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SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Pomoč delavcem družbe Zvezda Holding, d.d.
Na Mestno občino Kranj se je obrnil sindikat podjetja družbe Zvezda Holding, d.d. s prošnjo,
da Mestna občina Kranj pomaga 43. zaposlenim delavcem, ki so bili odpuščeni po programu
presežnih delavcev in po sklepu skupščine, ki je 15.3.2010 izglasovala redni likvidacijski
postopek za družbo Zvezda Holding, d.d.. Vsi odpuščeni delavci so bili s tem potisnjeni v
nemogoč socialni položaj. V Mestni občini Kranj zato želimo navedenim delavcem nekoliko
olajšati nastali položaj z enkratno denarno pomočjo. Tako smo se sestali s Svetom gorenjskih
sindikatov, kateri je na Mestno občino Kranj posredoval seznam 43-ih predvidenih presežnih
delavcev v družbi Zvezda Holding, d.d. v stečaju, med katerimi je 31 delavcev, ki imajo
prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj. Glede na navedeno in glede na to, da
smo v Mestni občini Kranj že v preteklosti z denarno pomočjo pomagali delavcem, ki so v
tekstilni industriji zaradi likvidacije podjetja izgubili zaposlitev, predlagamo pomoč tudi
tokrat.
Predlog: Svetu gorenjskih sindikatov se na podlagi pogodbe (predlog pogodbe v prilogi) za
reševanje socialne stiske delavcev v družbi Zvezda Holding, d.d v stečaju, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališče v Mestni občini Kranj ter so zaradi družbe Zvezda Holding, d.d v stečaju
izgubili zaposlitev, nakaže 4.650,00 €, to je 150 € na delavca. Svet gorenjskih sindikatov
sredstva, na podlagi Pogodbe sklenjene z Mestno občino Kranj, razdeli med 31. navedenih
delavcev. Sredstva za ta namen pa se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2010, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije – svet proračuna
Mestne občine Kranj za leto 2010, postavka 240102, konto 409000 Splošna proračunska
rezervacija, na postavko 150206, konto 412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam.
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji:

SKLEP:
Mestna občina Kranj iz splošne proračunske rezervacije – svet proračuna Mestne občine Kranj
za leto 2010, postavka 240102, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija, prerazporedi
sredstva na postavko 150206, konto 412000 za namen reševanja socialne stiske delavcev, ki
so zaradi družbe Zvezda Holding d.d. v stečaju izgubili delo in imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Mestni občini Kranj. Sredstva za ta namen v višini 4.650,00 € Mestna občina
Kranj nakaže Svetu gorenjskih sindikatov.
Pripravila:
Manja Vovk, višja svetovalka
Uroš Korenčan
vodja oddelka za družbene zadeve

Priloga:
- predlog pogodbe

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.
ŽUPAN

PREDLOG
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Damijan
Perne, dr.med.spec.psih., matična številka 5874653, ID številka za DDV SI55789935
in
SVET GORENJSKIH SINDIKATOV, Slovenski trg 3, 4000 Kranj, ki ga zastopa
predsednik mag. Rajko Bakovnik, ID številka za DDV SI10294937, matična številka
5146356000, transakcijski račun št.: 0700-0000-0505-363, odprt pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, kot prejemnik sredstev
skleneta naslednjo
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1. člen
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Kranj sprejetega
na 37. seji dne 26.5.2010, ki se glasi: »Mestna občina Kranj iz splošne proračunske rezervacije
– svet proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010, postavka 240102, konto 409000 Splošna
proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva na postavko 150206, konto 412000 za namen
reševanja socialne stiske delavcev, ki so zaradi družbe Zvezda Holding d.d. v stečaju izgubili
delo in imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj. Sredstva za ta namen v
višini 4.650,00 € Mestna občina Kranj nakaže Svetu gorenjskih sindikatov«.
Pogodbeni stranki soglašata, da je predmet te pogodbe s strani Mestne občine Kranj reševanje
socialne stiske delavcev, ki so socialno ogroženi in imajo prijavljeno stalno prebivališče v
Mestni občini Kranj ter so zaradi družbe Zvezda Holding d.d. v stečaju, izgubili zaposlitev.
Prejemnik sredstev se zaveže nakazati prejeta sredstva s strani Mestne občine Kranj, na
podlagi te pogodbe, 31. delavcem navedenim v prejšnjem odstavku tega člena, ne glede na to
ali so člani sindikata ali ne, in sicer 150,00 € na delavca.
2. člen
Mestna občina Kranj se zavezuje, da bo najkasneje 15.6.2010 za namen določen v prvem
členu te pogodbe prejemniku sredstev na transakcijski račun 0700-0000-0505-363, odprt pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, nakazala denarna sredstva v skupni višini 4.650,00 €.
Sredstva za ta namen je Mestna občina Kranj prerazporedila iz splošne proračunske
rezervacije – svet proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010 in jih ima zagotovljene na
postavki 150206, kontu 412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
3. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje prejeta sredstva porabiti izključno za namen določen v prvem
členu te pogodbe, najkasneje do 30.6.2010. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo Mestni
občini Kranj najkasneje do 31.7.2010 posredoval pisno poročilo o porabi sredstev, ki mora
med drugim vsebovati tudi fotokopije plačilnih nalogov posameznikom, za namen določen v

prvem členu te pogodbe.

4. člen
Prejemnik sredstev se zaveže prejeta sredstva v primeru, da niso bila porabljena za namen ali
v roku določenim s to pogodbo vrniti Mestni občini Kranj na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj št. 01252-0100006472, in sicer skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko bo dano poročilo o poplačilu sredstev
upravičencem.
Prejemnik sredstev se zaveže prejeta sredstva vrniti Mestni občini Kranj najkasneje v roku 30
dni po dnevu določenem v tretjem členu te pogodbe za posredovanje pisnega poročila o porabi
/ koriščenju sredstev za namen določen v prvem členu te pogodbe.
V primeru, da prejemnik sredstev v skladu s Pravilnikom ne porabi v celoti se zavezuje,
neporabljena sredstva vrniti Mestni občini Kranj, najkasneje do 31.7.2010.
Prejemnik sredstev soglaša in izjavlja, da v primeru, da ne bo vrnil prejetih sredstev v roku
določenem s to pogodbo, le ta pogodba predstavlja izvršilni naslov.
5. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.
6. člen
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
7. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
dva izvoda.
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