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Sprejeti sklepi po posameznih točkah dnevnega reda: 

 
 
20. seja Sveta Mestne občine Kranj – 28.9.2016 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28.9.2016 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Potrdi se zapisnik 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 s pripombo, podano v razpravi 
in poročilo o izvršitvi sklepov. 
IZVRŠENO 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Mestne občine Kranj 
 
1. Iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se razreši Slavko Savić, 

predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

2. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se imenuje Robert Zadnik 

kot predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

Sklepa velja z dnem sprejema na svetu do izteka trenutnega mandata Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Mestne občine Kranj. 

IZVRŠENO 
 

 
B.  Mnenje k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Kranj 

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Mirjane Česen za direktorico Varstveno 

delovnega centra Kranj za naslednje mandatno obdobje 5ih let.  

Sklep velja z dnem sprejema. 

IZVRŠENO 
 

 
3.    STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 
 
Sprejme se Statut Mestne občine Kranj v prvi obravnavi s pripombami in predlogi, podanimi v razpravi. 
IZVRŠENO, STATUT V DRUGI OBRAVNAVI JE NA DNEVNEM REDU DANAŠNJE SEJE 
 
 
4.    OBVEZNA RAZLAGA ČETRTE ALINEJE 2.2.1. TOČKE 12. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM 

PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

 
Sprejme se obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj. 
IZVRŠENO, OBJAVLJENO V URADNEM LISTU ŠT. 63 DNE 7.10.2016 
 
 
5.    VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
Pri tej točki dnevni reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
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Pojasnilo še odprtih zadev z 19. seje Sveta Mestne občine Kranj: 

 

19. seja Sveta Mestne občine Kranj – 14.9.2016 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

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

2016. 

V IZVRŠEVANJU: 
- Ulica Gorenjskega odreda 8, 4000 Kranj - Stanovanje se bo prodajalo na javni dražbi 

4.10.2016 -  Stanovanje ni bilo prodano  na javni dražbi 4.10.2016, predvidoma se bo 
ponovna javna dražba izvedla do konca leta. 

- Nepremičnina parc. št. 390/1, 390/2, 390/3 in 390/4, k. o. 2100 – Kranj, ki v naravi 
predstavlja delež 87/1000 do celote - Na spletni strani Mestne občine Kranj je objavljana 
namera o sklenitvi neposredne pogodbe, pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od 
objave. – osnutek pogodbe je pripravljen in poslan stranki 

- Nepremičnina parc. št. 300/3, k. o. 2105 – Britof – osnutek pogodbe je pripravljen in je v 
kroženju 

- Zemljišča parc. št. 1287/1, 1286/1, del zemljišča parc. št. 1287/2 in 1286/2, vse k.o. 
Primskovo - Naročena je cenitev zemljišča, zemljišče bomo prodajali na javni dražbi 
predvidoma v mesecu oktobru (zaradi zakonskih rokov glede objave javne dražbe ni bilo 
možno zemljišča vključiti na javno dražbo 4.10.2016) - Zemljišče bomo prodajali na javni 
dražbi 28.10.2016 

- Nepremičnina – del zemljišča parc. št. 1096/5 k. o. 2102 – Kokrica namera je objavljena, 
pogodba je v kroženju 

- Nepremičnina – del zemljišča parc. št. 356/9 k. o. 2131 – Stražišče - Naročena je cenitev 
zemljišča, v kolikor se bo stranka strinjala s ceno, bo objavljena namera o sklenitvi 
neposredne pogodbe. Geodetska odmera je že naročena s strani stranke - geodet je 
zemljišče že odmeril, čaka se odločba geodetske uprave. 

 
 
C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

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

2016. 

V IZVRŠEVANJU 
Zemljišče parcelna številka 468/16, 468/13 in 126/1 vse k.o. 2129 – Spodnja Besnica  - 

Poteka postopek geodetske odmere, ko bo odločba pravnomočna, bo sklenjena pogodba.  
 


