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ZAPISNIK

13. seje Mestnega sveta Mestne obcine Kranj, ki je bila v sredo, dne 29. 1. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani
stevilka 16 stavbe Mestne obcine Kranj.
Sejo je vodil zupan Matjaz Rakovec.
Navzoce mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne obcine Kranj: Lea Bidovec, Janez Cerne, Irena
Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamocanin, Bojan Homan, Andreja Kert, Robert Kranjec,
Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, Iztok Jenko mag., Natasa Jenkole, Sa sa Kristan, Natasa Majcen, Nada
Mihajlovic, Robert Nograsek, Tomaz Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piskur, dr. Neven Polajnar, Jozef
Rozman, Nada Sredojevic, Zoran Stevanovic mag., Ana Stromajer, Bostjan Trilar, Albin Traven, dr. Andreja Valic
Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan.
Odsotna svetnica mag. Barbara Guncar.
Na seji so bili navzoci se: Bor Rozman - direktor mestne uprave, Katja Struc - vodja Kabineta zupana, Mirko
Tavcar - vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splosne zadeve, Nada Bogataj Krian - vodja
Urada za druzbene dejavnosti, Janez Ziherl - vodja Urada za okolje in prostor, Marko Cehovin - vodja Urada za
gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe, Slavko Savic - strokovni sodelavec Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne sluzbe, Tanja Hrovat - vodja Projektne pisarne, Vid Krcmar - strokovni sodelavec v Uradu za
tehnicne zadeve, Eva Mlakar - vodja Skupne notranje revizijske sluzbe, Sandi Pavlovic - namestnik vodja
Medobcinskega inspektorata in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijancic - Kabinet zupana.
Na seji so bili prisotni tudi Jelena Vidovic - Clanica Nadzornega odbora Mestne obcine Kranj, dr. Blaz Valic z
Instituta za neionizirana sevanja Ljubljana, Matjaz Brezavscek - Provia d.o.o. in Lili Gantar Zura - direktorica
Zdravstvenega doma Kranj.
Uvodoma je predsedujoci zupan Matjaz Rakovec ugotovil, da je na seji navzocih 27 svetnic in svetnikov ter, da je
stem mestni svet sklepcen.
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Predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec je povedal, da je na milO posredovano porocilo 0 izvrsitvi sklepov 12. seje,
seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije.
Mag. Igor Velov je predlagal, da se tocka 5. Izvajanje gospodarske jayne sluzbe - urejanje in ciscenje javnih zelenih
povrsin na obmocju Mestne obcine Kranj umakne z dnevnega reda . S predlogom se je strinjal tudi svetnik loran
Stevanovic.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
l dnevnega reda se umakne 5. tocka Izvajanje gospodarske jayne sluzbe - urejanje in ciscenje javnih zelenih
povrsin na obmocju Mestne obcine Kranj.
Sprejeto z vecino glasov (29 PRISOTNIH: 23 ZA, 6 PROTI, 0 NI GLASOVALO).

Zupan je umaknil dodatno kadrovsko zadevo F. Imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilsko resevalna sluzba
Kranj, ki je bila svetnikom posredovana po elektronski posti v cetrtek 23.1.
Svetnikom so bile na mizo posredovane dodatna kadrovska zadeva G. Imenovanje predstavnika uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda lavod za turizem in kulturo Kranj ter dodatni premozenjski
zadevi D. Izvzem iz javnega dobra na nepremicnini k.o. 2103 Predoslje parcela 760/1, 760/2 in 760/3 in E.
Dopolnitev nacrta pridobivanja nepremicnega premoienja Mestne obCine Kranj .
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjai Rakovec, v potrditev naslednje
SKLEPE:

1.
2.
3.

Na dnevni red se uvrsti kadrovska zadeva 2.G. Imenovanje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti v Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.
Na dnevni red se uvrsti premoienjska zadeva 3.D. Izvzem iz javnega dobra na nepremicnini k.o. 2103
Predoslje parcela 760/1, 760/2 in 760/3.
Na dnevni red se uvrsti premozenjska zadeva 3.E. Dopolnitev nacrta pridobivanje nepremicnega premozenja
Mestne obcine Kranj.

Sprejeto z vecino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVALO).

Ostalih pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoci v potrditev naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 18. 12. 2019 ter poroCila 0 izvrsitvi
sklepov
Kadrovske zadeve
Premoienjske zadeve
Odlok 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisca za zapuscene iivali na obmocju Mestne obcine Kranj osnutek - predlog za skrajsani postopek
Soglasje k ceni storitev pomoc druzini na domu
Predstavitev studije Obremenjenost okolja z visokofrekvencnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni obcini
Kranj
Seznanitev s studijo 0 ukrepih ureditve prometnega omrezja in izgradnji prikljucka AC Kranj sever
Porocanje 0 kadrovski in prostorski problematiki Zdravstvenega doma Kranj
Vprasanja, predlogi in pobude clanov mestnega sveta

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).
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1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBCINE KRANJ Z DNE 18. 12. 2019 TER
POROCILA 0 IZVRSITVI SKLEPOV

Porocilo
uprave.

0

izvrsitvi sklepov 12. seje Mestnega sveta Mestne obcine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne

Razprave ni bilo, zato je predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, dal v potrditev naslednji
SKLEP:

Potrdi se zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 18. 12. 2019 in porocilo

0

izvrsitvi sklepov.

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

2.

KADROVSKE ZADEVE

A.

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBCINE KRANJ V SVET OBMOCNE IZPOSTAVE
JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI KRANJ

Uvodno porocilo je podal Janez (erne, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:

V Svet Obmocne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj se kot predstavnike Mestne obcine
Kranj, imenuje:
1. lIija Dimitrievski
2. Milan Glamocanin
3. Darko Jarc
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu .
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

B.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE KRANJ V SVET ZAVODA GORENJSKE LEKARNE

Uvodno porocilo je podal Janez (erne, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:

V Svet zavoda Gorenjske lekarne se kot predstavnika ustanovitelja, Mestne obcine Kranj, imenuje Klemen
Valter.
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu.
Sprejeto z vecino glasov (30 PRISOTNIH: 28 2A, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).
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C.

IMENOVANJE NADOMESTNEGA CLANA KOMISIJE ZA KULTURO IN SPORT

Uvodno porocilo je podal Janez (erne, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednja
SKLEPA:

1.
2.

Dusanu Josevski z dne 17.12.2019 preneha funkcija clana Komisije za kulturo in sport.
Za clanico Komisije za kulturo in sport se imenuje Edita Plava .

Ski epa zacneta veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu in veljata do izteka mandata dosedanji sestavi
Mestnega sveta Mestne obcine Kranj.
Sprejeto z vecino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

D.

IMENOVANJE NOVIH PREDSTAVNIKOV V SVETU ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
MESTNE OBCINE KRANJ

Uvodno poroCiio je podala Nada Bogataj Krzan, vodja Urada za druzbene dejavnosti.
Stalisce komisije:
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ni imela pripomb k predlaganemu imenovanju .
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obCine Kranj se imenujejo :

1. Franci Strnisa - predsednik SPV,
2. Robert Nograsek - podzupan,
3. Andrej Pavlin - predstavnik Policijske postaje Kranj,
4. Erih Znidarsic - predstavnik Izpitnega centra s podrocja UE Kranj,
5. Biljana Cvjeticanin - predstavnica Zavarovalnice Generali,
6. Robert Zadnik - predstavnik Medobcinskega inspektorata Kranj,
7. Bostjan Pauser - predstavnik civil nih organizacij ali vzgojno izobrazevalne organizacije s podrocja prometne
varnosti,
8. Andrej Zalokar - predstavnik civilnih organizacij ali vzgojno izobrazevalne organizacije s podrocja prometne
varnosti.
Sklep velja z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj.«
Sprejeto z vecino glasov (29 PRISOTNIH: 28 lA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

E.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITEUA IZMED JAVNIH USLUZBENCEV MESTNE UPRAVE MESTNE
OBCINE KRANJ V SVET JAVNEGA ZAVODA lAVOD lA TURllEM IN KULTURO KRANJ

Uvodno porocilo je podal zupan Matjaz Rakovec.
Stalisce komisije:
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Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ni imela pripomb k predlaganemu imenovanju.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP;
Uvodno poroCilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splosne zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP;
Za predstavnika Mestne obcine Kranj, izmed javnih usluzbencev Mestne uprave Mestne obcine Kranj, v Svet
javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj se za naslednje mandatno obdobje imenuje mag. Marka
Cehovina .
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

G.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA
ZAVODA ZAVOD ZATURIZEM IN KULTURO KRANJ

Uvodno porocilo je podal Marko Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe.
Stalisce komisije:
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ni imela pripomb k predlaganemu imenovanju.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Kranj se za naslednje mandatno obdobje imenuje Jureta Sprajca, univ.dipl.org ..
Sprejeto z vecino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).

3.

PREMOZENJSKE ZADEVE

A.

IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMICNINI KATASTRSKA OBCINA 2128 ZGORNJA BESNICA PARCELA
710/3 (10 542038)

Uvodno poroCiio je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splosne zadeve.
Stalisca komisij:
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premozenjskih zadev.
Komisija za finance in premozenjska vprasanja :
Ciani komisije za finance in premozenjska vprasanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod tockami 3.
A, 3. Bin 3. C Premozenjskih zadev in se z njimi strinjajo.
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom in predlaga, da
se pri tocki 3.A. (parc.st. 710/3 k.o. Zgornja Besnica - vodno zajetje v upravljanju Vodovodne zadruge Zgornja
Besnica z.o.o.) do seje Mestnega sveta pove oziroma pojasni tudi stalisce s strani Komunale Kranj.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep 0 prenehanju obstoja javnega dobra nepremicnine katastrska obCina 2128 Zgornja Besnica
parcela 710/3 (lD542038).
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

B.

IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMICNINI KATASTRSKA OBCINA 2085 BABNI VRT PARCELA 1153/4
(10 2706337)

Uvodno porocilo je pod ala Mateja Koprivec, vodja Urada za splosne zadeve.
Stalisca komisij:
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premozenjskih zadev.
Komisija za finance in premozenjska vprasanja:
Ciani komisije za finance in premozenjska vprasanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod tockami 3.
A, 3. Bin 3. C Premozenjskih zadev in se z njimi strinjajo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep 0 prenehanju obstoja javnega dobra nepremicnine katastrska obcina 2085 Babni vrt parcela
1153/4 (ID 2706337).
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

C.

UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA ZEMUISCU KATASTRSKA OBCINA NA ZEMUISCU
2134 ZABNICA PARCELA 3043/18 (10 7026235)

Uvodno porocilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splosne zadeve.
Stalisca komisij:
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premozenjskih zadev.
Komisija za finance in premozenjska vprasanja:
Ciani komisije za finance in premozenjska vprasanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod tockami 3.
A, 3. B in 3. C Premozenjskih zadev in se z njimi strinjajo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom.
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep 0 prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiscu katastrska obcina 2134 Zabnica parcel a
3043/18.
Sprejeto z vecino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

D.

IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMICNINI KATASTRSKA OBCINA 2103 PREDOSUE PARCELA 760/1,

760/2 in 760/3
Uvodno porocilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splosne zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoCi, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep 0 prenehanju obstoja javnega dobra nepremicnine katastrska obcina 2103 PREDOSUE parcela
760/1, katastrska obcina 2103 PREDOSUE parcela 760/2 in katastrska obcina 2103 PREDOSUE parcela 760/3.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA) .

E.

DOPOLNITEV NACRTA PRIDOBIVANJA NEPREMICNEGA PREMOZENJA MESTNE OBCINE KRANJ

Uvodno porocilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splosne zadeve.
V razpravi sodelovali : Bostjan Trilar, Marko (ehovin, mag. Igor Velov, Bojan Homan, Janez (erne, Irena Dolenc,
Robert Nograsek, Jelena Vidovic, Nada Mihajlovic in zupan Matjaz Rakovec.
Po koncani razpravi je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnitev nacrta pridobivanja nepremicnega premozenja Mestne obcine Kranj za leto 2020.
Sprejeto z vecino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 NISO GLASOVALI).

4.

ODLOK 0 UREDITVI JAVNE SLUZBE ZAGOTAVUANJA ZAVETISCA ZA ZAPUSCENE ZIVALI NA OBMOCJU
MESTNE OBCINE KRANJ - OSNUTEK - PREDLOG ZA SKRAJSANI POSTOPEK

Uvodno porocilo je podal Marko Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe.
Stali~ca

komisij:

Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija mestni upravi predlaga v razmislek podrobnejso opredelitev utemeljenih okolisCin za
odstop od pogodbe v koncesijski pogodbi.
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Komisija za finance in premozenjska vprasanja:
Ciani komisije za finance in premozenjska vprasanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka 0 ureditvi
jayne sluzbe zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju Mestne obeine Kranj - osnutek - predlog za
skrajsani postopek in se z njim strinjajo.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja
zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju mestne obeine Kranj.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
Potrdi se skrajsani postopek Odloka 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali na
obmoeju Mestne obeine Kranj.
V razpravi so sodelovali: Manja Zorko, lea Zupan, mag. Igor Velov, Janez Cerne, Bostjan Trilar in Bojan Homan .
Po koneani razpravi je dal predsedujoei, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednje
SKlEPE:

1.

Sprejme se osnutek Odloka 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju
Mestne obeine Kranj.

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNtH: 30 ZA).

2.

Odlok 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju Mestne obeine Kranj se
sprejme po skrajsanem postopku.

Sprejeto z vecino glasov (26 PRtSOTNIH: 25 ZA, 0 PROTt, 1 Nt GLASOVAL).

3.

Sprejme se Odlok 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju Mestne
obeine Kranj.

Sprejeto soglasno (30 PRtSOTNtH: 30 ZA).

5.

SOGLASJE K CENt STORtTEV POMOC DRUZtNt NA DOMU

Uvodno poroeilo je podala Nada Bogataj Krzan, vodja Urada za druzbene dejavnosti.
Stali~ca komisij:

Komisija za finance in premozenjska vprasana:
Ciani komisije za finance in premozenjska vprasanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov in se z njimi
strinjajo. Hkrati pozivajo zupana, naj s svojimi pristojnostmi sugerira drzavi k celoviti ureditvi problematike
starejsih v MO Kranj.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in solstvo :
Komisija soglasa s ceno storitev pomoei druzini na domu.
V razpravi so sodelovali: mag. Igor Velov, Bojan Homan, Jozef Rozman, Janez (erne, dr. Andreja Valie Zver,
Irena Dolenc, Zoran Stevanovic, Robert Nograsek, Nada Mihajlovic, Bostjan Trilar, Nada Krzan Bogataj in Matjaz
Rakovec.
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Po koncani razpravi je dal predsedujoci, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednje
SKLEPE:

1.

2.

3.

4.

Mestni svet Mestne obcine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve
pomoc druzini na domu v visini 20,34 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v visini 77,9%.
Cena urne postavke storitve pomoc druzini na domu od 1. 2. 2020 dalje znasa za uporabnika ob delavnikih
4,50 €, ob nedeljah 6,27 €, na dan drzavnega praznika in dela prostega dne 6,60 € in ostaja za do naslednjega
potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. Mestna obcina Kranj pri tem sofinancira
javno sluzbo pomoc druzini na domu po dejanskih stroskih, v skladu s Pravilnikom 0 metodologiji za izracun
cene socialno varstvenih storitev.
Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020
zaposli dodatno stevilo izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za
zadovoljevanje potreb upravicencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi
nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniskih ali porodniskih odsotnosti, koriscenja rednega letnega
dopusta ali polne zasedenosti vseh razpolozljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev
oziroma nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku.
Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020 koristi
sredstva korekcije plac ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroske, ki bi ob zakljucku
leta presegli omejitev 15% ter za stroske nujne zacasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega
dela.
Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leto 2020 lahko pri
stroskih vodenja in stroskih koordiniranja prerazporeja stroske med kategorijami (upravno administrativni
stroski; stroski materiala in storitev; stroski amortizacije in stroski investicijskega vzdrzevanja), ce to izhaja iz
dejanskih potreb, vendar v okviru nacrtovanih oziroma dejanskih stroskov.

Sklepi niso bili sprejeti (22 PRISOTNIH: 8 ZA, 14 PROTI, 0 NI GLASOVALO).
Po krajsi razpravi mag. Igorja Vel ova, Bojana Homana in Nade Bogataj Krzana, je dal predsedujoci Matjaz Rakovec
v potrditev naslednje
SKLEPE:

1.

Mestni svet Mestne obcine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve
pomoc druzini na domu v visini 20,34 €.

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).
2.

Cene pomoci na domu za uporabnike se ne spremenijo in ostajajo v visini obstojecih cen.

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).
3.

Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020
zaposli dodatno stevilo izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za
zadovoljevanje potreb upravicencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi
nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniskih ali porodniskih odsotnosti, koriscenja rednega letnega
dopusta ali polne zasedenosti vseh razpolozljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev
oziroma nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku.

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).
4.

Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020 koristi
sredstva korekcije plac ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroske, ki bi ob zakljucku
leta presegli omejitev 15% ter za stroske nujne zacasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega
dela.

Sprejeto z vecino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).
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5.

Sprejeto z vecino glasov (20 PRISOTI'lIIH: 12:"ZA").8"PR0JI, 0 NI

6.

PREDSTAVITEV STUDIJE OBREMENJENOST OKOUA Z VISOKOFREKVENCNIMI ELEKTROMAGNETNIMI
SEVANJI V MESTNI OBCINI KRANJ

Uvodno poroeilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter dr. Blaz Valie z Instituta za
neionizirana sevanja Ljubljana.
Stalisca komisij:
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom, glede dodatnih vprasanj bodo odgovori podani na sami seji Mestnega sveta
Mestne obeine Kranj .
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s studijo z nazivom Obremenjenost okolja z
visokofrekvenenimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni obeini Kranj.
Razpravljali so: Bastjan Trilar, Lea Zupan, Bojan Homan in Janez (erne.
Pri tej toeki ni bilo sprejetega nobenega ski epa .

7.

SEZNANITEV S STUDIJO 0 UKREPIH UREDITVE PROMETNEGA OMREZJA IN IZGRADNJI PRIKUUCKA AC
KRANJ SEVER

Uvodno poroeilo sta podala Marko (ehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe ter Matjaz
Brezavseek iz podjetja Provia d.o.o.
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Evstahij Drmota, Matjaz Brezavseek, Marko Cehovin, Bostjan Trilar in
Matjaz Rakovec.
Po koneani razpravi je dal predsedujoei, zupan Matjaz Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestni svet Mestne obeine Kranj se je seznanil s prometno studijo podjetja PROVIA d. o. o. in argumenti za
izgradnjo prikljueka AC Kranj-sever. Mestni svet Mestne obeine Kranj ugotavlja, da je izgradnja novega prikljueka
AC Kranj-sever prva prioriteta za razbremenitev prometa v Mestni obeini Kranj, saj predstavlja najugodnejso,
najueinkovitejso in najhitrejso resitev. Zato Mestni svet Mestne obeine Kranj poziva Ministrstvo za infrastrukturo
RS, da projekt uvrsti med svoje prioritetne projekte, tudi v kontekstu predsedovanja Siovenije Svetu EU.
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA).
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8.

POROCANJE 0 KADROVSKIIN PROSTORSKI PROBLEMATIKI ZDRAVSTVENEGA DOMA KRANJ

Lili Gantar Zura, direktorica Zdravstvenega doma Kranj je porocala

0

kadrovski in prostorski problematiki.

V razpravi so sodelovali: Sasa Kristan, Lili Gantar Zura, Irena Dolenc, Sandra Gazinkovski.
Pri tej tocki ni bilo sprejetega nobenega sklepa .

9.

VPRASANJA, PREDLOGIIN POBUDE CLANOV MESTNEGA SVETA

Janez (erne je povedal, da bo dal pobudo pri spremembah Poslovnika Mestnega sveta, da se bo za izplacilo
sejnine zahtevala prisotnost na 2/3 tock dnevnega reda . Upa, da bo zadeva podprta, da bode stem zagotovili
boljso prisotnost na sejah.
Db 21.10 je bila seja zakljucena.

Zapisala :
Milena Bohinc

of~L
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