
 

MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06 

 

Številka:  900-12/2011-1-(41/04) 

Datum:    22.4.2011 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA: Gradivo za 6. sejo Sveta Mestne občine Kranj 

 

V prilogi vam pošiljamo gradivo za 6. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 11.5.2011 ob 16.00 uri 

v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim  

 

DNEVNIM  REDOM :  

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 30.3.2011 ter poročila o izvršitvi sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoženjske zadeve 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna MOK za leto 2010 

6. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri postopek 

7. Odlok o občinskem strateškem načrtu Mestne občine Kranj (dopolnjen osnutek) – dopolnitev 1. obravnave 

8. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (dopolnjen osnutek) – dopolnitev prve obravnave 

9. Odloki o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – hitri 

postopek 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj – 1. 

obravnava 

11. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s 

soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za 

proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj – prva obravnava 

12. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj – 2. 

obravnava 

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj – skrajšani postopek 

14. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava 

15. Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj – predlog 

16. Zagonski elaborat program Gorki – 2. Faza 

17. Izstop Mestne občine Kranj iz Konzorcija CERO 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.  

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v 

skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj 

ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.    

        

 

                     

        Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 

             ŽUPAN 

 

PRILOGE:  

 Gradivo (priloge k 7., 8., in 15. točki 

so objavljene na spletni strani www.kranj.si). 

 

 

http://www.kranj.si/

