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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 10. sejo
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.9.2015
IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/
2. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za kmetijstvo
/
B. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj
/
C. Imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja
turizma in predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja kulture
v Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj
/
D. Imenovanje novih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestne občine Kranj
/
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. (3B, 3C).
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. B in 3. C, se
z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za kmetijstvo – 2A, 2B
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvama načrtov pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015.
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A. Sklenitev sodne poravnave v zvezi s plačilom odškodnine mag. Ivani Djilas
Statutarno pravna komisija
Komisija sicer meni, da predlagana sodna poravnava z vidika zakonitosti ni sporna, vendar
vseeno predlaga umik točke z dnevnega reda Sveta MOK. Predloženo gradivo ne omogoča
skrbne presoje zadeve, hkrati pa je za odločanje o sklenitvi sodne poravnave še prezgodaj,
saj narok še ni bil opravljen. Uprava naj predlaga, da sodišče najprej odloči o temelju
zadeve.
B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2015 –
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 2015
in nanjo nima pripomb.
C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015
– dopolnitev
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
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 2015
in nanjo nima pripomb.

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA
ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« – 2.
OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
5. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GORKI IN VODOVOD BAŠELJ – KRANJ
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj in
z njim soglaša.
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Poročilo o
izvajanju projektov Gorki in Vodovod Bašelj – Kranj, se strinjajo s predlaganim sklepom in
predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod
Bašelj – Kranj.
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Komisija za gospodarstvo
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod
Bašelj-Kranj.
6. PRELIMINARNA ODLOČITEV GLEDE STOPNJE OPREMLJENOSTI Z JAVNO
KANALIZACIJO V KS TRSTENIK – POPRAVEK SKLEPA
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Preliminarno odločitvijo glede stopnje opremljenosti z javno
kanalizacijo v KS Trstenik – popravek sklepa in z njo soglaša
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija se je seznanila s spremembo sklepa in nanj nima pripomb.
7. PREDLOG CEN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj
vendar s predlogom ne more soglašati.
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom in sklepi pod točko Predlog
cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj, se z njimi strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija se je seznanila s predlogom cen storitev ravnanja z odpadki V Mestni občini Kranj,
vendar je mnenja, da je dvig cen previsok.
Stanovanjska komisija
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije,
podpira.
Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v
Mestni občini Kranj.
8. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015

Pripravila:
Tatjana Kocijančič
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