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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 34. sejo  

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B, 3. C in 

3. D, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. Prav tako so se 

seznanili  še z vsebino  dveh dodatnih točk, katerih gradivo bodo svetniki prejeli na seji Sveta 

MO Kranj. 

 

A. Prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije na PP 170503 Razvojni 

programi – razpis za sofinanciranje stroškov najemnin v starem Kranju 

 

Komisija za kmetijstvo: 

3.A. Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Prerazporeditve sredstev iz SPR 

na PP 170503 Razvojni programi – razpis za sofinanciranje stroškov najemnin v starem 

Kranju.  Komisija se ne strinja s predlaganim sklepom, ker gre za nelojalno konkurenco.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se ne strinja s predlaganim gradivom občinske uprave.  

 

 

B. Prerazporeditev sredstev na NRP Dom KS Mavčiče 

 

Komisija za kmetijstvo: 

3.B. Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Prerazporeditve sredstev na 

NRP Dom KS Mavčiče. Komisija se strinja z nakupom prostorov za KS Mavčiče, ne strinja 

pa se z virom finančnih sredstev, to je NRP 40600017 Pot na Jošta. Glede na izjemno dolgo 

izvajanje te investicije komisija predlaga, da Občinska uprava pripravi pregled dosedanjih 

aktivnosti v zvezi z izvajanjem te investicije, predvideno traso in  terminski plan njene 

realizacije.   



 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami pod točkami 3.B, 3.C, 

3.D in jih podpira. 
 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom.  

 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

3.C. Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede dopolnitve Načrta razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014. Komisija se strinja s 

predlaganim sklepom s tem, da se predhodno opravi še razgovor s predsednikom KS Kokrica.  

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami pod točkami 3.B, 3.C, 

3.D in jih podpira. 
 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom.  

 

 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 - 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

3.D. Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede dopolnitve Načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014. Komisija se strinja s 

predlaganim sklepom. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami pod točkami 3.B, 3.C, 

3.D in jih podpira. 
 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom.  

 

 

 

 

 



4. PREDLOG CEN STORITVE - OSKRBA S PITNO VODO 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Predlog cen storitve 

oskrba s pitno vodo, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitve – oskrba s pitno vodo s pripombo, da se 

podajo bolj podrobna pojasnila o načinu predstavitve elaborata 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se ne strinja s predlaganim gradivom občinske uprave.  

 

 

5. POROČILO O STANJU PROJEKTA GORKI IN PROJEKTA VODOVOD 

BAŠELJ-KRANJ  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s Poročilom o stanju projekta Gorki in projekta 

Vodovod Bašelj – Kranj. 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Poročilom o stanju projektu Gorki in projekta Vodovod Bašelj – 

Kranj. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta 

Vodovod Bašelj-Kranj – Maj 2014. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta 

Vodovod Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom.  

 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 


