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 Mestni svet 
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Številka:    900-19/2020-9-(401102) 

Datum:      11. 11. 2020 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

20. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 11. 11. 2020 ob 16.00 uri na daljavo. 

 

Sejo sta vodila župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe. 

 

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

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, 

Bojan Homan, Iztok Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada 

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

Polajnar, Jožef Rozman, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, Albin Traven, Boris Vehovec, dr. Andreja Valič Zver, mag. 

Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost je opravičila Nada Sredojević. 

 

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, Sašo Govekar – vodja Oddelka za splošne zadeve in civilno 

zaščito ter reševanje, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja 

Urada za družbene dejavnosti, Manja Vovk in Marko Trebec – Urad 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, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za 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 tudi Ivo Bajec – predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in novinarji: Peter 

Šalamon – Žurnal24, Matevž Vogrin – Radio Sora in Miran Šubic. 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 28 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

Mestni svet je obvestil, da bo seja potekala na podlagi 179.a člena Poslovnika MS MOK in glasovanje potekalo na 

daljavo. Sklepi so tako imenovane točke, tam bomo vodili razpravo in na koncu tudi glasovali. Vsa glasovanja 

bodo vidna po zaključku.  

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Nekaj gradiv so svetniki prejeli po elektronski pošti: poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne seje, seznam sklepov 

komisij za to sejo z vsemi pripombami in odgovor na pripombe KS HUJE in svetniške skupine VZK. 

 

Svetnica Barbara Gunčar je predlagala razširitev dnevnega reda z novo točko in sicer: Sprememba Odloka Zavoda 

za turizem. Predsedujoči župan Matjaž Rakovec je točko uvrstil na dnevni red. 

 

Župan Matjaž Rakovec je opozoril, da glede na naslov točke Sprememba odloka Zavoda za turizem (pravilno 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj), posredovano gradivo ni pripravljeno v 

skladu z določbami Poslovnika Mestnega sveta MOK, ki urejajo postopek sprejema akta. S predlaganimi sklepi 

se v nasprotju z določbami Statuta MOK in Poslovnika MS MOK posega oziroma spreminja določbe Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, saj v skladu z določbo 107.člena Statuta MOK 

mestni svet lahko sprejme odlok (kot tudi spremembe odloka) le po postopku opredeljenem v poslovniku. 

Sprejem predlaganega sklepa št. 1, ki bi zavodu prepovedoval opravljanje nekaterih tržnih dejavnosti, bi bil v 

nasprotju s splošnim aktom MOK, torej Odlokom o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki v 2. in 3. 

členu določa dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja. S predlaganimi sklepi se posega v pristojnost, ki jo ima v 

skladu z zakonom o zavodih in Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture organ 

upravljanja (svet zavoda) oziroma organ poslovodenja (direktor zavoda).  Glede na to, da je v skladu z določbo 

13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) načrtovanje, organiziranje in izvajanje 

spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin, bi mestni svet bi lahko glasoval 

edino o sklepu št. 5, pri čemer morda predlagali, da se iz predlaganega sklepa črta rok, v katerem se mora 

strategija pripraviti (saj je priprava glede na trenutne epidemiološke razmere in nujno vključevanje deležnikov 

verjetno dolgotrajnejša) in da se sklep glasi: Pripravi se nova strategija razvoja turizma v mestni občini Kranj. 

MOK izvede javno razpravo, v katero se vključijo med drugim tudi KS, Obrtni in Gospodarski zbornici, turističnih 

društvih in drugi deležniki. 

V kolikor bi svetniki vztrajali oziroma izglasovali predlagane sklepe (razen sklepa št. 5), bi župan moral v skladu z 

določbo 6. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi zadržati izvajanje odločitve oziroma sklepov 

mestnega sveta, ker so nezakoniti in v nasprotju s Statutom, Poslovnikom oziroma Odlokom o ustanovitvi 

Zavoda za turizem in  kulturo Kranj in predlagati mestnemu svetu, da o tem ponovno odloči na prvi naslednji 

seji.  

Razpravljali so: Igor Velov, Zoran Stevanović, Saša Kristan, Robert Nograšek, Boštjan Trilar, Lea Bidovec, Andreja 

Kert, Janez Černe, Ana Pavlovski, mag. Branko Grims in Matjaž Rakovec. 

Svetnikom je bilo poslano gradivo za Premoženjsko zadevo E. Brezplačna odsvojitev požarne lestve MAGIRUS 

DEUTZ, letnik 1981, registrirana 1982.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Na dnevni red se uvrsti nova točka: E. Brezplačna odsvojitev požarne lestve MAGIRUS DEUTZ, letnik 1981, 

registrirana 1982. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

Opomba: Ugotovljena je bila tehnična napaka seje na daljavo in sicer svetnik Boštjan Trilar ni mogel glasovati 

preko glasovalne naprave, zato se njegov glas prišteva k vsakemu posameznemu glasovanju na podlagi 

njegovega izrekanja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0541
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Za 4. točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve je predlagan 

sprejem po hitrem postopku. Na podlagi 76. člena Poslovnika je potrebno o tem odločiti s sklepom pred 

sprejemom dnevnega reda.  

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

 

SKLEP: 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve se sprejme po hitrem 

postopku. 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

Predsedujoči župan Matjaž Rakovec je dal na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 14. 10. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve – hitri postopek 

5. Letni program športa za leto 2021 

6. Soglasje za sodelovanje v projektu: Občina po meri invalidov 

7. Sprememba Odloka Zavoda za turizem 

8. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 14. 10. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 19. 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 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 14. 10. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE PRI OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 

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

 

Razpravljali so: mag. Igor Velov, Bojan Homan, Boštjan Trilar, Robert Nograšek, Janez Černe in Matjaž Rakovec. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj kot predstavniški organ Mestne občine Kranj predlaga, da se za sodnike 

porotnike Okrožnega sodišča v Kranju za novo mandatno obdobje imenujejo naslednji kandidati:  

1. Nataša Borovnica 

2. Nevenka Buh 

3. Miran Capuder 

4. Urša Capuder 

5. Ana Černe 

6. Marija Folič Prusnik 

7. Saša Gorenc Košir  

8. Alenka Grmek 

9. Lidija Grmek Zupanc  

10. Darko Jarc 

11. Kancijanila Kleč 

12. Maja Kmet 

13. Tatjana Kocijančič 

14. Boris Kozelj 

15. Stanislav Lončarič 

16. Mirjana Louč Strugar 

17. Jože Luskovec 

18. Erik Melihen 

19. Jana Mrak 

20. Aleš Ošljak 

21. Nina Ošljak 

22. Damjana Piškur 

23. Janez Rakar 

24. Viktor Stare  

25. Tatjana Štular  

26. Larisa Stražiščar Rogelj 

27. Neža Zupan 

Vsi predlagani kandidati so predložili podpisano pristopno izjavo s prilogami.  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj za zgoraj navedene kandidate daje pozitivno mnenje za opravljanje funkcije 

sodnika porotnika.  

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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B. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA/ICO OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE 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/ico Osnovne šole Stražišče Kranj: 

Magdi Šlibar in Pavlu Srečniku se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole Stražišče 

Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:                                                                                                                                                                                                                                         

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 3. A, 

3.B, 3.C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

A. Drugo poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj potrdi Drugo poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 

Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

Župan Matjaž Rakovec se je opravičil in vodenje seje predal Janezu Černetu, podžupanu Mestne občine Kranj. 

 

B. Nova projekta v okviru proračunskega sklada Proračunske rezerve 

 

Uvodno poročilo sta podala Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve ter Sašo Govekar, vodja 

oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje.  

 

Razpravljali so: Boštjan Trilar, Janez Černe, Robert Nograšek, Tomaž Ogris, Mirko Tavčar, Sašo Govekar. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 
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1. V finančnem načrtu proračunskega sklada proračunske rezerve se odpre nov NRP projekt 90050005 Rdeča 

cona Planina v vrednosti 90.000 eur.  

2. V finančnem načrtu proračunskega sklada proračunske rezerve se odpre nov projekt NRP 9000004 COVID 19 

– NAKUP OPREME v vrednosti 90.000 eur.  

3. Potrebna sredstva za oba projekta se zagotovijo s ustreznimi prerazporeditvami v okviru finančnega načrta 

proračunskega sklada proračunske rezerve. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020 - dopolnitev 

 

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

 

Razpravljali so: Boštjan Trilar, Janez Černe, Marko Trebec, Irena Dolenc, mag. Igor Velov, Saša Kristan, Robert 

Nograšek, mag. Barbara Gunčar, Tomaž Ogris. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 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 (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 

E. Brezplačna odsvojitev požarne lestve MAGIRUS DEUTZ, letnik 1981, registrirana 1982 

 

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

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o brezplačni odsvojitvi požarne lestve MAGIRUS  DEUTZ, letnik 1981, registrirana 1982. Požarna 

lestev MAGIRUS  DEUTZ, letnik 1981, registrirana 1982 se s pogodbo o brezplačni odsvojitvi prenese v last Občine 

Kočani, Ulica „Rade Kratovče“ št.1 , 2300 Kočani, Severna Makedonija. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
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4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE – 

HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna 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 sklepa pod točko 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve – hitri postopek in se z njim 

strinjajo. 

Stanovanjska komisija: 

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

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 

Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

5. LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2021 

 

Uvodno poročilo sta podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti in Marko Trebec, strokovni 

sodelavec iz Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za kulturo in šport:  

Komisija se je seznanila z Letnim programom športa za leto 2021. 

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Bojan Homan, Janez Černe, Marko Trebec, Lea Bidovec, Nada Mihajlović, 

Boštjan Trilar, Lea Zupan, dr. Andreja Valič Zver, Tomaž Ogris, Robert Nograšek, Irena Dolenc, mag. Barbara 

Gunčar, Zoran Stevanović. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2021. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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6. SOGLASJE ZA SODELOVANJE V PROJEKTU: OBČINA PO MERI INVALIDOV 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija soglaša s sodelovanjem v projektu: Občina po meri invalidov. 

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Tanja Hrovat, Janez Černe, Robert Nograšek in mag. Igor Velov. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Mestni svet MO Kranj soglaša, da župan MO Kranj: 

- poda soglasje, da se MO Kranj vključi v projekt »Občina po meri invalidov« in sprejme odgovornost za trajno 

izvajanje tega projekta, 

-  imenuje Delovno skupino, ki pripravi predlog Analize položaja invalidov in predlog Akcijskega načrta. 

2. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji Mestnega sveta MO Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

7. SPREMEMBA ODLOKA ZAVODA ZA TURIZEM 

 

Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, svetnica in predlagateljica te točke. 

 

Razpravljali so: Janez Černe, Marko Čehovin, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, mag. Barbara Gunčar, mag. Branko 

Grims, Robert Nograšek, Mateja Koprivec in Lea Bidovec. 

 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na predlog svetnika mag. Branka Grimsa na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Razprava pri točki 7. sprememba Odloka Zavoda za turizem se prekine. Razprava se nadaljuje, ko bo na razpolago 

stališče mestne uprave na vprašanja v razpravi in strategija razvoja. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 15 ZA, 4 PROTI, 7 NI GLASOVALO). 

 

 

Predsedujoči, podžupan Janez Černe, je prekinil točko dnevnega reda in povedal, da se nadaljevanje točke uvrsti 

na naslednjo sejo mestnega sveta.  
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8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Svetnik Albin Traven: 

- Podal je pobudo za zamenjavo besedila na napisni plošči povojnega grobišča. Slovenija je posejana z 

zamolčanimi medvojnimi  in predvsem povojnimi  grobišči. Eno izmed povojnih grobišč se nahaja na obrobju 

našega mesta in sicer v gozdičku med  »Tuš  Planetom«  in kranjskim mestnim pokopališčem. Grobišče je na 

zasebnem zemljišču, vendar občina kljub temu s svojimi službami skrbi za urejenost tega obeležja. Za to pozornost 

in vsakoletno polaganje venca ob prazniku Vseh svetih, se zahvaljuje tudi v imenu svetniške skupine NSi. Križu, ki 

je bil po osamosvojitvi  postavljen najprej, se je kasneje na pobudo svetniške skupine iz  Nove Slovenije grobišče 

dodatno uredilo, občina pa je dodalo ploščo z napisom, po katerem pa se žal ne da razbrati, katere žrtve so 

pokopane. Takrat, ko se je urejalo okolica grobišča, na državni ravni še ni bilo dogovora in ustreznega zakona, ki 

bi določal enotno oznako za vsa obeležja, napisne table in spomenike. Leta 2017 je bil v DZ končno sprejet zakon 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2040&d-16544-s=2&d-16544-o=2&d-16544-p=1 ) o 

vojnih grobiščih, ki te pomanjkljivosti odpravlja in v 16. členu določa za povojne žrtve napis : ŽRTVE VOJNE  IN 

REVOLUCIONARNEGA  NASILJA, REPUBLIKA SLOVENIJA . Na podlagi tega zakona se enotno odpravlja te nejasnosti 

in nepravilnosti na grobiščih in spomenikih po vsej državi. Sprememba napisa bi potem ustrezneje, predvsem pa 

zakonito  označevala vrsto grobišča. Ne gre za velike finančne posledice, zato v svetniški skupini NSi želijo, da se 

napise na plošči ustrezno popravi. K pobudi je priložil dve fotografiji dejanskega stanja na grobišču, ki bodo 

posredovana pristojnemu sektorju.  

 

2. Manja Zorko :  

- Posredovala je pobudo iz Pangrščice. Zanima jih zanima, ali občina morda načrtuje izgradnjo pločnika od križišča 

za Pangerščico do začetka Trstenika, v dolžini cca. 1 km, saj otroci iz Pangerščice hodijo večinoma peš šolo (vidik 

varnosti).  

 

3.Igor Velov: 

- Glede na to, da se Kranj že praznično okrašuje in da se bodo stvari zapirale je vprašal, ali je to zdaj smiselno in 

zakaj se to dela. Ta denar bi se lahko porabil za marsikaj drugega primernega in bolj potrebnega. Gre tudi za to, 

da ljudem govorimo: bodite doma, ostanite doma, držite se skupaj, ne družite se. Občina pa dela zabavišče v 

centru mesta. Gre za neko sporočilo oblasti ljudem, to je posmeh. Vprašal je, ali se res to oglašuje za novo leto v 

režiji Mestne občine Kranj in zakaj se s tem mudi in ali je to res potrebno. 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Povedal je, da je ideja Vlade RS, da bo 

december in želja nas vseh, da si vsi želimo, da bodo decembra kolikor toliko normalne razmere. K tej normalnosti 

bodo pripomogle lučke, zato je bila tudi odločitev, da se gre v okraševanje v nekoliko zmanjšanem obsegu. Za 

krajevne skupnosti je bilo poslano obvestilo, naj predlagajo po eno drevo za okrasitev v krajevni skupnosti. 

-Ugotovilo se je, da se seja na daljavo ne obnese. Kolega Grims je o tem govoril in župan je rekel, da je to zadnja 

seja na daljavo. Predlagal je, da se naslednja seja mestnega sveta organizira fizično v skladu s priporočili NIJZ. 

- Kot predsednika Komisije za nagrade in priznanja ga je zanimalo, kako se planira izvesti letošnji občinski praznik 

in podelitev nagrad.  

 

Podžupan Janez Černe je glede sklica seje mestnega sveta zagotovil, da bo naslednja seja sklicana v živo in o tem 

ni potrebno sklepati. Slavnostna akademija ob občinskem prazniku bo v sredo, 2. decembra na predvečer 

občinskega praznika. Dogodek v živo ni predviden. Podelitev in predstavitev nagrad bo virtualna. Obveščali bodo 

predstavnike komisije, občane in občanke pravočasno o dogodku. 

 

Igor Velov je menil in predlagal občinski upravi v razmislek, da prestavi dogodek slavnostne akademije v čas po 

epidemiji. Menil je, da se nič ne mudi in se dogodek lahko izpelje kot se spodobi. Vprašal je upravo, ali sprejme 

tak predlog.  

 

4. Barbara Gunčar: 

- Pohvalila je razmišljanje predsednice Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Lee Bidovec, ki pravi, da so 

vseeno razmišljali o organizaciji prireditev zunaj. Predlagala je, da se iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
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za turizem in kulturo Kranj črta, da zavod soorganizira prireditve. Prosila je upravo in svetnike naj razmislijo, kako 

pomagati ljudem z denarjem zavoda. Poskuša naj se najti rešitve za ljudi, ki so brez dela v centru mesta in okolici.  

- Zanimalo jo je, ali obstaja odlok, ki v mestu ureja hrup in če ga lahko prejme in kako to rešujejo v krajevnih 

skupnostih?  

- Izpostavila je, da so v Goričah dva dni pred pričetkom prenove mostu prejeli obvestilo. Vendar nihče ne ve, kako 

je s statiko mostu, kakšno je stanje tega v bodoče. Izgrajeni pločnik onemogoča traktorjem s širšimi priključki 

dostop. Zanima jih, kako je bilo sprojektirano, ali bo most zdržal tako težo. Predlagala je, da se ljudem omogoči 

dostop ob vsaj določenih urah.  

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, ker se tiče odloka za hrup ni, zato ker to ureja Uredba o hrupu 

vezan na prireditve. Posebna zadeve je še metodologija o izračunu hrupa v dejavnostih obrti, industrijskih 

obratih. To urejajo državni predpisi. Občina po Uredbi o hrupu na javnih mestih izdaja odločbe. 

 

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da so bili občani Gorič obveščeni o izvajanju del, 

prav tako o zapori in obvozih, ki so urejeni. Kako je s sama statika mostu, je bila zadeva pregledana v detajle. 

Predlagala je, da se o tem poda še pisni odgovor. 

 

5. Andreja Kert: 

- Zanimalo jo je, kako je s Komunalo Kranj in Nadzornim svetom?  

 

Podžupan Janez Černe je povedal, da predvideva, da ena izmed občin še ni imenovala člana nadzornega sveta in 

se je to čakalo. Ne glede na to, če je imenovanih več kot polovica članov nadzornega sveta, se nadzorni svet 

komunale lahko formira. 

 

 

Ob 21.00  je bila seja zaključena. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

Janez Černe 

        Podžupan 

 

         

 


