1297/12, cesta, v izmeri
391 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik 5.b.r., zemljišče parcelna številka 1300/9, cesta, v izmeri 59 m2, pred
rekonstrukcijo pa travnik 5.b.r. in zemljišče parcelna številka 1300/8, cesta, v izmeri 237 m2, pred rekonstrukcijo
pa gozd 5.b.r., vse k.o. Nemilje, za skupno ceno 2.166.889,00 SIT.
Mestna občina Kranj kupi od Pogačnik Franca, Nemilje 11, 4201 Zgornja Besnica, zemljišče parcelna številka
1297/22, cesta, v skupni izmeri 510 m2, pred rekonstrukcijo pa njiva 4.b.r. v izmeri 49 m2 in travnik 4.b.r., v
izmeri 461 m2, zemljišče parcelna številka 1297/23, cesta, v izmeri 151 m2, pred rekonstrukcijo pa njiva 4.b.r., in
zemljišče parcelna številka 1297/24, cesta, v skupni izmeri 113 m2, od tega 50 m2 stavbnega zemljišča, ostalo pa
pred rekonstrukcijo njiva 4.b.r. in travnik 4.b.r., vse k.o. Nemilje, za skupno ceno 523.542,00 SIT.
Mestna občina Kranj kupi od Pogačnik Igorja, Njivica 2, 4201 Zgornja Besnica, zemljišče parcelna številka
1300/13, k.o. Nemilje, cesta, v skupni izmeri 648 m2, od tega je 548 kmetijskega zemljišča in sicer pred
rekonstrukcijo travnik 5.b.r., ostalo pa je stavbno zemljišče, za skupno ceno 542.108,00 SIT.
Mestna občina Kranj kupi od Miklavčič Stanislave, Spodnja Besnica, Trata 46, 4201 Zgornja Besnica, zemljišče
parcelna številka 1300/14, k.o. Nemilje, cesta, v skupni izmeri 219 m2, od tega je 145 m2 kmetijskega zemljišča
in sicer pred rekonstrukcijo travnik 5.b.r., ostalo pa je stavbno zemljišče, za skupno ceno 318.908,00 SIT.
Mestna občina Kranj kupi od Potočnik Andraţa in Veronike, Nemilje 1, 4201 Zgornja Besnica, zemljišče parcelna
številka 1300/11, cesta, v izmeri 28 m, pred rekonstrukcijo pa pašnik 5.b.r. in zemljišče parcelna številka 1300/12,
cesta, v izmeri 7 m2, pred rekonstrukcijo pa dvorišče, ki predstavlja stavbno zemljišče, obe k.o. Nemilje, za
skupno ceno 129.183,00 SIT.
Mestna občina Kranj kupi od Klemenčič Janeza, Nemilje 12, 4201 Zgornja Besnica, zemljišče parcelna številka
1297/25, cesta, v skupni izmeri 382 m2, od tega pred rekonstrukcijo njiva 4.b.r. v izmeri 163 m2 in travnik 5.b.r.
v izmeri 219 m2 in zemljišče parcelna številka 1297/26, cesta, v izmeri 78 m2, pred rekonstrukcijo pa travnik
5.b.r., obe k.o. Nemilje, za skupno ceno 216.450,00 SIT.

O. Nakup stanovanjske hiše na naslovu Kopališka ulica 17, Kranj, skupaj s pripadajočim zemljiščem
Mestna občina Kranj kupi od Štefanije Podberšič, rojene 15.01.1929, Kranj, Ul. 31. divizije 19 in Ivana Podberšiča,
rojenega 01.11.1933, Kranj, Ul. 31. divizije 19, nepremičnino parcelna številka 258/13, stavbišče v izmeri 113 m2
skupaj s stanovanjsko hišo na naslovu Kopališka ulica 17, Kranj in nepremičnino parcelna številka 258/30, zgradba v
izmeri 18 m2 in vrt v izmeri 780 m2, vse vknjiţeno v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v Kranju številka
122 za ceno 49.940.000,00 SIT.
P. Nakup dela zemljišča parc. št. 267/29 in 267/30, v pribliţni izmeri 20 m2, vl. št. 2107, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj odkupi od Košir Marije in Ţontar Tadeja, oba stanujoča Partizanska cesta 2, Kranj del zemljišča
parc. št. 267/29 in parc. št. 267/30, v pribliţni skupni izmeri 20 m2, obe k.o. Kranj za ceno 695.520,00 SIT in plača
odškodnino za nasad na urejeni zelenici v višini 111.000,00 SIT.
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36. seja Sveta MOK – 25.9.2002
2A. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZIRANJU POMOČI NA DOMU IN
MERILIH ZA OPROSTITEV PLAČIL STORITEV- HITRI POSTOPEK (ZDRUŽENI)
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev
plačil storitev.
2B. SOGLASJE K CENI ZA STORITEV NA DOMU
Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ceni storitve pomoči na domu.
3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI
OBČINI KRANJ- PREDLOG
Sprejme se Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj.
4. SKLEP O VIŠINI SUBVENCIJE IN CENI VOZOVNICE V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU
1.
2.

Potrdi se cena prevoza potnikov v javnem mestnem prometu v višini 170 SIT.
Potrdi se subvencija k ceni prevoza potnikov v javnem mestnem potniškem prometu v višini 140 SIT.

5. PREDLOG ZA NAGRADE IN PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2002
1. Za leto 2002 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj.
Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2002 prejmeta:
a) gospod Vincenc Draksler kot zahvalo za njegovo dejanje in čut za pomoč soljudem
in
b) Društvo upokojencev Kranj za njihovo uspešno delovanje in skrb za druţbeno, druţabno, športno –
rekreacijsko in socialno ţivljenje upokojencev.
2. Za leto 2002 se podelijo tri Listine o priznanju Mestne občine Kranj.
Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2002 prejmejo:
a) gospa Marija Simčič za uspešno vodenje Ekonomske šole Kranj ter njen prispevek pri razvoju smučarskih
skokov;
b) gospod Matevţ Oman za prispevek na kulturnem in športnem področju, zlasti pri ohranjanju lokalnega
zgodovinopisja
in
c) Podjetje Iskrateling Kranj za njihov socialni čut in pomoč ljudem s posebnimi potrebami.
3. Za leto 2002 se podelijo tri Velike plakete Mestne občine Kranj.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2002 prejmejo:
a) gospa Marija Cvelbar Mohorčič za ustvarjalni prispevek pri vzgoji otrok ter preventivi in vzgoji v cestnem
prometu;
b) gospa Vida Košmelj Beravs za njeno strokovno in osebno delo na področju ginekologije in porodništva
in
c) gospod Franc Lebar za prizadevno vodenje Srednje elektro in strojne šole Kranj ter za prispevek k razvoju,
delu in ţivljenju Mestne občine Kranj.
4. Za leto 2002 se podeli štirinajst Malih plaket Mestne občina Kranj.
Malo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2002 prejmejo:
a) Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede Kranj za njihovo delovanje in vključevanje ljudi s
posebnimi potrebami v vsakdanje ţivljenje širše druţbe ter ozaveščanje mladih in odraslih o pozitivnem
odnosu do oseb z motnjo v duševnem razvoju;
b) gospod Tone Kristan iz Kranja za njegovo neumorno delo na področju pomoči ţrtvam vojnega nasilja;
c) gospod Dušan Feldin za njegovo delo pri Društvu upokojencev ter športnem in vzgojnem delu
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in
d) gospod Karel Bajd, gospod Andrej Andolšek, gospod Viktor Uhan, gospod Anton Kejţar, gospod Peter Keše,
gospod Stane Rotar, gospod Marijan Ručigaj, gospod Pavle Oman in gospod Marjan Burja, vsi člani
Planinskega društva Kranj in sodelavci Gorsko reševalne sluţbe ob mednarodnem letu gora in 90. letnici
delovanja Gorsko reševalne sluţbe v Sloveniji. Male plakete Mestne občine Kranj se dobitnikom izroči na eni
izmed prireditev Planinskega društva.
6. PREDLOG ZA VELIKE IN MALE PREŠERNOVE PLAKETE MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2002
1. Za leto 2002 se podelijo tri Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj.
Veliko Prešernovo plaketo prejmejo:
a) Profesor doktor Zdravko Kaltnekar iz Kranja, za njegovo strokovno in leposlovno ustvarjanje ter aktivno
kulturno udejstvovanje
b) Gospa Frančiška – Beba Jenčič za uspešno delo na področju umetnostne in kulturne zgodovine mesta Kranja
in
c) Komorni orkester Carnium Kranj za uspešno glasbeno delovanje.
2. Za leto 2002 se podeli ena Mala Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.
Malo Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme Moški pevski zbor Peter Lipar pri Društvu upokojencev
Kranj za 40 let njihovega aktivnega delovanja.
7. PREMOŢENJSKE ZADEVE

I. SKUPNA OBRAVNAVA ZADEV:
C. Prodaja zemljišča parcelna številka 143/1, k.o. Huje, travnik, v pribliţni izmeri 72 m2
3. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 24.052,00 SIT/m2 del zemljišča parcelna številka
143/1, k.o. Huje, v pribliţni izmeri 72 m2.
4. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
5. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča parcelna številka 143/1, k.o. Huje, vpiše pravica sluţnosti Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
D. Prodaja zemljišča parcelna številka 87/5, k.o. Drulovka, gozd, v izmeri 357 m2
1. Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 8.257.410,00 SIT zemljišče parcelna številka 87/5,
k.o. Drulovka, v izmeri 357 m2.
2. Stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 87/5, k.o. Drulovka vpiše pravica sluţnosti Mestne občine
Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
F. Prodaja zemljišča parc. št. 241/6, neplodno v izmeri 302 m2, k.o. Primskovo
Mestna občina Kranj proda na javni draţbi za izklicno ceno 12.000,00 SIT/m2 zemljišče parc. št. 241/6, neplodno v
izmeri 302 m2, vpisane v vl. št. 323 k.o. Primskovo. Društvo obrtnikov Kranj, Likozarjeva ul. 1, 4000 Kranj in
Območna obrtna zbornica Kranj, Likozarjeva 1, 4000 Kranj imata predkupno pravico. Vse stroške postopka in
pogodbe ter davek na promet z nepremičninami nosi kupec.
G. Prodaja nepremičnine – dela skupnih prostorov v večstanovanjski hiši na Ulici Franca Rozmana Staneta 3 v
Kranju, stoječe na zemljišču parc. št. 884/7 k.o. Kranj, v skupni izmeri 2,29 m2, vpisanem v vl. št. 3508
Mestna občina Kranj proda Čehiću Muhamedu, stanujočemu Ulica Franca Rozmana Staneta 3 v Kranju, svoj deleţ na
delu skupnih prostorov v večstanovanjski hiši na Ulici Franca Rozmana Staneta 3 v Kranju, stoječe na zemljišču parc.
št. 884/7, k.o. Kranj, vpisano v vl. št. 3508, v izmeri 0,10 m2, za ceno 53.020,49 SIT/m2. Stroške cenitve, odmere,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
II. Gradnja večstanovanjskega objekta na Zlatem polju v Kranju – prodaja zemljišč in projektov
Mestna občina Kranj najugodnejšemu ponudniku na podlagi javnega zbiranja ponudb proda:
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del zemljišča parcelna številka 890/1, nerodovitno v pribliţni izmeri 35 m2, k.o. Kranj, številka
zemljiškoknjiţnega vloţka 1441, del zemljišča parcelna številka 891, njiva v pribliţni izmeri 160 m2, k.o. Kranj,
številka zemljiškoknjiţnega vloţka 151, del zemljišča parcelna številka 892/1, zelenica v pribliţni izmeri 75 m2,
k.o. Kranj, številka zemljiškoknjiţnega vloţka 1281, del zemljišča parcelna številka 887/14, zelenica in njiva v
pribliţni izmeri 200 m2, k.o. Kranj, številka zemljiškoknjiţnega vloţka 1281, zemljišče parcelna številka 876/4,
travnik v izmeri 808 m2, k.o. Kranj, številka zemljiškoknjiţnega vloţka 1281, del zemljišča parcelna številka
879/15, travnik v pribliţni izmeri 1630 m2, k.o. Kranj, številka zemljiškoknjiţnega vloţka 1281, v skupni
pribliţni izmeri 2908 m2, po ceni 23.041,00 SIT/m2, kar za 2908 m2 skupaj znaša 67.003.228,00 SIT in
projekt PGD in PZI zunanje ureditve in komunalne opreme, lokacijska dokumentacija za gradnjo
večstanovanjskega objekta na Zlatem polju v Kranju, idejna zasnova objekta in programska zasnova stanovanj, v
skupni vrednosti 11.000.000,00 SIT.

III. B. Prodaja dela zemljišča parcelna številka 121/24, vpisanega pri vl.št. 319, k.o. Klanec, dvorišče, v
pribliţni izmeri 13 m2
1.Mestna občina Kranj proda Satler Janezu in Satler Ţari Mariji, stanujočima Oprešnikova ulica 18 D, 4000 Kranj,
del zemljišča parcelna številka 121/24, k.o. Klanec, vpisanega pri vl.št. 319, v pribliţni izmeri 13 m2, za ceno
21.765,00 SIT/m2. Stroške odmere, cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosita kupca.
2.Kupca dovoljujeta, da se na delu zemljišča parcelna številka 121/24, k.o. Klanec, vpiše pravica sluţnosti Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
IV. E. Odkup objekta na naslovu Zlato polje 3 K v Kranju, ki stoji na zemljišču parc. štev. 454/5, skupaj s
pripadajočim zemljiščem parc. štev. 454/6, k.o. Kranj
Mestna občina Kranj odkupi od SGP Gradbinca Kranj d.d. – v stečaju za ceno 19.516.060,00 SIT del objekta, skupne
koristne površine 631,10 m2, na naslovu Zlato polje 3K v Kranju, ki stoji na zemljišču parc. št. 454/5, skupaj s
pripadajočim zemljiščem parc. št. 454/6, k.o. Kranj minimalno do obstoječe dovozne, servisne poti.
Ta sklep se lahko izvrši samo pod pogojem, da Mestna občina Kranj odkupi solastniški deleţ objekta v celoti.

8. KADROVSKE ZADEVE
A. Izvolitev elektorjev za volitve člana Drţavnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
ZA PREDSTAVNIKE MESTNE OBČINE KRANJ v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana drţavnega
sveta se izvoli:
1. MIRKO DRAKSLER, rojen 20. 01. 1960, stanujoč Drulovka 42 C, Kranj
2. BRANKO FAJDIGA, , rojen 17.02.1950, stanujoč Ul. Janeza Puharja 1, Kranj
3. KLEMEN FAJMUT, rojen 29.12.1977, stanujoč Oprešnikova 54, Kranj
4. MARJAN GANTAR, rojen 25.11.1940, stanujoč Pševska 28, Kranj
5. ALOJZIJ JEŠE, rojen 16.06.1954, stanujoč Jama 26, Mavčiče
6. JOŽE LOMBAR, , rojen 04.04.1959, stanujoč Babni vrt 4, Golnik
7. VINKO MARKIČ, rojen 22.01.1938, stanujoč Šempeterska 19, Kranj
8. BRANKO MESEC, rojen 17.05.1946, stanujoč Spodnje Bitnje 25 A, Ţabnica
9. JAKOB PISKERNIK, rojen 04.04.1937, stanujoč Kokrški log 20, Kranj
10. STANE ŠTRAUS, rojen 24.02.1977, stanujoč Oprešnikova 36, Kranj
11.ROK ŽIBERT, rojen 17.08.1928, stanujoč Pot v Bitnje 52, Kranj
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
B. Določitev kandidata za člana Drţavnega sveta
ZA KANDIDATA ZA ČLANA DRŢAVNEGA SVETA – predstavnika lokalnih interesov se določi:
MARJAN ČESEN, rojen 21.03.1935, stanujoč Kuratova 1, Kokrica, zobozdravnik, dr.sci.,mag.oec., državni
podsekretar na Ministrstvu za zdravstvo
Sklep velja z dnem sprejema na svetu!
C. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda OŠ Orehek
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda OŠ Orehek imenujejo:
1. MIRKO DRAKSLER, rojen 20.01.1960, stanujoč Drulovka 42 C, Kranj
2. ALOJZIJ JEŠE, rojen 16.06.1954, stanujoč Jama 26, Mavčiče
3. DUŠAN KAPEVSKI rojen 23.07.1959, stanujoč Kališka 4, Kranj
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Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj; uveljavi pa se naslednji dan po izteku mandata dosedanji
sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Orehek!
D. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj i m e n u
j e j o:
1. URŠKA ČERNE, rojena 1964, stanujoča Kebetova 31, Kranj, ekonomski tehnik,
zaposlena Sava Tires d.o.o
2. BRANKA KNEZ, rojena 1953, stanujoča Zg. Bitnje 160, Ţabnica, učiteljica,
zaposlena OŠ Peter Kavčič Škofja Loka
3. MAGDALENA KOVAČIČ, rojena 1948, stanujoča Tatjane Odrove 4, Kranj,
dipl. pravnica, zaposlena Elektro Gorenjska
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku mandata dosedanji
sestavi Sveta javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj.
E. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj
Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj i m e n u j
e:
TADEJ GANTAR, rojen 1955, stanujoč Straţiška 29, Kranj, dipl. ing. farm.,
zaposlen PHARMAGAN d.o.o, Kranj
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se naslednji dan po izteku mandata dosedanji
sestavi Sveta javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj.

