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Sprejeti dnevni red 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.4.2016: 
 
1. Premoženjske zadeve 

2. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje – dopolnjen 

osnutek 

3. Odlok o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju – 2. obravnava 

4. Poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in obveznosti v 

Zavodu za turizem Kranj v letu 2013 

5. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način 

plačevanja 

6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

 

 

Sprejeti sklepi po posameznih točkah dnevnega reda: 

 

1. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 - 

dopolnitev« sprejel naslednji 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 

 

B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 - dopolnitev  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 

 

C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 733/0 k.o. 2088 - 

Goriče  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 733 k.o. 2088 – Goriče. 

 

 

D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3024/6, k.o. 2134 - Žabnica  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 3024/6, k.o. 2134 – 

Žabnica. 
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E. Izvzem iz javnega dobra dela nepremičnine parc. št. 263/5, k.o. 2098 - Struževo  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 263/5, k.o. 2098 – 

Struževo, ki bo po predhodni parcelaciji dobilo novo parcelno številko.  

 

 

F. Izvzem iz javnega dobra dela nepremičnine parc. št. 907/2, k.o. 2128 – Zgornja Besnica 

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 907/2, k.o. 2128 – 

Zgornja Besnica.  

 

G. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1119, k.o. 2102 - Kokrica  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1119, k.o. 2102 – 

Kokrica. 

 

 

H. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 

postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 – 

ZUE, 11/2009, 81/2011, 47/2014). 

 

 

I. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1185/1 in 1187/2, k.o. 2131 - Stražišče 

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1185/1 in 1187/2, k.o. 

2131 – Stražišče. Iz javnega dobra se tozadevna nepremičnina izvzame v tistem delu, ki se potrebuje 

za izvedbo treh odbojkarskih igrišč s tem, da se ne posega v nogometno igrišče. 

 

 

J. Program prodaje delnic Gorenjske banke d.d. v lasti Mestne občine Kranj 

 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoženja v lasti Mestne občine Kranj, št. 476-1/2016-

7-41/20, z dne 14.3.2016, v katerem je predvidena prodaja 1282 delnic Gorenjske banke d.d., 

Kranj. 

2. Mestna občina Kranj proda delnice Gorenjske banke, d.d., Kranj, po prodajni ceni, ki ne sme biti 

manjša od ocenjene vrednosti te naložbe.  

 

 

K. Odprtje novega projekta v NRP 

 

1. V proračun Mestne občine Kranj za leto 2016 se uvrsti NRP 40600204 ZADRŽEVALNO 

PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE.  

2. Na novi NRP z nazivom 40600204 ZADRŽEVALNO PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE 

se v proračunu za leto 2016 prerazporedijo sredstva v skupni višini 625.000 € kot sledi: 

a) iz obstoječega NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale, postavke 231016 Urejanje 

vodnih virov in voda v višini 620.000 €, podkonta 420401 Novogradnje 

na 40600204 ZADRŽEVALNO PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE, postavko 

231016 Urejanje vodnih virov in voda v višini 620.000 €, podkonto 420401 

Novogradnje. 

b) iz obstoječega NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale, postavke 231016 Urejanje 

vodnih virov in voda v višini 620.000 €, podkonta 420801 Investicijski nadzor 
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na 40600204 ZADRŽEVALNO PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE, postavko 

231016 Urejanje vodnih virov in voda v višini 5.000 €, podkonto 420801 Investicijski 

nadzor. 

 

 

 

2. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP BI 

42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN ZGORNJE BITNJE) – DOPOLNJEN OSNUTEK 

 

Sprejme se dopolnjen osnutek (prva obravnava) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje v prvi obravnavi. 

 

 

 

3. ODLOK O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICO NA BOBOVKU 

PRI KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA 

 

1. Sprejme se Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju.  

 

2. Na naslednji seji se bo Svet Mestne občine Kranj seznanil in odločal o investiciji in nameravani 

gradnji na tem območju.  

 

 

 

4. POROČILO O IZREDNI NOTRANJI REVIZIJI O PRAVILNOSTI VODENJA IN IZKAZOVANJA 

TERJATEV IN OBVEZNOSTI V ZAVODU ZA TURIZEM KRANJ V LETU 2013 

 

 

Svet MOK se je seznanil s poročilom o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja 

terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013. 

 

 

 

5. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH 

PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA, NJENA VIŠINA IN NAČIN 

PLAČEVANJA  

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 

se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja. 

 


