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ZADEVA: Dobesedni zapisnik nadaljevanja 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 6. 11. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

MATJAŽ RAKOVEC: Najprej se vsem oproščam, ker je bila zadnja seja nepravilno zaključena. Kdor dela tudi greši, 

glede na to, da sem še manj kot eno leto v politiki, upam, da mi to oprostite. Se opravičujem za te nevšečnosti. Upam, 

da bomo to zadevo sedaj tudi popravili in mislim, da ni nobenega nasprotovanja temu, da nadaljujemo z 9. redno 

sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Svojo prisotnost so opravičili Damjana Piškur in pa Zoran Stevanovič. Pa 

bi sedaj prosil, glede na to koliko je prisotnih, da ugotovimo, če smo sklepčni. Prosim za vašo prisotnost. Hvala lepa. 

Prisotnih 21. Odsotnih pa potem 12. To se pravi, pomeni, da smo sklepčni. Hvala lepa vsem. Rad bi samo še poudaril, 

da je na današnji seji navzoč tudi predsednik NO gospod Ivo Bajec. No, nadaljujemo z 9. sejo Mestnega sveta in sicer 

12. točka. Prekinitev pogodbe o izvedbi storitev svetovanja med Mestno občino Kranj in Informiranje in svetovanje 

Miran Šubic s.p, z dne 10.6.2019. Zadevo bomo ponovili z glasovanjem in sicer dali bomo najprej sklep na glasovanje, 

v skladu z 2. točko 91. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj, predlagam nasprotni predlog sklepa, 

ki se glasi: Mestni svet se je seznanil s pogodbo in priloženimi gradivi. Iz mnenje skupnih služb revizije izhaja, da ni 

nezakonitosti neupravičenega trošenja proračunskega denarja. Jaz bi samo to še prej rad poudaril, mogoče so me 

opozorili, da to na prejšnji seji nisem povedal, ampak sedaj to eksplicitno povedal, da te pogodbe z Miranom Šubicem 

ne bomo več sklenili oz. ne bomo podaljšali, preprosto zato je vse skupaj narejeno. Jaz sem to zadnjič obrazložil in te 

pogodbe ne bomo podaljšali, še enkrat, mislim poudarim, ker sem zadnjič to pozabil poudariti. To se pravi, glasujemo 

najprej o tem sklepu: Mestni svet se je seznanil s pogodbo in priloženimi gradivi in iz Skupne službe notranje revizije 

izhaja, da ni podane nezakonitosti, neupravičenega trošenja proračunskega denarja. Prosil bi za to, da prijavite svojo 

prisotnost. Hvala lepa. 23 prisotnih. Prosil bi, če lahko glasuje. Hvala lepa. 22 za, 1 ni glasoval. Hvala lepa. To se pravi, 

da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 13.  

Nejasen posnetek.  

MATJAŽ RAKOVEC: Še toliko počakamo. Še kje ne dela »display«? Ok. Ste vsi. Hvala. Ok. Gremo na točko 13. 

Vprašanja, predlogi in pobude članov Mestnega sveta. Na glasovanje dajem sklep, da se obravnava točke Vprašanja, 

predlogi in pobude članov Mestnega sveta opravi na 10.  redni seji Mestnega sveta in 10. redna seja Mestnega sveta 

je sklicana z vabilo z dne, 23.10.2019, se pravi kot redna 10. seja Mestnega sveta. Dajem v razpravo sklep. Če ni, 
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prijavite prosim svojo prisotnost. Ugotavljam prisotnost. 22. Hvala lepa. Prosim, če glasujete. 21 za, 1 ni glasovala.  

Tudi to je sprejeto. Hvala lepa. S tem je zaključena 9. seja.  

Ob 16.15 uri je bila seja zaključena. 

 

 

 

Za zapisnik: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 


