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Svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Sprejeti dnevni red 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.1.2017:
1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2016 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj – 2. obravnava
5. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju – 2. obravnava
6. Odlok o javno –zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica – 1. obravnava
7. Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic
8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 21.12.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2016 in poročilo o izvršitvi sklepov.

2. KADROVSKE ZADEVE
A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA GIMNAZIJA
FRANCETA PREŠERNA
Za predstavnika lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, se v Svet zavoda Gimnazija Franceta
Prešerna imenuje Jožef Rozman.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1017/2, k.o. 2140 - Podreča
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1017/2, k.o. 2140 –
Podreča.
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B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1117/3, k.o. 2085 – Babni vrt
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1117/3, k.o. 2085 –
Babni vrt.

C. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2017.

4. ODLOK O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ –
2. OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj.

5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU – 2. OBRAVNAVA
Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni termina v Kranju.

6. ODLOK O JAVNO –ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO OŠ STRAŽIŠČE –
TELOVADNICA – 1. OBRAVNAVA
1. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče telovadnica se obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva kot podlaga za ugotovitev obstoja
interesa za izvedbo projekta za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica po postopku javnozasebnega partnerstva.
3. Sprejme se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica.

7. SKLEP O DOLOČITVI NAČINA IZVAJANJA PREVOZOV NA KLIC
Sprejme se Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic.

8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2017 soglasje k
predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 17,11 € in predlagani subvenciji cene
storitve za uporabnike v višini 75,4%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika
znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,85 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne
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6,09 € in ostaja do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena.
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 lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2017 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje
potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega
letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2017 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne
stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve
dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela.
4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2017 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami
(upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški in
stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih
oziroma dejanskih stroškov.

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