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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 14. sejo  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 27.1.2016  IN 

ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 24.2.2016 IN 
POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 
 
 
2. SEZNANITEV S STALIŠČI DRŽAVLJANJSKE POBUDE ZA OHRANITEV ZDRAVEGA 

ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA ZLATO POLJE GLEDE OPPN AVTOBUSNA POSTAJA – 
PREDLAGATELJ TOČKE G. JANEZ ČERNE, ČLAN SVETA MOK 

 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s stališči Državljanske pobude za ohranitev zdravega življenjskega okolja 

Zlato polje glede OPPN Avtobusna postaja. 

 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila s stališči Državljanske pobude za ohranitev zdravega življenjskega okolja 
Zlato polje glede OPPN Avtobusna postaja in pobudo KS Zlato polje o sklicu sestanka vseh 
deležnikov – občani, KS, OŠ, OZG. 
 
 
 
3. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj 
/ 
 
B. Odstop podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

imenovanje novega  
 / 

 
C. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za kulturo in šport 
/ 
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D. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za gospodarstvo 
/ 

 
E. Predlaganje predstavnikov javnosti v senate za reševanje pritožb policistov 
/ 

 
 

4. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predloženimi premoženjskimi zadevi.  
 
 
A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016- 

dopolnitev 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 
pripomb.  
 
 
B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

dopolnitev 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 
pripomb.  
 
 
C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 733/0 k.o. 2088 – 

Goriče 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 
D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3024/6, k.o. 2134 – Žabnica 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
E. Izvzem iz javnega dobra dela nepremičnine parc. št. 263/5, k.o. 2098 - Struževo 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
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F. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 907/2, k.o. 2128 – Zgornja Besnica 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 
G. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1119, k.o. 2102 - Kokrica 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 
H. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira.  
 
 
I. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1185/1 in 1187/2, k.o. 2131- Stražišče 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
 
J. Program prodaje delnic Gorenjske banke d.d. v lasti Mestne občine Kranj 

 
 
 

5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE 
BITNJE – DOPOLNJEN OSNUTEK 

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem načrtu za del območja EU P BI 42 - 

Zgornje Bitnje - dopolnjen osnutek – 1. obravnava in z njim soglaša, 3 člani ZA in 1 član VZDRŽAN. 

 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem  podrobnem 
načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje. 
 
 
 
6. ODLOK O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICO NA BOBOVKU 

PRI KRANJU – 2. OBRAVNAVA 
 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku 

pri Kranju - 2. obravnava in z njim soglaša. Člani komisije želijo pojasnila, kje bodo zagotovljena 

parkirna mesta in predlagajo, da se strokovno pristopi k rešitvi problema. 
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Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico 
na Bobovku pri Kranju (druga obravnava).       
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z 
okolico na Bobovku pri Kranju – 2. obravnava. 
 
 
 
7. POROČILO O IZREDNI NOTRANJI REVIZIJI O PRAVILNOSTI VODENJA IN IZKAZOVANJA 

TERJATEV IN OBVEZNOSTI V ZAVODU ZA TURIZEM KRANJ V LETU 2013 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Poročilom o izredni notranji reviziji o 

pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013. 

 
 
 
8. ODREDBA O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA, 

NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, 
kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila z gradivom in občinskemu svetu predlaga, da se točka ne sprejme. 
 
 
 
9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
/ 
 
 
Pripravila: 
Milena Bohinc 
 


