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Številka:    900-5/2022-9-401102 

Datum:      9. 3. 2022 

  

     

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   33. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 9. 3. 2022 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 2. 2. 2022 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

/ 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ 

B. IMENOVANJE NAMESTNIKA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE KRANJ 

C. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA KRANJ 

D. MNENJE O KANDIDATU ZA RAVNATELJA OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 

(ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 

2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471) 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. A Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

B. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2130 PŠEVO, parcela 

647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2 (ID 7196591), katastrska občina 

2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 716631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638) 

in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370) 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. B Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 
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C. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 

22/21 (ID 7078935) 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. C Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

D. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA 

parcela 100/13 (ID 7176556) 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko 3. D Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

E. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022 - dopolnitev 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija k premoženjski zadevi 3.E) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
predlaga, da se umakneta točki 3 in 4 obrazca številka 2a, ali pa naj se gradivo popravi na način, da bo 
jasno razvidno, da bo predmet razpolaganja le del parcele 74/46, k.o. Drulovka in 565/30, k.o. Breg ob 
Savi, ne pa celi parceli v izmeri 53.817 m2 oz. 3.945 m2. Hkrati predlaga, da se glede na ocenjeno vrednost 
le 80 EUR na m2 opravi cenitev navedenih nepremičnin. Gradivo je potrebno popravka tudi v delu, kjer so 
priloge izseki ortofoto posnetkov nepremičnin, ki niso zajete v dopolnitvi načrta razpolaganja, manjkajo 
pa skice nepremičnin, ki jih zadeva dopolnitev, to je 74/45 in 74/46, obe k.o. Drulovka. 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami.  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Komisija za finance in premoženjska vprašanja k premoženjski zadevi 3.E) Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem predlaga, da se umakneta točki 3 in 4 obrazca številka 2a, ali pa naj se gradivo 
popravi na način, da bo jasno razvidno, da bo predmet razpolaganja le del parcele 74/46, k.o. Drulovka in 
565/30, k.o. Breg ob Savi, ne pa celi parceli v izmeri 53.817 m2 oz. 3.945 m2. Hkrati predlaga, da se glede 
na ocenjeno vrednost le 80 EUR na m2 opravi cenitev navedenih nepremičnin. Gradivo je potrebno 
popravka tudi v delu, kjer so priloge izseki ortofoto posnetkov nepremičnin, ki niso zajete v dopolnitvi 
načrta razpolaganja, manjkajo pa skice nepremičnin, ki jih zadeva dopolnitev, to je 74/45 in 74/46, obe 
k.o. Drulovka. 
 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

4. PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija podpira predlagano spremembo zakonodaje s področja izobraževanja. 
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5. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI 

OBČINI KRANJ ZA LETO 2021 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v 
Mestni občini Kranj za leto 2021. 
 

 

6. PODPORA PREDLOGU OBČINE KRANJSKA GORA V ZVEZI Z NAČRTOVANJEM ŠOLSKIH ZIMSKIH 

POČITNIC V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Komisija za kulturo in šport:  

Komisija daje podporo predlogu Občine Kranjska Gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic v 
šolskem letu 2022/2023. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod 
točko Podpora predlogu Občine Kranjska Gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic v šolskem 
letu 2022/2023  in se z njim strinjajo. 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s predlogom Občine Kranjska gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic 
v šolskem letu 2022/2023. 
 

 

7. RAZLASTITVE V HRASTJAH, PREDLAGATELJICA TOČKE MAG. BARBARA GUNČAR 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z razlastitvami v Hrastjah.   

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s potekom odkupa zemljišč za 
rekonstrukcijo občinske ceste LC 183241 (Kranj – Hrastje) od G2-104 do Hrastja. 

Komisija za pobude in pritožbe: 

Komisija prosi, da Mestna uprava posreduje Komisiji zapisnik Sosveta za KS z dne 7.3.2022. 
Komisija prosi, da Mestna uprava Komisiji posreduje število lastnikov zemljišč na območju rekonstrukcije 
ceste do PC Hrastje, ki so dogovor z MOK, zavrnili. 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila s trenutnim stanjem pridobivanja zemljišč za Rekonstrukcijo občinske ceste LC 

183241 (Kranj – Hrastje) od G2-104 do Hrastja.  

 

 

8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

/ 

 

 


