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Datum:      23. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23. 10. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Janez Černe, Irena 

Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Bojan Homan, Tanja Graonja Krstev, mag. 

Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Andreja Kert, Robert Kranjec, Saša Kristan, 

Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., dr. Neven Polajnar, 

Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Albin Traven, dr. Andreja Valič Zver, Boris 

Vehovec, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Odsotni: Damjana Piškur, Boštjan Trilar in mag. Igor Velov. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Ana 
Vizovišek – vodja pisarn Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja 
Urada za splošne zadeve, Klemen Kastelic in Urša Nadižar – strokovna sodelavca iz Urada za splošne zadeve, 
Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Mihaela Šuštar Gruber – namestnica vodja Urada za 
okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – 
vodja Projektne pisarne, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Vid Krčmar – strokovni sodelavec iz 
Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Skupne notranje revizijske službe, Aleš Bizjan – vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Mendi Kokot in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Jelena Vidović – članica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in Aljoša Ravnikar, 
zunanji pravni strokovnjak. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 26 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

Zaradi zelo velikega števila zadev za obravnavo, se je župan Matjaž Rakovec z vodji svetniških skupin uskladil, da 
obravnavo točk izvedejo na dveh sejah. Naslednja redna seja je planirana za 6. novembra, v predlog dnevnega 
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reda bodo vključene točke, ki niso uvrščene v dnevni red 9. redne seje. Na mizo so dobili naslednje gradivo in 
sicer Poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje Mestnega sveta, seznam komisij za to sejo z vsemi pripombami, 
dopolnitev gradiva k točki 4. Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno – zasebnega 
partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Stane Žagar ter  dopis GGD 
d.d..  

Dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej so naslednje: v odlok se vpišejo določbe, ki kot 
notranjo organizacijo Gorenjskega muzeja, v 10. členu zakona se pravilno zapiše izobrazba, ki jo mora izpolnjevati 
kandidat za direktorja Gorenjskega muzeja, v 12. členu se vpiše nova naloga direktorja Gorenjskega muzeja, v 25. 
členu odloka se črta besedilo, ki določa stavbe in prostore s katerimi upravlja zavod. Razlog spremembe je 
uskladitev z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, le ta določa, da so 
upravljalci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti in osebe 
javnega prava, ki jih za upravljalca določa ustanovitveni akt ali akt odgovornega za izvrševanje proračuna.  

Poudaril je, da so vsa gradiva obravnavali tudi Sosvet za krajevne skupnosti na svoji seji, pripombe bodo podane 
v okviru posameznih točk.  

Točko Kadrovske zadeve je umaknil, ker je bila sklicana seja komisije nesklepčna in tako svet o tem ne bo 
razpravljal in ne glasuje. Umaknil je točko 9. Odlok o ustanovitvi in organizaciji organiziranju podjetja Komunale 
Kranj, javno podjetje d.o.o, zaradi velikega števila amandmajev, ki jih povzemajo pripombe statutarno-pravne 
komisije. Odlok se uvrstil v obravnavo na 10. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj tj. 6. novembra, 
čez 14. dni.  

Na podlagi četrte točke 76. člena Poslovnika Mestnega sveta MOK je zamenjal vrstni red pri Premoženjskih 
zadevah in sicer: dodatno se pri premoženjskih zadevah spremeni vrstni red in sicer se točka 3.C. uvrsti pred točki 
3.A. in 3.B. , saj je potrebno, da se predhodno obravnava izvzem iz javnega dobra. Zamenjal je tudi vrstni red pri 
točkah 4. in 5., glede na opozorilo Statutarno – pravne komisije. Pod točko 4. se uvrsti obravnava osnutka Odloka 
o organizaciji mestne uprave Mestne občine Kranj. Pod točko 5. pa odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za 
izvedbo projekta za javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega 
prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj številka. 411/6/2107.  

Razširitev dnevnega reda. Svetnik Boštjan Trilar je vložil predlog, da se za obravnavo na Mestnem svetu uvrsti 
točka: Prekinitev pogodbe o izvedbi storitev svetovanja sklenjeno med Mestno občino Kranj in Svetovanje in 
informiranje Miran Šubic s.p., z dne 10.6.2109. E-pošto z gradivom je imenovani svetnik poslal 4. oktobra 2019 
in v skladu z 32. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Gradivo je bilo posredovano tudi na 
mizo in sicer gradivo, ki ga je posredoval svetnik Boštjan Trilar in pojasnilo župana s prilogami, glede svetovalne 
pogodbe.  

V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Janez Černe, Tanja Graonja Krstev, Matjaž Rakovec, Andreja Kert. 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  

 

Na dnevni red se kot 11. točka uvrsti Prekinitev »Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja«, sklenjene med Mestno 

občino Kranj in Svetovanje in informiranje, Miran Šubic, s. p., z dne 10.6.2019. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
Ostalih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 

DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne, 18.9.2019 ter poročila o izvršitvi 

sklepov  
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOK – osnutek 
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4. Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo 
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj št. 411-6/2017-29-42/24 
z dne 12. 11. 2018  

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek 
6. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 - osnutek 
7. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MOK - predlog 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj 

– osnutek (predlog za skrajšani postopek) 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Gorenjski muzej - osnutek (predlog za skrajšani 

postopek) 
10. Predlogi za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2019 
11. Prekinitev »Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja«, sklenjene med Mestno občino Kranj in Svetovanje in 

informiranje, Miran Šubic, s. p., z dne 10.6.2019 
12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18. 9. 2019 IN 

POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 8. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor 
mestne uprave.  
 
Po krajši razpravi Andreje Kert in Tanje Hrovat, je dal predsedujoči v potrditev  naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne  
18. 9. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 
 
SKUPNA OBRAVNAVA:  
2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini, katastrska občina 2124 Hrastje, parcela 819/2 (ID 7006570)   
B. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

C. Dopolnitev načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini, katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1243/2 (ID 1109736) 
in katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1244 (ID 437584)  

E. Sklep o spremembi območja oskrbe z zemeljskim plinom na območju mestne občine Kranj  
 
Uvodno poročilo sta podala Klemen Kastelic, namestnik vodje Urada za splošne zadeve in Marko Čehovin, vodja 
Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA – Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo 
premoženjskih zadev. 
 
KOMISIJA ZA FINANCE IN PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA - Člani komisije so se seznanili z vsebino predlaganih 
sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3. C, 3. D in 3. E Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
KOMISIJA ZA STANOVANJSKE ZADEVE - Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev. 
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KOMISIJA ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - Komisija se je seznanila s predlaganimi 
točkami premoženjskih zadev. 
 
Po krajši razpravi Ane Pavlovski in Marka Čehovina, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev 
naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine, katastrska občina 2124 Hrastje, 

parcela 819/2 (ID 7006570). 
 
2. Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2019. 
 
3. Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019. 
 
4. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine, katastrska občina 2131 Stražišče, 

parcela 1243/2 (ID 1109736) in katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1244 (ID 437584).« 
 
5. Daje se soglasje k sklepu o spremembi območja oskrbe z zemeljskim plinom.« 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
3. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MOK – OSNUTEK  
 
Uvodno poročilo je podal Bor Rozman, direktor mestne uprave.  
 
Stališča komisij:  
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA - Komisija se je seznanila z besedilom osnutka Odloka organizaciji in delovnem 
področju mestne uprave MOK in predlaga, da se v predlogu upošteva sledeče pripombe: 

- v 4. členu se doda nova alinea, ki se glasi: pametno mesto/skupnost je mesto oziroma skupnost, v 
katerem lahko prebivalci z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij zvišajo kakovost 
življenja, s tem vzpostavijo boljšo povezljivost, dosežejo optimalno rabo energije, materiala, storitev ter 
finančnih sredstev in tako pripomorejo k učinkovitejšemu upravljanju ključnih procesov trajnostne 
mobilnosti, energetike, šolstva, zdravstva in infrastrukture ob hkratni digitalizaciji delovanja mestne 
uprav 

- skozi celoten odlok se »Oddelek za centralno nabavo in javna naročila« preimenuje v »Oddelek za 
skupno nabavo in javna naročila« 

- pri vseh opisih delovnih nalog v posamezni notranji organizacijski enoti se črta besedilo: »na svojem 
delovnem področju« in se to besedilo zapiše v začetni stavek pri navajanju nalog posamezne notranje 
organizacijske enote in nalog organov skupne občinske uprave 

- tri naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje proračuna, pripravo strokovnih podlag in sodelovanja 
pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter opravljanje drugih upravnih in strokovnih 
nalog z delovnega področja, in se pojavljajo v vseh notranjih organizacijskih enotah in pri organoma 
skupne občinske uprave, se le te pri posameznih notranjih organizacijskih enotah  črtajo in se kot nov 
odstavek dodajo v 7. členu, za organa skupne občinske uprave pa kot nov 4. odstavek v 8. členu, 

- besedilo 5. odstavka oziroma sedaj 6 odstavka: »Predstojnik organa skupne občinske uprave je za svoje 
delo odgovoren neposredno županom občin ustanoviteljic.« se nadomesti z besedilom: »Predstojnik 
organa skupne občinske uprave je za svoje delo, ki spada v krajevno pristojnost posamezne občine 
odgovoren neposredno županu te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj 
vsem županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.« 

- v četrti alinei 9. člena se beseda »usmerja« nadomesti z besedo »poskrbi« 
- v 9. členu se alinea »opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe 

župana, podžupana in direktorja« loči tako, da se prva alinea glasi: »-opravlja svetovalne, strokovne, 
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organizacijske in administrativne naloge za potrebe in po nalogu župana ter podžupana« ter druga alinea 
glasi: »-opravlja organizacijske in administrativne naloge za  direktorja« 

- druga alinea 3. odstavka 9. člena se spremeni, tako da se glasi: »načrtuje, organizira in skrbi za protokol« 
- kot nova tretja alinea 3. odstavka 9. člena se zapiše: »izvaja prireditve, ki so občinskega pomena« 
- druga alinea 3. odstavka 9. člena se spremeni, tako da se glasi: »izvaja prireditve, ki so občinskega 

pomena«, tako da se ostale alinee ustrezno preštevilčijo 
- v šesti alinei 3. odstavka 9. člena se beseda »zagotavlja« nadomesti z besedo »skrbi za« 
- v 4. odstavku 9. člena se črta beseda »MOK« 
- v 10. členu se doda nova alinea, ki se glasi: »skrbi za varovanje kulturne dediščine« 
- v prvem odstavku 11. člena se črtata besedi »območnih in« 
- v 4. odstavku 11. člena se za besedo »površinami« doda beseda »ter« 
- 5 alinea 4. odstavka 11. člena »opravlja naloge s področja energetike« se spremeni tako, da se glasi: 

»opravlja upravne naloge s področja energetike, pokopališke in pogrebne dejavnosti in upravljanja z 
vodami«. 

 
KOMISIJA ZA FINANCE IN PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA - Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so 
se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave 
MOK – osnutek in se z njim strinja. 
 
V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, mag. Barbara Gunčar, Mirko Tavčar, Tomaž Ogris, Bojan Homan, Ana 
Pavlovski, Bor Rozman in Irena Dolenc.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
 

4. ODVZEM KONCESIJE PO KONCESIJSKI POGODBI ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA 
PRI OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ ŠT. 411-6/2017-29-42/24 Z DNE 12. 11. 2018 

 
Uvodno poročilo je predstavila Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA – Komisija meni, da 4. točka dnevnega reda za 9. sejo mestnega sveta ni 
primerna za obravnavo na mestnem svetu, saj premalo utemeljeno argumentira spremembo javnega interesa, 
ki naj bi bila razlog za odvzem koncesije. 
 
KOMISIJA ZA FINANCE IN PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA -  Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so 
se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo 
projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ 
Staneta Žagarja Kranj št. 411-6/2017-29-42 z dne 12.11.2018. Predlagajo, da mestna uprava poskuša doseči 
sporazumno odpoved pogodbe, tudi z namenom dobrega sodelovanja s dotičnim podjetjem v prihodnosti ter da 
se ta točka, zaradi še nerešenih vprašanj, prestavi na naslednjo sejo Mestnega sveta. 
 
KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO - Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je 
seznanila z Odvzemom koncesije po  Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 
izgradnjo telovadnice,  šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj št. 411-6/2017-29-
42/24 z dne 12. 11. 2018. 
 
Po krajši razpravi Andreje Kert in Matjaža Rakovca, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
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SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj v zvezi z izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo 
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj po pogodbi št. 411-6/2017-
29-42/24 z dne 12.11.2019 mestni upravi predlaga, da dodatno preuči obstoj javnega interesa za nadaljevanje 
izvajanja predmeta koncesije kot koncesionirane dejavnosti v obliki javno-zasebnega partnerstva.  
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 
 
 
5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Matjaž Rakovec in Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 
 
Stališča komisij:  
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA - Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
KOMISIJA ZA FINANCE IN PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA - Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so 
se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek in se z njim 
strinjajo. 
 
KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO - Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je 
seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
KOMISIJA ZA SOCIALNE DEJAVNOSTI, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO -  Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
KOMISIJA ZA KULTURO IN ŠPORT -  Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu MO Kranj za leto 
2020 in predlaga, da se sredstva na proračunski postavki 100502 Kranjski zbornik iz predlaganih 36.000€ povišajo 
na 80.000€. 
 
KOMISIJA ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - Komisija se je seznanila z Odlokom o 
proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek 
 

KOMISIJA ZA STANOVANJSKE ZADEVE  -  Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti 

podpira. 

 
V obširni razpravi so sodelovali: Ana Pavlovski, Mirko Tavčar, Matjaž Rakovec, mag. Barbara Gunčar, Zoran 
Stevanović, Janez Černe, Irena Dolenc, Tomaž Ogris, Ana Štromajer, Albin Traven, Marko Čehovin, Bojan Homan, 
Andreja Kert, Jožef Rozman, Nada Bogataj Kržan, Robert Nograšek, Nada Mihajlović, Nataša Jenkole, Saša Kristan. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 z obrazložitvami – osnutek. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2020 do l. 2023 – osnutek. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2020 – 1. obravnava. 
4. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2020 – osnutek. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2020 – osnutek. 
6. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2020 – osnutek. 
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2020 z obrazložitvijo – osnutek. 
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8. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine 
in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2020. 

9. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  otroških in športnih igrišč, zelenih površin 
in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2020; 

10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2020 se določijo v skupni višini 75.036,00 EUR  oziroma 189,48 
EUR /svetnik/mesec. 

11. Za financiranje političnih strank se v l. 2020 nameni 85.000,00 EUR.  
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 
 
 
6. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 - OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Matjaž Rakovec in Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 
 
Stališča komisij:  
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA – Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
KOMISIJA ZA FINANCE IN PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA - Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so 
se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – osnutek in se z njim 
strinjajo. 
 
KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO - Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je 
seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 
KOMISIJA ZA SOCIALNE DEJAVNOSTI, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO -  Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 
KOMISIJA ZA KULTURO IN ŠPORT -  Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu MO Kranj za leto 
2021. 
 
KOMISIJA ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - Komisija se je seznanila z Odlokom o 
proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – osnutek. 
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je dal v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 z obrazložitvami – osnutek. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2021 do l. 2024 – osnutek. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2021 – osnutek. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2021 – osnutek. 
5. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2021 – osnutek. 
6. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2021 – osnutek. 
7. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2021 – osnutek. 
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2021 z obrazložitvijo – osnutek. 
9. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine 

in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2021. 
10. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  otroških in športnih igrišč, zelenih površin 

in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2021; 
11. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2021 se določijo v skupni višini 69.536 eur oziroma 175,596 EUR 

/svetnik/mesec. 
12. Za financiranje političnih strank se v l. 2021 nameni 85.000,00 EURr. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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7. ODLOK O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOK - PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča Komisij: 
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA – Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedila.   
 
KOMISIJA ZA STANOVANJSKE ZADEVE - Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti 
podpira. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 
 
 
8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM 

IN KULTURO KRANJ – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 
 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij: 
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA – Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedila.   
 

KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO -  Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je 
seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in 
kulturo Kranj.  
 
KOMISIJA ZA KULTURO IN ŠPORT - Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj 

se sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
2. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

turizem in kulturo Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JZ GORENJSKI MUZEJ - OSNUTEK 
(PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. Predstavila je tudi 
spremembe 10. in 25. člena, ki jih kot predlagatelj povzema v odlok. 
 
Stališča komisij:  
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA – Statutarno pravna komisija na predlagano besedilo podaja sledeče pripombe: 

- izobrazba direktorja naj se navede na način, da se zapiše, katero stopnjo izobrazbe mora imeti kandidat 
doseženo (visokošolsko strokovno s specializacijo ali magisterijem (nekdanjo) ali univerzitetno izobrazbo 
(nekdanjo) oziroma izobrazbo druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo; 

- besedilo 5. člena naj se poenoti z ureditvijo odloka, ki ureja  Zavod za turizem in kulturo v delu, in se 
nanaša na opredelitev premoženja, ki se daje v upravljanje. Premoženje, ki ga zavod potrebuje za 
opravljanje svoje dejavnosti se namreč v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, daje v upravljanje s sklepom organa, pristojnega za izvrševanje 
proračuna lokalne skupnosti, to je župana, ne pa z aktom o ustanovitvi javnega zavoda. Podrobneje pa 
se razmerja uredijo s pogodbo o upravljanju, ki se sklene na podlagi takšnega sklepa. Navedba 
premoženja, ki je zavodu dano v upravljanje, naj se torej iz odloka črta; 

- doda naj se prehodna določba, ki ureja  uskladitev splošnih aktov zavoda; 
- v 1. členu naj se doda celotni naziv odloka, ki se s tem odlokom spreminja, vključno za navedbo objave 

in okrajšavo, ki se bo v nadaljevanju uporabljala (npr. »v nadaljevanju: Odlok«). V vseh nadaljnjih členih 
odloka o spremembah in dopolnitvah naj se za navedbo številke člena doda še uporabljena okrajšava 
imena odloka, ki se spreminja; 

- gradivo ni pripravljeno v skladu s poslovnikom mestnega sveta, saj ni priloženo besedilo celotnega 
odloka z zaznambo predlaganih sprememb. 

 
KOMISIJA ZA KULTURO IN ŠPORT - Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej. Članica Komisije ga. Pavlovski predlaga, da se v 10. členu 
predlaganega Odloka obdrži smer izobrazbe, to je univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeti. 
 
Razpravljali so: Irena Dolenc, Nada Bogataj Kržan, Ana Pavlovski, Janez Černe, Bojan Homan, Nada Mihajlović, 
Mateja Koprivec, Matjaž Rakovec.  
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je umaknil predlog za skrajšani postopek sprejema odloka in dal v potrditev 
naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski 
muzej. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 
 
 
 
10. PREDLOGI ZA NAGRADE IN PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 
 
Uvodno poročilo je podala Nataša Jenkole, podpredsednica Komisije za nagrade in priznanja.  
 
V razpravi so sodelovali: Albin Traven, Manja Zorko, Nataša Jenkole, Robert Nograšek, Bojan Homan, Tomaž 
Ogris, mag. Barbara Gunčar, Janez Černe, dr. Andreja Valič Zver, mag. Branko Grims in Matjaž Rakovec.  
 
Po končani razpravi  je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
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1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmeta  

  zakonca Andrej in Marija Štremfelj  
- za dosežke v alpinizmu in prispevek k prepoznavnosti Kranja v svetu 

 
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejme 

 Kulturno društvo Brdo Kranj 
- za ohranjanje in bogatitev kulturne dediščine 

 
3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmejo 

 gospoda Bogdan Koci in Jakob Drmota 
- za zgled in nesebično pomoč pri reševanju življenj in prvi pomoči pri zastoju srca  

 gospa Biljana Djaković 
- za doprinos pri delovanju Rdečega križa  

 gospod Matjaž Jerala 
- za ozaveščanje o pomenu in aktivnem delovanju za ekološko pridelavo in sožitje z naravo 

 Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje 
- ob 90-letnici delovanja in za skrb in zagotavljanje požarne varnosti v kraju in širše 

 Planinsko društvo Kranj 
- za razvoj planinstva ob 120-letnici delovanja 

 
4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmejo 

 gospod Zvonimir Debeljak 
- za doprinos na področju smučarske inovativnosti 

 Klub En korak več, društvo za pomoč osebam po pridobljeni možganski poškodbi  
- za razvoj programov za vsakodnevno pomoč osebam po možganski poškodbi 

 Mestna knjižnica Kranj 
-  za stalno delo in inovativne pristope pri vzpodbujanju branja vseh starostnih skupin 

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2019 prejmejo 

 mag. Irena Jeras Dimovska 
- za prispevek na področju restavratorstva, likovnega ustvarjanja in popularizacije likovne 

dejavnosti mesta Kranja   
 gospod Gregor Grašič in gospod Primož Grašič 

- za razvoj glasbene kulture v Kranju in širšo prepoznavnost Jazz Kampa Kranj 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
 
11. PREKINITEV »POGODBE O IZVEDBI STORITEV SVETOVANJA«, SKLENJENE MED MESTNO OBČINO KRANJ IN 
SVETOVANJE IN INFORMIRANJE, MIRAN ŠUBC, S. P., Z DNE 10.6.2019. 
 
Uvodne besede je podal župan Matjaž Rakovec in zunanji pravni strokovnjak, Aljoša Ravnikar.  

 

Boris Vehovec je v imenu predlagatelja Boštjana Trilarja predstavil točko. Podal je predlog sklepa svetniške 

skupine Več za Kranj: Mestni svet nalaga upravi in županu, da zaradi nezakonitosti in neupravičenosti trošenja 

proračunskega denarja, najkasneje v treh delovnih dneh ali prekine ali odpove, to je vseeno pogodbo z Mestno 

občino Kranj in Informiranjem in svetovanjem Miran Šubic s.p., z dne 10.6.2019 

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Boris Vehovec, mag. Barbara Gunčar, Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Robert 

Nograšek, Matjaž Rakovec, Aljoša Ravnikar, Mateja Koprivec in Bojan Homan.  
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Župan Matjaž Rakovec je podal nasprotni predlog sklepa, in sicer da se je Mestni svet Mestne občine Kranj 

seznanil z informacijo o sodelovanju med Mestno občino Kranj in Informiranje in svetovanje Miran Šubic s.p. 

 

Na podlagi drugega odstavka 91. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj, je dal predsedujoči, 

župan Matjaž Rakovec na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z informacijo o sodelovanju med Mestno občino Kranj in 

Informiranje in svetovanje Miran Šubic s.p. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je seja nesklepčna, ker je bil glasovanju izid 15 glasov za in 1 vzdržan.  

 

 

 

 

Ob 21.20 uri je bila seja zaključena. 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

       

 

         


