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Številka:    900-9/2019-(52/04) 
Datum:      20.3.2019 
 
         
Zadeva:   Poročilo o izvršitvi sklepov 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 13.2.2019 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 30.1.2019 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 

Potrdi se zapisnik 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 30.1.2019 ter poročilo o izvršitvi 
sklepov. 
IZVRŠENO 

 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Igorja Velova kot predstavnika 

ustanovitelja v Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj.  
2. V Svet Zavod za turizem in kulturo Kranj se kot nadomestno predstavnico ustanovitelja, Mestne 

občine Kranj, imenuje Nado Sredojević. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj.  
IZVRŠENO 
 
B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Mestne knjižnice Kranj 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Igorja Velova kot predstavnika 

ustanovitelja v Svetu Mestne knjižnice Kranj. 
2. V Svet Mestne knjižnice Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, 

imenuje Nenad Vladić. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Mestne knjižnice Kranj.  
IZVRŠENO 
 
C. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun 
V Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, 
imenuje Andraž Muljavec. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
IZVRŠENO 
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D. Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev Kranj 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Nadje Gantar za direktorico Doma 
upokojencev Kranj.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
IZVRŠENO 
 
E. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Branka Fartka za direktorja Zavoda za šport 
Kranj za naslednje mandatno obdobje.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
IZVRŠENO 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Predlog odprtja novega projekta NRP Zaprto odlagališče Tenetiše 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2019 se uvrsti projekt Zaprto odlagališče Tenetiše in izvršijo 
prerazporeditve:  
Na projekt NRP Zaprto odlagališče Tenetiše, proračunsko postavko 230207 Deponija Tenetiše, konto 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se prerazporedi 18.110,00 EUR in na konto 420299 Nakup 
druge opreme in napeljav se prerazporedi 21.950,00 EUR, v skupni višini 40.060,00 EUR 
iz 
proračunske postavke 230207 Deponija Tenetiše, konta 402199 drugi posebni materiali in storitve se 
prerazporedi 10.060,00 EUR in konta 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme se prerazporedi 
30.000,00 EUR, v skupni višini 40.060,00 EUR. 
IZVRŠENO 
 
B. Prerazporeditev sredstev – razbremenilnik RA 13 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se zaradi sofinanciranja po 23. členu Zakona o financiranju 
občin (ZFO-1C) izvede prerazporeditev sredstev na nov NRP Razbremenilnik RA 13, in sicer delno iz NRP 
40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture ter delno iz NRP 40619035 Trajnostna 
prenova širšega območja za avtobusni terminal v skupni višini 65.000 EUR kot sledi: 

1. iz NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavke 231101 Taksa za 
obremenjevanje vode, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto, 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 30.000 EUR; 

2. iz pod NRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za 
avtobusni terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420001 
Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 33.000 EUR. 

3. iz pod NRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za 
avtobusni terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420600 
Nakup zemljišč 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 
420801 Investicijski nadzor 
v višini 1.000 EUR; 

4. iz pod NRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za 
avtobusni terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420600 
Nakup zemljišč 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 
420420804 Načrti in druga projekta dokumentacija 
v višini 1.000 EUR; 

IZVRŠENO 
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C. Prerazporeditev sredstev – Krožna ulica 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za dokončanje 
obnove Krožne ulice izvede prerazporeditev sredstev iz NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega 
območja za avtobusni terminal na NRP 40618026 Krožna ulica v skupni višini 31.700 EUR kot sledi: 
1. iz podNRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za 

avtobusni terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420099 
Nakup drugih zgradb in prostorov 
na NRP 40618026 Krožna ulica, postavko 231007 Oskrba z vodo  - investicije in invest. transfer, 
podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 24.000 EUR; 

2. iz podNRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za 
avtobusni terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420099 
Nakup drugih zgradb in prostorov  
na NRP 40618026 Krožna ulica, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 7.700 EUR. 

IZVRŠENO 
 
4.ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ - OSNUTEK 
Sprejme se osnutek Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. 
PREDLOG ODLOKA SE OBRAVNAVA NA DANAŠNJI 4. SEJI MESTNEGA SVETA 
 
5. SPREMEMBA KODEKSA RAVNANJA FUNKCIONARJEV V MESTNI OBČINI KRANJ 
Sprejme se Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj. 
POSLANO V OBJAVO  V URADNI LIST 
 
6. STRATEGIJA RAZVOJA PREDŠOLSKE VZGOJE V MESTNI OBČINI KRANJ DO LETA 2023 
Sprejme se Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.  
IZVRŠENO 
 
7.  SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni 

storitve pomoči na domu v višini 19,37 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 
78,3%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu od 1. 3. 2019 dalje znaša za uporabnika ob 
delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,63 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 5,93 € in ostaja 
za 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 
2019 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih 
zaposlitev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne 
oskrbe, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali 
polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev oziroma 
nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku. 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 
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 sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 
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. 

IZVRŠENO 
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8. SEZNANITEV S POROČILOM NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za 
leto 2018. 
IZVRŠENO 
 
9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 
 
 
 
 
 
 


