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ZAPISNIK
15. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 13. 5. 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, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Andreja
Kert, Robert Kranjec, Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Saša Kristan,
Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr.
Neven Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin
Traven, 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, 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, Eva Mlakar – vodja Skupne
notranje revizijske službe, Martin Raspet – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Tatjana
Kocijančič – vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Milena Bohinc – strokovna sodelavka v
Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti.
Na seji so bili prisotni tudi Alenka Podbevšek – namestnica predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj
in Borut Ulčar – Regijska razvoja družba Domžale.
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 30 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.
Vsako uro bo župan zaradi zagotovitve razkuževanja in zračenja odredil 10 minutni odmor. V tem času naj se
svetnice in svetniki razporedijo po hodnikih.
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Župan Matjaž Rakovec je seznanil mestni svet, da 179. člen Poslovnika Mestnega sveta določa, da se v izrednih
razmerah, ko je delovanje sveta ovirano dopustna odstopanja od postopku in načina delovanja sveta, ki jih
določata statut in poslovnik. Odstopanja je tako možno tudi glede javnosti dela sveta.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Zaradi izrednih epidemioloških razmer se na podlagi 179. člena Poslovnika 15. redna seja mestnega sveta zapre
za javnost.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).
Na kolegiju s svetniškimi skupinami je bilo dogovorjeno, da se javno objavi zvočni zapis. Zvočni zapis bo namenjen
za izdelavo dobesednega zapisnika. Na mizo je bilo posredovano poročilo o izvršitvi sklepov 14. redne seje ter 4ih
dopisnih sej, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije. V
ponedeljek, 11.5.2020 so bile po elektronski pošti posredovane tri dodatne kadrovske zadeve s strani Komisije
za mandatna vprašanja. Zadeve so tako uvrščene na dnevni red. Dodatno je bilo posredovano še gradivo osnutek akta – sklepa o imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj.
Na mizo so posredovane dodatne premoženjske zadeve: E. Predlog za prerazporeditev sredstev na proračunsko
postavko 230209 Varstvo okolja in narave, F. Prerazporeditev sredstev – nakup deleža na objektu Mavčiče 102
in G. Dopolnitev pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. Župan je predlagal,
da se zadeve uvrstijo na dnevni red. Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Na dnevni red se uvrstijo dodatne Premoženjske zadeve: E. Predlog za prerazporeditev sredstev na proračunsko
postavko 230209 Varstvo okolja in narave, F. Prerazporeditev sredstev – nakup deleža na objektu Mavčiče 102
in G. Dopolnitev pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).
Svetnik Zoran Stevanović je predlagal, da se zamenja vrstni red točk 3. in 4. Pri točki Kadrovske zadeve se
obravnava potrditev novih svetnikov.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec na glasovanje naslednji
SKLEP:
Pri dnevnem redu se zamenja vrstni red 3. in 4. točke.
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 7 NI GLASOVALO).

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je dal v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.

3.

Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 2. 2020 ter poročila o izvršitvi
sklepov
a. Potrditev odstopanj od določb Poslovnika MS Mestne občine Kranj
b. Potrditev zapisnikov 1., 2., 3. in 4. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter poročil o izvršitvi
sklepov
Kadrovske zadeve
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Premoženjske zadeve
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - osnutek
Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019
Poslovanje javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019
Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in
večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj –
osnutek (predlog za skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje
– druga obravnava
Ponovno odločanje o Sklepu o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in v
lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj, sprejetem na dopisni seji dne 24. 4. 2020
Pristojnosti in način delovanja Komisije za pobude in pritožbe občanov
Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH; 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 26. 2. 2020 TER
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

Poročilo o izvršitvi sklepov 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne
uprave.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 2. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

2. A. POTRDITEV ODSTOPANJ OD DOLOČB POSLOVNIKA MS MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Statutarno pravna komisija: Komisija se je seznanila in nima pripomb na predlagano besedilo.
Po krajši razpravi svetnika mag. Igorja Velova, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje odstop od določbe prvega odstavka 28. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Kranj (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/2017, 23/2017; v nadaljevanju Poslovnik) in
dopisno odločanje z glasovanjem in izpolnitvijo ter podpisom glasovnic, v obliki optično prebrane datoteke ali
fotografije izpolnjene glasovnice poslane po elektronski pošti na elektronski poštni naslov, s katerega so mestni
svetniki prejeli sklic dopisne seje do konca trajanja posamezne dopisne seje in v zvezi z dopisnim načinom
odločanja mestnega sveta smiselno uporabo pravil Poslovnika glede predsedovanja seji, navzočnosti, sklepčnosti,
razprave, odločanja, vzdrževanja reda na seji, poteka seje, zapisnika in zagotavljanja javnosti seje na naslednjih
sejah:
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1.
2.
3.
4.

dopisna izredna seja sveta, ki je potekala od 20. 3. 2020 do 23. 3. 2020,
dopisna seja sveta, ki je potekala od 3. 4. 2020 do 6. 4. 2020,
dopisna seja, ki je potekala od 22. 4. 2020 do 24. 4. 2020 in
dopisna seja, ki je potekala od 25. 4. 2020 do 28. 4. 2020.

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

2. B. POTRDITEV ZAPISNIKOV 1., 2., 3. IN 4. DOPISNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ TER
POROČIL O IZVRŠITVI SKLEPOV
Poročilo o izvršitvi sklepov vseh dopisnih sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor
mestne uprave.
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednje
SKLEPE:
1.
2.
3.
4.

Potrdi se zapisnik 1. dopisne izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala od 20. 3. 2020
do 23. 3. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov.
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala od 3. 4. 2020 do 6. 4.
2020 in poročilo o izvršitvi sklepov.
Potrdi se zapisnik 3. dopisne izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala od 22. 4. 2020
do 24. 4. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov.
Potrdi se zapisnik 4. dopisne izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala od 25. 4. 2020
do 28. 4. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov.

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

3. KADROVSKE ZADEVE
A. POTRDITEV MANDATA ČLANU MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal župan Matjaž Rakovec.
Razprave ni bilo, zato je dal kot predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Gašperju Petercu se potrdi mandat za člana Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

B. POTRDITEV MANDATA ČLANICI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal župan Matjaž Rakovec.
Razprave ni bilo, zato je dal kot predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
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Gordani Grobelnik se potrdi mandat za članico Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).

C.

IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Uvodno poročilo je podal direktor mestne uprave Mestne občine Kranj Bor Rozman.
Stališče komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija se strinja z imenovanjem direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. (5 prisotnih: 4 za, 1
proti)
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Tomaž Vilfan se imenuje za direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj za dobo štirih let.«
Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 25 ZA, 6 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

D. UVEDBA POSTOPKA ZA RAZREŠITEV 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:
Komisija se strinja z uvedbo postopka za razrešitev direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Bojan Homan, mag. Barbara Gunčar, Boštjan Trilar, Manja Zorko,
mag. Igor Velov, Lea Bidovec in Andreja Kert.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z dopisom predsednice Sveta ZTKK, z zapisnikom 3. seje sveta
Zavoda za turizem in kulturo Kranj in ostalo listinsko dokumentacijo, iz katere izhajajo očitane kršitve v zvezi z
delom direktorja ZTKK, ki v skladu z 38. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in tretjo in četrto alinejo prvega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/15), lahko predstavljajo razlog za predčasno razrešitev direktorja,
zato pričenja postopek za razrešitev direktorja in poziva direktorja ZTKK, mag. Tomaža Štefeta, da se izjasni o
očitanih kršitvah:
-

da pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda:
a) ker je istovrstne storitve oddajal kot evidenčno javno naročilo, kljub temu, da so skupni stroški istovrstnih
storitev v proračunskem letu 2018 in 2019 močno presegli mejno vrednost za dopustnost izvedbe
evidenčnega postopka javnega naročila (v letu 2019 npr. stroški oglaševanja 104.973,00 EUR in stroški
tiskarskih storitev 104.373,00 EUR). Na ta način je kršil določbo 24. člena ZJN-3, ki določa, da mora naročnik
izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV, vključno
s katerokoli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil. Navedeni člen v določbi četrtega odstavka izrecno
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določa, da naročnik metode, ki se uporabi za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z
namenom, da se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti tega
zakona. Naročnik prav tako ne sme razdeliti javnega naročila oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi
se izognili uporabi tega zakona, razen če je razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi;
b) ker po prejemu Poročila o notranji reviziji izvajanja nalog na finančno-računovodskem in kadrovskem
področju ZTKK, št. 060-10/2019-7-(49/02), z dne 13. 12. 2019, ni v predpisanem roku pripravil programa
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ugotovljenih v poročilu in poročila o že izvedenih
ukrepih, kot mu je bilo sporočeno in kot to določa 17. člen Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št 72/02);
c) ker ob odsotnostih z dela v trajanju več kot petih delovnih dni najmanj od leta 2018 drugim delavcem
zavoda ni izdajal polnih pooblastil za predstavljanje in zastopanje zavoda, kot je razvidno iz seznama
odsotnosti direktorja in izdanih pooblastilih, s čimer je večkrat kršil določbo 28. člena Statuta ZTKK;
č) ker dne 3. 2. 2020 ob sklicu ustanovne seje sveta ZTKK, ki je potekala dne 10. 2. 2020, članom sveta ni
hkrati poslal tudi celotnega gradiva za sejo, s čimer je kršil določbo 27. člena Poslovnika o delu Sveta javnega
zavoda ZTKK;
d) ker ZTKK pri svojem poslovanju ni v celoti upošteval in deloval v skladu z določili Pravilnika o delovnem
času, dopustu in odsotnosti z dela ZTKK, kot je to ugotovila Skupna služba notranje revizije v okviru svojega
Poročila o notranji reviziji izvajanja nalog na finančno-računovodskem in kadrovskem področju ZTKK dne 13.
12. 2019.
-

da neutemeljeno ni izvršil sklepov organov zavoda, ker v nasprotju s sklepom 22. seje sveta ZTKK z dne 15. 7.
2019, do dogovorjenega roka (od 1. 1. 2020 dalje) ni oddal prostorov Kavarne Khislstein 12.56, niti do
dogovorjenega roka ni začel s postopki oddaje v najem;

-

da je malomarno opravljal svoje dolžnosti tako, da je otežil ali onemogočil opravljanje dejavnosti zavoda
a) ker je večkrat prepozno posredoval gradiva za sejo Sveta zavoda, vključno s prepoznim posredovanjem
programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta, zaradi česar je bil Svet ZTKK na svoji konstitutivni
seji 10. 2. 2020 primoran s sklepom zaprositi župana, da sprejme program dela, finančni načrt in kadrovski
načrt, v izogib temu, da bi se iz proračuna za 2020 za delovanje ZTKK zagotavljalo le 80 odstotkov realiziranih
izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna 2019, zaradi česar bi bila ZTKK povzročena večja škoda in bi se
otežilo ali onemogočilo opravljanje dejavnosti zavoda.
b) ker v času daljše direktorjeve odsotnosti novembra 2019 za podpisovanje pogodb s podjetjem DM EKO s
strani ZTKK ni bilo ustrezno pooblačenih oseb, kar je otežilo opravljanje dejavnosti zavoda.
Tomaž Štefe naj se o navedenih očitkih izjasni v roku 15 dni od prejema tega Sklepa. Zakon o začasnih ukrepih v
zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) v 6. členu določa, da roki v upravnih in drugih javnopravnih
zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), za opravljanje procesnih
dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in
drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje
upravnih aktov ne tečejo. Navedeni ukrep velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi Vlada Republike
Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

E. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE 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 naslednja
SKLEPA:

6

1.
2.

Mestni svet Mestne občin Kranj se seznani z odstopno izjavo Mateja Pirca s funkcije člana Nadzornega
odbora Mestne občine Kranj.
Za člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj se imenuje Dušan Josevski.

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).

F. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV JAVNOSTI V SENATE ZA REŠEVANJE PRITOŽBO ZOPER DELO POLICISTOV
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 javnosti v senate za reševanje pritožb zoper delo policistov se imenujejo:
1. Aleš Bizjan
2. Stanislav Lončarič
3. Aleš Trilar
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).

G. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO 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 kandidaturam za ravnateljico Osnovne šole Matije Čopa Kranj:
Luciji Rakovec, Nataši Durjava in Kristini Zupančič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne
šole Matije Čopa Kranj.
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE MESTNE OBČINE KRANJ V ZVEZI Z EPIDEMIJO
NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-COV-2 (COVID-19)
Uvodno poročilo sta podala: finančni del poročila Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve ter
vsebinski del poročila Sašo Govekar, vodja Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje.
Stališča komisij:
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino Poročila o porabi sredstev
proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine
Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-COV2 (COVID-19).
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA).

5. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premoženjskih zadev.
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 5.
A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E in 5. F 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.
Razpravljala sta svetnika mag. Igor Velov in Bojan Homan.

A. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2127 NEMILJE PARCELA 1297/47 (ID
7043016), KATASTRSKA OBČINA 2127 NEMILJE PARCELA 1297/48 (ID 7043017) IN KATARSTRSKA OBČINA
2127 NEMILJE PARCELA 1297/49 (ID 7043018)
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2127 Nemilje parcela
1297/47 (ID 7043016), katastrska občina 2127 Nemilje parcela 1297/48 (ID 7043017) in katastrska občina 2127
Nemilje parcela 1297/49 (ID 7043018).
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA).

B. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2128 ZGORNJA BESNICA PARCELA
943/2 (ID 1924506)
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
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Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2128 Zgornja Besnica
parcela 943/2 (ID 1924506).
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA).

C.

IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2123 ČIRČE PARCELA 347/1
(ID 2667383 IN KATASTRSKA OBČINA 2123 ČIRČE PARCELA 347/10 (ID 3338268)

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2123 Čirče parcela 347/1
(ID 2667383 in katastrska občina 2123 Čirče parcela 347/10 (ID 3338268).
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA).

D. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 DOPOLNITEV
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za 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 (33 PRISOTNIH: 33 ZA).

E.

PREDLOG ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV NA PRORAČUNSKO POSTAVKO 230209 VARSTVO OKOLJA IN
NARAVE

Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Na PP 230209 Varstvo okolja in narave se sredstva v skupni višini 14.050 EUR prerazporedijo kot sledi:
1. iz PP 180204 Program varstva okolja, podkonta 402199 Drugi posebni materiali in storitve na PP 230209
Varstvo okolja in narave, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 4.000 EUR in
2. iz PP 231023 Pogrebna in pokopališka dejavnost, podkonta 402199 Drugi posebni materiali in storitve
na PP 230209 Varstvo okolja in narave, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 10.050
EUR.
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA).
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F.

PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – NAKUP DELEŽA NA OBJEKTU 102

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Po krajši razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se zaradi zagotovitve sredstev na nakup deleža na nepremičnini
na naslovu Mavčiče 102, Mavčiče, v kateri se že izvaja dejavnost vrtca pri OŠ Mavčiče, izvede prerazporeditev
sredstev na NRP Investicijski transfer – vrtci v skupni višini 23.000 € kot sledi:
1. iz SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE, postavka 240101 Splošna proračunska rezervacija – župan,
podkonto 409000 Splošna proračunska rezervacija v znesku 23.000 €
2. na NRP 40719021 Investicijski transfer – vrtci, postavko 120401 VVE pri osnovnih šolah, podkonto
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov in
3. na NRP 40719021 Investicijski transfer – vrtci, postavko 120401 VVE pri osnovnih šolah, podkonto
420600 Nakup zemljišč.
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).

G. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 –
DOPOLNITEV
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Razprave ni bilo, zato 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 (32 PRISOTNIH: 32 ZA).

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Stališče komisije:
Andreja Kert, podpredsednica Statutarno pravne komisije:
Komisija predlaga, da se v 3. členu predlaganega akta poleg besede »redni« doda še »izredni«, v 6. členu pa na
se rok treh delovnih dni spremeni v »naslednji delovni dan«.
Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali: Mateja Koprivec, Janez Černe in mag. Igor Velov, je dal predsedujoči na
glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).
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7. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve:
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 2019.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019
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 Mestne občine Kranj za leto 2019.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom Mestne občine Kranj za leto
2019.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna MOK za leto 2019.
V razpravi so sodelovali: Boštjan Trilar, mag. Branko Grims in mag. Igor Velov.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje
SKLEPE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega
finančnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019.
Mestni svet Mestne občine Kranj se nje seznanim s poročilom o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim
premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada
Mestne občine Kranj za leto 2019.

Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA).

8. POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2019
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
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Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega poročila o Poslovanju
javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019.
Komisija za kulturo in šport:
1. Komisija se je seznanila s poslovanjem javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019.
2. Komisija prosi za obrazložitev zakaj in na kakšen način je prišlo do presežka prihodkov nad odhodki v višini
56.616€ na Zavodu za turizem in kulturo Kranj.
3. Komisija prosi za:
- obrazložitev smiselnosti razrešitve direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj glede na skorajšnji potek
njegovega mandata,
- predstavitev finančnih učinkov predčasne razrešitve direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s Poslovanjem javnih zavodov v MOK v letu 2019.
V razpravi so sodelovali: mag. Igor Velov, Irena Dolenc, dr. Andreja Valič Zver, Nada Sredojevič, Janez Černe,
Marko Čehovin, Nada Mihajlović in Bojan Homan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje
SKLEPE:
1.
2.

3.

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2019, katerih
ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v
javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 3.035 €, Prešernovo gledališče v višini 4.891 €, Mestna knjižnica Kranj
v višini 12.668 €, Zavod za šport Kranj v višini 131.586 €, Ljudska univerza Kranj v višini 4.690 €, Glasbena
šola Kranj v višini 54.876 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 56.616 € in Gasilsko reševalna služba
Kranj v višini 1.867 €.
Kranjski vrtci, ki so v letu 2019 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki v višini 20.245 €, bodo krili izgubo
iz ostanka presežka prihodkov nad odhodki v letu 2020.

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).

9. ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO TELOVADNICE,
ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte.
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 Odloka o razveljavitvi
Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri
OŠ Staneta Žagarja in se z njo strinjajo.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o razveljavitvi Odloka o javnozasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja.
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Razveljavi se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega
prostora pri OŠ Staneta Žagarja, ki je bil objavljen Uradnem listu RS, št. 41 dne 15.6.2018.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

10. ODLOK O OBMOČJIH OBVEZNEGA SOGLASJA ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE NA OBMOČJU MESTNE
OBČINE KRANJ – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK)
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. Na podlagi pripomb komisij je umaknil
predlog za skrajšani postopek .
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju
Mestne občine Kranj – osnutek (predlog za skrajšani postopek).
Bojan Homan se s sprejemom odloka ne strinja in predlaga, da se točka umakne z dnevnega reda seje.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o območjih obveznega soglasja za
spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj.
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Janez Černe, Irena Dolenc, Janez Ziherl in mag. Igor Velov.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se osnutek Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne
občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 18 ZA, 7 PROTI, 5 NI GLASOVALO).

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI
CENTER ZLATO POLJE – DRUGA OBRAVNAVA

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.
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 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3
– Šolski center Zlato Polje – druga obravnava.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (druga obravnava).
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3
– Šolski center Zlato polje.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH; 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).

12. PONOVNO ODLOČANJE O SKLEPU O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN ZA NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE
OBČINE KRANJ IN V LASTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ, SPREJETEM NA
DOPISNI SEJI DNE 24. 4. 2020
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.
Stališče komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija se je seznanila in nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlagane točke: Ponovno
odločanje o Sklepu o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti MO Kranj in v lasti krajevnih skupnosti
na območju MO Kranj, sprejetem na dopisni seji dne 24.4.2020.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in lasti krajevnih skupnosti na
območju Mestne občine Kranj se ne sprejme.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

13. PRISTOJNOSTI IN NAČIN DELOVANJA KOMISIJE ZA POBUDE IN PRITOŽBE OBČANOV
Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, predsednica Komisije za pobude in pritožbe občanov
V razpravi so sodelovali: mag. Igor Velov, Nataša Majcen, Janez Černe, Zoran Stevanovič, mag. Barbara Gunčar,
Ana Pavlovski, Bojan Homan in Nada Mihajlovič.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z delom in pristojnostmi Komisije za pobude in pritožbe občanov.
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA).

14. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
1.
-

-

-

2.
-

Irena Dolenc:
Zaradi velikih težav s kopičenjem odpadkov je dala pobudo, da se resneje pristopi k reševanju tega problema.
V skladu s trajnostnim razvojem je potrebno: prvič: stremeti k čim manjšemu nastajanju odpadkov, eden od
možnih pristopov je tudi kupovanje neposredno pri proizvajalcih, vsaj pri kmetih. Potrebno je resneje
podpreti tržnico v mestu, Stražiško tržnico, Mavčiško tržnico in vse ostale na primer Kostanov piknik in
podobne. Pohvalila je občinsko upravo, ki je v času korona virusa naredila korak k uresničevanju tega cilja,
saj je objavila seznam kmetov, kjer lahko kupujemo lokalno pridelano hrano. V skladu s trajnostnim razvojem
je potrebno drugič: spodbujati ločevanje odpadkov in čim večjo ponovno uporabo le-teh. Izpostavila je
Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki zelo uspešno orje ledino na tem področju. Spodbujati pa bi bilo potrebno
tudi posameznike, da se trudijo popravljati stvari, jih obnavljati ali ponovno uporabiti. V skladu s trajnostnim
razvojem je potrebno tretjič, da sami poskrbimo za svoje odpadke, kar pomeni, da morajo resneje razmišljati
o tem, da ni prav, da odpadke vozimo drugam. Vsi se že strinjajo, da sistem, ki ga je postavila država na žalost
ne deluje, koncesionarji ne prevzemajo ločenih odpadkov, ki se kopičijo. Ni prava rešitev, da odpadke vozijo
na drugo lokacijo, kar povzroča le dodatne stroške. Številne odpadke bi lahko uporabili kot surovine za
proizvodnjo energije, saj je znano, da so v drugih evropskih mestih obrati za termično obdelavo odpadkov
umeščeni v mesta oziroma tik ob njih. Če je kdaj primeren čas za tako načrtovanje, je to zdaj, ko že izkušajo,
da so odpadki velik problem, grožnja požara in tudi ekološki problem. Ne čakati na državo, potrebno je, da
sami predlagajo rešitve.
Prostofer, projekt zavoda Zlata mreža, povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz s starejšimi aktivnimi
vozniki prostovoljci. Uporabnik pokliče na brezplačno številko 080 10 10 in klicni center obvesti
prostovoljnega voznika in uporabnika o prevozu. Prevoz je za starostnike brezplačen. Sponzorji projekta so
Mercator, Petrol, Triglav in AMZS. Ni preučila stroškov za občino. Kljub temu meni, da bi lahko razmislili vsaj
o prvem električnem Prostofer avtomobilu, saj imajo občane, ki so zelo oddaljeni od Zdravstvenih domov in
nimajo rednih avtobusnih povezav, so slabše pokretni, zaradi nizkih pokojnin si težko privoščijo taxi. V bližini
Prostofer že ima občina Radovljica, za vključitev pa se pripravljajo bližnje občine Škofja Loka, Žiri, Naklo, Tržič
in druge.
Letos je v planu investicij tudi nova preplastitev atletskega stadiona. Ali je že znan časovni termin, ko se bo
na atletski stezi menjal tartan?
Pojasnilo: Pri 8. točki je predlagala, da se presežek odhodkov nad odhodki pri javnih zavodih najprej nameni
pokrivanju nepredvidenih stroškov pandemije. Pri glasovanju o 8. točki se je vzdržala, saj so se vsi trije sklepi
potrjevali istočasno. Zanjo drugi sklep ni bil sprejemljiv, se je pri glasovanju vzdržala. Dala je pobudo, da se
javne zavode vseeno povabi, da presežek najprej namenijo kritju nepredvidenih stroškov pandemije, ostanek
pa porabijo, kot so načrtovali.
Albin Traven, po elektronski pošti:
Urad za okolje in prostor sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj, zato je nanj naslovil vprašanje, ki je
povezano s sporno novogradnjo večstanovanjskega objekta na Cesti talcev 7, parcela 128/4, katastrska
občina Klanec. Poleg gradbenega dovoljenja investitor ni imel tudi ostalih ustreznih dokumentov, bil na to
opozorjen, nakar je gradnja za nekaj časa navidezno obmirovala.
Na eni izmed lanskih sej MS je bilo izven točke dnevnega reda povedano ravno za ta objekt, da je za občino
zadeva zaključena in predana inšpekcijskim službam, kot nezakonita gradnja. Predimenzioniran objekt že za
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laično oko ne ustreza svojemu namenu in v okolje kamor je umeščen. Gradnja se v zadnjem času pospešeno
nadaljuje in je po laični oceni v zaključni gradbeni fazi. Narejene so bile strojne inštalacije in fasada. Zanima
ga ali je investitor oziroma lastnik pridobil vsa ustrezna soglasja in dovoljenja in je posledično gradnja
legalizirana?
3.
-

Nada Sredojević, po elektronski pošti:
Dobila je informacijo, da še do danes športna in kulturna društva niso prejela dotacij? Ali to drži?
Odgovor Urada za družbene dejavnosti: V letošnjem letu so izvajalci s področja kulture na Javni razpis za
sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK prijavili 160 vlog za ljubiteljsko dejavnost in projekte.
Vse vloge je vrednotila in točkovala Strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in
projektov, ki je svoje delo dokončala ravno v času karantene zaradi izbruha Covida 19. Komisija je opravila
izredno zahtevno delo.
Izvajalcem je bila dne 4.5.2020 posredovana odločba in pogodba. Na MOK že prihajajo podpisane pogodbe.
Pogodbe še isti dan ali najkasneje naslednji dan podpiše župana. 8 dni po vrnitvi podpisanih pogodb bo
nakazan 70% avans izvajalcem, katerih pogodbena vrednost ne presega 20.000 eur oz. 30% avans izvajalcem,
katerih vrednost pogodbe presega 20.000 eur.
Športna društva so imela še prej zaključen razpis, večina je že vrnila podpisane pogodbe in prav tako s
področja sociale in mladinskih dejavnosti.

Ob 21.30 je bila seja zaključena.

Zapisala:
Milena Bohinc
Matjaž Rakovec
Župan
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