MESTNA OBČINA KRANJ
SVET

Sprejeti dnevni red 4. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.2.2011:
1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.1.2011 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
3. Kadrovske zadeve
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 – 1. obravnava
5. Odlok o programu opremljanja za območje LN Britof – jug - 1. obravnava
6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
7. Soglasje k spremembi cen javnih vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju
Mestne občine Kranj
8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
9. Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe na področju predšolske
vzgoje
10. Uskladitev pravnih aktov v zvezi z javnim podjetjem Komunala Kranj, d.o.o. – 1. obravnava

SPREJETI SKLEPI:
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA Z DNE 19.01.2011 TER POROČILA O
IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.01.2011 s pripombami, podanimi v
razpravi, in poročilo o izvršitvi sklepov.

2. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Pobuda svetnika Bojana Homana:
Vsak svetnik pri točki Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta postavi le eno vprašanje
naenkrat.
Pobuda svetnika Petra Zaletelja:
Svet Mestne občine Kranj vztraja, da je Gorenjska svoja pokrajina.
Zahteva Sveta Mestne občine Kranj izhaja iz predstavljenega predloga Sluţbe vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki ne predvideva Gorenjske kot samostojne
pokrajine.
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3. KADROVSKE ZADEVE –
A. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Orehek Kranj
Za predstavnike lokalne skupnosti se v Svet zavoda OŠ Orehek Kranj imenujejo:
1. MIRKO DRAKSLER, Drulovka 42c, Kranj
2. ALOJZIJ JEŠE, Jama 26, Mavčiče
3. MARJAN TUŠAR, Podreča 62, Mavčiče
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.

B. Imenovanje koordinatorice za enake moţnosti ţensk in moških
Za koordinatorico za enake moţnosti ţensk in moških se v skladu z Zakonom o enakih moţnostih
ţensk in moških imenuje mag. Andrejka Majhen, C. Staneta Ţagarja 45, Kranj.
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.

C. Imenovanje vršilca dolţnosti direktorja Prešernovega gledališča Kranj
1. Svet Mestne občine Kranj kot ustanovitelj za v. d. direktorico Prešernovega gledališča Kranj
imenuje Mirjam Drnovšček, Poţenk 27 a, 4207 Cerklje, največ za eno leto oziroma, do nastopa
dela direktorja Prešernovega gledališča Kranj.
2. Svet Mestne občine Kranj kot ustanovitelj za direktorja Prešernovega gledališča Kranj ne
imenuje Boruta Veselka oziroma mag. Ivnano Djilas, na podlagi razpisa za direktorja javnega
zavoda Prešernovo gledališče Kranj z dne 13. 04. 2010. Objavi se nov razpis za direktorja
javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj.
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011 – 1.
OBRAVNAVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 z obrazloţitvami.
Sprejme se osnutek načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2011 do l. 2014.
Sprejme se osnutek kadrovskega načrta za l. 2014.
Sprejme se osnutek programa razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj
in kapitalskimi deleţi v finančnih institucijah v l. 2011.
Sprejme se osnutek programa pridobivanja nepremičnega premoţenja v l. 2011.
Sprejme se osnutek finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2011 z obrazloţitvijo.
Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l.
2011.
Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrţevanje občinskih cest, meteorne
kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin
izvenmestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2011;
Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2011 se določijo v skupno višini 86.500,00 EUR
oziroma 218,434 EUR/svetnik/mesec.
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5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE LN BRITOF – JUG - 1.
OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Br1 – Britof jug v prvi
obravnavi.

6. PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC
Sprejme se Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

7. SOGLASJE K SPREMEMBI CEN JAVNIH VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV
V JAVNIH VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ
Sprejme se Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne
občine Kranj.
8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za leto 2011 soglasje k predlagani
ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,26 €. Mestna občina Kranj zagotovi
73,52% 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 drţavnega praznika in dela prostega dne 6,30 €. Mestna občina Kranj pri tem
sofinancira javno sluţbo pomoči na domu po dejanskih stroških. V proračunu za leto
2011 se za javno sluţbo pomoči na domu zagotovi 407.635 €.
2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine
Kranj za leto 2011 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.

9. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŢBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
Sprejme se Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe na področju
predšolske vzgoje s tem, da se pred podpisom koncesijska pogodba obravnava na Svetu Mestne
občine Kranj.
10. USKLADITEV PRAVNIH AKTOV V ZVEZI Z JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA
KRANJ, D.O.O.
1. Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju javnega
podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. – prva obravnava
2. Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Mestne
občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. – prva
obravnava.
3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s spremembami Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
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