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Sprejeti dnevni red 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18. 1. 2012:
1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.12.2011 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v MO Kranj –
druga obravnava
5. Reševanje problematike otroškega varstva
6. Koncesija za opravljanje zobozdravstvenega varstva odraslih v prostorih Zobne
poliklinike Kranj
7. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu v MOK za leto 2012
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
14.12.2011 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.12.2011, s pripombami
podanimi v razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov.
2. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Kranj se imenujejo:
1. ZVONKO GANTAR, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: član folklorne
skupine Sava že 45 let, vodja folklorne skupine 26 let, tajnik Zveze ljudskih tradicijskih
skupin Slovenije, izprašani učitelj folklornih plesov že od leta 1971, sedemdeseta leta bil
predsednik folklornega odbora pri ZKO Kranj, folklorne plese učil v Železni Kali, Žitari
vasi, Sori pri Medvodah, na seminarjih za tujce, prejemnik Velike Prešernove plakete
Kranj in Maroltove listine.
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2. JANEZ SAGADIN, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: z glasbo se ukvarja
že vse življenje, saj igra bobne in tolkala v najrazličnejših zasedbah. Sodeloval je v
orkestru Glasbene šole, v Godbi MOK, v orkestru Gimnazije Kranj, spremljal zbor
Gimnazije Kranj, že drugo sezono pa sodeluje v PGK pri predstavi Lovske scene s
Spodnje Bavarske kot del žive glasbene zasedbe. Takoj za glasbo ima najraje igro: na
AGRFT je prišel v drugi krog, sodeloval je v gimnazijski predstavi Sandrin, seja pa ima
vlogo v istoimenskem celovečernem filmu, ki je še v izdelavi. Posveča se glasbi in je
dober poznavalec jazz glasbe.
3. IGNAC VIDMAR, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: je ustanovitelj večih
zborov v Kranju, je tehnični vodja Kranjskega okteta in pobudnik ter organizator festivala
oktetov v Kranju.
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc.št. 1270, k.o. 2100 – Kranj
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1270, k.o. 2100 – Kranj.

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 2715/34, k.o.
Bitnje
1. Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje.

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Kranj za leto 2012.
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI
CESTNEGA PROMETA V MO KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi in pravilih cestnega
prometa v Mestni občini Kranj.
5. REŠEVANJE PROBLEMATIKE OTROŠKEGA VARSTVA
1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stanjem predšolskega varstva na območju
mestne občine Kranj.

2. Občinska uprava Mestne občine Kranj do naslednje seje sporoči datum, do katerega bo pripravila
podrobno gradivo za izvajanje reševanja problematike otroškega varstva.

6. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZOBOZDRAVSTVENEGA
ODRASLIH V PROSTORIH ZOBNE POLIKLINIKE KRANJ
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VARSTVA

Občinski upravni organ po pravnomočnosti odločbe o prenehanju koncesije Marti Lidiji Štiglic in
odločbe o zavrnitvi pritožbe Zdravstvenega zavoda TRI-DENT podeli koncesijo za opravljanje javne
zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, Prenadentu, d.o.o.. Dejavnost
zobozdravstvenega varstva v okviru družbe Prenadent, d.o.o. bosta opravljali izključno v prostorih
Zobne poliklinike Kranj, Gosposvetska 8a, Kranj, Nataša Prebil, dr.dent.med. in Helena Vrabec,
dr.dent.med..

7. SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČI NA DOMU V MOK ZA LETO 2012
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za leto 2012 soglasje k predlagani
ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,46 €. Mestna občina Kranj zagotovi 74,5%
subvencijo k ceni storitve pomoči na domu, pri čemer cena za uporabnika za uro opravljene storitve
znaša 4,20 €. Cena urne postavke za uporabnika ob nedeljah znaša 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. V proračunu za leto 2012 je za javno službo pomoči na domu zagotovljenih
434.200,00 €.
2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2012 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujno potreben nakup
varovalne opreme in osebnih varovalnih oblačil socialnih oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za
usposobitev voznega parka.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2012 lahko pri stroških vodenja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativna dela;
stroški materiala; 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 2012 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje
potreb upravičencev, katerim drugače zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso
sposobni zagotavljati storitev.

8. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetih sklepov.

3

