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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

_____ 
Številka: 900-4/2012-2-(41/04) 

Datum:   7.2.2012 

 

 

Zadeva: Vabilo 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika 

Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem  12. sejo 

Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22. 2. 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe 

Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim 

 

DNEVNIM  REDOM :  

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.1.2012 ter poročila o izvršitvi 

sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije  

5. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Kranj – 1. obravnava 

6. Informacija o izvajanju programa Gorki-2 faza 

7. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

8. Aktivnosti na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola 

9. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj za leti 2010 in 2011 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

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.            

 

S tem vabilom preklicujem vabilo, posredovano z dne 1.2.2012, št. 900-4/2012-1-(41/04), iz razloga 

srečanja s Prešernovimi nagrajenci. Srečanje bo potekalo dne 15.2.2012 oziroma na dan, za katerega je 

bila prvotno sklicana seja Sveta Mestne občine Kranj.  

Srečanje Prešernovih nagrajencev se bo pričelo ob 17. uri s sprehodom skozi staro mestno jedro do 

Galerije Prešernovih nagrajencev in nadaljevalo ob 18. uri v avli Mestne občine Kranj. 

 

         

 

Mohor Bogataj 

        Župan 

Priloge: 

- Gradivo 


