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Zadeva: Dobesedni zapis 1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v 

ponedeljek 11. 3. 2019, ob 16. uri v sejni sobi 16, v prostorih Mestne uprave Kranj, Slovenski trg 1, v 

Kranju. 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

MATJAŽ RAKOVEC: En lep dober dan, en lep pozdrav na Gregorjevo, tako da nas čakajo še lepi trenutki 

danes. Začenjamo 1. izredno sejo mestnega sveta Mestne občine Kranj. Prejeli smo opravičilo od gospe 

Nade Sredojević, ker manjka, za ostale bi pa prosil, če lahko ugotavljamo prisotnost. 26 prisotnih, 11 

odsotnih, kar pomeni, da je svet sklepčen. Na vabilu ste dobili naveden dnevni red z eno samo točko 

in sicer Premoženjska zadeva, Posamezni program prodaje delnic Gorenjske banke d. d. v lasti Mestne 

občine Kranj. Izredna seja je bila sklicana izključno zato, ker je prevzemna ponudba AIK Banke za odkup 

teh delnic veljavna le do 13. 3. 2019 in na podlagi določbe 38. člena Poslovnika mestnega sveta Mestne 

občine Kranj izredna seja poteka po dnevnem redu, ki je naveden v sklicu in o dnevnem redu se ne 

razpravlja in ne glasuje, zato kar prehajam na točko dnevnega reda in sicer 1. točka, Premoženjska 

zadeva, Posamezni program prodaje delnic Gorenjske banke d. d. v lasti Mestne občine Kranj. 

Poročevalec je Mirko Tavčar, predsednik komisije za vodenje postopka prodaje delnic Gorenjske banke 

d. d. Gradivo sta obravnavali obe komisiji in sicer Komisija za finance in premoženjska vprašanja ter 

Statutarno-pravna komisija. Jaz predlagam, da bi dali najprej besedo gospodu Tavčarju, potem pa še 

predsednikoma obeh komisij, gospodu Homanu in gospe Graonja Krstev. Prosim, Mirko. 

MIRKO TAVČAR: Hvala, gospod župan, lep pozdrav vsem. Torej, družba AIK Banka Beograd je 13. 2. 

2019 objavila prevzemno ponudbo za delnice Gorenjske banke d. d. Za delnico ponuja 298 EUR, 

veljavnost ponudbe je pa, tako kot je župan že povedal, do 13. 3. 2019. Mestna občina Kranj ima v lasti 

1282 delnic Gorenjske banke. Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 

premoženjem države in občin predpisuje tudi sprejetje posameznega programa prodaje. Letni program 

je sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019. Torej, danes smo se zbrali, da se obravnava 

posamezni program. Če bo sprejet, bo iz naslova prodaje delnic Gorenjske banke proračun beležil 

prihodek v višini dobrih 382.000 EUR. Ko sem ravno pri besedi, bi v imenu predlagatelja predlagal še 

popravek oz. dopolnitev tretjega sklepa, na predlog Statutarno-pravne komisije, in sicer ta tretji sklep 

naj bi se dopolnil tako, da bi v sam sklep vrinili še besede 'ponudnik v družbi AIK Banka a. d.', torej sklep 
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bi se glasil »Mestna občina Kranj proda delnice Gorenjske banke d. d., Kranj, ponudniku v družbi AIK 

Banka a. d. po prodajni ceni 298 EUR za delnico«. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Tavčar. Zdaj bi pa prosil še oba predsednika komisij, gospoda 

Homana. 

BOJAN HOMAN: Hvala za besedo, vsem prav lep pozdrav. Komisija se je sestala, opravila razpravo in 

po temeljiti razpravi sprejela sklep oz. ponudbo, da je bolje sprejeti kar ti ponujajo kot pa ponudbo 

zavrniti. Saj drugega izhoda praktično ni, tako da je soglasno sprejela ponudbo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Homan. Še gospa Tanja Graonja Krstev. 

TANJA GRAONJA KRSTEV: Lep pozdrav vsem skupaj. Tudi Statutarno-pravna komisija je program 

sprejela soglasno, razen s tisto pripombo, ki pa so jo že upoštevali in sicer pri tretjem sklepu, sicer pa 

je program sprejela.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Zdaj pa vabim ostale svetnike in svetnice k razpravi. Gospa Saša Kristan. 

SAŠA KRISTAN: Lep dober dan vsem skupaj, hvala za besedo. Jaz sicer prodaji ne nasprotujem, vendar 

se mi pri tem porajajo določeni pomisleki. Kot prvo se sprašujem, glede na to, da je bilo tudi v medijih 

objavljeno, da ta AIK Banka od svojega srbskega regulatorja ni dobila zelene luči za prevzem banke. In 

me zanima ali ste to kaj preverili oz. kaj so naši organi na tem naredili, če to drži. Potem se mi čudno 

zdi, da je tole zdaj tako na horuk vse skupaj. Lahko bi to zadevo obravnavali že na februarski seji, ne 

zdaj na izredni seji. Kot drugo me pa zanima, preverila sem podatke, da je imela Gorenjska banka v 

lanskem letu 6,5 milijona čistega dobička. Res, da nadzorni odbor sam odreja koliko bojo dali za 

dividende, koliko ostane notri in tako naprej, ampak se mi zdi, da bi mogoče lahko iztržili kakšen evro 

več, glede na to, da je bila leta 2017 cena delnice čez 500 EUR, zdaj jo bomo pa prodali za 298 EUR. To 

je drug pomislek. Naprej sem pa premišljevala tudi to, da kaj to zdaj pomeni, dobro, Mestna občina 

Kranj je imela majhen delež notri in dejansko, če pogledamo, saj ta AIK Banka ima že večinski delež v 

tej Gorenjski banki, v bistvu bojo te majhne delničarje, ki so še notri, enostavno stisnili ven, izsilili, da 

bojo prodali. Kaj to pomeni za občino, glede na to, da je občina tudi kar velik komitent in nenazadnje 

tudi za občane in podjetnike, a to potegne za sabo kakšno zadevo. Predvsem me pa zanima to glede 

tega srbskega regulatorja in pa naših organov oz. če ste to kaj preverili. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Bo kar gospod Tavčar odgovoril. 

MIRKO TAVČAR: Kar se tiče soglasja srbskega regulatorja, to po medijih je bilo res in zato je tudi 

propadla tista skupinska prodaja preko Save. Zdaj pa AIK Banka ima soglasje Banke Slovenije, torej 

mora biti tudi soglasje srbskega regulatorja. Kar se pa tiče prodaje v lanskem letu, ko si rekla po 500 

EUR na delnico, ne vem sicer od kod ta podatek, jaz vem, da se je delnica prodajala med 250 in 300 

EUR. Je pa tako, mislim, da si tudi že sama rekla, tukaj je prevzemna ponudba, cena je ponujena, ali jo 

sprejmemo ali pa ne sprejmemo, je pa naša odločitev oz. vaša. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Replika. 

SAŠA KRISTAN: Tukaj v gradivu piše, ne bom celega stavka brala, »in Skupino Gorenjske banke Kranj 

izhaja, da je knjigovodska vrednost delnice izračunana iz celotnega kapitala konec leta 2017 znašala 

562,40 EUR. Tečaj delnice na dan 28. 12. 2018 na SIEN trgu je znašal 290 EUR za delnico.« Lahko, da 

jaz kaj narobe zastopim, zato tudi vprašam. Me je pa dejansko mogoče zmotil tudi tale datum 

prevzemne pogodbe, do vključno 13. 3. 2019. Zakaj se to tako mudi oz. komu se mudi s to prodajo? 
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MIRKO TAVČAR: Najprej kar se tiče te cene. Gre za knjigovodsko vrednost, ne za tržno. Zakaj in komu 

se mudi, ne vem, če se mudi, se mudi prevzemniku, on je postavil datum, tukaj mi nimamo nobene 

pravice, nobenega orodja, nobenega vzvoda, da bi vplivali na to njegovo odločitev. Hvala. 

SAŠA KRISTAN: Kaj pomeni ta znesek, 562,40 EUR? 

MIRKO TAVČAR: To je knjigovodska vrednost.  

MATJAŽ RAKOVEC: Drugače pa, 13. 2. so objavili prevzemno ponudbo, ko smo mi imeli 2. sejo 

mestnega sveta, tako da nismo mogli dati na dnevni red te seje. Ponudba pa traja en mesec, tako da 

dejansko tukaj mi ne moremo čisto nič narediti. Gospod Homan. 

BOJAN HOMAN: Prav je, da se malo vrnemo v zgodovino, ker upam, da se bomo kaj naučili iz zgodovine. 

Vsi vemo, da, ko smo se osamosvojili in lastninili, smo v Slovenski demokratski stranki in pa Novi 

Sloveniji takrat bili naklonjeni, da se vso to premoženje odproda. Stranke levega pola, z LDS-om, SD-

jem, Zares-om, so nas poučevale, kako se družinske srebrnine ne prodaja. In kadarkoli smo rekli, 

prodajmo delnice Gorenjske banke, ki so bile bistveno boljše ponujene kot danes, je bil odgovor, da se 

družinske srebrnine ne prodaja. A glej ga zlomka, hudič je odnesel šalo in naenkrat Save ni več, 

Merkurja ni več, to so bili veliki partnerji, spomnite se trojčka Sava, Gorenjska banka, Merkur, veliki 

zavezniki, družinska srebrnina, premoženje, družinska tradicija, prosta delovna mesta. Danes ni ne 

Save, danes ni ne Merkurja in danes zabijamo že zadnji žebelj v krsto Gorenjske banke, tako imenovane 

kranjske banke, za kranjske podjetnike, za kranjske delavce, za kranjske obrtnike. Skratka, danes bomo 

žal iskali priložnost pri srbskem lastniku, ki pa, sem na koncu presenečen, ker sem zdajle iskal ponudbe, 

prej pri Gorenjski banki so bile daleč najslabše ponudbe, ta trenutek je pa zdaj tako rekoč že 75 % banka 

v srbskih rokah, so pa kar naenkrat bistveno boljši pogoji za kredite. To se pravi, da tujec sploh ni tako 

slab kot ste nam pred leti lagali, kako je vsa ta družinska srebrnina in kako morajo biti vse te firme v 

državni lasti. Žal zdaj vse skupaj hudič jemlje in na koncu se ravno tisto izkazuje kar smo mi govorili že 

pred 15 leti, smo imeli prav, čeprav nas je večina imela za bedake. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Nograšek. 

ROBERT NOGRAŠEK: Hvala lepa za besedo. Jaz sem se želel javiti zgolj kot ekonomist, ker poslušam 

tukaj raznorazne zadeve, vse za nazaj v ekonomiji. Seveda, delnice grejo gor in dol, tako kot so šle 

delnice bitcoinov, do 10.000 EUR in nazaj, tako gre vse ostalo. Tako da tukaj mislim, da sploh ni razprave 

o tem kaj bi mi lahko dosegli. Tukaj je lepo zapisano, da je razpon delnice dosegel najvišji nivo v zadnjem 

času, 298 EUR. Za vse tiste, ki nas pa zdaj poslušajo in mogoče gledajo po kakšnih televizijah, da ne 

bomo delali EPP-ja za sebe, iztisnjenje zelo enostavno pomeni, da če tisti, ki prevzema ponudbo, reče, 

mi bomo pa dokapitalizirali banko za 10 milijonov evrov, moramo mi v tem znesku s svojim procentom 

priti tudi zraven. In če ga nimamo, nas iztisne za toliko procentov v manjšinskem deležu. In tako se je 

iztisnilo vse delničarje. In zato mislim, da tukaj sploh ni potrebna nobena razprava okoli tega ali mi to 

prodamo ali ne prodamo. Zgodba je to, da potrdimo. Kdorkoli bi bil župan, ne glede na politično barvo, 

ne glede na politično zadevo, bi to stvar naredil. Ker to je stvar, ki je ???. Iz 0,33 % lastnine v neki 

delniški družbi nimaš početi kaj. In če ti nekdo sploh kaj ponudi, mu rečeš, ne bom rekel 'hvala', ker 

boste rekli, da sem se zahvalil nekomu iz preteklih let, ampak rečeš, sprejmem ponudbo in grem. Hvala 

lepa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Velov. 

IGOR VELOV: Hvala za besedo in hvala, Robi, za odgovor. Ravno to sem hotel vprašati, ali je bojazen oz. 

možnost in nevarnost, da nas iztisnejo, potem je verjetno racionalno to prodati in ne riskirati ničle. Če 
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pa nas ne morejo, potem pa jaz ne bi prodajal, ampak ne bom razlagal zakaj ne, ker je nepomembno, 

v kolikor to drži.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še gospod Stevanović.  

ZORAN STEVANOVIĆ: Najlepša hvala za besedo, dober dan vsem skupaj. Jaz se ne bi veliko zadržal pri 

teli prodaji, mi jo načeloma podpiramo, namreč dejstvo je, kakor je tudi gospod Nograšek rekel, iz nekaj 

klasičnih ekonomskih zakonov je dejstvo, sploh iz inflacijskih razlogov, da je denar danes več vreden 

kot bo čez nek čas. Dividende so pokazale tako sliko, da se ne bomo obogateli s temi delnicami, tako 

da sem prepričan, da je dobro, da jih prodamo. Mene pa bolj zanima za kaj bomo potrošili ta denar. V 

tem primeru govorite o odplačilu nekega dolga in me zanima točno katera postavka oz. kater dolg se 

bo na ta način odplačal. Jaz sem prepričan, da bi bilo bolj smiselno, da se ta denar naloži v neko novo 

investicijo. Gospod Homan je pred časom omenil nakup Globusa, spremembo Globusa v državni arhiv, 

to bi bil doprinos življenja Kranju in jaz mislim, da bi bila to bistveno bolj pametna zadeva. Se pravi, 

zanima me torej kam točno bo ta denar romal, da se ta denar ne bo izgubil nekje, kjer mu ni mesto. 

Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Kar se tiče nakupa Globusa, verjetno veste, da je bilo ob zadnji dražbi tisto zgornje 

nadstropje prodano, kar pomeni, da te celotne zgradbe ne moremo dobiti. Zdaj je še zadnja dražba, 

kjer se prodaja tisti del prvega nadstropja knjižnice, spodaj klet in čisto zgornji del, tako da tukaj bomo 

pač morali počakati kako se bo ta dražba razvila, potem bomo pa videli kako naprej. Kar pa se tiče tega 

denarja, kako se bo porabil, za karkoli bi ga porabili, je seveda treba sprejeti rebalans proračuna. Ta 

denar bo pač prišel na naš račun in ga bomo potem pač prerazporedili.  

MIRKO TAVČAR: Glede porabe denarja je sicer v gradivu napisano, ampak po zakonu se sredstva od 

prodaje finančnega premoženja smejo uporabiti samo za odplačilo glavnic, če ima občina dolgove. Tako 

da, tako kot je zapisano, porabljen bo za odplačilo dela glavnice obstoječih kreditov in toliko manjša 

zadolžitev v letošnjem letu. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Homan. 

BOJAN HOMAN: Samo toliko mogoče, pri Globusu. Zdajle me je Igor spomnil in ima prav, mi smo takrat 

cono starega Kranja potegnili tudi tukaj do Globusa in mislim, da imamo mi absolutno predkupno 

pravico na Globus, če pride do prodaje. Če nismo zamudili roka. Preverite, ker mislim, da zadeva drži.  

MATEJA KOPRIVEC: V stečajnem postopku nas je takrat stečajna upraviteljica pozvala in mi smo se 

opredelili, da nimamo zagotovljenih sredstev. To je to. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospa Kristan. 

SAŠA KRISTAN: Jaz bi samo kolegu Nograšku rada odgovorila, ker me to žre in moram povedati. Jaz sem 

na začetku povedala, da jaz nimam težav, da se ta zadeva proda, da sem pa imela določene pomisleke. 

Glede na to, da jaz pač nisem ekonomist, sem zato tudi vprašala in hvala vam za odgovor.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Velov. 

IGOR VELOV: Sicer smo zašli iz teme, ampak ni narobe, da to razčistimo. Samo to me zanima, ali je v 

obdobju, ko je stečajna upraviteljica pozvala občino za to in do izteka roka, bila vmes kakšna seja 

mestnega sveta?  

MATEJA KOPRIVEC: Na to pa jaz zdaj ne bi vedela odgovoriti.  

MATJAŽ RAKOVEC: Ampak to je bila dražba, ki je bila oktobra.  
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MATEJA KOPRIVEC: To je bilo lansko leto. 

MATJAŽ RAKOVEC: To je bilo oktobra, tako da tega odgovora vam tudi jaz zdaj ne morem dati, ker 

takrat nisem imel veze s tem svetom. Gospod Velov. 

IGOR VELOV: Ne gre za to, ker je gospa vodja Urada za splošne zadeve rekla 'mi smo se odločili' in me 

je to malo zmotilo. Tako kot jaz vem, da če je vmes seja mestnega sveta, da je potrebno mestni svet o 

tem vprašati. In mestni svet je tisti, ki pove ali lahko zagotovimo sredstva ali ne. Jaz zdaj okrog tega ne 

bi rad kompliciral, ampak ko smo to debato sprožili, me pa res zanima, ker mi je žal, da smo zamudili 

to priložnost. Pa ne da bi iskal krivca, samo da razčistimo.  

MATEJA KOPRIVEC: Če lahko samo pojasnim, če ni zagotovljenih sredstev, ne moremo uveljavljati 

predkupne pravice, ker je predpogoj, da so zagotovljena sredstva. Datumsko pa ne vem, ker bi morala 

to preveriti, kdaj smo bili pozvani, kdaj smo podali odgovor. 

IGOR VELOV: Jaz bom nehal o tem, ker ni točka dnevnega reda, pa bom mogoče to vprašal na kakšni 

drugi seji pri drugi točki.  

MATEJA KOPRIVEC: Je pa dejstvo to, da smo zdaj pri vsaki prodaji nepremičnin pozvani glede 

opredelitve do uveljavljanja predkupne pravice. To pomeni, da bi mestni svet odločal o stotih zadevah. 

Da bi samo zaradi tega sklicevali seje. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Gospod Stevanović. 

ZORAN STEVANOVIĆ: Gospa Koprivec, jaz se pa tukaj ne strinjam z vami. Absolutno podpiram Igorja, 

ker je to res kočljiva zadeva. Tale Globus stoji sredi Kranja in jaz mislim, da bi bila to izredno dobra 

investicija za nas. Dejstvo je, da če nismo mogli zagotoviti sredstev, da bi jih mogoče lahko dokazali z 

nekim pismom o nameri, ravno zaradi tega, ker bi prodajali delnice Gorenjske banke.  

MATJAŽ RAKOVEC: Ampak to je bilo oktobra.  

ZORAN STEVANOVIĆ: Saj ni važno, gospa je bila zaposlena oktobra.  

MATEJA KOPRIVEC: Če ni zagotovljenih sredstev, ne vem na kakšen način. Potem bomo odškodninsko 

odgovarjali, zato ker bomo podali nek interes, na koncu bomo pa rekli, da ne, da smo se samo hecali.  

MATJAŽ RAKOVEC: V redu. Gospod Homan. 

BOJAN HOMAN: Žal mi je, da se moram oglašati. Gospa Koprivec je bila zaposlena v prejšnjem 

mandatu, pod prejšnjo vlado, ki je trmasto delala in bila v določenih zadevah bolj trda kot pa milanska 

skala, če lahko tako rečem. V prejšnjih mandatih smo vsako prodajo in predkupne pravice dali na 

mestni svet pod premoženjske zadeve in smo se skupaj odločili ali uveljavljamo predkupno pravico ali 

pa ne. Tisti svetniki, ki ste bili notri, bi se to morali spomniti. Zakaj se to v prejšnjem mandatu ni delalo, 

ali se nam je to skrivalo ali pa smo se zavajali. Jaz sem pa to že večkrat vprašal, lahko rečem, da sem že 

dve leti nazaj govoril od Globusa in vsako leto to ponavljam, da je to dobra naložba in tudi večkrat sem 

v razpravah povedal kje se dajo sredstva dobiti. Če je stečajna upraviteljica poslala pobudo, bi lahko 

rekli, dajte nam na sejo, bomo zagotovili sredstva ali pa ne in bi se ta mestni svet odločil ali bomo šli 

prodajati premoženje, ali bomo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo, ali z najemom kredita ali 

karkoli. Ampak tega se ni naredilo. Vsa oblast je bila pa prej uperjena, ne da se kupi Globus, ampak ste 

nam vsiljevali tisto gnilo dvorano v tistem Delavskem domu. Za tisto ste pa našli denar in ste nas hoteli, 

po domače povedano, nategniti, da bi ga kupili, ampak k sreči, da so bili svetniki tako pametni, tudi če 

ste imeli koalicijo, da smo vas za par glasov preglasovali, da nismo kupili tiste traparije. Danes imamo 

pa dobro ponudbo in se izgovarjamo. Za tisto ste našli denar, za to ga pa ni bilo. In ne nas tukaj farbati, 
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da nekaj more biti in kaj ne more biti. Če je volja, če je ponudba, bi tukaj naredili razpravo, se odločili 

in bi denar našli, če bi ga hoteli.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospa Gunčar. 

BARBARA GUNČAR: Zdaj sem jaz v dilemi, ali je danes rebalans proračuna, ali se pogovarjamo o tem 

kam bomo denar dali, ali se pogovarjamo o eni točki dnevnega reda, ki je tukaj na mizi. Če se 

pogovarjamo o rebalansu proračuna, potem jaz sigurno ne bom za to, da se kupuje Globus, ampak da 

se denar da tja, kjer ga rabimo. To so lokalne skupnosti, to so ceste, to so druge zadeve, ne pa 

nakupovanje nepremičnin, kar naj bo stvar podjetništva in naj se financira iz drugih virov. Toliko. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Velov. 

IGOR VELOV: Res smo zašli, ampak ni čisto brez zveze, zato ker se je to smiselno nadaljevalo od tistega 

sklepa in tako naprej. Jaz nič ne rečem, da je sploh kaj narobe. Sploh ne rečem, da je kdo kaj narobe 

naredil, ampak morate razumeti, da če nisem dobil odgovora, sem naprej spraševal. In samo pojasnil 

bom zakaj. In bom potem nehal in se bom oglasil na upravi in mi boste razložili ali pa bom na naslednji 

seji dal vprašanje. Ampak gre za to, da kot se jaz spomnim, od leta 2002 naprej, ko je nekdo kupil, je 

občina imela 15-dnevni rok in vse stvari, ki so bile za občino zanimive, so nas izigrali, da so nam dali 

papir tako, da vmes ni bilo možno imeti seje. In takrat smo v mandatu 2006-2010 zaščitili mestno jedro. 

Mestno jedro ni kar tako nekaj, da mi odločamo. To je mestno jedro. In takrat smo cono potegnili do 

Stritarjeve ulice in mislim, na pamet govorim, da smo podaljšali rok na 60 dni. Mi imamo 60 dni pravico, 

da se zjasnimo. Vmes lahko skličemo sejo, župan skliče kolegij svetniških skupin in reče, ali smo za, ali 

bomo naredili rebalans, ali je to sploh možno. Še enkrat, ne iščem krivca, sploh nisem rekel, da je kaj 

narobe, ampak če smo nekaj zamudili, se dajmo iz tega kaj naučiti, da ne bomo naslednjič delali traparij. 

Meni ni noben problem tudi o stotih stvareh odločati.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še gospod Černe. 

JANEZ ČERNE: Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Glede Globusa, zdaj poteka tretja dražba glede teh 

prostorov. V prejšnjem mandatu smo vsaj trikrat odprli to temo glede Globusa, vendar nikoli ni bilo 

posluha za nek nakup. Zdaj je situacija taka, v prejšnjih dražbah nas je stečajna upraviteljica pozvala, 

sedaj pa preverjamo ali nas je v tej tretji dražbi stečajna upraviteljica pozvala glede predkupne pravice 

ali ne. Sicer z njihove strani je bil ustni odgovor, da so to naredili, ampak mi na upravi pa tega zaenkrat 

nismo prejeli. Tako da to še ugotavljamo. Je pa ena stvar, ki se jo je treba zavedati, da tudi če mi 

sprejmemo, da kupimo to nadstropje za, karikiram, 300.000 EUR, mi sprejmemo rebalans, potem pa 

na sami dražbi pride drugi ponudnik, dvigne za en evro in imamo mi problem in oni to kupijo. Tako da 

zadeva ni tako enostavna kot si tukaj nekateri predstavljajo. Če oni seveda niso poslali tega za 

predkupno pravico, bomo mi to poskusili uveljavljati in tudi pripeljati na mestni svet, če pa so, imamo 

pa tukaj problem. Se je pa treba zavedati, da oni to niso kupili v tretji dražbi, ki poteka zdaj, ampak so 

kupili v drugi dražbi, torej tisti iz prejšnjega mandata. Kaj se je pa takrat dogajalo in zakaj ni bilo interesa 

za nakup, čeprav je bila v mestnem svetu volja, boste morali pa vprašati kolega svetnika, ki ga danes 

tukaj ni z nami. Definitivno bomo probali videti kaj se da narediti glede nakupa Globusa. Jaz osebno 

mislim, če lahko kupimo celotnega, potem je to definitivno zanimivo za občino, če bomo pa morali 

kupovati po delih in se potem prerekati z ostalimi lastniki in imeti vsakič probleme s sofinanciranjem 

vsakokratne investicije, obnove, strehe, potem pa to ni več tako zelo smotrna zadeva za občino. Tako 

da tukaj je potrebno biti previden, kaj je bilo v prejšnjem mandatu, kaj je bilo v prejšnji dražbi in kaj 

poteka v sedanji dražbi. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še gospa Mihajlović. 
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NADA MIHAJLOVIĆ: Dober dan vsem. Malo bi speljala na nek drugi tir pogovor o tej banki. To je ena 

redkih bank v času, ko smo jih sanirali, ki se je sanirala sama. Ni bila ne ljubljanska, ne mariborska in ne 

katerakoli druga. To lahko govorim, ker sem bila varčevalka te banke iz mladih let. Res smo čakali dve 

ali tri leta na način po katerem so se odločili, da bodo sanirali stanje in tudi sredstva, ki smo jih imeli 

vezane ali varčevane v kakršnikoli obliki, na tri ponudbe odločili po kateri ponudbi bomo pač pričakali 

svoja pripadajoča sredstva. To se je zgodilo vsem Kranjčanom ali pa še širšemu pojmu Kranjčanov. Ne 

pa marsikateri drugi banki, ki so jim kar nacionalizirali in sanirali banko. Imamo ljubljansko in 

mariborsko, pa še kakšno. In mislim, da tukaj nekega problema iskati, zakaj iti oz. ne prodati, mislim, 

da proti koncu se izteka, sredstva so danes ali pa v tem terminu najbrž kakšen evro višja kot bojo potem 

v prisilni prodaji oz. nabavi v naslednjem obdobju. Tako da podpiram, da se prodajo delnice in da se s 

temi delnicami postori čim bolj ugodno, čim bolj racionalno. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Vidim, da ni več nobenega za razpravo, tako da zaključujem razpravo in 

dajem sklepe iz gradiva na glasovanje. Torej, prvič, da se sprejme posamezni program prodaje delnic 

Gorenjske banke d. d., Kranj, v lasti Mestne občine Kranj, št. 476-1/2019-2-45/01, z dne 26. 2. 2019, 

drugič, da se bodo sredstva kupnine porabila za redno odplačilo dela dolgov v računu financiranja, in 

tretjič, da Mestna občina Kranj proda delnice Gorenjske banke d. d., Kranj, ponudniku družbi AIK Banka 

a. d. po prodajni ceni v višini 298 EUR za delnico. Ugotavljam prisotnost. 27 prisotnih. Prosim za 

glasovanje. 25 za, 1 neopredeljen. S tem je sklep sprejet. Hvala lepa. S tem tudi zaključujem današnjo 

sejo.  

Seja je bila zaključena ob 16.50.  
 
Za zapisnik: 
Igor Kalabić 
 
 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 


