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Sprejeti dnevni red 30. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.1.2014:
1. Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.12.2013 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Premoženjske zadeve
3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v
Mestni občini Kranj – prva obravnava
4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero
komunalnega prispevka – prva obravnava
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
7. Soglasje k ceni storitev Pomoči na domu
8. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda
9. Informacija o projektu Gorki
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
18.12.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.12.2013 in poročilo o izvršitvi
sklepov.
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2. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj
za leto 2014.
B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 –
dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za
leto 2014.
C. Izplačilo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za zaposlene v javnih
zavodih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, sredstva za plače pa zagotavlja
Republika Slovenija
Mestna občina Kranj ne daje soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki jih osnovne
šole iz Mestne občine Kranj, Glasbena šola Kranj in Gorenjski muzej dosegajo pri opravljanju
svoje dejavnosti, namenijo poplačilu razlike v osnovnih plačah zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij o osnovnih plačah zaposlenih v osnovnih šolah iz Mestne občine Kranj,
Glasbene šole Kranj in Gorenjskem muzeju.

3. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU
SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA
OBRAVNAVA
1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni
občini Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Kranj.

4. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI2 – CENTRALNE
DEJAVNOSTI V ČIRČAH IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta Či2- centralne dejavnosti v Čirčah.
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5. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH
IN PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM
SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA
SVETA TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O POVRAČILIH
STROŠKOV
1. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj naredi poizvedbo pri ostalih mestnih občinah o višini
sejnin članov sveta mestnih občin in članov nadzornih odborov.

2. Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih
občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom
delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih
stroškov.

6. PRAVILNIK O SPREMEMBAH
SPREJEMU OTROK V VRTEC

IN

DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA

O

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

7. SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČI NA DOMU
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2014
soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,36 € in
predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 74,3%. Cena urne postavke
storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne
postavke za uporabnika 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,30 €.
Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih
stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih
storitev.
2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj
za leto 2014 lahko koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za
nakup varovalne opreme in oblačil socialnih oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za
vzdrževanje voznega parka in dostopa do uporabnikov.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj
za leto 2014 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med
kategorijami (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški
amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v
okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.
4. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine
Kranj za leto 2014 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre
3

za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in
porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev.

8. SKLEP O DOLOČITVI OBVEZNIH LINIJ IN VOZNEGA REDA
Sprejme se Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda.

9. INFORMACIJA O PROJEKTU GORKI
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o stanju projektov GORKI-2. Sklop in
Vodovodno omrežje Bašelj – Kranj.

10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega sklepa.
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