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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:    900-13/2020-8-(401102) 

Datum:      23. 6. 2020 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

17. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23. 6. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 15 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, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan 

Homan, Andreja Kert, mag. Branko Grims, Saša Kristan, Nataša Majcen mag., Nada Mihajlović, Robert Nograšek, 

Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, Gašper Peterc, Jožef Rozman, Nada 

Sredojević, Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin Traven, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, 

Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Nataša Jenkole, Iztok Jenko in Zoran Stevanović. 

 

Na seji so bili navzoči še: Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne 
zadeve, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za 
družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Sektorja za projekte, Sašo Govekar – vodja 
Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje in Vid Krčmar – strokovni sodelavec Oddelka za splošne 
zadeve in civilno zaščito ter reševanje, 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 tudi Jelena Vidović - članica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Matjaž Berčon – 
direktor javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 26 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 
Mestni svet je obvestil, da bo glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS in sicer z dvigovanjem rok. 
Preverjali bodo sklepčnost, glasovali za in proti. Razpravljali bodo za govorniškim odrom. Govorec naj se predstavi 
z imenom in priimkom.   

 
Še vedno velja upoštevati zaščitne ukrepe pred virusno okužbo (razkuževanje rok ob vstopu v sejno dvorano, 

zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra med osebami.) 

 
Na mizo je posredovano gradivo: poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje, seznam sklepov komisij za to sejo z 
vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije in odgovor na svetniško vprašanje. 
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Z dnevnega reda je kot predlagatelj umaknil 4.A. točko: Informacija o porabi sredstev JZ v času Covid-19. 
Informacija je pripravljena kot samostojni dokument v okviru odgovora svetniki Damjani Piškur. Ostale 
premoženjske zadeve se ustrezno preštevilčijo. Ravno tako je umaknil 5. točko: Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja KR K4/1, KR K4/2, KR K5 IN KR K6, Kanjon Kokre – druga obravnava, ker 
še nismo prejeli vseh ustreznih soglasij. 

 
K 2. točki Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj smo vam na mizo posredovan dodatni 
sklep o prerazporeditvi sredstev. 
K 3. točki so posredovane dodatne Kadrovske zadeve:  

A. Imenovanje nadomestnega predsednika Statutarno pravne komisije,  
B. Imenovanje nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije,  
C. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj, D. 
Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Matije Čop Kranj,  
E. Imenovanje predstavnikov Metne občine Kranj v Svet zavoda Glasbena šola Kranj in F. Razrešitev direktorja 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj pred potekom mandata in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj 
 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec predlagal in dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Na dnevni red se uvrstijo dodatne Kadrovske zadeve. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
Svetnik mag. Igor Velov je predlagal, da se zaradi izpada rednih sej mestnega sveta zadnja točka predlaganega 
dnevnega reda Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta prestavi na točko številka 2, vse ostale točke 
dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.  
 
Župan Matjaž Rakovec je povedal, da imajo na seji kot poročevalca k 2. točki dnevnega reda prisotnega direktorja 
Komunale Kranj Matjaža Berčona, ki pa se mu mudi naprej na dva občinska sveta v zvezi s taisto tematiko. 
Predlagal je, da se točka Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta prestavi na točko številka 3. 
 
Mag. Barbara Gunčar je dala pobudo, da se na dnevni red vključi točka: Obračunavanje komunalnega prispevka 
za graditev hlevov ali drugih objektov v interesu razvoja občine Kranj. 
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je pojasnil, da točka, ki jo je predlagala svetnica mag. Barbara Gunčar ne 
izpolnjuje pogojev, določenih v 5. točki 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj, da svet lahko 
odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo svetnikom poslano ali 
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, na mizo pred sejo. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 3. 6. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj – nadaljevanje obravnave s 16. seje 
3. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
4. Kadrovske zadeve  
5. Premoženjske zadeve  
6. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 3. 6. 2020 TER POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za 
finance in splošne zadeve. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 3. 6. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 

 
2. PREDLOG CEN STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ – NADALJEVANJE OBRAVNAVE 

S 16. SEJE 
 
Uvodno poročilo je podal župan Matjaž Rakovec.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predloženega gradiva pod točko 
Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj – nadaljevanje obravnave s 16. seje in se strinjajo 
s predlaganim sklepom. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila S Predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo v 
Mestni občini Kranj in predlaganim enoletnim subvencioniranjem polovice razlike med predlagano ceno oskrbe 
s pitno vodo in predlagano ceno s poračunom.   
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah 

Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko. 
 
2. Potrdijo se naslednje cene storitve oskrbe s pitno vodo: 

 EM CENA v EUR brez DDV 

omrežnina  mesec (DN ≤ 20) 

mesec (20 < DN < 40) 

mesec (40 ≤ DN < 50) 

mesec (50 ≤ DN < 65) 

7,08 

21,23 

70,77 

106,15 
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mesec (65 ≤ DN < 80) 

mesec (80 ≤ DN < 100) 

mesec (100 ≤ DN < 150) 

mesec (150 ≤ DN) 

212,31 

353,85 

707,69 

1.415,38 

vodarina m3 0,4616 

 
Cene storitve začnejo veljati po preteku veljavnosti cen s poračunom. 

3. Za obdobje enega leta se uporabljajo cene oskrbe s pitno vodo s poračunom: 

s poračunom EM CENA v EUR brez DDV 

omrežnina mesec (DN ≤ 20) 

mesec (20 < DN < 40) 

mesec (40 ≤ DN < 50) 

mesec (50 ≤ DN < 65) 

mesec (65 ≤ DN < 80) 

mesec (80 ≤ DN < 100) 

mesec (100 ≤ DN < 150) 

mesec (150 ≤ DN) 

8,36 

25,07 

83,55 

125,33 

250,65 

417,75 

835,50 

1.671,00 

vodarina m3 0,4737 

 
4. Cene oskrbe s pitno vodo s poračunom se začnejo uporabljati naslednji mesec po sprejemu na seji 

tistega občinskega sveta, ki je o cenah odločal zadnji. 
 

5. Mestna občina Kranj bo v celotnem obdobju cene s poračunom, ki traja eno leto, subvencionirala 
polovico razlike med predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo in predlagano ceno s poračunom.« 

 
6. Iz PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA-ŽUPAN, podkonto 409000 Splošna proračunska 

rezervacija, se sredstva v višini 69.000,00 EUR prerazporedijo na PP 231097 SUBVENCIJA-OSKRBA Z 
VODO. 

 
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
3. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 

1. Albin Traven:   

- Prejel je pobudo občanov glede nerešene kanalizacije v Mestni občini Kranj. Gre za kanalizacijo na Velikem 

hribu. Težave pojavljajo že kar nekaj let. Krajani sprašujejo, kaj in kako je s tem. V letu 2008 so lastniki hiše 

na Bleiweisovi 98 v Kranju, Veliki hrib, sklenili služnostno pogodbo z Mestno občino Kranj, s katero bi občani 

kot investitorji omogočili gradnjo kanalizacije na isti poti. Posrednik je bilo gradbeno podjetje, predstavnik 
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podjetja je hodil od hiše do hiše. Nekateri so služnost potrdili. Se je pa vse skupaj pri tem ustavilo. Zanimalo 

ga je, kaj je s tem in ali je potrebna mediacija, ker menda dve stranki ovirata postopek. Želel je pisni odgovor. 

 

2. Milan Glamočanin: 

- Na župana se je obrnil s pobudo, ki se nanaša na situacijo, v kateri so se znašla kulturna društva v Mestni 

občini Kranj. Kulturniki so bili poleg turizma in drugih najbolj prizadeti v zadnjih mesecih. Vse prireditve, vse 

aktivnosti in srečanja kulturnih društev, društev in vseh ostalih se ne izvajajo. Skrbi jih, da se tudi za naprej 

ne ve kako bo. Društva so primorana plačevati najemnine, vzdrževalne stroške in nimajo nobenih prihodkov, 

saj delujejo nekomercialno. Dal je pobudo za prerazporeditev sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo 

projekta Evropska prestolnica kulture. Pripravi naj se razpis oziroma poziv kulturnim društvom, da izkažejo 

ali so bila v tem obdobju oškodovana in v kolikšni meri. Omeji se zgornja in spodnja meja sredstev in da se 

za naslednje leto pripravi razpis za kandidirajo za en del sredstev in bi jim na ta način pomagali.  

 

3. Mag. Igor Velov: 

- Predlagal je, da mestna uprava za obravnavo na naslednji seji mestnega sveta pripravi spremembe in 

dopolnitve Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj 

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestna uprava za obravnavo na naslednji seji mestnega sveta pripravi spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

4. Irena Dolenc 

- Vprašala je, kdaj bo dokončan pločnik na odseku Golnik – Goriče v dolžini 150 do 200 metrov. 

- Na sejah mestnega sveta so se velikokrat pogovarjali o Zavodu za turizem in kulturo, tudi o kakšnih 

vsebinskih, idejnih zadevah. Zanimalo jo je, ali dobi Zavod za turizem in kulture zapise sej mestnega 

sveta. Zdi se ji, da so bile nekatere ideje mestnega sveta zelo dobre in je škoda, da se o tem pogovarjajo, 

zavod pa teh zadev ne dobi. Leta 2019 je namreč predlagala mobilno aplikacijo za vodenje po mestu, 

ampak ni bilo nobenega odziva. 

- Podala je pobudo o gradnji obvozne ceste, da se razbremeni promet na cesti Žabnica – Zgornje Bitnje. 

To je področje Urada za okolje in prostor in vodja urada Janez Ziherl pozna projekt. Večkrat so že 

poslušali, da se po cesti od Žabnice do Zgornjih Bitenj odvija zelo veliko tranzitnega prometa. Najbolj 

moteči so tovornjaki, seveda pa tudi samo število vozil. Večina tovornjakov in kar precej vozil se želi 

vključiti na avtocesto. So torej res samo tranzitni promet. Iz občin Škofja Loka, Žiri in Železniki je precej 

prometa in je problem Mestne občine Kranj in največji problem krajevnih skupnosti Žabnica in Bitnje. 

Vsi prebivalci, ki živijo v teh dveh krajevnih skupnostih, še posebno tisti, ki stanujejo neposredno ob 

cesti, občutijo hrup in dolgo čakanje na vključitev na cesto. Kmetje težko prečkajo ceste zaradi 

neprekinjenega prometa. Gradnja gospodarskih poslopij na drugi strani ceste ni dovoljena zaradi 

spomeniškega varstva področja. Menijo, da bi občine Škofja Loka, Žiri in Železniki morale aktivno 

pristopiti k reševanju tega problema. V preteklosti se je govorilo o obvozni cesti, ki se komaj tiče občine 

Kranj. Le na manjšem delu, v okolici Mavčič poteka po zemljiščih Mestne občine Kranj. Najlepše se ta 

ceste pokaže iz razgleda iz Lubnika, kajti samo iz višine je moč videti popolnoma ravno povezavo iz Škofje 

Loke do avtoceste z možnim priključkom na Torovo. Na celotni ravni poti so večinoma gozdne površine, 

kar pomeni, da ne bi bilo potrebno žrtvovati polj ali drugih pomembnejših površin, niti ne bi šla cesta 

skozi nobeno vas. Predvideti bi bilo potrebno prečkanje Save in podvoz pod cesto v okolici Mavčič. 

Podvoz bi preprečil hrup in je zato boljša rešitev kot nadvoz. V mestnem odboru Nove Slovenije menijo, 

da je predlagana možnost izpeljave tranzitne ceste dobra, zato želijo, da se ponovno preuči možnost 

izvedbe oziroma da stečejo pogovori županov občin. UOP 
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Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je za dokončanje pločnika Goriče – Golnik pretekli teden 

preverjala na direkciji, kako je z zaključkom javnega razpisa za izbor izvajalca. Izvajalec je že izbran. Pogodba je 

sklenjena. Prejšnji teden so vložili prošnjo za zaporo ceste. Predvidoma v začetku julija se bodo dela začela 

izvajati. Do konca poletja naj bi zaključiti projekt. Obljubili so, da bodo poslali podrobnejši terminski plan. 

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je glede povezovalne ceste sklenjena med Občino Škofja Loka, 

Mestno občino Kranj in direkcijo sklenjen dokument o medsebojnem sodelovanju oziroma umeščanju te 

povezave v prostor. Bila je izdelana prometna študija, katera varianta je najbolj optimalna, ki bi najbolj 

pripomogla k razbremenitvi prometa. Dve možnosti sta bili obravnavani. Prva možnost ob obstoječi železniški 

progi in druga direktno na Mejo. Slednja je bila izbrana kot ekonomsko in prostorsko z vidika prometa najbolj 

upravičena, ker razbremenjuje tudi cesto med Škofjo Loko in Medvodami. Izdelan je idejni projekt in umeščajo 

prostorski akt v občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka to povezovalno cesto, da bo 

imela pravno podlago. V naslednji fazi bo direkcija prevzela direkcija. Ni rešena povezava kam od Meje naprej. 

Na to še ni odgovora, niti ga niso odpirali. Predlogov je bilo več, sestanki na direkciji so bili že sproženi, ali na 

Torovo ali na pentljo za letališče. S to povezavo bi omejili promet na Bitnje in Žabnico za tovorni promet in jih 

usmerjali na povezovalno cesto Jeprca – Kranj.  

 

5. Evstahij Drmota:  

- Kot predsednik Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo je opozoril, da so na Majdičevem 

otoku ob rečnem kanalu opravili golosek in s tem odprli objekte na Stari cesti nasproti stavb na otoku. 

Stanovalci ob kanalu so s tem podvrženi bistveno večjemu hrupu iz smeri železniške postaje in 

nakupovalnega središča Supernova zaradi delovanja klimatskih naprav in precej prometne Koroške ceste. 

Stanovalci predlagajo, da se izvedejo protihrupni ukrepi za dva klimata Supernove in ozeleni naj se celotna 

brežina drevoredov na podoben način, kot je bilo.  

- Vprašal je, kaj se dogaja na projektu Stara Sava kot področje razvoja tega območja.  

 

6. Sandra Gazinkovski:  

- Opozorila je na zelo prometno obremenjeno cesto Čirče – Hrastje. V poletnem času je na tej relaciji  veliko 

kolesarjev in cesto si delijo skupaj z avtomobilov. Nesreče niso redke. Eni so bili priča pred kratkim. Na tej 

relaciji je nujno umiriti hitrost, zato poziva upravo, da pripravi predlog ukrepov za ureditev omenjenega 

problema. Vprašala je, ali se že kaj dela na tem.  

 

 

7. Župan Matjaž Rakovec je opozoril na napako v zapisniku 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj in 

predlagal, da se pri predlogu za umik 9. točke dnevnega reda na 2. strani drugi odstavek, zadnja alineja 

zapisnika zbriše besedilo »zaradi pripomb Statutarno pravne komisije in Komisije za finance in premoženjska 

vprašanja.« 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 3. 6. 2020 s tem, da se izbriše besedilo 

»zaradi pripomb Statutarno pravne komisije in Komisije za finance in premoženjska vprašanja« zadnje alineje 

drugega odstavka na 2. strani zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov.  

 

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

A. IMENOVANJE NADOMESTNE PREDSEDNICE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Tanji Graonja Krstev z dne 17. 3. 2020 preneha funkcija predsednice Statutarno pravne komisije. 

2. Za predsednico Statutarno pravne komisije se imenuje Andreja Kert. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu in veljata do izteka mandata dosedanji sestavi 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Andreji Kert z dne 12. 6. 2020 preneha funkcija podpredsednice Statutarno pravne komisije. 

2. Za podpredsednika Statutarno pravne komisije se imenuje dr. Neven Polajnar. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu in veljata do izteka mandata dosedanji sestavi 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
C. IMENOVANJE PREDSTANIKOV V SVET OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se imenujejo:  

1. Jure Kristan 
2. Dr. Neven Polajnar 
3. Ana Štromajer 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
D. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET OSNOVNE ŠOLE MATIJE ČOP KRANJ 
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Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Matije Čopa Kranj se imenujejo:  

1. Goran Popović 
2. Elvis Radončić 
3. Roman Šalamon  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
E. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET GLASBENE ŠOLE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Glasbena šola Kranj se imenujejo:  

1. Elena Hribernik 
2. Jure Kristan 
3. Branislav Rauter 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
F. RAZREŠITEV DIREKTORJA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ PRED POTEKOM MANDATA IN 

IMENOVANJE VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališče komisije: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
1. Komisija se strinja z razrešitvijo direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj pred potekom mandata. 
2. Komisija se strinja  z imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 

6 mesecev. 
 
V razpravi so sodelovali: Andreja Kert, Marko Čehovin, Janez Černe, Bojan Homan, mag. Igor Velov, mag. Barbara 
Gunčar, Saša Kristan, Nada Mihajlović, dr. Andreja Valič Zver, Matjaž Rakovec, Jožef Rozman in Irena Dolenc, ki 
je predlagala, da se v roku 8 delovnih dni  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 

1. Sprejme se sklep o razrešitvi mag. Tomaža Štefeta z mesta direktorja javnega zavoda Zavod za turizem 
in kulturo Kranj z dnem 13. 7. 2020. 
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2. Na mesto vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj se imenuje 

Klemen Malovrh, in sicer do imenovanja direktorja oziroma do pričetka dela direktorja, vendar največ 

za šest mesecev do imenovanja.  

 
3. V roku 8 delovnih dni se izvede razpis za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Rok za prijave 30 

dni. Od kandidatov se zahteva pogoj - vizija razvoja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
5. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev pod točko 4A do 4E. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 
Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 

Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 
A. Prerazporeditev sredstev – REKONSTRUKCIJA CESTE BREG-MAVČIČE 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se izvede prerazporeditev sredstev iz 40619032 Rekonstrukcija 
Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke na 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče v skupni višini 
300.000 EUR kot sledi: 

1. iz NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 
Faza 1, podstavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
na NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 250.000 EUR; 

2. iz NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 
Faza 1, postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  
na NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja občinskih cest, podkonto 420600 Nakup zemljišč v višini 50.000 EUR.  

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
   
 
B. Prerazporeditev sredstev – GRADNJA MANJŠIH PARKIRIŠČ 
 



10 
 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se zaradi zagotovitve sredstev za ureditev novih parkirnih mest 
vzdolž Koroške ceste na odseku od priključka Savske ceste do objekta Koroška cesta 45, izvede prerazporeditev 
sredstev na NRP Gradnja manjših parkirišč, v višini 51.000 EUR, kot sledi:  

1. iz PP 220203 Materialni stroški – cestna dejavnost, podkonta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov, v višini 51.000,00 EUR 

2. na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč, PP 221 002 Urejanje cestnega prometa – investicije, 
podkonto 420401 Novogradnje, v višini 51.000,00 EUR. 

 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2020 - dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka pravne in kadrovske zadeve.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 
 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020 – dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka pravne in kadrovske zadeve.  
 
Po krajši razpravi svetnika Bojana Homana je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
E. Predlog odprtja novega NRP Ureditev požarne varnosti objekta OŠ Staneta Žagarja Kranj in 

prerazporeditev sredstev za izvedbo 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2020 se uvrsti nov projekt Ureditev požarne varnosti objekta OŠ Staneta 
Žagarja Kranj in opravijo prerazporeditve:  
Na NRP Ureditev požarne varnosti objekta OŠ Staneta Žagarja Kranj, proračunsko postavko 111001 Investicije in 
invest.transfer – izobraževanje, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 254.500,00 EUR, na konto 
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420801 Investicijski nadzor 5.500,00 EUR in na konto 420802 Investicijski inženiring 5.000,00 EUR, skupaj 
265.000,00 EUR iz  
NRP 40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, proračunske postavke: 111001 
Investicije in invest.transfer – izobraževanje, podkonto420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 
265.000,00 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
 
 
6. SOGLASJE K STATUTU ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija pripominja, da iz predloženega gradiva ne izhaja ali se predlaga spremembe in dopolnitve Statuta ali 
nov Statut v celoti. Vsebinsko spremembe niso obrazložene oziroma ni razvidno, da gre za uskladitev določb 
statuta z veljavnim odlokom. Statutarno pravna komisija meni, da je gradivo pred obravnavo na seji mestnega 
sveta potrebno dopolniti in mestnemu svetu predložiti tudi besedilo veljavnega odloka. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s Statutom Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s spremembami Statuta Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj.  
 
V krajši razpravi so sodelovali: Andreja Kert, mag. Igor Velov in Matjaž Rakovec, ki bo z mestno upravo preveril 
utemeljenost pripomb Statutarno pravne komisije. V nasprotnem primeru bo zadržal sklep. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k Statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj v predloženem 
besedilu. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
Ob 17.40  je bila seja zaključena. 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


