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 Mestni svet 

    

 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  

 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 

 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  

 

Številka:    900-4/2021-9-(401102) 

Datum:      14. 4. 2021 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

25. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 14. 4. 2021 ob 16.00 uri na daljavo 

preko spletnega orodja Obcine Miteam. 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Iztok 

Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Gašper Peterc, Damjana Piškur, dr. Neven 

Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Albin Traven, Boštjan Trilar, dr. Andreja Valič Zver, 

Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 

Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske 

zadeve, Tanja Hrovat – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko 

Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za projekte, 

razvoj in pametno skupnost, Urša Ilovar – namestnica vodje Skupne notranje revizijske službe, Martin Raspet –  

vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Tatjana Kocijančič  – vodja Oddelka za mestni svet in 

krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić in Milena Bohinc – strokovni sodelavki v Oddelku za mestni svet in 

krajevne skupnosti. 

 

Na seji so bili prisotni članica Nadzornega odbora Jelena Vidovič, novinarji Peter Šalamon - Žurnal24,  Simon 

Šubic - Gorenjski glas, Ana Jagodic Dolžan - Radio Kranj, Romana Erjavec - Radio Televizija Slovenije, Domen 

Nahtigal, direktor N-INVEST d.o.o. ter Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (pri 5. 

točki), Klemen Čaleta in Domen Buček iz družbe Admiral d.o.o. (pri 8. točki). 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 29 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

Mestni svet je obvestil, da bo danes glasovanje potekalo na daljavo v skladu z 179a. členom Poslovnika. Sklepi so 

tako imenovane točke, tam bomo vodili razpravo in na koncu glasovali. Vsa glasovanja bodo vidna po zaključku 

glasovanja. Po elektronski pošti so bila poslana dodatna gradiva: poročilo o izvršitvi sklepov 24. redne seje, 

seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, odgovori na svetniška vprašanja, amandmaji k 6. točki - 
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Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske – predlog,  dopolnitev k 7. točki – Poslovni rezultati 

javnih zavodov, novi kadrovski zadevi E. Mnenje h kandidatom za ravnatelja Glasbene šole in F. Imenovanje 

vršilca dolžnosti ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj Center. Predlagal je, da se zadevi uvrstita na dnevni red. 

 

Pripomb ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red se k 2. točki uvrstita novi kadrovski zadevi E. Mnenje h kandidatom za ravnatelja Glasbene šole in 

F. Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj Center. 

 

Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA). 

 

Po glasovanju o razširitvi dnevnega reda, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 10. 3. 2021 ter poročila o izvršitvi 
sklepov 

2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 
5. Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v 

Kranju« - predlog 
6. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske – predlog  
7. Poslovanje javnih zavodov in redna delovna uspešnost ravnateljev/direktorjev 
8. Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti družbi P & P Marketing d. o. o., Hraška cesta 21, Lesce, za 

opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji »Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj 
9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 10. 3. 2021 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal direktor mestne uprave Bor 

Rozman. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 10. 3. 2021 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA GORENJSKI MUZEJ 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Gorenjski muzej imenujejo: Jure Bohinec, 

Stanislav Boštjančič, Iztok Jenko, Nataša Majcen. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 31 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL) 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Mestna knjižnica Kranj imenujejo: Boris 

Vehovec, Igor Velov, Andreja Vene, Bojan Verčič. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

C. MNENJE O KANDIDATU ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE MATIJE ČOPA KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 
M N E N J E   h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Matije Čopa Kranj: Matiju Horvatu se da pozitivno mnenje 
h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 
 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

D.  MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA OZIROMA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE PREDOSLJE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  
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M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Predoslje Kranj: Matiju Horvatu, 
Vesni Rakef in Janji Sršen se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne 
šole Predoslje Kranj. 
 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 31 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

E. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA OZIROMA RAVNATELJICO GLASBENE ŠOLE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico Glasbene šole Kranj: Petri Mohorčič in Branislavu 
Rauterju se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico Glasbene šole Kranj. 
 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

F. IMENOVANJE VRŠILCA DOLŽNOSTI RAVNATELJA OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ CENTER 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj. 

 

Stališče komisije: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

Komisija se strinja, da se na mesto vršilca dolžnosti ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj Center imenuje Klemen 

Markelj. (3 ZA, 2 PROTI). 

 

V razpravi sta sodelovala: Zoran Stevanovič in Saša Kristan. 

 

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

 

SKLEP:  

 
Sprejme se sklep, da se na mesto vršilca dolžnosti ravnatelja novoustanovljenega javnega 
vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center imenuje Klemen Markelj, ki opravlja 
vse naloge ravnatelja, do imenovanja ravnatelja (najdlje za eno leto). 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 17 ZA, 8 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

a. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV 

 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet. 
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 
A., B., C. in D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala Boštjan Trilar in Marko Čehovin, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju se v proračunu za leto 2021 prerazporedijo 
sredstva v skupni višini 110.000 EUR kot sledi: iz postavke 160301 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, 
konto 413105 Prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine na NRP 40600194 
Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, 231003 Cestna razsvetljava-investicije, in sicer na podkonto 420401 
Novogradnje sredstva v višini 40.000 EUR; in iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, NRP podrejeni 
40621029 Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji 181- športni park, PP 230213 Gradnja 
cest, kolesarskih in pešpoti, konto 420401 Novogradnje na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri 
Kranju, 231003 Cestna razsvetljava-investicije, in sicer na podkonto 420401 Novogradnje sredstva v višini 70.000 
EUR. 
 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 

 

b. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 

542/19 (ID 7139443) 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 

 

Stališča komisij: 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 
A., B., C. in D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2121 KLANEC parcela 

542/19 (ID 7139443). 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).  

 

 

c. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ PARCELA 

1025/2 (ID 7132520) 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
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Stališča komisij: 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 
A., B., C. in D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 

1025/2 (ID 7132520). 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).  

 

 

d. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 - 

DOPOLNITEV 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 

 

Stališča komisij: 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 
A., B., C. in D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali: Saša Kristan, mag. Igor Velov in Mateja Koprivec, je dal predsedujoči, 

župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2021. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).  

 

 

4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve.  
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Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Zaključnega računa 

proračuna MO Kranj za leto 2020. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020. 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna MO Kranj za leto 2020. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2020. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020.  

2. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. 

3. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2020. 

4. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega programa prodaje 

občinskega finančnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 2 PROTI) 

 

 

5. ODLOK O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »UREDITVE PROSTORA MED KIDRIČEVO IN 
BLEIWEISOVO CESTO V KRANJU« - PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podal Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte.  

 

Stališča komisij: 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. Iz predloga sklepa mestnemu svetu naj se črta beseda 

»osnutek«. 

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Ureditve prostora med 

Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« - predlog. 
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Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Razpravljala sta svetnik mag. Igor Velov in Boštjan Ferk iz Inštituta za javno zasebno partnerstvo. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Severna vrata«.  

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 
6. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN GORENJSKE – PREDLOG  
 
Uvodno poročilo je podal Martin Raspet, vodja Medobčinskega redarstva Kranj. 
 
Stališče komisije:  
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- besedilo 9. člena spremeni tako, da se glasi: »Pravna služba opravlja pravne naloge za občine 
ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na tem področju.«, 

- v četrtem odstavku 18. člena beseda »splošnih« nadomesti z »ostalih«, 
- v prvem odstavku 28. členu črta prva poved, v drugi pa se za besedno zvezo »Občina ustanoviteljica« 

doda beseda »lahko«, 
- v prvem odstavku 29. člena se besedilo druge povedi »Svoj interes župan s pisnim sklepom« spremeni v 

»Interes župan pisno«, v tretji povedi se beseda »sklepi« nadomesti z »odločitev«, 
- v drugem in tretjem odstavku 34. člena se besedilo »z veljavnostjo od 1. 1. 2022« nadomesti z besedilom 

»s pričetkom uporabe s 1. 1. 2022«, besedilo, ki sledi navedbi letnice pa se črta. 
 
Razpravljali so: Irena Dolenc, Martin Raspet in Mateja Koprivec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se predlagani amandma k 9. členu Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

2. Sprejme se predlagani amandma k 18. členu Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

3. Sprejme se predlagani amandma k 27. členu Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI). 

 

4. Sprejme se predlagani amandma k 28. členu Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

5. Sprejme se predlagani amandma k 34. členu Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske. 
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Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

6. Sprejme se Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske s sprejetimi amandmaji. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

7. POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV IN REDNA DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJEV/DIREKTORJEV 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega poročila o Poslovanju 

javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2020 in z redno delovno uspešnostjo ravnateljev/direktorjev. 

Komisija za kulturo in šport: 
1. Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati javnih zavodov v MO Kranj v letu 2020 in redno delovno 
uspešnostjo ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov. 
2. Komisija, glede podaje soglasja k predlagani redni delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev za obdobje julij 
– december 2020, Mestnemu svet MO Kranj predlaga, da glasuje ločeno v dveh točkah, in sicer skupaj za javne 
zavode, ki so v letu 2020 poslovali pozitivno in skupaj za javne zavode, ki so v letu 2020 poslovali negativno. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s poslovanjem javnih zavodov in redno delovno uspešnostjo ravnateljev/ direktorjev. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Poslovanjem javnih zavodov in redne delovne 
uspešnosti direktorjev zavodov s svojega delovnega področja. 
 
V razpravi so sodelovali: Ana Pavlovski, mag. Igor Velov, Lea Bidovec, Irena Dolenc, Saša Kristan in Tanja Hrovat.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2020, katerih 

ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj. 
2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v 

letu 2020 v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 27.009 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 41.992 €. 
Mestna knjižnica Kranj v višini 36.328 €, Zavod za šport Kranj v višini 28.648 €, Kranjski vrtci v višini 25.770 
€, Glasbena šola Kranj v višini 86.139 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 39.404 € in Gasilsko 
reševalna služba Kranj v višini 7.949 €. 

3. Ljudska univerza Kranj, ki je v letu 2020 ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v višini 38.480 €, bo krila 
izgubo iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

4. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje julij - 
december 2020 direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj: 
Gorenjske lekarne, Mestna knjižnica Kranj. 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 2 PROTI). 
 

5. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje julij - 
december 2020, in sicer ravnateljev vrtcev in šol ter direktorjev javnih zavodov: Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj, Gasilsko reševalna služba Kranj, Glasbena šola 
Kranj. 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 21 ZA, 9 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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6. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje julij - 

december 2020 in sicer direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. 

 

Sklep ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 13 ZA, 15 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

8. SOGLASJE ZA OPRAVLJANJE IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI DRUŽBI P & P MARKETING D. O. O., HRAŠKA CESTA 
21, LESCE, ZA OPRAVLJANJE IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI NA LOKACIJI »PLANET KRANJ«, CESTA JAKA PLATIŠE 
18, KRANJ 

 

Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja urada za gospodarske dejavnosti in promet ter Klemen Čaleta 

iz družbe Admiral d.d. 

 

Stališča komisij: 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Soglasja za opravljanje 

igralniške dejavnosti družbi P & P Marketing d. o. o., Hraška cesta 21, Lesce, za opravljanje igralniške dejavnosti 

na lokaciji »Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z gradivom Soglasje za opravljanje igralniške 
dejavnosti družbi P & P Marketing d. o. o., Hraška cesta 21, Lesce, za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji 
»Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj. 
 

V razpravi so sodelovali: mag. Barbara Gunčar, Janez Černe, Irena Dolenc, Manja Zorko, mag. Igor Velov, Ana 

Černe, Lea Bidovec in Marko Čehovin ter Klemen Čaleta.  

 

Župan Matjaž Rakovec je glede na predloge iz razprave po prekinitvi oziroma umiku te točke, predlagal, da se ta 

točka prekine in nadaljuje na naslednji seji Mestnega sveta.  

 

 
9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 

1. Gordana Grobelnik – po elektronski pošti: 

- Problem ceste Zbilje - Mavčiče - Podreča - Praše 

Skozi Mavčiče poteka izgradnja nove ceste. Zaradi njene širine je nujno vzpostaviti prometno signalizacijo 

izpred leti, predno je bilo zgrajeno Zbiljsko krožišče pred Zormanom. Zamenjali so namreč tablo v smeri 

Mavčič, na kateri je pisalo, da je dovoljen promet do 3,5t, in za avtobus. Dodali so še lokalni promet, zaradi 

katerega imajo že nekaj let hude težave s tovornjaki. V naštetih vaseh niti eden izmed tovornjakov, ki se 

valijo mimo, ni lokalni promet. Pred leti, ko je dobil Dacar dovoljenje, da je sredi vasi Jama postavil parkirišče 

tovornjakov (kako je to sploh mogoče). Vaščani omenjenih vasi so dobili od MOK odgovor, da ima dovoljenje 

za vožnjo v nasprotno smer, torej čez Drulovko do Kranja. Kdaj se je to spremenilo in kdo mu je izdal 

dovoljenje, da vozi skozi vasi? Pa ne le Dacar, tudi Begrad drvi skozi vasi s svojimi prenaloženimi tovornjaki, 

odkar je spremenjena signalizacija in še ogromno drugih tovornjakov, celo s tujimi registracijami. To se mora 

nehati. Prosi, da se nemudoma zamenja prometni znak in iz njega za vedno umakne oznako lokalni dovoz. 

Tovornjaki so popolnoma uničili cesto in nikakor ne želijo, da nam uničijo še novozgrajeno. Da (ne)kvalitete 

življenja zaradi njih niti ne omenja.  

 

- Problem ceste na Britofu 

Na stranko Resni.ca se je obrnila ga. Marija Stenovec, saj rešitev problema, ki so ga naslovili na MOK 

stanovalci Britofa, ni prinesla želenih rezultatov. Še vedno želijo vzpostavitev stanja, kakršno je bilo pred leti 

in to je zaprtje ulice, v kateri živijo. S tem se strinjajo vsi stanovalci s hišnimi številkami Britof 144, 157, 158, 
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174, 174a,175, 176a,176c. Gospa je pred dnevi še dodatno sporočila, da je mimo hiše pripeljal tovornjak z 

naloženim bagerjem in ji ob vrtni ograji skoraj da izruval grm, ki raste tam. V kolikor ga ne bi bilo, bi ji že 

neštetokrat podrli ograjo. Tovornjaki v njihovo ozko ulico nikakor ne sodijo, le to pa uporabljajo kot bližnjico 

znakom navkljub. Temu je potrebno narediti konec.  

 

2. Irena Dolenc:  

- Podala je predlog reševanja problematike krajevne skupnosti Jošt. Na prejšnji seji smo se seznanili s 

problematiko krajevne skupnosti Jošt, pogovarjali smo se o nespoštovanju zasebne lastnine pohodnikov na 

ta hrib. V svojem nastopu je omenila, da bi morali z jasnimi oznakami povedati kje je hoja dovoljena in kje 

ne. Na velikonočni ponedeljek sta z možem hodila ob rapalski meji in na enem delu sta naletela na napis 

»pot je spremenjena«. Namesto preko travnika, je bila nova pot speljana okoli in bila shojena in kar pomeni, 

da so pohodniki spoštovali spremembo. Predlagala je, da se s takimi ustreznimi prijaznimi označbami označi 

dovoljene poti na Jošt, oziroma, da se na način označi kje lastniki ne želijo, da pohodniki hodijo.   

- Pohvalila je župana in podžupana, ki sta se s svojo ekipo udeležila čistilne akcije v krajevni skupnosti Jošt in s 

tem dala vedeti, da je politiki mar za te krajevne skupnosti in da jih želijo reševati.  

- V Kranju se pogosto govori o športu. Določeni športi imajo zelo dobro infrastrukturo in nekateri pa slabo. 

Boljši kot so pogoji treniranja, boljši naj bi bili rezultati. Seveda so tudi izjeme. Dobra klubska politika zmore 

velike uspehe, slaba klubska politika pa je lahko kljub dobrim pogojem vzrok za neuspehe. Osnova vsakega 

športa je zgrajena športna infrastruktura. Na mestnem odboru Nove Slovenije Kranj so oblikovali predlog 

glede investicij v športne objekte. Predlagajo, da se postavijo pravila za vlaganja v športne objekte, na podlagi 

katerih bo moč določiti prioritete. Pravilnik, po katerem bomo določali prioritete, bi moral zagotoviti gradnjo 

objektov in omogočal uporabnost čim širšemu krogu športnikov in javnosti.  Osnovni kriterij za določanja teh 

normativov bi recimo bili relativna ocena športa, množičnost športa, aktivnost v čim daljšem življenjskem 

obdobju, uporabnost za čim več panog, uspehi v športne panoge, ki objekt služi in lahko se določijo tudi drugi 

kriteriji.  

- Predlog, s katerim vsi svetniki, ki imajo možnost delovanja preko strank v parlamentu pridružimo svoje moči. 

Sklepni poslanec Branko Grims je že na začetku seje povedal, da je državni zbor sprejel spremembe zakona 

o prijavi bivališča in zakona o tujcih. Pri tem je Kranj odigral pomembno vlogo. Hvala poslancu Branku Grimsu, 

celotnemu mestnemu svetu in vsem članom posvetovalne skupine za tujce, sodelujoči občinski upravi in še 

posebej posameznim svetnikom. 

- Že več let si Kranj prizadeva, da bi se sanirala deponija v bližini cone Laze. Zemljišče je v lasti Republike 

Slovenije. Pred več kot trideset leti vloženi odpadki predstavljajo ekološko bombo. Prepereli sodi že puščajo 

in zato je treba zadevo sanirati čim prej. Župan je že zaprosil za sestanek na ministrstvu za okolje in prostor 

in preko sveta stranke Nove Slovenije so poslanci Nove Slovenije že bili nagovorjeni k reševanju problema. V 

preteklosti je poslanka Mateja Udovič že spregovorila o tem problemu v parlamentu. Če bi vsi svetniki preko 

svojih strank združili prizadevanja, bi jim lahko uspelo. Povabila je svetnike SDS, SD, LMŠ, DeSUS in Levice, 

da skupaj sodelujejo pri reševanju krajnskega ekološkega problema. 

Ana Černe:  

- Dodala je, da na seji mestnega sveta niso razpravljali o zakonu o tujcih in niti zakonu v taki obliki, kot je bil 

sprejet v državnem zboru, nismo dali soglasja. Res pa je, da so razpravljali o problematiki o dajanja delovnih 

dovoljenj, kar ureja zakon o zaposlovanju in samozaposlovanju in delu tujcev. Torej omenjeno, da bi Mestni 

svet Mestne občine Kranj dal soglasje k zakonu o tujcih, oziroma prispeval kakršne koli spremembe zakona, 

nikakor niso povezane s problematiko v Kranju in to nikakor ne drži.  

 

3. Bojan Homan:  

- Pohvalil je občinsko upravo za izredno hitro odzivnost pri odstranitvi vrtičkov pri Planet Tušu, oziroma tako 

imenovanih južnih vratih. 

- Vprašal je, kaj bo z ostalimi vrtički, ki ravno tako kazijo izgled mesta. Podal je tudi rešitev ob sprejemu 

prostorskega plana naj se Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo  sestane z urbanistom. 

Skupaj naj določijo lokacije urbanih vrtičkov in povežejo s fakulteto, ki ima določene dobre prakse.  
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4. Saša Kristan:  

- V odgovoru na vprašanje glede števila zaposlenih v Mestni občini Kranj, je vprašala ali je mogoče prišlo do 

pomote.  

- V odgovoru v drugem odstavku piše, da se je od 20. 12. 2018 dalje do 17. 3. 2021 na novo zaposlilo osem 

javnih uslužbencev. Pod razpredelnico pa piše, da je bilo 20. 12. 2018 zaposlenih 128 zaposlenih in 17. 3. 

2021 139. To je enajst razlike in ne osem. Prosila je za pojasnilo.   

- Vprašala je, kaj se dogaja v prostorih pošte v mestnem jedru.  

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da je Mestna občina Kranj kupila 

stavbo pošte v mestnem jedru za podjetniški inkubator. Dobila je tudi odločitev o podpori s strani Ministrstva za 

gospodarstvo in to pomeni, da bo projekt sofinanciran v deležu sto procentov. V Kranju bo tako neka nova 

vsebina s tem podjetniškim inkubatorjem. Osnovalo se bo več deset pisarn in sama kvadratura bo okoli 1.700 

m2. Pošta ima podaljšano pogodbo za obratovanje do 1. 9. 2021. Potekajo pogovori za pogodbeno pošto, saj 

nikakor ne želijo, da bi pošta zaprta poštno dejavnost v središču mesta. 

5. Jože Rozman:  

- Občina se je dogovarjala z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo za nakup parcel pri Kaliji na Zlatem polju, 

ki bi jih kasneje zamenjala za privatna zemljišče pri stadionu. Prebral je, da je občina že 2017. leta s Skladom 

kmetijskih zemljišč sklenila pogodbo o zakupu. To je pa ministrstvo, oziroma to je pa sklad prekinil, hotel je 

prekiniti pogodbo. Vendar je sodišče izdalo začasno odredbo o prepovedi vsakršnih dejanj, ki bi onemogočili 

uporabo teh zemljišč. Zanimalo ga je, ali bo občina opustila te aktivnosti, oziroma ali jih bodo 2023. leta 

prekinila in kako bo to vplivalo na izgradnjo spremljajočih objektov, oziroma parkirišč na stadionu.  

 

6. Evstahij Drmota: 

- Oglasil se je zaradi precej aktualne debate o načrtu okrevanja gospodarstva in družbe zaradi povzročenega 

korona virusa, oziroma pandemije v evropski uniji. Naša vlada je pod vodstvom gospoda Černača pripravila 

načrt takega gospodarskega okrevanja. Govori se o petih milijardah. Zanima ga glede na to, da določene 

občine celo že vidijo svoje neke infrastrukturne projekte v tem načrtu okrevanja, kako je sedaj s 

sodelovanjem naše občine z državnimi inštitucijami, ki pripravljajo tovrstni dokument. Po mnenju najbolj 

vrhunskih makroekonomistov je to  pravzaprav idealna priložnost, ki ne bo nikoli več na razpolago in prilika 

tudi za širši izbor Slovenije v gospodarski razvitosti. Govori se, da bodo določene občine delale nova krožišča 

in pločnike in v resnici pa je namenjen ta denar bom digitalizaciji, raziskavam, inovacijam, zelene 

usmerjenosti. Vprašal je, kako občina sodeluje pri pripravi tovrstnih programov, ali je bilo s strani države 

dano kakšno povpraševanje glede potreb, idej, možnosti. Ali pač ni ni sodelovanja med pripravljavci na 

državnem nivoju in občinskimi strukturami in ne samo za Kranj, ampak tudi generalno za vse občine recimo. 

Matjaž Rakovec, župan, je povedal, da na sestanku z ministrom in ekipo ni bilo razkritih podrobnosti. V planu je 

nov sestanek v sestavi ožje vodstvo ZMOSa in minister na to temo in bo v naslednjem mesecu lahko kaj več 

povedal. 

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je ob 19.15 zaključil sejo.  

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


