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Svetnice in svetniki
Mestni svet

1.

Številka:
Datum:

900-2/2018-3-(52/04)
23.2.2018

Zadeva:

Poročilo o izvršitvi sklepov 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 24.1.2018

POTRDITEV ZAPISNIKA 33. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.12.2017 IN POROČILA O
IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.12.2017 ter poročilo o izvršitvi
sklepov.
IZVRŠENO

2.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2018.
NAČRT JE DOPOLNJEN S PREDLAGANIMI NEPREMIČNINAMI

B. Predlog soglasja k najemu premostitvenega kredita za izvajanje evropskih projektov za Lokalno
energetsko agencijo Gorenjske (LEAG)
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje Lokalni energetski agencije Gorenjske, k najemu
premostitvenega kredita v višini do 70.000 EUR, za dobo največ enega leta. Sredstva za vračilo in
servisiranje dolga mora Lokalna energetska agencija Gorenjske zagotoviti iz neproračunskih sredstev.
IZVRŠENO

3.

ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO VRTCA BITNJE – OSNUTEK

1.

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil in opravil razpravo v fazi osnutka Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu za izgradnjo vrtca Bitnje. Končno odločanje o obravnavanem odloku se preloži na naslednjo
sejo.
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2.

Mestna uprava naj do naslednje seje preuči možnosti pridobitve sredstev iz nabora projektov Mestne
občine Kranj do leta 2025, možnosti kreditiranja in možnost gradnje vrtca v Bitnjah z lastnimi sredstvi.
OBRAVNAVA TOČKE SE BO DANES NADALJEVALA, PRIPRAVLJENO JE GRADIVO GLEDE GRADNJE VRTCA
BITNJE GLEDE MOŽNOSTI IZVEDBE INVESTICIJE

4.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI - OSNUTEK
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci – osnutek.
ODLOK V DRUGI FAZI OBRAVNAVE JE DANES NA DNEVNEM REDU

5.

SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU

1.

Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2018 soglasje k
predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 18,09 € in predlagani subvenciji cene storitve
za uporabnike v višini 76,8%. 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 6,11 € 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.
Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018
zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre
za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja
rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.
Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018
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.
Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018
lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno
administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega
vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

2.

3.

4.

IZVRŠENO

6.

SEZNANITEV S POROČILOM O OPRAVLJENEM REVIZIJSKEM PREGLEDU DELA POSLOVANJA GASILSKO
REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ
Mestni svet se seznani s Poročilom o opravljenem revizijskem pregledu dela poslovanja Gasilsko
reševalne službe Kranj z dne 29.11.2017.
IZVRŠENO

7.

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