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Številka:    900-4/2021-10-401102 

Datum:      14. 4. 2021 

 

         

ZADEVA: Dobesedni zapisnik 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 14. 4. 2021 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 15 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Tokrat imamo sejo na daljavo. Nihče ni opravičil svoje odsotnosti. Po pogovoru sedaj z Mileno naj bi manjkal 

samo Boštjan Trilar. Milena, ali je to točen podatek? Okej. Jaz bi samo to rad povedal, da so mi napisali. Z nami 

imamo članico Nadzornega odbora Jeleno Vidovič, pa prisotne novinarje in sicer Peter Šalamun Žurnal24, Simon 

Šubic Gorenjski glas, Ana Jagodic Dolžan Radio Kranj, ter pa Romana Erjavec Radio Televizija Slovenije. Potem pri 

peti točki Odlok o javno zasebnem partnerstvu bosta z nami zunanja sodelavca in sicer Domen Naglič, direktor 

N-investa in pa Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno zasebno partnerstvo. Pri osmi točki bosta z nami, oziroma 

dajala pojasnila glede igralništva Klemen Čaleta in pa Domen Buček iz družbe Admiral d.o.o. Dodatno imam še 

sedaj, je poslana informacija na mail in sicer, da glede na dogovor s Petrom Šalamonom, da tiste svetnice in pa 

svetniki, ki bi želeli oddati izjavo za medije vezano na današnjo sejo naj kar pokličejo Tatjano Kocjančič ali pa 

napišejo e pošto, tako da bo Tatjana s Petrom potem uredila glede povratnega klica. Okej to je to. Gremo sedaj 

kar naprej in sicer najprej bomo ugotovili prisotnost, pa bi kar prosil za potrditev vaše prisotnosti. Sedaj. Če ima 

kdo težavo, naj prosim dvigne roko. Nima nihče vidim. To se pravi osemindvajset prisotnih in trenutno 

devetindvajset in še kdo? Okej devetindvajset od triintridesetih prisotnih. Ugotavljam, da je današnja seja 

sklepčna in oziroma mestni svet sklepčen. Glasovanje bo potekalo na daljavo v skladu s sto devetinsedemdesetim 

a členom Poslovnika. Sklepi so tako imenovane točke in tam bomo vodili razpravo in na koncu glasovali. Bodo pa 

vsa glasovanja vidna in saj to mi že kar obvladamo. Dodatno ste dobili gradiva po elektronski pošti danes in sicer 

imamo tukaj poročilo o izvršitvi sklepov štiriindvajsete redne seje in seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, odgovore na svetniška vprašanja in novo kar je, je pa dve zadevi, kadrovski zadevi. Točka e Mnenje 

h kandidatom za ravnatelja glasbene šole in pa f Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Janeza 

Puharja Kranj Center. Dajem na glasovanje sklep, da se  na dnevni red uvrsti točki e Mnenje h kandidatom za 

ravnatelja Glasbene šole Kranj in f Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj 

center. Glasujemo sedaj o tem predlogu. Najprej vašo prisotnost prosim. Enaintrideset prisotnih. Prosim, če 

glasujete, triintrideset. Če glasujete o omenjenem sklepu, kdo je za in kdo je proti. Še enega čakamo. Hvala lepa. 

Glasovanje zaključeno in vsi ste glasovali. Triintrideset za in ugotavljam, da je sklep sprejet. V redu. Potem 

dodatno gradivo je bilo še v točki šest Odlok o ustanovitvi amandmaji k šesti točki, Odlok o ustanovitvi skupne 

občinske uprave občin gorenjske. Gre za predlog in potem pa še dopolnitev k sedmi točki poslovni rezultati javnih 

zavodov. To je to. Odpiram razpravo na dnevni red in prosim za razpravo. Dvignite roko. Ni. Hvala lepa. Torej 

zaključujem razpravo in dajem v potrditev dnevni red, kot ste ga dobili in kot z dodatki, ki sem jih sedaj predstavil 

in to, kar smo tudi glasovali in devet točk imamo in najprej vašo prisotnost. Sedemindvajset. Osemindvajset. Okej 

odštevam pet, štiri, tri, dva, ena. Za ugotavljanje prisotnosti zaključeno. Prosim, če glasujete kdo je za ta dnevni 

red in kdo je proti. Od tridesetih. Hvala lepa. Vsi ste glasovali. Prosim za rezultate. Trideset za. To se pravi dnevni 

red je soglasno sprejet. V redu. Gremo točka ena. Potrditev zapisnika štiriindvajsete seje in pa poročila o izvršitvi 

sklepov. Bor Rozman, direktor mestne uprave prosim.  
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BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Evo. Lep pozdrav. Bor Rozman. Glede na dokument, ki ste ga tudi dobili, ugotavljamo, da so bili vsi sklepi izvršeni, 

oziroma objavljeni v uradnem listu ali poslani v objavo v uradni list ali pa severna vrata odlok, ki bo obravnavan 

drugo branje na današnji seji, tako da ugotavljam, da smo zadevo realizirali.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ima kdo kakšno pripombo na zapisnik? Ne. Razprava.  

 

MILENA (tehnična pomoč) 

Branko Grims.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Branko Grims prosim.  

 

MAG. BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Ja hvala. Vsem prav lep pozdrav. Moj namen je iti malo nazaj na tisto sejo konec poletja, ko smo obravnavali 

preprečevanje zlorab v zvezi z zaposlovanjem tujcev izven EU in bi se zahvalil vsem in to veliko zahvalo dal za 

sprejete sklepe in za državništvo, ki ga je pokazal mestni svet in občinska uprava ob obravnavi tega sicer ze lo 

občutljivega vprašanja. Seznanil bi vas, da je na tej osnovi bil sprejet sedaj nov Zakon o tujcih, oziroma novela 

zakona in pa novela Zakona o prijavi stalnega prebivališča, ki je ustrezen odgovor na vse tisto, o čemer smo takrat 

na seji govorili. Vprašanje kaj bi bilo sprejeto od tega in še od nekaterih drugih zakonov, če ne bi mi takrat kot se 

temu reče prebili led in vsem še enkrat hvala. Naredili smo nekaj dobrega za Kranj in nekaj dobrega za Slovenijo. 

Hvala vsem svetnicam in svetnikom in pa hvala tudi občinski upravi za odlično pripravljeno sejo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Brane. Smo veseli, da smo tudi na republiški ravni določene zadeve pomagali premakniti. Hvala. V 

redu še kakšna razprava? Ne. Hvala potem zaključujem in dajem sklep na glasovanje, da se potrdi zapisnik 

štiriindvajsete seje in pa poročilo o izvršitvi sklepov. Vaša prisotnost prosim. Enaintrideset, dvaintrideset. Okej 

gremo na glasovanje. Kdo je za in kdo je proti sklepu pod točko številka ena. Hvala lepa, vsi ste glasovali. Prosim 

za rezultat. Dvaintrideset za. Ugotavljam, da je soglasno sprejet ta sklep in gremo na kadrovske zadeve. Besedo 

predajam Janiju. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Ja živijo. Se slišimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se slišimo.  

 

JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Okej super. Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Prva točka pri kadrovskih zadevah je imenovanje 

predstavnikov v svet javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj. Imenovati moramo štiri kandidate v postopku 

evidentiranja so prišli štirje, štiri prijave in vse štiri smo sklenili imenovati in sicer Jure Bohinec, Stanislav 

Boštjančič, Iztok Jenko in pa Nataša Majcen. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Odpiram razpravo. Nihče. Okej v redu. Potem dajem na glasovanje, da se za predstavnike 

ustanovitelje torej nas Mestne občine Kranj v svet zavoda Gorenjski muzej imenujejo Jure Bohinec, Stanislav 

Boštjančič, Iztok Jenko in pa Nataša Majcen. Sklep začne veljati z dnem sprejetja na mestnem svetu. Ugotavljam 

vašo prisotnost. Dvaintrideset. Hvala lepa. Prosim, če glasujete o omenjenem sklepu. Okej vidim, da sta se dva 

izločila. Hvala lepa. Prosim za rezultat. Štiriintrideset. Enaintrideset za. Hvala. Torej sklep je sprejet. Iztoku in pa 

Nataši pa iskrene čestitke. Jani gremo na točko b.  
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JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Hvala. Pod točko b je imenovanje predstavnikov v svet javnega zavoda za Mestna knjižnica Kranj. Tukaj imenuje 

mestni svet štiri predstavnike ustanovitelja. V procesu evidentiranja se je prijavilo sedem kandidatov na podlagi 

kvot, ki jih še imajo svetniške skupine in smo prišli do kompromisa in sklenili predlagati Borisa Vehovca, Igorja 

Velova, Andrejo Vene in Bojana Verčiča, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Odpiram razpravo. Ni. Okej hvala lepa. Gremo kar na glasovanje. To se pravi za predstavnika 

ustanovitelja mestne občine Kranj se v svet zavoda mestne knjižnice Kranj imenuje Borisa Vehovca, Igorja Velova, 

Andrejo Vene in Bojana Verčiča. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu. Vaša prisotnost vidim, 

da že deluje. Petindvajset, šestindvajset. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Prosim, če glasujete. Okej hvala lepa. 

Triindvajset za. Ugotavljam, da je tudi sklep pod točko b soglasno sprejet in gremo na točko c. Mnenje o 

kandidatu za ravnatelja osnovne šole Matija Čopa. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Gre za tretji ponovljeni razpis za ravnatelja osnovne šole Matija Čopa Kranj in v procesu razpisa se je prijavil en 

kandidat. Ta prijavljeni kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Svet šole pa želi mnenje lokalne skupnosti. Mi 

smo to pogledali in imajo vse pogoje in zaradi tega predlagamo, da se Matiji Horvatu pozitivno mnenje h 

kandidaturi.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Jani. Torej gremo na točko c. Odpiram razpravo. Ne. Potem dajem na glasovanje, da damo mnenje h 

kandidaturi za ravnatelja osnovne šole Matija Čopa Kranj in to je Matija Horvat pozitivno mnenje. Vaša prisotnost. 

Okej hvala dvaintrideset. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prosil bil, da glasujete o tem sklepu. 

Devetindvajset. Okej hvala lepa. Zaključujemo devetindvajset za. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Gremo točka d 

osnovna šola Predoslje Kranj.  

 

JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Ja pod gre isto za mnenje lokalne skupnosti k prijavljenim kandidatom. Na razpis so se prijavili trije kandidati. Vsi 

izpolnjujejo zahtevane pogoje in to so Matija Horvat, Vesna Raket pa Janja Sršen. Komisija je sklenila dati vsem 

pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej odpiram razpravo. Ni razprave. Gremo na glasovanje in to se pravi mnenje kandidature za ravnatelja, 

oziroma ravnateljico osnovne šole Predoslje, Matija Horvat, Vesna Raket in pa Janja Sršen. Damo pozitivno 

mnenje.  Vaša prisotnost. Dvaintrideset. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti in prosim, če glasujete. Še eden, 

ne. Okej torej zaključujemo tudi glasovanje. Prosim za rezultat. Enaintrideset za. Tudi ta točka soglasno sprejeta. 

Hvala lepa. Gremo naprej. Mnenje Jani točka e.  

 

JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Točka e je mnenje o kandidatih za ravnatelja, oziroma ravnateljica glasbene  šole. Podobno kot pri prejšnjih 

dveh primerih. Svet zavoda nas je zaprosil za mnenje lokalne skupnosti. Prijavila sta se namreč dva kandidata, 

oba kandidata izpolnjujeta vse pogoje. Komisija pa je sklenila, da naj mestni svet, da predlagamo mestnemu 

svetu, da da pozitivno mnenje h kandidaturam Petri Mohorčič in pa Branislavu Rauterju za ravnatelja, oziroma 

ravnateljico glasbene šole Kranj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Jani. Odpiram razpravo. Ni nikogar. Potem ugotavljam vašo prisotnost za točko e. devetindvajset. Pet, štiri, 

tri, dva, ena. Hvala lepa. Prosim, če glasujete. Devetindvajset, še eden. Bo, ne bo? Okej zaključujemo tudi z 

glasovanjem. Prosim za rezultat. Devetindvajset za soglasno sprejeta tudi mnenje pod točko e. Še točka f. Jani 

prosim.  
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JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja)  

Točka f je imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja. Na prejšnji seji je bila ta točka umaknjena in sedaj uprava je 

stopila v kontakt z vodstvom šole in prav tako z vami svetniki. Nekako je bilo pač predvideno, da ustrezne podpore 

predlagana kandidatka ne bo dobila in zato je umaknila svoje soglasje. Uprava je sklenila predlagati tudi potem 

novega kandidata in ta kandidat ima tudi podporo vodstva šole in sicer Klemen Markelj. Naša komisija je to 

obravnavala in po burni debati je z glasovanje tri proti dva podprla kandidaturo Klemna Markelja. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Dva sta se prijavila. Zoran prosim.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik)  

Najlepša hvala za besedo župan. Lep pozdrav vsem skupaj. Tukaj bi jaz rad samo obrazložil naš glas. Mi proti 

gospodu Marklju pravzaprav nimamo nič, bomo pa glasovali proti. Glasovali bomo proti, ker zadeva ni bila 

izvedena tako kot bi morala biti. Mi smo predlagali, oziroma jaz sem predlagal komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja naj razmislijo o imenovanju kandidatke gospe Ingrid Klemenčič, ki jo je zaradi njenih 

kompetenc in pa zaradi njenega znanja, izkušenj, strokovnosti predlagala strokovna javnost in točneje svet 

zavoda osnovne šole Simon Jenko in potem vodstvo šole in pa zaposleni v tej šoli. Na žalost se je predsednik 

komisije odločil, da tega predloga ne bo upošteval, ampak so včeraj pač vsi tega Marklja. Sedaj jaz ne vem zakaj 

bi to storili in zakaj bi nekdo hotel, da politika še enkrat vnovič povozi stroko in ni mi jasno. Deluje mi kot neko 

maščevanje SD-ja gospe Klemenčič zaradi tega, ker pač ni bila gospa Zukanović imenovana. Tega pač otrokom, ki 

bodo obiskovali osnovno šolo center ne smemo narediti in tako da mi smo tukaj absolutno proti in podpiramo 

najbolj strokovno kandidatko. V tem primeru to je gospa Klemenčič. Njena strokovnost in pa izkušenost in 

primernost za tako funkcijo, je pa jasno videna iz tega, da naj bi po njenih besedah, ki jih je danes poslala preko 

maila vsem članom komisije. Pri čemer je povedala, da je njen načrt nadaljnjega razvijanja osnovne šole center v 

resnici bil poslan gospodu Marklju in da ga je naknadno on prikazal kot svojega. Sedaj jaz ne vem, če je to res ko 

je bilo pač danes napisano, ampak ne vidim razloga zakaj ne bi bilo glede nato, da se je na vrat na nos iskalo 

novega vršilca dolžnosti. Tukaj bi bilo še enkrat prav, da mestni svet zavrne ta predlog in da regularno obravnava 

še en predlog, ki je bil tudi kronološko prej dan komisiji in da se odloča o kompetentni vršilki dolžnosti v temu 

momentu. Tako da mi bomo pač proti zaradi tega, ker sledimo stroki, sledimo zaposlenim, sledimo željam šole in 

tole sedaj adhok imenovati nekoga samo zato, da ne bi bila gospa Klemenčič iz čisto nekega principa in to je 

sporno in ni prav. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Zoran. Gremo naprej. Saša  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Dober dan. Hvala za besedo. No jaz bi tukaj obrazložila pač svoj glas. Jaz tako kot je Zoran rekel gospoda Marklja 

ne poznam in ne poznam osebno niti gospo Klemenčičevo in gospo Zukanovićevo. Vendar sem bila že od vsega 

začetka na strani pač stroke in profesionalnosti, kar je izkazala tudi z svojim delom in načrtom dela gospa Ingrid 

Klemenčič. Zato bom danes tako kot sem na komisiji glasovala tudi na svetu. Pač ne spreminjam svojih stališč in 

bom pač glasovala proti. Nič osebno proti gospodu Marklju. Bi pa želela še, da svetniki se seznanijo s pismom 

glede Ingrid Klemenčič in zato ga bom sedaj prebrala in ni dolgo in se mi pa zdi prav, da tudi ostali svetniki pač 

slišijo kaj je gospa Klemenčičeva napisala. Spoštovani gospod župan, podžupani, člani komisije za mandatna 

vprašanja. Šola center kot podružnica šole Osnovne šole Simona Jenka Kranj je v zadnjih letih skozi različne 

projekte, razvoj, vključevanje šolske klime, ter profesionalno in osebno opolnomočenje zaposlenih postala 

odlična šola. V njen razvoj niso vlagali samo zaposleni, starši in učenci. V razvoj šole sem s svojo strokovnostjo, 

odnosom do dela in spoštovanjem strokovnih paradigem, ter upoštevajoč spremembe družbenega konteksta 

veliko doprinesla tudi sama. Šola ima odlične nastavke, da postane paradni konj tudi v slovenskem prostoru in 

ker je dobila s prenovo, v katero je vtkano tudi veliko ur mojega dela in znanja odlične pogoje dela in je to še 

dodana vrednost pri nastanku samostojne šole. Spoštujem, da je občinska politika tista, ki nastavi 

kompetentnega človeka, ki bo šolo kot samostojno postavil na trdne temelje. Čeprav je izgledalo naravno, da bo 
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to moje delo mi je po vseh nastalih zapletih jasno, da podpore pri vas kot ustanovitelju nimam. Imam pa visoko 

mero samospoštovanja, etičnosti in moralne drže, da se nad dejstvo, da sem nezaželena in brez podpore mestne 

oblasti za vodenje novonastale šole profesionalno odzovem. Vem, da bi šolo vodila dobro, kar mi izkazujejo tudi 

kolegi in starši, ki mi dnevno pošiljajo pisma podpore. Pravzaprav ste to na nek način potrdili tudi vi, saj je bil 

načrt dela, ki sem ga pripravila za mesece priprave šole za samostojno pot očitno dovolj dober, da ste ga poslali 

vašemu novemu kandidatu kot podlago za pripravo svojega načrta. Spoštovani vsem, ki ste v tem času podpirali 

mojo strokovnost, verjeli v delavnost in znanje na področju vodenje se iskreno zahvaljujem. Čeprav svojega 

znanja in kompetenc ne bom udejanjila v šoli center pa bom morda nekoč tam, kjer znanje nekaj velja in je 

cenjeno. Sicer pa kdo ve kaj prinese razpis, ki je javen in dostopen za vse, ki imajo, imamo ustrezne pogoje. Želim 

vam vse dobro, magistra Ingrid Klemenčič. Toliko z moje strani. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Saša. Jani je naslednji v vrsti. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hotel sem še dodati. Včeraj zjutraj je imel predlagani kandidat sestanek z vodstvom šole in to vključuje tudi 

gospoda Marklja. Zahteva zato dodatna je bila, če ga vsi skupaj podprejo v tem, da potem bo sprejel VD in če ne 

ne in potem se mu pa na tem sestanku vsi štirje dali podporo, tako da podporo vodstva šole ima. Jaz ne vem kje 

so sedaj prišle te govorice, da naj bi pri njegovemu programu šlo za plagiat. Absolutno ni njegov plan dela je na 

petih straneh in če ima podoben plan dela gospe Klemenčič, je neki alineji na dveh straneh zavedenih po mesecih. 

Medtem ko je gospod na pet in pa tudi bolj razdelan in se strinjam in to tudi jaz si želim, da  bo gospa Klemenčič, 

čeprav je v tem trenutku mogoče užaljena, ker te podpore s strani vodstva nima. Definitivno ima našo podporo 

in tudi upam, da bo ona naslednica in to ustrezna naslednica gospoda Planinška na matični šoli, ki gre v penzijo 

decembra letos in bo tudi v tistem času se pravi tri mesece prej nekje v oktobru bo razpis in upam, da se bo tja 

prijavila, ker si želimo, da bi tudi ona nadaljevala na matični šoli. Evo hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Gremo naprej. Igor ima razpravo. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja hvala za besedo. Sedaj čakajte samo, da jaz ne vem ali mogoče bo celo tudi kamero to vklopilo. Ja, jaz najprej 

moram reči, da sem zelo razočaran, da eno tako nedolžno v.d. za nekaj mesecev, ki je pravzaprav samo priprava 

terena, da začne šola delovati in ključno je, da začne šola delovati in da dobi vodstvo s polnimi pooblastili postalo 

tako politično vprašanje in pa neke vrste politični plen ta funkcija. Tukaj predlagatelj, oziroma vodstvo občine 

mora prevzeti odgovornost in to ni prvič. Ni prvič in bolj kot to, da ni prvič me moti to, da se kar naenkrat ta logika 

predlagateljev zelo spremeni in spomnite se knjižnice ko je bil zunanji kandidat dober, kar so priznali tudi vsi člani 

sveta in nedvomno se je izkazal s svojim preteklim delom, da je dober vodja in bi bil dober direktor, ampak je 

argument bil dajmo notranjega saj ga vsi podpirajo in so seveda zamerili ko je nekdo rekel seveda hočejo 

notranjega in zato, da so v coni udobja in treba je prinesti pogled od zunaj in tako naprej. Seveda sedaj smo 

obrnili ta pogled. Sedaj pa naenkrat ko notranji v osnovni šoli Simona Jenka želijo v osnovni šoli center imeti 

notranjega in ima sto procentno podporo je pa fino nekoga od zunaj, ker so oni v coni udobja. Ampak toliko, da 

to ne bo izpadlo, da je od užaljenosti. Samo hočem odpreti oči in povedati, da se vedno vse vrne in tudi pri 

kadrovanju. Sedaj pa kako sem razmišljal in zakaj sem zjutraj kot član glede nato, da so se trije člani pred mano 

javili podprl Klemna Marklja. Zato, ker je gospa Zukanović odstopila, gospa Klemenčič je pa poslala eno pismo iz 

katerega sem razbral, da je nezadovoljna s to politično kuhinjo in da se je noče iti in se nekako zmagoslavno 

umika iz te bitke. Vendar vojne ne predaja, ampak pove zelo jasno, da bo kandidirala in da po vsej verjetnosti bo 

dobila podporo in glede nato kako je svet osnovnih šol sestavljen pet plus tri pluse tri in to verjetno je tudi uspelo. 

Sedaj pa kaj je mene vodilo in kaj osebno bi jo jaz tudi seveda podprl in razumem, da tukaj se nekako umika in 

najslabše, kar bi bilo bi pa bilo, da bi dobra kandidatko danes dali, da jo mestni svet ne bi podprl in potem je 

obupala tudi od kandidature za pet let in no potem sem danes pragmatično to je bila nenazadnje edina izbira 

glasoval Klemnu Marklju. Zakaj? Zato, ker je neke vrste volk sit in koza cela in je notranji in naj bi bil usklajen in 

kot ga poznam jaz sposoben, da bo v teh dveh, treh mesecih pripravil stvari do te stopnje, da bo zavod začel 
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delovati in da bo izbran nov direktor, oziroma da bo šlo do razpisa in ni imel kaj za očitati in predvsem pa me to, 

kar vam bom sedaj povedal najbolj skrbi. Dokler se mi takole ali pa se vi prepucavate kdo bi bil nam čas mineva 

in če danes ne bomo potrdili enega in jaz ne vem kako bo, če ga ne bi potrdili njega ali pa se bo KMVI moral 

sestati. Ta postopek mi ni popolnoma jasen, ker prvič je na tak način, da ne gre za neko klasično evidentiranje in 

če bo to na naslednji seji, glejte mi izgubljamo čas, namesto da bi se ta čas ukvarjali z zavodom in zato, da bi 

prvega septembra otroci šli v šolo so vsi skupaj otroci in starši tarča nekih političnih igric kdo je bolj užaljen in pa 

kdo bo koga postavil za tri mesece. Tako da res, res sem v zagati kako tukaj glasovati. Po eni strani mi je težko, 

da bi sedaj bil proti, ker sem povedal zakaj sem bil za na KMVI in po drugi strani pa je vse to skupaj zelo grdo. 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Ja jaz sem hotel samo narediti, da se pojasni kandidata v mestni knjižnici je predlagal svet zavoda in ne mestni 

svet in povedal bom pa pojasnilo za Igorjevi razpravi.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Jani. Okej. S tem zaključujemo razpravo in dajem na glasovanje to točko f. Najprej ugotavljam vašo 

prisotnost. To se pravi glasujemo o tem, da za vršilca dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj 

imenujemo Klemen Marklja, ki opravlja vse naloge. Sedemindvajset jih bo glasovalo. Odštevam pet, štiri, tri, dva, 

ena. Hvala lepa. Prosim, če glasujete. Štiriindvajset, še kdo petindvajset. Dobro. Hvala lepa. Zaključujemo 

glasovanje. Sedemnajst za, osem proti. Hvala lepa tudi ta točka, ta sklep je sprejet. Jani hvala lepa. Gremo naprej. 

Točko tri premoženjske zadeve. Začnemo s prerazporeditvijo sredstev in sicer Marko Čehovin vodja urada za 

gospodarske dejavnosti in promet. Marko prosim. Malo težav izgleda. Marko.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Halo se slišimo. Ja pozdravljeni. Evo samo, da odprem še gradivo. Se pravi, gre se za prerazporeditev sredstev iz 

se pravi za potrebe komunalne infrastrukture Mlaka pri Kranju za ureditev javne razsvetljave in to je vsebinska 

zadeva v višini sto deset tisoč evrov. Prerazporedili pa bi se iz NRP obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, 

štirideset tisoč pa iz NRP trajnostna mobilnost v Kranju v višini sedemdeset tisoč. Dejstvo je, da pri projektu je 

prišlo še do dodatnih zadev in dodatnih želja tudi občanov in dodatnih cenitev in za pokritje teh dodatnih stroškov 

in zato, da bo javna razsvetljava v Mlaki do konca zgrajena, se predlaga se predlaga ta sklep o prerazporeditvi 

sredstev. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Vse tri komisije se strinjajo, oziroma niso imele pripomb, oziroma so se seznanili in zato odpiram 

razpravo. Boštjan prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (mestni svetnik) 

Ja lepo pozdravljeni. Samo zanima me, ker kakor se spomnim projekta in pa tudi ko smo pridobivali evropska 

sredstva je bila javna razsvetljava že vključena v osnovni projekt in mislim, da je bilo pokrito vse tisto, kar je bilo 

površin in ne razumem kjer so se tukaj pojavile dodatne potrebe in pa bi samo prosil bolj konkretno kje točno se 

bo sedaj ta razsvetljava delala, da prej ni bila predvidena. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Boštjan. Marko boš prosim dal obrazložitev.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja pozdravljeni. Se slišimo. Ja sem se tudi na to pripravil tako, da. Ja v bistvu je tako no. V načrtih ni bilo predvideno 

cevenje ulic in to je sedaj glavni problem bil, ki se na novo asfaltirajo a ne in niti ni bila predvidena izvedba 

kabelske kanalizacije na območju obdelave, kjer je bil v tleh za javno razsvetljavo kabel in zato se nam zdi smiselno 
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in gospodarno, da se na novo asfaltira in na novo prekoplje in da se tudi cevi. Ta cevitev je bila narejena potem, 

ampak javna razsvetljava, ampak potem se je pa ustavilo na sami postavitvi same javne razsvetljave zaradi teh 

dodatnih stroškov cevitve. Ker je veliko bolj smiselno, da se vse cevi, ker je smiselno in ne da se potem naknadno 

razkopava in sedaj, da se projekt dokonča in da se tudi javna razsvetljava dodatno montira.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Marko. Boštjan, če vidim, da nisi. Aha Boštjan prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (mestni svetnik) 

Ja bom pač gospodu Čehovinu verjel na besedo. Skeptičen pa sem zato, ker sem v tistem času ko sem bil župan 

izrecno naročil, da naj se jaški in kablovje pripravi za čisto vse, kar obstaja pa kar bo še v naslednjih sto letih 

tehničnega prišlo, ampak okej, ker nisem podrobno seznanjen z dokumentacijo bom gospodu Čehovinu verjel. 

Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Boštjan. Še naprej razprava. Ni. V redu. potem zaključujemo to točko z glasovanjem. Najprej vašo 

prisotnost. Glasujemo o tem, da se sto deset tisoč prerazporedi nad komunalno infrastrukturo Mlaka pri Kranju. 

Šest, sedemindvajset, osemindvajset. Osemindvajset prisotnih, devetindvajset, trideset. Odštevam pet, štiri, tri, 

dva, ena. Hvala lepa. Prosim, če glasujete o tem sklepu. Šestindvajset. Okej odštevam pet, štiri, tri, dva, ena. 

Sedemindvajset za. Hvala lepa. Sklep je sprejet. Gremo potem pod točko b Mateja Koprivec izbris javnega dobra.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Lep pozdrav. Bom delila ekran. Evo upam, da se vidi. Predlagamo izbris zaznambe javnega dobro na nepremičnini 

v katastrski občini Klanec v izmeri sedemnajst kvadratnih metrov, ki jim v naravi predstavlja funkcionalno 

zemljišče, oziroma dvorišče in izvzem iz javne rabe pa se predlaga zaradi prodaje in za funkcionalne zaokrožitve 

stanovanjskega objekta. Krajevna skupnost se strinja z vzemom iz javne rabe in pa prodajo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Mateja. Tudi vse tri komisije se strinjajo s seznanilom, oziroma nimajo pripomb. Odpiram razpravo. 

Razprave ni, torej gremo na glasovanje. Najprej vaša prisotnost.  

 

MILENA BOHINC (tehnična pomoč) 

Igor Velov se je prijavil.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Aha pardon sedaj šele. Okej Igor prosim.  

 

MILENA BOHINC (tehnična pomoč) 

Sedaj je pa umaknil.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Sedaj je pa umaknil. Okej. Torej vaša prisotnost. Sedemindvajset. Okej pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Prosim, 

če glasujete. Osemindvajset. Še eden, če bo glasoval. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Sedemindvajset za. 

Ugotavljam, da je sklep pod točko b sprejet. Točka c spet izbris zaznambe javnega dobra. Mateja prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Predlagamo izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini v katastrski občini Kranj. Gre za zemljišče v izmeri 

dvesto osemindvajset kvadratnih metrov. V naravi pa predstavlja to zemljišče v območju zazidalnega načrta šolski 

center Zlato polje. Izvzem se predlaga zaradi prodaji na javni dražbi skupaj z štirimi ostalimi zemljišči, krajevna 

skupnost pa se z izvzemom in pa prodajo strinja. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Hvala lepa Mateja. Odpiram razpravo. Tudi tukaj so komisije podobno kot zgoraj se seznanile in nimajo pripomb 

in se strinjajo. Hvala. Torej gremo na glasovanje. Vaša prisotnost prosim. Osemindvajset. Pet, štiri, tri, dva, ena. 

Devetindvajset. Prosim za glasovanje. Še dva. Okej. Zgleda, da ne bo še en glasoval. Pet, štiri, tri, dva, ena. 

Glasovanje zaključeno. Osemindvajset za. Hvala lepa. Tudi točka e sprejeta. Sedaj gremo na točko d, načrt 

razpolaganja Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Pozdravljeni še enkrat. Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in sicer za dve 

zemljišči v katastrski občini Klanec v skupni izmeri petinšestdeset kvadratnih metrov. Zemljišči v naravi 

predstavljata dvorišče, prodaja se zaradi funkcionalne zaokrožitve zemljišča na sosednji parceli. Ocenjena 

vrednost je osem tisoč šesto petindevetdeset evrov. Oziroma sto triintrideset celih sedeminsedemdeset evrov 

po kvadratnem metru. Krajevna skupnost pa se s prodajo strinja. Nadaljnje predlagamo dopolnitev načrta 

razpolaganja še s petimi zemljišči v katastrski občini Kranj. Gre za zemljišče v skupni izmeri tisoč šesto 

devetintrideset kvadratnih metrov. V naravi zemljišča, se zemljišča nahajajo na območju zazidalnega načrta Šolski 

center Zlato polje. Prodajala se bodo na javno dražbi, ocenjena vrednost pa je dvesto sedeminštirideset tisoč 

evrov, oziroma sto dvainšestdeset celih šestdeset evrov po kvadratnem metru. Krajevna skupnost pa se s prodajo 

strinja. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Mateja. Odpiram razpravo. Vse tri komisije so se seznanile in nimajo pripomb. Ja prosim Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Jaz bi tukaj rada imela samo še eno malo dodatne obrazložitve pri prejšnji za Klanec. Ali je to 

isto, ista zadeva kot smo mi potrjevali prejšnjo, oziroma ali gre tukaj za privat hiše ali so to ne vem. Bi prosila, da 

se da malo več razlage. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ali to je pod točko b.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Ja v bistvu sedaj, če se vrnem najprej bi v bistvu za eno zemljišče ste prvotno sedaj že potrdili. Izvzem iz javne 

rabe za drugo je bil že ta izvzem že pred časom narejen in tako da je razpolaganje možno, kar je pa treba, da 

zemljišče lahko prodamo je treba še uvrstitev v načrta razpolaganja in zato smo pač na tej seji še to naredili. Gre 

pa za zemljišče, ki tako v naravi praktično, če predstavlja dvorišče k tej stavbi in tudi cesta je ustrezno odmerjena 

in tako da ne vidimo ovir za prodajo.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Aha hvala lepa. Ali je to privatna hiša ali je to blok ali. Hvala.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Privatna hiša je to.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej Saša hvala. Gremo naprej Igor. Sedaj smo pri točki d, če jaz prav mislim a ne Igor.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja ne jaz sem sedaj malo zmeden, ampak mislim, da je točka d in ni pa ekranu prava točka. Je treba premakniti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Mateja ali daš točko d prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Če prav vem smo sedaj pri točki za katero danes dvakrat obkrožamo. Enkrat, da jo izvzamemo iz javnega dobrega 

in enkrat, da dopolnimo.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Je sedaj dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. To je to.  

 

IGOR VELOV (Lista za razvoj Kranja) 

Ja razumem. Najprej smo jo izvzeli iz javnega dobro in sedaj bomo dopolnili program razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem zato, da bo narejen končni sklepni korak, da se bo to prodalo na javni dražbi. Ali sem prav razumel?   

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Ja pravilno. Ali se ne slišimo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja pravilen zaključek ste naredil Igor.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Okej sedaj pa vprašanje moje, če smem, če me slišite. Vprašanje moje je ali ni tukaj zelo blizu severno obvoznice 

in druga stvar ali je tukaj in čigav interes je, da tukaj kupi, ker jaz ne vidim, da občina ta denar rabila ali je zadaj 

nek projekt, ki je v interesu občine in zakaj pravzaprav. Ali si je nekdo rekel jaz bi to rad imel in bomo prodal ali 

je zadaj neka zgodba, ki je v interesu občine, da ima nekaj več koristi kot to, da bo eden kupil zemljo?  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Ne to zemljišče prodajamo na podlagi vloge lastnika nepremičnine dvesto enaindevetdeset Klanec. V bistvu to je 

ta objekt.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mateja jaz mislim, da Igor govori o točki d. A je tako Igor.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja o točki d. Umaknite to tukaj. To mi je jasno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mateja zamenjaj to stvar s točko d, da to vidimo.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

To je drugi del točke d. Se opravičujem. To je namenjeno pač za  izgradnjo.  

 

IGOR VELOV (Lista za razvoj Kranja) 

Ja sedaj ste mi odgovorili kaj je namembnost. Zanima in to je, kaj je nekdo rekel jaz bi to rad kupil. Okej ampak 

kaj je lastnik sosednjih zemljišč ali bo tukaj nekaj naredil ali bo koga zaposlil. Ne vem v čem je logika, da to 

prodajamo zato, ker to je potencialno zanimivo zemljišče.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Saj zato, ker je pač potencialno zanimivo zemljišče, ga prodajamo na javni dražbi. Sedaj ko bo interesentov več 

ga bomo prodali tistemu, ki bo ponudil večjo ceno.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 
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Dobro ne bom kompliciral in spraševal, ampak nisem dobil odgovora tako kot sem hotel. Dobro nič hudega. V 

redu je.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej še kdo? Hvala. Potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje še to točko d, da se sprejme dopolnitev 

načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Vaša prisotnost prosim. Sedemindvajset. Osemindvajset 

prisotnih. Okej v redu. Prosim, če glasujete. Sedemindvajset. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Glasovanje 

zaključeno. Sedemindvajset za. Okej točka d in s tem tudi točka tri zaključene. Gremo naprej zaključni račun 

proračuna mestne občine Kranj za leto 2020. Mirko prosim.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Očitno bom moral vse ugasniti, da vam predstavitev dam gor in pa ne vem, če je to to.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja Mirko ne vidimo še predstavitve.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ja saj to se mi čudno zdi. Sedaj imam spet probleme z ekrani. Hop. Ali vidite že? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ne. Sedaj pa bo, ampak tako nekam oddaljeno vse skupaj. Evo sedaj pa bo.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ali tole vidite sedaj. Okej. Torej prvo vprašanje smo vsi zdravi. Upam. Torej pred nami je zaključni račun za 

preteklo leto za leto 2020. Pripravljen je na podlagi zakona o javnih financah, ki v osemindevetdesetem členu 

pravi, da župan mora mestnemu svetu, oziroma občinskemu svetu predložiti zaključni račun proračuna do 

petnajstega aprila, kar je naš župan tudi storil. Pripravljen je na podlagi navodila o priprava zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna in pa s pomočjo priročnika za pripravo proračunskega računa občinskega 

proračuna, ki ga je izdalo ministrstvo za finance. Če gremo, kar na naslednji slide. Iz tega se vidi tako struktura 

samega zaključenega računa kot osnovni podatki. Ob sprejemanju proračuna ob letu 2019 smo predvideli za štiri 

cele, da bo na računih proračuna na dan enaintrideseti dvanajsti 2019 ostalo za štiri cela sedem milijona evrov 

likvidnih sredstev in po zaključnem računu za leto 2019 je bilo ugotovljeno, da je na računih skoraj devet cela 

devet milijona evrov likvidnih sredstev in prihodkov smo sprejetem proračunu za leto 2020 načrtovali za slabih 

enainsedemdeset  pa pol milijona evrov. Realizacija je dosežena v višini slabih enainšestdeset milijonov evrov. 

Odhodkov in drugih prejemkov smo planirali za dobrih sedeminosemdeset milijonov evrov. Realizacije je dobrih 

oseminšestdeset milijonov in pa pol. Predvidena je bila zadolžitev do višine enajst milijonov tristo tisoč evrov. 

Zadolžili smo se z prihodki v višini tri milijone sto tisoč evrov. Ob sprejemanju proračuna v letu devetnajst za leto 

2020 smo predvideli, da bo na koncu leta 2020 na računih ostalo štiristo dvainštirideset tisoč evrov. Po tem 

zaključnem računu pa ugotavljamo, da jih je in da je teh likvidnih sredstev na računih za pet milijonov tristo 

enainšestdeset tisoč evrov. Če pogledamo v skupne odhodke, sem rekel so bili realizirani v višini dobrih 

oseminšestdeset celih šest milijona evrov in je bilo za dvainštirideset milijonov, dobrih dvainštirideset milijonov 

tekočih odhodkov in tekočih transferjev brez investicijskih projektov. Planirali smo teh odhodkov za dobre tri 

milijone več v sprejetem proračunu. Investicijski odhodki in investicijske transferji, oziroma načrti razvojnih 

programov je bil v sprejetem proračunu predviden v višini dobrih enainštirideset cela osem milijona evrov. 

Realiziran je v višini šestindvajset celih pet milijona evrov. Če gremo na hitro skozi samo osnovne podatke v 

prihodkih lahko ugotovimo, da so davčni prihodki realizirani v višini dva milijona pa pol večjem znesku od 

predvidenega v proračunu. Bistven del več kot dva milijona pade na dohodnino, ki je bila ob sprejemanju 

proračuna pač planirana po takrat znanih podatkih s strani države. V letu 2020 se je dvignila, ministrstvo za 

finance je poslal nove izračune primerne porabe in pa tudi prihodke iz naslova dohodnine. Nedavčni prihodki so 
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realizirani v znesku dobra dva cela tri milijona nižjem znesku od predvidenega v sprejetem proračunu in bistven 

izpad je na komunalnih prispevkih in če se spomnite smo na projektu rekonstrukcija savske ceste, ki smo ga 

naknadno uvrstili v proračun za leto 2020 in enaindvajset in pod dva milijona na letni ravni in na drugi strani smo 

pa planirali po dva milijona prihodkov iz naslova komunalnega prispevka, ki v lanskem letu še ni bil realiziran. Še 

transferni prihodki. Planirali smo jih skoraj dvajset milijonov in pa pol evrov. Realizacija je v višini dobrih devet 

celih šest milijona evrov in torej je realizacija nižja za skoraj enajst milijonov evrov. Če pogledamo samo še 

odhodke. Od skupaj oseminšestdeset milijonov pa pol odhodkov jih je bilo brez NRP-jev se pravi brez NRP-jev se 

pravi tekočih odhodkov in tekočih transferjev je bila realizacija v višini dobrih dvainštirideset milijonov. 

Investicijski projekti načrta razvojnih programov so pa realizirani v višini šestindvajset milijonov pa pol. se pravi 

realizacija tekočega dela proračuna je nekje v višini triindevetdeset, triindevetdeset procentov in NRP-jev pa 

triinšestdeset. Če pogledamo to primerjavo za preteklih devet let vidimo, da je realizacija brez NRP-jev nekje na 

vrhu povprečja teh devetih let in realizacija načrta razvojnih programov je pa mislim, da četrta v zadnjih devetih 

letih in s tem, da v letu  2013 in pa 2015 sta bila v septembru, oziroma juniju sprejeta rebalansa proračuna. Se 

opravičujem. Seveda sedaj nas zanima, kje so ti izpadi odhodkov in zakaj niso realizirani in to je en kratek pregled 

in če pogledamo samo postavke, par teh postavk in vrtci recimo, kranjski vrtci postavke sto dvajset – tristo ena 

in pa vrtci sto dvajset – dvesto ena gre v bistvu za posledico te korone in namreč v vrtcih je bilo vključeno manjše 

število otrok od predvidene v sprejetem proračunu. Na postavke dvesto dvajset, dvesto tri materialni stroški in 

cestna dejavnost je ne realiziranega dela skoraj za dvesto trideset tisoč, oziroma dobrih dvesto trideset tisoč 

evrov, kar je posledica nižjih stroškov zimske službe zaradi mile zime v jesenskih mesecih. Če pogledamo še ne 

vem na primer plačilo obresti iz financiranja. Planirali smo jih v višini tristo petinšestdeset tisoč evrov. Realizacija 

je samo dobrih dvesto osemindvajset tisoč. Zakaj nismo se likvidnostno zadolžili in dolgoročno zadolževanje je 

bilo bistveno nižje od predvidenega in pa negativna obrestna mera evriborja je še kar globoko pod ničlo. Če 

pogledamo še projekte. Največ nerealiziranih od sicer planiranih odhodkov je sicer na teh sedmih projektih. Vsi 

ti projekti so imeli predvidene neke vire, ne samo lastna sredstva. In če pogledamo ti projekti so bili skupaj 

nerealizirani v višini več kot deset milijonov pa pol in virov je pa izpadlo za več kot osem milijonov samo na teh 

sedmih projektih. Sicer imam naprej še druge projekte, ampak mislim, da sedaj v tem trenutku ni trenutek za 

prikaz vsega. Če pogledamo razloge zakaj ti projekti niso bili realizirani. Rekonstrukcija Savske ceste sem že prej 

rekel predvideli smo dva milijona evrov odhodkov in praktično je bilo vse in je vse nerealizirano in razlog je, ker 

dogovora o začetku gradnje z državnim stanovanjskim skladom še ni bilo in ni bil plačan komunalen prispevek in 

upajmo, da se bo to začelo v letošnjem letu. Prizidek telovadnice na Osnovni šoli Staneta žagarja, projekt je 

predviden za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Država je razpis za sofinanciranje izvedla šele v decembru, kar 

pomeni, da projekta lansko leto nismo morali začeti. Urbana prenova Kranja. Tukaj gre za prenovo objekta na 

Cankarjevi ulici dve. Se pravi za glasbeno šolo. Je podobno razlog. Ni bilo pravočasno s strani države poziva za 

sofinanciranje. Gorki drugi sklop nerealiziran del v višini. Se opravičujem. Ena cela štiri milijona. Iz medijev in tudi 

sicer veste, da je bil rok za zaključek tega projekta podaljšan do konca maja. Dela se zaključujejo in bodo tudi v 

tem roku zaključena. Vrtec Bitnje več kot ena cela tri milijona je nerealiziranega in imeli smo javni razpis za izbor 

izvajalca in ki je padel. Šli smo v reacionalizacijo projekta in zaprosili za novo gradbeno dovoljenje in ponovno 

izvedli javno naročilo. Nakup vozil planirali smo ena cela dva milijona evrov realizacije in ni bilo, ker enostavno 

država razpisa za avtobuse v letu 2020 sploh ni objavila. Na trajnostni mobilnosti je nerealiziranega za ena cela 

ena milijon evrov in pri tem projektu so se pa v lanskem letu pripravljali pogoji za pridobitev sofinancerskih 

sredstev, vloge in pa priprava na pričetek del. Sedaj, da ne bom govoril samo o tistem delu, ki je bil realiziran v 

manjšem obsegu tega, kar smo predvideli v sprejetem proračunu. Imam tukaj prikaz tudi projektov, ki so bili 

realizirani v večjem znesku kot smo jih v letu devetnajst predvideli pri sprejemanju proračuna za leto 2020. Tako, 

da smo poizkušali vsaj iz tistih lastnih sredstvi iz dela lastnih sredstev, ki so ostala nerealizirana pri prejšnjih 

projektih, kjer beležimo precejšen ostanek in smo zagotovili več kot sto tisoč evrov na teh mislim, da je sedem, 

šest, sedem projektov. Se pravi za Breg Mavčiče rekonstrukcija ceste, za zaprto odlagališče Tenetiše, za dom 

upokojencev, za protipožarno ureditev objekta Osnovne šole Staneta Žagarja, dnevno varstvo starejših Planina, 

ureditev prostora med Kidričevo in pa Bleiweisovo in pa atletski in nogometni stadion. Vse te projekte ste tekom 

izvrševanja proračuna za leto 2020 z ustreznimi sklepi potrdili mestni svetniki in svetnice. Za zaključek še 

zadolženost Mestne občine Kranj na enaintridesetega dvanajstega 2020. Povedal sem, da smo se zadolžili v letu 

2020 za tri cele ena milijon evra za projekt Gorki in pa odplačali smo za dobra dva cela dva milijona evrov glavnic 

dolgoročnih kreditov in za te kredite smo v letu 2020 izplačali dobrih dvesto osemindvajset tisoč evrov obresti. 
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Stanje dolgoročnih kreditov na dan enaintideseti dvanajsti 2020 je nekaj manj kot petindvajset cela štiri milijona 

evrov in če to preračunamo ob predpostavki, da ima Kranj oseminpetdeset tisoč petsto sedemindvajset 

prebivalcev in to pride dolg na prebivalca na koncu lanskega leta slabih štiristo štiriintrideset evrov. Toliko za 

uvod. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Mirko. Odpiram razpravo. Okej. Nimamo nobenega. Hvala lepa. Potem bomo kar zaključili to točko 

štiri. Zaključni račun. Najprej vaša prisotnost prosim. Glasujemo pa skupaj o vseh štirih sklepih, ki jih imate 

napisane, da jih ne berem. Petindvajset trenutno prisotnih. Eden naj se izklopi prosim. Mirko ali si ti priklopljen. 

Šestindvajset. Hvala lepa. Zaključujemo s prisotnostjo. Prosim, če glasujete. Še dva. Petindvajset, šestindvajset. 

Hvala lepa. Štiriindvajset za, dva proti. Ugotavljam, da je tudi to sprejeto ti sklepi pod točko štiri. Gremo na točko 

pet odlok o javno zasebnem partnerstvu. Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo. Gre za predlog. 

Tomaž predajam besedo. Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte.  

 

TOMAŽ LANIŠEK (vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte) 

Lepo pozdravljeni. Trenutno je to pač drugo branje. Na prvem branju je bilo soglasno sprejeto. Mi smo upoštevali 

v tem predlogu odloka vseh sedem točk, ki jih je podala statutarna upravna komisija. Bi pa samo podal še tukaj 

opombo, da tole, kar imate na mizi ni predlog odloka, ampak je dejansko odlok in ostale komisije so tudi soglasno 

podprle, tako da glede nato, da smo v prvem branju bili, kar dolgi tudi pri sami predstavitvi bi tole danes izpustili 

in pa če bodo kakšna vprašanja lahko tudi skupaj s kolegom Domnom in pa Boštjanom.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Odpiram razpravo. Igor prosim. Igor.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Evo sedaj me slišite. Ali sem najprej uvodoma ali sem prav slišal, da je naš vodja urada za pametno mesto in 

projekte.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ne. Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Dobro in projekte. Sem se ustrašil, da sem samo to slišal, ker to bi bilo pa res smešno. Sedaj govorimo o javnem 

in zasebnem in ali imam jaz prav. Eno vprašanje imam. Me zanima, ko bo pogodba pripravljena z javnima in 

zasebnim partnerjem ali bo to pogodbo podpisal župan ali jim bo prej moral poiskati na mestnem svetu potrditev. 

Samo to bi rad odgovor.  

 

TOMAŽ LANIŠEK (vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte) 

Hvala. Prosim kar Boštjan Ferk, če lahko odgovoriš.  

 

BOŠTJAN FERK (Inštitut za javno zasebno partnerstvo)  

Lep pozdrav. Drugi odstavek štirinajstega člena odloka predvideva, da pogodba o javnem iz zasebnem 

partnerstvu pred sklenitvijo odobri mestni svet in se pravi ko bo mestni svet podal odobritev in potem je seveda 

župan tisti, ki podpiše pogodbo. Če odobritve ne bo, potem bi se postopek zaključil brez izbire.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Igor. Igor.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ne, v redu je. Je v redu. Saj tako sem tudi jaz prebral. Ampak želel sem, da je to tudi pojasnjeno in edino želim, 

da gre to tudi v zapisnik, da se ne bomo kdaj lovili, ker veste, da eno je javno zasebno partnerstvo je bilo in kjer 

je bil po nekem varstvenem členu nek stavek, ki smo si ga ob sklepanju in sprejemanju dokumentov v 
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predpogodbo. Nekateri smo si malo drugače predstavljali in potem smo bili pa nejevoljni, da je šlo to mimo 

mestnega sveta. Evo sedaj smo to razčistili in jaz sem zadovoljen. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Naprej razprava. Ni nikogar. To se pravi dajem na glasovanje ta sklep, da se sprejme odlok o javnem in 

zasebnem partnerstvu az izvedbo projekta severna vrata. Vašo prisotnost bi prosil. Osemindvajset. Pet, štiri, tri, 

dva, ena. Devetindvajset. Prosim, če glasujete. Osemindvajset, devetindvajset. Še eden, če bi glasoval. Trideset. 

Hvala lepa. Glasovanje zaključeno. Trideset za. Super. Hvala lepa. Se mi zdi zelo pomembna zadeva za tako kot je 

bilo zadnjič rečeno in misim, da s strani Irene zelo pomembna zadeva za Kranj ko jo bomo realizirali. Hvala. Gremo 

naprej točka šest. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine gorenjske. Gre za predlog. Martin prosim. 

Vodja medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

MARTIN RASPET (vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj)  

Ja lep pozdrav v mojem imenu. Jaz bi ne glede nato, da se danes obravnava ta odlok kot predlog in vseeno naredil 

v bistvu nek prelet, ki je bil pripravljen kot osnutek. Žal se takrat nisem mogel udeležiti, ker je bil na isti dan še v 

bistvu dva občinska sveta. Upam, da se vidi. Se vidi. Sedaj v bistvu, če začnemo kar z razlogi za sprejem. Bo že to 

od prvega prvega dva tisoč dvajset velja nova sprememba šestindvajsetega člena Zakona o financiranju občin in 

sicer so v bistvu sta v bistvu dve spremembi bistveni. Prva sprememba je ta, da se je določilo drugačno upravičeno 

do financiranja po starem Zakonu o financiranju občin je veljalo, da se dovolj samo dve občini in medtem ko po 

novem pa mora biti najmanj tri občine, ki opravljajo eno nalogo. Kar je pa bistvena sprememba, pa je in posega 

tudi v bistvu na tale odlok, je pa višina sofinanciranja in sicer prej je to sofinanciranje v višini petdeset odstotkov 

in po novem pa je višina sofinanciranja v višini trideset odstotkov in se je povečalo za pet odstotkov za vsako 

dodatno nalogo. Maksimalno sofinanciranje je v višini petintrideset odstotkov in se pravi, če se opravljajo najmanj 

šest nalog. Vsaka naloga, ki je v bistvu predmet sofinanciranja, se mora opravljati najmanj za tri občine. Izbor 

nalog pa vidite v zadnji alineji je v bistvu enajst posameznih nalog, od katerih se pač izberejo. Sedaj ne glede na 

to ali so v sklepu neke naloge opravlja za v bistvu šest nalog opravlja za eno občino ali pa enajst, kjer je 

sofinanciranje maksimalno petinpetdeset odstotkov in sofinanciranje pa se plače in drugi izdatki in prispevki 

delodajalca zaposlenih v občinski upravi. Trenutno stanje je tako, da sta z občinskim odlokom naslovljena dva 

organa skupne občinske uprave in sicer občinski inšpektorat Kranj, ki opravlja nalogi občinske inšpekcijske nadzor 

in pa nalogo občinskega redarstva. V njem je združeno šest občin ustanoviteljic, ki so naštete in zraven v oklepajih 

pa so odstotki trenutnega sofinanciranja, ki veljajo z veljavnim odlokom. Drugi organ skupne občinske uprave je 

Skupna služba notranje revizije Kranj. Pripravlja se naloga notranje revizije in so štiri občine ustanoviteljice in 

ravno tako naštete in v oklepajih odstotek trenutnega sofinanciranja. Sedaj, če pogledamo v bistvu zgornjo tabelo 

vidimo kakšno je trenutno sofinanciranje, oziroma katere naloge se sedaj opravljajo za določeno občino in kakšna 

je višina sofinanciranja obstoječe. Če recimo pogledamo mestno občino Kranj, se opravljajo vse tri naloge. 

Trenutno je sofinanciranje medobčinskega inšpektorata Kranj v višini štiriintrideset odstotkov in skupno revizije 

Kranj pa trideset odstotkov. Po sprejemu odlokov, oziroma od prvega prvega 2022 dalje, pa bo ta višina 

sofinanciranja v višini štiridesetih odstotkov poleg, kar bo ta odlok sprejel. Sedaj zamišljeno je, da se gre fazno in 

sicer okoli faznih obstoječe občine ustanoviteljice tako, kot mi ko sprejmemo nov odlok. Potem na 

novoustanovljeno skupno občinsko prav občine gorenjske prenesejo obstoječe naloge in kot je rečeno inšpekcija, 

redarstvo in notranja revizija, ki se opravljanja nalog na obstoječ način in tudi z obstoječimi, zaenkrat z obstoječim 

številom zaposlenih. Potem naslednje faze, ki pa jih omogoča ta odlok pa so, da bodo lahko k obstoječim nalogam  

lahko pristopile tudi druge občine ustanoviteljice. Na primer občina Jezersko lahko pristopi tudi k reviziji in bo 

tako povišala sofinanciranje na štirideset odstotkov in potem lahko za obstoječo občino ustanoviteljico se lahko 

začnejo izvajati tudi dodatne naloge in na prvem slajdu in zadnji alineji so bile te naloge naštete. Se pravi z vsako 

dodatno nalogo se bo opravljala najmanj za tri občine in se odstotek sofinanciranja za vse te naloge poviša za pet 

odstotkov in pa nenazadnje se lahko obstoječim občinam ustanoviteljicam pridružijo tudi nove občine. Bila so že 

neka izražanja in neki interesi občine Škofja Loka, Medvode, tako da pač tako za naprej. Sedaj poglavitna rešitev 

odloka in te odlok se sicer predstavlja pravno podlago za ustanovitev organizacije za nadaljevanje skupne 

občinske uprave. Občinam ustanoviteljicam, kot je že rečeno, bo omogočeno nadaljevanje izvajanja vseh enajstih 

skupnih nalog in pa tudi vse tiste maksimalne sofinanciranja v višini petinpetdeset odstotkov in posamezne 

naloge se izvajajo kot notranje revizijske enote. Zaposleni v skupni občinski upravi so lahko locirani tudi na sedežih 
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samih občin ustanoviteljic in v kolikor je taka potreba ali želja občin status delodajalca pa ima sedež na občini in 

to je Mestna občina Kranj. Potem v odloku so zapisani tudi ostali predlogi za pristop in izstop ali skupne uprave 

ali opravljanje posamezne naloge. Hkrati pa to ta odlok tudi nadomestil odlok o sedaj delujočih organov skupne 

občinske uprave. Se pravi MIK in SNRS. Finančne in druge posledice. Način financiranja ni več določen z odlokom 

in kar se je v preteklosti izkazalo za preveč togo zadevo, ampak z vsakoletnim programom dela, ki vsebuje tudi 

kadrovski in finančni načrt. Odstotek se nam financira in kot sem že večkrat danes omenil bo odvisen od števila 

nalog, ki se bo opravljalo za posamezno občino. Takojšnji finančni učinek pa ima za občine, ki so hkrati 

ustanoviteljice medobčinskega inšpektorata in tako kot skupnih služb notranje revizije in kar se do višine 

sofinancirajo povišale na štirideset odstotkov. Jaz sem tudi na hitro naredil nekih izračun, kaj bi recimo to 

pomenilo v letošnjem letu. Na ta način bi samo s to združitvijo privarčevali okoli štirideset tisoč evrov in z 

razširitvijo skupne občinske uprave pa se bo nadaljevanje tudi optimizirala realizacija dela in pridružuje se lahko 

znane sposobnosti in ter poveča strokovna moč, ter zagotavlja višja kakovost posameznih storitev. Sedaj nova 

skupna občinska uprava naj bi začela delovati s prvim prvim 2022. Ta odlok mora biti sprejet na vseh sedmih 

občinskih svetih v enakem besedilu. Sedaj v prvi obravnavi, oziroma kot osnutek, ki je bil že sprejet in sedaj so 

podane tudi določene opombe in do katerih je pač opredeljeno gradivo. Nekatere pripombe so bile sprejete in 

katere ne. Je pa bil sedaj na statutarno upravni komisiji so bile še določene pripombe, oziroma predlog in tako 

da so tudi podani amandmaji in toliko zaenkrat. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Martin. Odpiram razpravo. Ja Irena se je prva javila. Irena prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Hvala. Me slišite. Ja jaz imam samo eno vprašanje v zvezi z desetim členom. Do sedaj seveda še ni bilo občinskega 

odvetništva, ampak v primeru, da bi imeli občinsko odvetništvo imeli ali to pomeni, da zastopa samo občinske 

uprave ali to pomeni, da bo šlo to za odvetništvo vseh javnih zavodov, ki jih ima Mestna občina Kranj. Tako malo 

paralele vlečem glede na revizijo, ker revizija upravlja naloge za javne zavode ali pa je tukaj odvetništvo pomenilo, 

da bi šlo za odvetništvo v javnih zavodih, ki bi to storitev pač potrebovali. Hvala za odgovor.  

 

MARTIN RASPET (vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj)  

Sedaj jaz bi težko odgovoril na to vprašanje, mogoče bi pa Mateja vedela odgovor zato, ker v bistvu to že opravlja 

za Mestno občino Kranj. Sedaj jaz ne poznam toliko natančno samo delovanje občinskega odvetništva, kako se 

sedaj opravlja recimo v Mestni občini Kranj samo za mestno občino ali se opravlja tudi za zavode in mogoče, če 

je kakšna pomoč s strani Mateje?  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Lahko. Pozdravljeni evo. Ja v primeru, da bi bilo ustanovljeno občinsko odvetništvo. Sicer to zaenkrat deluje že v 

okviru Mestne občine Kranj. Sicer ne kot samostojna enota, ampak smo že štiri občinske odvetnice, ki imamo pač 

možnost zastopanja pred sodiščem. Bii lahko tudi že sedaj na podlagi danega pooblastila s strani zavoda zastopale 

zavod v morebitnem sporu pred sodiščem. V primeru ustanovitve pač samostojnega organa, oziroma skupne 

občinske uprave pa je to seveda sedaj enako možno. Potrebno je edino pooblastilo na podlagi katerega se potem 

prevzame zastopanje. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Mateja. Mislim, da je Irena zadovoljna. Dobro, če je to to potem, če ni več razprave gremo tole nam 

bo malo več časa vzelo in predno gremo na končni sklep za ,da se sprejme odlok. Moramo glasovati o petih 

amandmajih, ki ste jih dobili na mizo. Sedaj jaz ne vem ali bi vsakega posebej prebral in mislim, da ni potreba, ker 

jih imamo pred sabo in bi pa kar šli na glasovanje za prvega. Pač po poslovniku je to treba tako narediti. Najprej 

ugotavljam vašo prisotnost za amandma k devetemu členu odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave. 

Štiriindvajset, petindvajset, šestindvajset, sedemindvajset. Hvala lepa. Zaključujemo prisotnost. Prosim, če 

glasujete. Hvala lepa. Osemindvajset za. To se pravi ta amandma je sprejet. Točka dva je predlagan amandma k 

osemnajstem členu odloka. Vašo prisotnost prosim. Sedemindvajset. Okej hvala lepa. Zaključujemo ugotavljanje. 

Prosim glasovanje kdo je za ta amandma k osemnajstem členu? Okej hvala lepa. Prosim za rezultat. Da 
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šestindvajset. Vsi da. Potem imamo naprej točko tri. Predlog amandmaja k sedemindvajsetemu členu odloka. 

Vašo prisotnost prosim. Sedemindvajset. Hvala lepa. Prosim, če glasujete o amandmaju sedemindvajsetemu 

členu. Hvala lepa. Sedemindvajset za, eden proti. Hvala. Potem gremo naprej točka štiri. Amandma k 

osemindvajsetemu členu odloka. Vaša prisotnost prosim. Hvala lepa. Kdo je prosim, če glasujete. Zaključujemo 

glasovanje. Sedemindvajset za in nihče proti. Hvala lepa. In pa še zadnji amandma k štiriintridesetemu členu 

odloka. Vašo prisotnost prosim. Milena. Nekaj se je zaštekalo. Gremo vašo prisotnost prosim. ja. Sedemindvajset, 

osemindvajset. Hvala lepa. Prosim če glasujete še o zadnjem amandmaju. Osemindvajset. Prosim za rezultat. 

Osemindvajset. Vsi za. Hvala lepa. to je šlo mnogo hitreje kot v živo. Gremo naprej. Sedaj pa končni sklep in sicer 

sprejme se odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin gorenjske s sprejetimi amandmaji.  

 

MILENA BOHINC (tehnična pomoč) 

Gospod župan Gordana Grobelnik želi besedo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Prosim.  

 

MILENA BOHINC(tehnična pomoč) 

Ja želela je besedo Gordana.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ali se je umaknila. V redu. se opravičujemo. To se pravi, dajem sklep na glasovanje pod točko šest. Sprejme se 

odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine gorenjske s sprejeti amandmaji. Prosim za vašo prisotnost. 

Šestindvajset, sedemindvajset. V redu. hvala lepa. prosim, če glasujete. Šestindvajset glasovalnih. Da vidimo 

rezultate. Prosim. Sedemindvajset za. Hvala lepa. tudi točka šest je sprejeta, oziroma sklep o točki šest. Sedaj 

gremo Tanja Hrovat in sicer poslovanje javnih zavodov in redna delovna uspešnost ravnateljev, oziroma 

direktorjev. Tanja prosim. Tanja ali se slišimo.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ali se slišimo? Okej. Ja hvala lepa. Evo lep pozdrav še v mojem imenu. To se pravi pri točki sedem predlagam, 

oziroma skupaj obravnavamo dve področji in sicer eno poslovanje javnih zavodov v preteklem letu in drugo redno 

delavno uspešnost ravnateljev, oziroma direktorjev zavodov. Kar se tiče prve točke lahko povemo, da so si zavodi 

v preteklem letu poslovali pozitivno z izjemo Ljudske univerze Kranj, ki zaradi razglašene epidemije ni mogla 

izvesti vseh tečajev in v bistvu dati vseh prostorov za izvajanje tečajev tako kot v običajnem ritmu pač brez 

epidemije. Iz tega naslova je nastal primanjkljaj v višini osemintrideset tisoč evrov, ki ga bo Ljudska univerza Kranj 

pokrila s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Iz priložene tabele je razvidno, koliko so posameznega 

presežka zavoda ustvarili in tudi za kateri namen bi ga porabili. Večinoma gre seveda za investicijsko vzdrževanje 

v objekte, s katerimi zavodi upravljajo. Tukaj smo dolžni samo še najsi popravek in kar ste tudi v gradivu prejeli 

in sicer pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj je predlagano, da se poleg ostalih navedenih namenov za porabo 

presežka v vrsti še pod točka in na železniški postaji. Danes kot rečeno ste to gradivo dobili. Drugi del gradiva. 

Sedaj bolj podrobno jaz ne bi navajala koliko je vsak posamezni zavod ustvaril presežka. Imate pa vse v tabelah 

razvidno in enako tudi namen porabe.  Kar se tiče drugega dela gradiva, pa obravnavamo redno delavno 

uspešnost ravnateljev, oziroma direktorjev zavodov za drugo polovico lanskega leta. Določen je skupen obseg 

mase plač in sicer dva do pet odstotkov. S tem, da je bilo za posamezne zavode izdano tudi priporočilo, da ne 

glede na pač razglašeno epidemijo in s tem povezanih težav v preteklosti v preteklem letu, da svetujejo, da sveti 

zavoda predlagajo pet odstotkov. Ima se bruto plače direktorja, oziroma ravnatelja za podlago se pa vzame mesec 

decembre preteklega leta. Večina zavodov je to upoštevala in je večina določila pet odstotno to maso plače in 

potem pa so za posamezno kategorijo različni kriteriji oziroma merila po katerih so presojali uspešnost in tudi 

tukaj se večina ravnateljev, oziroma direktorjev uvršča med sedemdeset in sto odstotno nadomestilo, oziroma 

redno delovno uspešnost. Toliko na kratko. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Tanja. Odpiram razpravo. Dva sta se že prijavila. Da vidim. Ana prva. Trije ste prijavljeni. Ana prosim.  
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ANA PAVLOVSKI (samostojna svetnica) 

Ja halo se slišimo. Hvala lepa za besedo. Jaz bi v bistvu samo še to bi glede nato, da smo imeli tudi na komisiji to 

točko v obravnavi in smo jo tudi vsi stoprocentno podprli in kot predlog, da se strinjamo z vsemi predlaganimi 

sklepi. Razen tega, da pa predlagamo, da se glasuje o nagrajevanju uspešnosti direktorja ločeno za tiste zavode, 

ki so poslovali uspešno in za tiste, ki so delovali negativno. Ne želimo, da se glasuje v kosu in v kompletu za vse 

skupaj. Zato, da smo predlagali, če lahko oblikujemo še dodatni sklep, da dodamo šesti sklep, da se mestni svet 

pač mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delavno uspešnostjo junij – december 2020 za Ljudsko 

univerzo, vse ostale pa pustimo v petem sklepu. Pač ne zdi se nam prav, da se nekako predlaga uspešnost 

direktorja kljub negativnemu poslovanju, oziroma izidu, sploh ob pripombi, da tudi ostali določeni zavodi, ki  so 

pozitivno poslovali se direktorji niso izpostavili in se niso predlagali za nagrado iz delovne uspešnosti, kar je 

pohvalno in v nasprotnem primeru se mi pa zdi malce nehigienično in tako da bi prosila, če se lahko razpravlja še 

o tem, da se peti sklep razdeli v dva in se pravi pozitivno in pa negativno poslovanje. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja hvala za besedo. Sedaj kadarkoli govorimo o delavni uspešnosti javnih zavodov je to vedno tako. Jaz vedno na 

to opozorim, da je treba ne o delavni uspešnosti. Ob presežku prihodkov nad odhodki a ne in da je treba zelo v 

globino pogledati podatke. Mi tega gradiva nismo imeli, da bi govorili zakaj je do tega presežka prišlo. Ali zato, 

ker res nekaj in nekdo racionalno in bolje naredil kot so pričakovali, pa je razlog dejansko nekje drugje. To bom 

poskušal zelo klasično povedati. Glejte kranjski vrtci tukaj govorijo o neki zgodbi o uspehu in je ostalo petindvajset 

tisoč sedemsto sedemdeset evrov. To pomeni ali mi, če se spomnite ne toliko dolgo nazaj je kolegica iz naše liste 

prosila za dodaten denar kranjskih vrtcev, kjer nimajo vsako leto dovolj za tekoče vzdrževanje. Če bi s 

prerazporeditvami lansko leto ratalo kaj narediti s tem denarjem, sedaj ne bi morali govoriti, da je ta denar ostal. 

Tako da to pomeni, iz enega žepa daj drugemu v žep in jaz bi rekel tem v veliko primerih tukaj, da gre bolj za 

nerealizirano stvari in ne pa za neko smotrno poslovanje. Ampak, če hočete Prešernovo gledališče in seveda covid 

je bil in ni bilo nastopov in ni bilo novih iger in igralci so imeli manj dela in honorarjev in denar je ostal na računu. 

Saj to ne pomeni, da je nekdo racionalno izvedel kaj. Saj tako kot jaz gledam podatke, da ne bom do koga krivičen 

ali pa zavod za turizem nekega in neke tržnice in nekega dogodka ni naredil, ker je sam po sebi v resnici finančni 

minus, ampak smo za resno delal, da smo spodbujali neke vmesne in tega ni bilo in denar je ostal na računu in 

sedaj se pač hvalimo ali hvalijo, da so dobro poslovali. Mene ne moti, da se hvalijo. Poznam sistem v javnem 

sektorju in javnih zavodih in vedno daš plan tako nizko, da ga boš presegel, ampak moti pa me, da na tak način 

pa potem mi nadaljujemo in letos toliko bolj. Zakaj? Zaradi tega, ker glejte imeli smo praktično covid leto in tisti, 

ki so zaradi covida bili ustavljeni so imeli več dela in so dobili dodatke in po drugih transferjih so bili zato nagrajeni. 

Mnogo tega pa ni bili narejenega ravno zaradi covida in da bi pa mi sedaj še nedelo zaradi covida nagradili se mi 

pa zdi ne fer, pravilni in ne smotrno sploh ob tem, da ste vi župan pred tremi meseci pisal kakšni hudi izpade 

odhodkov v proračunu imamo. In s tem, da mi rabimo delati rebalanse in baje jih bomo spet delali. Tako da mene 

je vseeno ali je to en člen ali en sklep pod točko pet ali je razdeljen na pet in šest in jaz mislim, da bi tokrat letos 

morali breme covida in teh neaktivnosti prevzeti vsi in prvi vrsti pa vodilni kader in da ne bi dali soglasja, k 

izplačanju delavne uspešnosti in sploh ob dejstvu glejte, da kar naenkrat so pa vsi na pet procentov a ne in to je 

pa sploh bode v očeh in tako da to je moje razmišljanje in moj predlog kolegom, da tokrat ne tega ne podpremo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Lea se je še prijavila. Lea Bivodec prosim.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Okej se slišimo. Ja jaz bi tukaj samo kot pač predsednica sveta Zavoda za turizem povedala, da pač direktor zavoda 

za turizem se je odpovedal pač nagradi, oziroma pač bonusu, ki bi ga lahko dobil iz tega naziva, tako da to bi samo 

pač glede na Igorjevo, kar je pač povedal o Zavodu za turizem. Bi pa mogoče samo se dotaknila. Pač vsi zavodi so 

financirani z Mestne občine Kranj. Imeli smo čistilno akcijo in pa edini zavod, ki je bil na tej čistilni akciji in ki se je 
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udeležil, če pač izključimo šole je bil Zavod za turizem. To je tudi ena stvar, ki je tudi mogoče fino, da iz naše strani 

se da malo opozorilo, da vsi zavodi, ki so financirani iz naše strani, da pač je neka družbena odgovornost za katero 

bi bilo pač fino, da pač udeležijo in se pač spodbujajo to. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Lea. Igor je ima repliko. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Repliko imam jaz. Glejte repliko zato, ker sem bil omenjen in ni bilo nič slabega mišljeno ko sem omenjen in tudi 

jaz nisem nič slabega mislil. Lepa gesta od direktorja zavoda za turizem in nič narobe, da pač kaj ni zvedel, ker ni 

smel in jaz samo hotel povezati vzroke in posledico in tako da osebno ne in za nobenega direktorja ne želim 

usporavati njihovega dela. Ampak lejte, če je bilo manj dela in je bilo manj realizacije in je bilo več škode, moramo 

sorazmerni delež pokriti vsi in tudi direktor. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Gremo naprej Irena Dolenc.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Ja hvala za besedo. Jaz bi se pa sedaj malo v bran ravnateljev osnovnih šol postavila zato, ker šolanje je potekalo 

na daljavo in so bili ravnatelji precej obremenjeni in kako jaz vem so vsi ravnatelji prihajali in so pravzaprav stražili 

šole in zato da so učitelji delali od doma. Ogromno je bilo povezovanja in razvrščanja in testiranja in za cepljenja 

in tako, da ne vseh stvari metala v isto koš. Šola je delala na daljavo. To pomeni in sem se postavila v bran 

osnovnošolskim ravnateljem. Za ostale pa ne moram, ker sem trenutno v osnovni šoli. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Irena. Lea prosim.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Jaz hočem samo Irena, da sem želela povedati, da pač šolo izvzamem ven in govorila sem o ostalih zavodih in 

samo toliko, da se ve, da tudi jaz nisem ciljala na šole in tako naprej. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Torej imamo sedaj kot vidim zaključene vseh pet razpravljavcev in sedaj glede na Anin predlog 

bi jaz dal najprej na glasovanje, če se strinjate z naslednjim sklepom in sicer, da se na glasovanje in to se pravi na 

skupno glasovanje da vseh pet sklepov in s tem, da se iz petega sklepa izvzame ljudska univerza Kranj in se postavi 

točka šest, da se za redno delavno uspešnost za obdobje junij – december soglaša mestna občina tudi za izplačilo 

pri ljudski univerzi Kranj. Če sem bil natančen. To se pravi najprej glasujemo o tem, da se prvih pet sklepov, prvih 

pet sklepov sprejme soglasno s tem, da se ljudska univerza izloči in oblikuje se še šesti sklep in ki glasujemo 

kasneje in da mestni svet mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delavno uspešnost za obdobje julij – 

december za ravnateljico ljudske univerze Kranj. Ali je to to, kar je bila želja. Saša Kristan prosim.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ja župan hvala za besedo. Jaz se sicer popolnoma strinjam tudi s predlogi Igorja Velova in moje mnenje je, da bi 

morali pač o tem sklepu o nagrajevanju ločeno glasovati, če je to sedaj. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Malo se bom moral posvetovati. Igor Velov.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja točno to, kar je rekla Saša. Glede na mojo razpravo je treba o sklepu in o delavni uspešnosti glasovati ločeno 

in glede na razpravo a pa je potrebno imeti dva sklepa o katerih glasujemo ločeno. Se pravi oba govorita o 
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delavnih uspešnostih, ampak v enem so samo tisti, ki so prikazali presežek prihodkov nad odhodki in eden je pa 

osamljena ljudska univerza, če sem prav razumel, ampak vsekakor o delavno uspešnosti glasujemo posebej.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu. Hvala. Ana prosim.  

 

ANA PAVLOVSKI (mestna svetnica) 

Malo nejasna, ampak tako kot je Igor povedal, da se ta ta zadnji sklep razbije na dva in sklepa in se glasuje ločeno 

in tiste od ena do štiri pa v tem primeru lahko pač kar se mene tiče v kosu, tako da se opravičujem. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. jaz bi še prosil Tanjo za obrazložitev glede na navodila ministrstva.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja jaz bi mogoče tukaj samo še dodala. Se slišimo? Jaz bi dodala tukaj mogoče samo še pojasnilo, namreč mogoče 

samo za šole smo s strani ministrstva za izobraževanje dobili prav okrožnico v kateri, kar se tiče redne delavne 

uspešnosti, je prav eksplicitno poudarjeno, da naj sveti zavodov upoštevajo izjemne razmere in pač sprejmejo 

sklep upoštevajoč epidemije. Kar se tiče ti sklepi vlade niso imeli takih težav, kot recimo ljudska univerza, ki je 

imela večino ustvarjeno z dejavnostjo in pa ji to ni bilo omogočeno in sicer posebej priporočilo, da se to upošteva 

in tudi niso kriterijev zaradi tega zaostrovali. Žal je recimo na področju kulture pa prišlo do tega posebni vrsti, 

oziroma okrožni sistem so dali, oziroma so celo kriteriji, v kateri so določeni delovno uspešnost ostali enaki kot v 

preteklih letih, ko epidemije ni bilo in to se pravi, da se je širše število kriterijev in podobne zadeve. Tako da tukaj 

je vendarle svet zavoda sprejel navodilo malo po okrožnici ministrstva za izobraževanje in tako, da jaz bi tukaj 

rekla, da neka napaka tako vendarle ni bila storjena, da bi šli mimo, oziroma na en drugačen način glasovati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja to mislim, da res da dejansko niso bili sami krivi, ampak dobro to je sedaj na vas. Hvala lepa. Igor razprava 

prosim. Igor se slišimo.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Okej sedaj ste me odmutal. Ja glejte jaz razumem kaj hoče Tanja povedati in ona hoče opravičiti, zakaj si niso 

mogli zaslužiti nagrade. Mi se moramo sedaj vprašati ali je nekdo s svojim dodatnim delom zelo uspešnim si 

zaslužil še dve plači dodatno in jaz mislim, da ne. Ali pa rečemo glej on zaradi razmer si ni zaslužil teh plač, ampak 

ker on ni kriv dajmo mu jih. A me razumete. Tudi jaz ali pa nekdo drug, če nekaj ni mogel narediti in ne vem, da 

ne bomo predaleč zašli, ampak kar se tiče osnovnih šol je mogoče malo drugače, ker mi tam plačujemo samo 

materialne stroške in čeprav vemo materialne stroške ali kako en del in en del pa država plačuje in pri ostalih 

javnih zavodih smo pa praktično devetdeset, petindevetdeset procentov mi financiramo in lahko se tudi razbijejo, 

da so osnovne šole posebej in sploh, če še to drži, da ravnatelji niso koronskega dodatka dobili, ampak tako da 

še enkrat bom pod črto dal. Jaz bi želel, da tisti, ki ja nekomu je nekaj zelo smešno in me je prekinil. Jaz bi samo 

želel, da je jasno povemo, da nekateri zaradi razmer so manj delali in so manj delali in zaradi tega je treba posebej 

o tem glasovati ali zato, ker so manj delali jih še nagradimo a ne če ne pa letos ne bomo. Upam, da me razumete 

in da boste pravilno skombinirali sklepe. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Gremo naprej. Ana.  

 

ANA PAVLOVSKI (mestna svetnica) 

Ja se opravičujem. Sem prevečkrat kliknila. V bistvu sem hotela isto to povedati, da ne bi sedaj iskala argumentov 

in pa razlogov in opravičil. Vsi so bili za to, da se glasovanje izvede ločeno in potem se bodo pa seveda sami 

odločili, kako bodo glasovali. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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V redu. Torej na glasovanja. Ali še kakšna razprava? Ne ni več. Dajmo najprej na glasovanje, če greste gledati pod 

točko sedem poslovanje javnih zavodov in redna delavna uspešnost za ravnateljev, direktorjev. Imamo in 

glasujemo najprej v paketu za točke ena, dva, tri in pa štiri. Glasujemo za točke ena, dva, tri in štiri v paketu. 

Najprej vaša prisotnost prosim. enaintrideset prisotnih. Prosim če glasujete o teh štirih predlogih sklepov. Hvala 

lepa. devetindvajset za, dva proti. To se pravi ti štirje sklepi so sprejeti. Gremo na točko pet, kjer piše, da tako kot 

ti štirje, razen da izvzamemo predzadnjo in to je ljudska univerza Kranj o kateri bomo glasovali posebej. V točki 

šest. To se pravi mestni svet mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delavno uspešnostjo za obdobje 

julij – december za vse te navede, razen za ljudsko univerzo Kranj sedaj ne odločamo. Kdo je prisoten pri tej točki? 

Enaintrideset. Prosim če glasujete. Osemindvajset, devetindvajset, trideset. Okej hvala lepa. enaindvajset za, 

devet proti. In sedaj oblikuje še šesti sklep. Mestni svet mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delavno 

uspešnostjo za obdobje julij – december 2020 za direktorico ljudske univerze Kranj. Vaša prisotnost prosim. 

osemindvajset. Še kdo. Devetindvajset. Hvala lepa. Prosim če glasujete tudi o točki šest. Še trije, dva, eden. Okej. 

Hvala lepa. prosim za rezultat. Trinajst za, petnajst proti. Torej ugotavljam, da točka šest ni sprejeta. V redu. Hvala 

lepa. Soglasje za upravljanje igralniške dejavnosti družbi P & P marketing. Poročevalec Marko Čehovin in z nami 

imamo potem tudi gospoda Klemen Čaleta in pa Domen Buček iz družbe Admiral.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja pozdravljeni. Mestna občina Kranj je s strani ministrstva za finance v prvi polovici marca 2021 prejela dopis, da 

naj MOK poda soglasje k opravljanju igralniške dejavnosti na območju Mestne občine Kranj in v skladu z 

zakonodajo lokalne skupnosti podajo mnenje. MOK je prejela tudi prošnjo in gradivo s strani investitorja in 

podjetja PNP marketing, ki ima v blagovni lasti znamko Admiral in je del mednarodne igralniške korporacije Invest 

AG in že na devetih lokacijah v Sloveniji upravlja igralniško dejavnost. Na Gorenjskem je to v Lescah. Sedaj gradivo 

ste dobili tudi mestni svetniki in mogoče samo nekih glavnih poudarkov, ki nam je bilo ključnih zato, da smo se 

odločili, oziroma da je predlog mestne uprave na mestnemu svetu za čas opravljanja igralniške dejavnosti na 

lokaciji Planet Kranj. Dejavnosti se upravljajo v Centru Tuš in s samostojnim vhodom glede na površino štiristo 

kvadratnih metrov. V slovenskem merilu bi šlo za srednje velik igralni salon in zaposlenih bi bilo dvajset rednih 

ali nekaj študentov. Pomembno je tudi izpostaviti, da gre za veliko igralniško skupino z veliko izkušnjami kako 

obvladovati tudi negativne lastnosti igralništva in več je tudi zapisano v gradivu. Lokacija je za investitorja 

pomembna tudi zaradi bližine letališča Jožeta Pučnika in tako da se tukaj lahko računa tudi na tuje gostje, ki bodo 

prinesli tudi dodaten turizem v Kranj, oziroma tudi po turistični plati. Po izračunih mestne uprave je bilo tukaj 

upoštevanje Covida, bi bili neki dodatni prihodki za proračun Mestne občine Kranj okrog sedemdeset do 

osemdeset tisoč evrov in pa iz proračuna, da Kranj že ima delujoči igralni salon na lokaciji v centru mesta, nekdanji 

kino center in to za naše mesto ni nič novega. Evo, toliko zelo na kratko in sedaj bi pa predal tudi besedo za eno 

kratko predstavitev investitorju, katerega smo prosili zato, da dobite neko celostno informacijo o zadevi. Hvala.  

 

KLEMEN ČALETA (direktor družbe Admiral) 

Dober dan. Lep pozdrav. Se slišimo. Lep pozdrav. Najprej, da se predstavim. Moje ime je Klemen Čaleta. Sem 

direktor družbe, ki vlaga tole prošnjo za koncesijo. Z mano je tudi kolega gospod Domen Bucek, tako da se vam 

zahvaljujem za besedo. Na kratko smo v bistvu obširno predstavitev našega projekta predstavili, oziroma dali v 

gradivo in sedaj smo pa hoteli nekako predstaviti glavne stebre ali pa glavne poudarke, ki se nam zdijo pomembni, 

da se boste lažje odločili. Skratka, če vidite mogoče sedaj jaz sem probal deliti tale screen, če se tole vidi. Ali se 

vidi? Kaj pa moram klikniti. Sedaj. Okej super. Skratka poudariti smo želeli predvsem na se pravi na kratko in saj 

predstavili smo se že kot obsežno v gradivu, ki ste ga prejeli in štiri stebre smo pa hoteli posebej izpostaviti na 

katerih sloni naš poslovni model. In sicer eno je skrb za goste in odgovornemu igralništvu, skrb za zaposlene in 

povezanost z lokalnim okoljem in igralniške standarde. Sedaj bom na kratko orisal, oziroma skušal pri vas vam 

predstaviti teh par  točk. Kot je že gospod Čehovin povedal, mi danes upravljamo z devetimi igralnimi saloni po 

celi Sloveniji s pripadajočimi hoteli in restavracijami. Skratka in bi bili zelo veseli, če bi priložnost dobili za 

upravljanje z igralnim salonom tudi na področju Mestne občine Kranj. Vsi naši igralni saloni so podvrženi 

standardom res visoke kakovosti. Mi smo del ene velike korporacije, ki upravlja v svetu v dvainosemdesetih 

državah in smo prisotni in skratka neke dobre prakse tega upravljanja probamo  implementirati tudi na lokalnih 

trgih. Ena izmed zelo pomembnih stvari, ki bo tukaj rad izpostavil in potem tudi, če bo kakšno vprašanje bom z 

veseljem odgovoril je to odgovorno igralništvo. Sedaj Slovenija ima zelo dobro urejeno zakonodajo na tem 
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področju in kljub temu pa mi tej tematiki posvečamo še posebno velik, oziroma dajemo posebno velik poudarek. 

Skratka mi delamo veliko na preventivi, na izobraževanju naših zaposlenih in poleg teh obveznih po zakonu 

obveznih izobraževanj in tudi interna se pravi ta izobraževanja in sedaj v času korone smo na to temo izvedli neke 

webinarjev in skratka zabava znotraj, oziroma zabava znotraj meje zabave. Nekako tak slogan ali pa tako da rečem 

rdeča nit te teme. Sedaj za drugo zaposleni jasno ključni za delovanje vsakega podjetja in tudi mi se tega zelo 

dobro zavedamo in smo odgovorni do naših zaposlenih kot delodajalec. Zvedli smo program karierne poti, kjer 

se zavedamo potenciala v bistvu vsakega zaposlenega in sedaj kot je že gospod Čehovin povedal mi tukaj 

načrtujemo dvajset rednih zaposlitev plus dodatno fleksibilno delavno silo in skratka smatramo, da je to nek 

pozitivni vpliv tudi iz tega vidika zaposlovanja in sploh v današnjih časih bi bili veseli, če bi se pač na ta način širili 

tudi v tem smislu in trenutno pa imamo v skupini okoli tristo zaposlenih in skratka nismo tako majhen igralec na 

slovenskem igralniškem trgu ne in potem tretja zadeva, ki sem jo hotel izpostaviti je pač ta neka vpetost ali pa 

povezanost z lokalnim okoljem in mi smo zelo veseli in vedno podremo, podpremo vsake dobre zgodbe in odlično 

sodelujemo praktično z vsemi odkar sem nastopil funkcijo kot direktor v tem podjetju z vsemi lokalnimi 

skupnostmi, kjer smo prisotni. Danes se vračam iz Nove Gorice, kjer smo podprli neko zgodbo glede nato, da je 

Nova Gorica bila ta prestolnica kulture bo leta 2025. Skratka hočem reči, da smo odgovorni do družbe in sedaj 

jaz vem, da se mogoče to sliši malo zlajnano, ampak probamo in res se trudimo biti odgovorni do se pravi na 

področju kulture, športa, skratka podpremo humanitarne projekte in tukaj in se nam zdi, da s tem se pokažemo 

družbeno odgovornost kot celotna skupina Admiral Slovenija. Nenazadnje mogoče še ta poudarek. Mi se v 

trenutno v Republiki Sloveniji smo se širili na način, da smo akvizirali to podjetje. Se pravi, da smo morali kupiti 

celo podjetje, akvizicijo narediti. Se pravi pripojiti podjetje naši skupini in potem graditi na nekih teh standardih 

kot mi rečemo radi. In potem vlagamo v tehnologijo. Se pravi najboljše aparate in casino management sistem. Se 

pravi ključna infrastruktura je v našem podjetju najboljša, daleč najboljša na tržišču in v tem primeru mi prosimo 

za, oziroma bomo zaprosilo v kolikor bomo dobili vaše soglasje za upravljanje dejavnosti v lokalni v vaši lokalni 

skupnosti in bomo probali odpreti na novo igralnico, kar pomeni, da bomo že štartali s temi standardi. Sedaj jaz 

za dva primera za super podjetje vam lahko povem, ker se vidi na daleč kakšen, kakšna je razlika med prej in 

potem in to je casino Joker, oziroma danes casino Admiral Maribor, ki je prenovljen in dosega najvišje standarde 

kakovosti v naši branži in pa na primer casino Lev, ki smo ga tudi akvizirali leta 2018 gospoda Pečečnika in skratka 

in ga temeljito prenovili in govorim o ključni infrastrukturi in skratka res investirali precej sredstev zato, da 

dosegamo za gosta najboljšo, najboljšo, oziroma, da jim nudimo najboljšo storitev. Sedaj casino Admiral Kranj je 

gospod Čehovin že na kratko predstavil. Mi smo ja to bo srednje velik igralni salon z, oziroma s tem lastnikom 

tegale Tuš centra smo dobro začrtali nekako ta koncept samega centra in zelo dobro se vpenjamo v to njegovo 

tudi daljno ročno vizijo in skratka smo nek komplementarni produkt temu celemu centru in zaokroženi celoti tudi 

enega področja in sedaj tukaj ima namen razvijati nekaj smo tega napisali tudi v tej predstavitvi, da to ni zgolj 

trgovinski kompleks, ampak ponudba rekreativnih, zabavnih, sprostitvenih vsebin in skratka se nam zdi skupaj, 

da bi ta naš komplementarni produkt bil pasal v ta cel koncept. Sedaj štiristo kvadratnih metrov predvidoma bi 

tukaj najeli s svojim ločenim vhodom in sto pet igralnih mest bi imeli in to govorim zato, da vidite, da smo pač 

iskali lokacijo, ki je od urbanega okolja malo umaknjena, ampak ljub vsemu frekventna in ne bo moteča za lokalno 

skupnost in mislim s tem namenom smo tudi šli v ta projekt predstaviti tudi, oziroma s temi cilji in realizacijo tega 

projekta. Sedaj na koncu bi jaz poudaril še nekaj se mi zdi signifikantno, kar smo in sedaj bom tole odsheral in se 

mi zdi signifikantno in zelo pač moram povedati, da tukaj bi bil en popravek v tem gradivu in sedaj v in mislim, da 

ste vi napačni člen gledali pri izračunu koncesijske dajatve. Sedaj v Sloveniji imamo mi velike igralnice z živo igro 

in pa igralne salone in trenutno mi pod zakonodajo pašemo v ta del pod igralni saloni in obračun, oziroma pač  

tale koncesijska dajatev od naših predvidenih mi smo šli malo bolj konservativno glede na ta covid situacijo v to 

zgodbo in glede na tri cela dva milijona evrov prihodkov, letnih prihodkov je koncesijske dajatve dvajset 

procentov, kar je približno sedaj bom govoril cca šesto štirideset tisoč evrov letno. Od tega se razdeli dva cela dva 

procenta invalidom, dva cela dva procenta športnim organizacijam in potem se pravi od tiste celote občini in 

državi in sedaj, če to preračunamo na prst smo glede na ta izračun za leto 2022 bi to bilo ne sedemdeset tisoč 

evrov, ampak tristo pet tisoč evrov prihodkov za mestno občino Kranj. Jaz mislim, da ta in da ta naša investicija 

bi pomagala tudi na področju turizma, oziroma na nekem širitvi vaših načrtov in tako smo tudi nekako to godbo 

skupaj peljali do sedaj z mestno občino Kranj in prišli do zaključka, da bi ta naš projekt lahko imel pozitivne učinke 

in tudi iz tega vidika in tako da tukaj ta popravek in se sklicujem na zakon o igrah štiriinosemdeseti člen in kjer je 

to tudi notri tudi se pravi lepo napisano kako se deli koncesijska dajatev in davek od iger na srečo in tako. Skratka 
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jaz bi vam rad na koncu se v bistvu zahvalil za to in mislim sedaj pač hitro in glede nato, da smo dobili kratek čas, 

ampak bi vam zagotovil to, da v občini boste dobili enega korektnega poslovnega partnerja in prepričan sem, da 

bomo odlično sodelovali in bomo zelo veseli v kolikor bomo lahko našo dejavnost širili tudi na področju mestne 

občine Kranj in to organsko in ne pa da akviziramo ali pa ne vem, da se pogovarjamo s potencialnimi ostalimi 

družbami na tem področju. Skratka bili bi veseli in se veselimo bodočega sodelovanja v kolikor boste seveda nas 

podprli, da bomo lahko investirali na področju vaše občine.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospod Čaleta. Gremo na razpravo. Trije ste prijavljeni. Barbara najprej. Prosim 

Barbara.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Dober dan vsem skupaj. Najprej bi rada povedala, da jaz verjamem, da bo ta pristop igralniškim gostom zelo 

sodoben in da imate zadaj tudi seveda infrastrukturo in nove sodobne aparate  in tudi vem kakšen je pristop do 

gostov in vendar jaz ocenjujem, da ta salon bi kvečjemu sodil v enega od hotelov. Zaradi tega, ker je pri nas treba 

hotelske goste in privabiti s takimi dejavnostmi in vemo, da smo ogromno imeli korejskih gostov. Korejski gosti 

in pa kitajski gosti po naravi zelo radi igrajo. Ta delež prihodkov, oziroma te davki so za mene izračun vprašljivi 

zaradi tega, ker vi pravzaprav jemljete tržni delež že obstoječemu igralnemu salonu in to se pravi verjetno jim 

boste pobrali boste zaradi tega, ker ta zdajšnji salon ne samo, da je potreben prenove in bo usahnil, če vi pridete 

k nam. Mislim pa da lokacija Planet Tuš ni primerna za to dejavnost, tako da jaz bi vam svetovala in jaz osebno 

bom pač v tem smislu glasovala proti, če boste pa kdaj lokacijo izbrali kakšen hotel, takrat bom pa za. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Barbara. Gremo naprej. Janez.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala za besedo. Meni so se zdele te cenitve in te izračuni nizke in zato hvala za ta popravek. Sedaj ja igralništvo 

ima določene negativne stvari in pa, če jih za sabo povleče, ampak sedaj moramo, da igralništvo v Kranju že 

obstaja in imamo dve koncesiji in jaz moram tukaj poudariti včeraj ko sem prosil gospoda Tavčarja zadnjih 

osemnajst let nekako povprečje je teh koncesijskih dajatev na mestni občini je če prav računam za teh osemnajst 

let je sto dvajset, sto trideset tisoč evrov in od najboljših let, kjer bilo to mislim, da vsaj petnajst let nazaj in je 

bilo dvesto petinsedemdeset tisoč do dejansko najslabšega leta lani, kar predvidevam, da je posledica covida. 

Igralništvo v Kranju obstaja in obstaja na vseh Petrolih in obstaja na poštah in obstaja na vseh pametnih napravah 

in tukaj sem jaz mnenja, da pač s tem razen to, da spodbujamo konkurenco, ki je zdrava in mislim, da čisto je 

pametno tako stvar odpreti. Sedaj Barbara je rekla, da je lokacija napačna. Jaz sem pa ravno obratnega mnenja 

in mislim, da o lokaciji, ki sta center nista najboljši. Veliko bolj bi podprl lokacijo, ki je malo oddaljena od urbanega 

dela in smatram, da vedno ko bodo v Kranju težave z taksi službami in verjamem, da  na ta način bodo tudi taksi 

službe zaslužile kakšen evro in tako v hotelu kot tudi letališča. Sedaj vemo, da imamo dve koncesiji in jaz sem 

veliko bolj naklonjen, da ima ta koncesija neka večja korporacija kot pa se sedaj tukaj ponuja in skratka možnost 

imamo kot lokalna skupnost, da svoj proračun obogatimo pa je bilo pač ta ocena ali visoka ali nizka. Tisto pet 

tisoč evrov ali pa tista naša nižja osemdeset tisoč evrov. Verjetno je resnica nekje vmes, ampak ne razumem zakaj 

ne bi Mestna občina Kranj, oziroma lokalna skupnost prislonila svoj lonček h temu, če se zadevamo, da je 

igralništvo že imamo in da je igralništvo povsod okrog nas. Če se prav in če imam prave informacije je o tem 

govorila tudi krajevna skupnost in včeraj na sestanku in na vidim, da predsednica prijavila in tako da pozivam, da 

pove tudi kaj je bilo tam sprejeto in predlagam pa da od vas in mislim, daje konkurenca zdrava in zato bom podprl 

ta sklep hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Irena prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 
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Hvala za besedo. Pri tej točki se bomo pa predstavila s polnim imenom. Irena Dolenc, svetnica stranke Nova 

Slovenije krščanski demokrati. Radi bi razložila, da glasovanje vsebine Nove Slovenije in trgovski centri so 

namenjeni trgovinski dejavnosti. Vsi vemo, da jih je v Kranju preveč in strinjajo se tudi nakupovalne navade ljudi 

in ljudje veliko kupujejo preko spleta in ker je čas dragocen ljudje opravijo nakupe v manjših trgovini in tudi 

kupujejo lokalno in kakšnih pet let nazaj, šest nazaj sem gledala dokumentarni film o trgovskih v ZDA in ponekod 

je tako zapuščeni, da so začela rasti drevesa in to opuščanje trgovinskih se sedaj dogaja po Sloveniji z nekom 

zamikom. Nove potrošniške navade so se odločili, da bodo številni trgovinski prostori ostali prazni. Naša odločitev 

pa je kakšno vsebino bomo namenili tem prostorom. Prav, da je že danes razmišljamo o tem in izpraznjeni 

trgovinski prostori in bi lahko sledili namestitveni dejavnosti in lahko kozmetičnim salonom, fitnes prostorom, 

različnim pisarnam in vsak v tej dvorani na daljavo ima verjetno kakšno idejo in naj se sedaj vrnem k obrazložitvi 

glasu Nove Slovenije. Glasovala bom proti soglasju iger na srečo in ne bom imela nekega moralnega govora, 

ampak zelo rada imam družabne igre in igre brez meja in igre vseh vrst igre. Pri igrah na srečo imam pa kar precej 

pomislekov in še posebej, če se igramo z denarjem in res hitro dobljeno, hitro izgubljeno pri igrah na srečo odpira 

še eno drugo vprašanje in se porajajo in ker sem že precej časa na svetu bo moj zaključni stavek igre na srečo so 

tlakovana za družinsko nesrečo. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala Irena. Gremo naprej. Manja.  

 

MANJA ZORKO (mestna svetnica) 

Lep pozdrav. Se slišimo. No jaz bi v bistvu vam samo povedala, da smo včeraj na svetu na seji sveta Krajevne 

skupnosti Bratov Smuk smo tudi obravnavali to točko in pravzaprav v razpravi pri dveh svetnikih je sicer bil izražen 

pomislek glede vpliva na lokalno skupnost in predvsem glede kako bi rekla odvisnosti in vendar pa ni bilo 

posebnega nasprotovanja in moram še povedati, da z ozirom, da gre za zadevo, ki bo odprta štiriindvajset ur in 

smo imeli debato tudi v tej smer, ampak Planet Tuš poleg trgovinske dejavnosti je že sedaj imel to se pravi 

koncerte in potem kino dvorane in so že sedaj bile praktično prireditve pozno v noč in ko so še lahko bile in tako 

da mi smo imeli bolj težavo, da po vsakem koncertu se je tam naredilo smetišče pravzaprav od Planeta Tuš do 

našega urbanega dela in tako da pa je bilo mnenje krajevne skupnosti na seji včeraj, da v tem primeru gre za 

drugačne goste in da do tega ne bo prihajalo. Tako da samo toliko, da vas obvestim, da krajevna skupnost ni 

nasprotovala temu soglasju. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jaz se opravičujem, ker nisem bil priklopljen. Igor gremo še enkrat prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja hvala za mnenje krajevne skupnosti, ime katere predstavlja naša kolegica svetnica, ki prihaja iz istih vrst in iz 

iste vrste kot kolega Černe in iz iste stranke. Sedaj, če bi spraševali krajevne skupnosti mimogrede bom to omenil 

bi bilo smiselno, da bi vprašali tudi druge, ki mejijo na to. To pa je s svojo Planino tri, ki je mogoče celo bližje in 

na drugi strani tudi s planino. Ampak to, kar se jaz javljam je naslednje. Glejte prej je bilo rečeno, da mi imamo 

že to v Kranju in da je to neka pozitivna okoliščina. Jaz bi rekel, da je nasprotno a ne. Da zato, ker že imamo vemo 

kakšne so posledice in pa seveda še to bi rad povedal spoštovana gostja iz podjetja Admiral, da jaz zelo ločim 

morebitnega partnerja lokalne skupnosti in pa vašo dejavnost. Vsa čas vam, ker ste častne in pošteni dobri 

poslovneži in imate vse dobre namene. Ampak kot svetnik in predstavnik ljudi, ki so me izvolili pa moram tehtati 

kaj te dejavnost prinese v Kranju in za razliko od kolega Janija se meni ne gre samo to, da pristavim lonček in da 

dobimo nekaj denarja in tako kot je Barbara rekla nekaj ga bomo dobili na račun tega, ker bi ga od nekega drugega 

casinoja in sedaj ga bomo pa od vašega in pa mogoče nekaj dodatnega. Ampak od koga bomo ta denar mi dobili. 

Verjemite mi, da ta denar bodo znosili naši občani in občanke. Prosim tisti, ki misli, da bo na način igralnega 

salona kot je ta, da bodo hoteli in pa imeli veliko gostov in da bodo taksisti in vemo, da bo turizem in oprostite ta 

sam sebi laže in poglejte gre za štiristo kvadratnih metrov in glejte hodnik in vhod in WC in garderobe in potem 

boste videli v kakšni kvadrature pridete. Razdelite to na sto pet igralnih mest in vsako igralno mesto postavite 

enega igralca in en avtomat. No dajte si predstavljati za kakšno vrsto casinoja gre. Ali je to nekaj, kar bo vabilo 

turiste ali je to nekaj, kar bo vabilo naše sokrajanke in sokrajane in ne pozabit štiriindvajset ur na dan bo odpro 
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zraven blokovskih naselij, kjer živi več kot vsak četrti prebivalec naše občine. Veste jaz na svoje oči vidim in imam 

zgodovinski spomin. Dvajset mesecev na mestnem svetu in na to foro, da bo turizem zapadel ko je bilo v casinoju 

in pa da tam ni več moderen in da ni več parkirišča in pa dajmo iti v centru in sedaj pa tretjič pa nato oprostite 

jaz ne bom padel. Še enkrat poudarjam nič, nič nimam proti Admiralu in nič proti casinoju, ampak menim, da taki 

igralni casino na tej lokaciji ne spada in naša svetniška skupina tega ne podprla. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Jaz bi samo to dodal verjetno, da v tem okolišu imeli igralnico in kot je meni znano bodo pa 

Kranjčani denar nosili v industrijsko cono v Šenčurju, če ga bodo tam odprli in tako da bo Šenčur bogatejši za 

tristo tisoč. Manja replika.  

 

MANJA ZORKO (mestna svetnica) 

Ja hvala lepa. Jaz bi v bistvu samo en komentar gospodu Velovu. Pač krajevne skupnosti  lahko glede nato, da 

prejmemo vse gradivo za seje mestnega sveta in seveda ta gradiva tudi obravnavamo na svojih sedaj a ne in pač 

glede nato, da smo mi gradiva obravnavali ravno včeraj in sem pač želela, da tudi to mnenje slišite. Tako da. 

Kakšno je pa mnenje ostalih pa ne vem in tako da lahko bi mogoče tudi in lahko, da so nekateri tudi obravnavale 

in to je ta gradiva in pa če pa je kateri od svetnikov mogoče tudi član teh svetov krajevnih skupnosti okoliških bi 

pa mogoče tudi lahko pove mnenje teh svetov. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Manja. Sedaj bi jaz prosil Milena, če lahko damo Ano Černe zato, ker sem jo nevedoma prekinil.  

 

ANA ČERNE (samostojna svetnica) 

Dober dan, ali se slišimo. Ja hvala za besedo. Sedaj so prednosti in slabosti igralništva in mislim, da kot lokalna 

skupnost, da imamo sicer res zelo malo vpliva na vse negativne posledice, ki jih ta igralniška dejavnost prinaša in 

vse kar lahko naredimo predno se odločimo je, da pretehtamo plus ena in vse. Raziskave, ki sem jih zasledila 

kažejo, da večinoma odvisniki obiskujejo manjše salone, oziroma pač take salone takih vrst kot ga tudi mi sedaj 

načrtujemo. Medtem ko v večje igralnice ne zahajajo toliko. Sedaj neko moje splošno mnenje, ki je sicer stvar 

razprave in nacionalne strategije je ta, da bi se moralo zaradi vseh družbenih, zaradi družbene škode, ki nastaja 

te dejavnosti izvajanja posebnih igre na srečo omejiti tudi s tem, da zmanjšamo število koncesij. Predvsem bi jih 

moralo biti manj igralnih salonov in se pravi takih salonov kjer igre ne potekajo v živo. Če že bolj podpiram velike 

igralnice in ki so tudi bilj nadzorovane in z več ukrepi in tudi ukrepi proti odvisnosti in kar pa se tiče konkretnega 

primera in pa osebno menim, da nov igralni salon v Kranju ni potreben in še posebej pa ne v teh časih. En igralni 

salon ko je bilo že omenjeno že imamo in v trgovskem centru res ne rabimo dodatne dejavnosti, ki bo ljudem 

pobirala denar in jim v teh težkih časih dajal upanje za lažje preživetje, kar je po raziskavah tudi glavni vzrok iger 

na srečo in torej želja po dobitku v prvi vrsti in šele nato sledijo zabava sprostitev, ter radovednost. Bi pa vseeno 

no vprašala dve stvari in sicer kakšno ima vaše podjetje, oziroma vaša družba strategijo zaposlovanja v primeru, 

da poslovanje ne bo šlo po predvidenih načrtih in pa drugo kateri so bili razlogi, da pred kratkim v Lescah lokalna 

skupnost ni dala pozitivnega soglasja za širjenje dodatne igralniške dejavnosti. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Ana. Bom dal potem besedo na koncu gospodu direktorju. Okej gremo naprej. Lea Bidovec. Lea.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Okej živjo. Jaz bi začela pač veliko ljudi v življenju radi igrajo in mene samo skrbi, ker to zelo hitro pride v 

zasvojenost. Podjetje, o katerem govorimo, je zelo priznano podjetje, ampak prvič mi je žal, da je šlo vse to 

prehitro ali pa da ni bilo dovolj časa in vsaj za nas svetnike, da o tem razmislimo in oziroma bi mogoče jaz pač 

rekla tukaj, da nihče iz mestne občine ni znal povedati, oziroma podati prave argumente zakaj bi si v Kranju želeli 

igralnice. Jaz imam en pač pomislek in se pravi pač, da je to preblizu naselja in od podjetja bi si želela večje 

zagotovilo vlaganja v skupnost in sem pa tudi naredila manjšo raziskavo in kjer zelo hitro ugotoviš, da v bistvu 

elitne goste privabiš z živo igro. Avtomati so pač neko posebno igralništvo, ki vsi vemo, da pač so tudi gostje zelo 

posebni in bi pač tudi želela njihovo mogoče malo več, ker so strokovnjaki na tem področju in tudi to malo 
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razložijo in jaz se res sprašujem ali so pravi časi za vse to, oziroma ali se naši občani resnično želijo neko pač in 

nek nov igralni salon. Na koncu bi mogoče res pred mano predhodnico gospo Černe in njeno mnenje podprla in 

ne pa samo zanima ali dejansko si res želimo igralnico za vsako ceno. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Lea. Gremo naprej Bojan Homan. Bojan.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Dileme so velike, veliko je bilo že dobrih razprav. Mislim, da gre 

debata v smer ali Kranj res potrebuje še eno igralnico z igralnimi avtomati. Sam sem trdnega prepričanja. Menim 

tudi, da bi to polepšalo mogoče malo sem zadnjič razpravljal, ker so tam vrtički sedaj umaknjeni in sama zadev 

bistveno lepši zgled in v Planet Tuš se je pa tudi v kratkem v garažo v spodnjo etažo preselil karting. Sedaj zaradi 

covid dejanj je ta zadeva še zaprta in bo pa tam električni karting in električna karting steza in tam bo največ 

mladine in zraven pa kino. Ali res hočemo navajati to mladino, da bo sedaj šla še notri in tistih pet evrov, ki jih 

dajo starši za zapravi nesli v igralnico. Slej ali prej bodo začetki spodaj in potem se pa prestavilo. Jaz mislim da 

tega ne bo. Sam mislim, da če bom šel z družbo ven in bom šel sigurno, če se bodo odločili za igralnico nekam, 

kjer imajo živo igro. V našemu primeru je to ali Koper ali pa bom šel v Gorico. Če me pa še malo bolj firber matra 

bom šel pa še malo bolj daleč in bom šel v in v taki igralnici se bom počutil tudi dobrodošlo, sproščeno in ko vidim 

notri ljudi, ki so lepo napravljeni in je notri program in je notri ansambel, muzika in se da malo pozabavati in se 

da malo tudi pojesti. Rekel sem namenoma dvajset ali pa petdeset evrov in jih bom zapravil. Tukaj v Kranj je to v 

ta prostor s štiristo kvadratnih tako kot je lepo že Igor rekel morali biti samo avtomati in sigurno ne bom notri 

peljal svoje druščine. Če bi se že odločil ne v Kranju, ampak če je župan rekel na lokaciji Šenčur in krasen prazen 

bivši Bauhaus in z avtoceste dol in parkirišča dovolj in živa igra bi lahko bila in vse bi bile notri in nobenega nebi 

motili in je idealno za tako zadevo. Ne vem za kaj se ne odločate za take zadeve, ki bi vam prineslo bistveno, 

bistveno več dobička kot pa tukaj v Kranj. Imamo že tako kot je Igor rekel smo imeli igralnico v prej in se ni obnesla 

v samem središču in imamo igralnico še eno z avtomati podobno kot je ta v samem Kranju in to ni nekakšen 

prestiž tam in je bolj revščina kot prestiž in ali sedaj pa še eno tako igralnico. Sam sem tudi bolj mnenja, da tega 

Kranj ne potrebuje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Bojan, jaz bi sedaj dal besedo še glede nato, da je bilo nekaj vprašanj in da je bilo predvsem premalo 

predstavljeno še direktorju gospodu Čaleti.  

 

KLEMEN ČALETA (direktor družbe Admiral) 

Hvala za besedo. Bom probal iti po vrsti. Se pravi eno vprašanje je bilo na temo zaposlovanja. Sam bi prosil 

gospodično, če bi še enkrat ponovila, ker sedaj sem izgubil in odgovor na tole Lesce. Mi smo v Radovljici želeli v 

bistvu igralni salon prestaviti v eno in se pravi v našem poslu so določene zakonitosti pomembne. Ena od njih je, 

da pač nisi na dveh etažah, ampak da si na eni etaži in to je bil razlog, da smo hoteli seliti igralni salon zraven v 

isto raven. Zavrnjeno je bilo pa skupaj s projektom za tale hotel in skratka zaključiti smo kot celoto in sedaj to ni 

šlo takrat skozi zaradi tega, ker je ta hotelska dejavnost bila sporna v Radovljici. Mi smo sedaj ponovno dali to 

spremembo in bomo videli kako se bo zgodba razpletla in sedaj v drugo bomo pač to zaključili tako kot smo hoteli. 

Sedaj lokacija ni nujno, da ni in sama lokacija se meni zdi primerna z igralni salon in je pa res, da ločimo se pravi 

velike igralnice in pa male. Sedaj da se in da bi bile male igralnice ali pa mali igralni saloni, arkade kakor jim v 

Evropi rečejo neko leglo problematike to ni res. Mi se diferenciramo od trenutnih ponudnikov v smislu ravno po 

tem, da vlagamo v nek višji standard in si pač želimo dosegati. Sedaj jaz bi vse jasno povabil, da si pridete pogledati 

kakšno našo lokacijo in skratka so urejene, čiste in ni tukaj, da bi bilo to zanemarjeno in da se pri nas zadržujejo 

gosti problematičnega tega se pravi porekla ali kakorkoli. Skratka mi delimo igralce bolj kot ne na to so ljudje, ki 

preživijo dosti časa ali pa recimo so v igralnem salonu in porabijo svoj budžet, potem so neki fun playerji in te 

verjetno ste omenil zaradi tega, da imamo pa Kranjsko goro, ampak to ne pomeni, da so kaj drugačni ali pa slabši 

od teh, ki sedaj jih nekako stigmatiziramo s temi igralnimi saloni. Skratka se razlikujejo in vsi pridejo s svojim 

budžetom v igralnico in sedaj jaz bi tukaj povedal še, da bo naklada ali pa povrepčna na gosta je štirideset do 

petdeset evrov v primerljivem se pravi tem območju in to niso veliki zneski in pač večina ljudi se tega zaveda in 
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sedaj odgovornega igralništva in mi na to opozarjamo in mi ne rečemo, da se ne zavedamo te problematike 

ampak vam zagotavljam in to popolnoma odgovorno, da na tem delamo in se tukaj posvečamo tudi veliko 

preventivi. Mi da vam lahko povem sam sem krožil po parih trgih in se pravi naša grupacija deluje in nam ni v 

interesu, da igralca ugonobimo, ampak kakorkoli, da ga opozorimo tudi na ta aspekt igranja. Skratka tukaj vam 

jaz to več kot odgovorno zagotavljam. Sedaj prej je bilo eno vprašanje igranja arkad ali živa igra. Sedaj živa igra 

načeloma povsod po Evropi bi si celo upal trditi, da po svetu padla. Na delež igrane igre v primerljivih območjih 

Češka, Hrvaška ali pa recimo Avstrija pada in je celo na casino pada celo pod petnajst procentov. Sedaj to ne 

pomeni, da petnajst procentov ljudi je lepo oblečenih in pa fino se zabava, ampak skratka da se preseljuje veliko 

ta trend online igranja in je zelo močno prisoten in ne samo v Sloveniji, ampak povsod po Evropi. Sedaj kaj jaz 

vidim je negativna je, da ta online ni toliko kontroliran in mi smo res zelo kalkulirani in mi imamo štirikrat letno 

obisk inšpektorja urada, ki nas nadzoruje v sklopu ministrstva za finance in skratka in nas pregledajo od a do ž. 

Sedaj tukaj mi večjih kršitev jasno si kot grupa niti ne smemo privoščiti in stremimo k temu, da smo boljši kot naši 

partnerji ali pa ne bom rekel konkurenca, ker jih osebno ne maram. Tudi ne bomo odžirali igralniških prihodkov 

ostalim igralnim salonom, ampak bomo ponudili boljšo igralniško storitev in boljšo se pravi celo celostno izkušnjo 

in zato bomo mi in ta svoj ocenjeni prihodek kakor smo ga napovedali dosegli in v to sem prepričan in tako da jaz 

tukaj iz vidika tehtanja jasno negativne posledice so in mi na njih vemo in jih znamo zaznati in mi imamo in 

operiramo z devetimi igralnimi saloni v Sloveniji in iz teh problematičnih ali pa tega in skratka ta problematika se 

mogoče malo preveč povečuje in tako bi rekel. Skratka hočem reči, da mislim bi prosil za neko zaupanje v smislu 

kljub temu, da v vaši občini še nismo prisotni, ampak vam zagotavljam, da na tiste štiri stebre, ki sem opozoril z 

vso resnostjo jemljemo in na to želimo in na tem želimo tudi graditi ta poslovni model v Kranju. Sama lokacija 

Planet Tuš nas je pa tudi saj pravim z vidika lastnikov omenjenega centra prepričala v smislu tukaj se določene 

spremembe bodo dogajale in tako da ne vem konceptualno se mi ne zdi, da bi bilo to tako zelo napačna odločitev. 

Sedaj pa za tisto zaposlovanje, če mogoče ponovite vprašanje, ker si nisem zapisal na začetku.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja hvala lepa. Kdo je to rekel. Ne vem kdo je bil. Nimamo nobenega. Okej hvala lepa. Še kdo kaj. Okej Lea prosim. 

Lea pa Ana pa Ana. Lea prosim.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Okej jaz imam eno vprašanje koliko. Mislim pač saj to je poslovni plan, ampak me zanima kakšno je njihovo 

pričakovanje z cca dnevnih gostov in sedaj pač imajo tudi oni po mojem neko okvirno vrednost, koliko morajo ti 

gosti zapraviti v casinoju. Ampak to pa vem, da je poslovna skrivnost in bi pa na koncu jaz resnično predlagala, 

da se ta točka umakne in da se mogoče da malo več časa za razmislek za vse skupaj no. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Lea. Bo direktor potem odgovoril. Še Ana prosim.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Ja jaz sem zastavila to vprašanje glede zaposlovanja in sicer zanima me kaj v primeru, da poslovanje ne bo šlo po 

predvidenih načrtih in kaj to pomeni za zaposlene. Se pravi kakšno imate strategijo zaposlovanja in ja še ko sem 

pri besedi podprla bi predlog in se strinjam, da bi mogoče bilo smiselno to točko umakniti in si še malo več časa 

vzeti. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Evo direktor.  

 

KLEMEN ČALETA (direktor družbe Admiral) 

Ja. Tole zaposlovanje ja ušlo mi je iz glave. Skratka zaposlovanjem to nima nobenega vpliva. Dvajset zaposlenih 

je minimalno število zaposlenih. Sedaj, če bomo mi prihodke povečevali, to pomeni, da bomo rabili več stafa za 

zagotavljanje boljše igralniške storitve in bomo pač zaposlitev povečali. Sedaj načeloma je tako in mi v delujemo 

tako, da imamo casino menedžerje in potem je pet inšpektorjev in pet blagajnikov in pet receptorjev. Skratka 

imamo neke standarde in tako to smo predvideli minimalno število zaposlenih, ki bi jih recimo potrebovali za nek 
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tak igralni salon, tako da če je bilo mišljeno, da bomo odpuščali, če bomo pol manj zaslužili in ne bomo in 

kvečjemu še zaposlili bomo zato, ker smo rekli, da pustimo refleksno delavno silo za tisti čas, ki pričakujemo večji 

obisk gostov. Sedaj za obisk dnevnih gostov mi pričakujemo do dvesto pač obiskovalcev dnevno in vse pa jasno 

odvisno je od dneva v tednu in pa od ure v dnevu, ker pač naš pick je po osmi uri ali pa zvečer ko se te dejavnosti 

ostale recimo trgovske zapirajo in torej kar se tiče te točke, da bi to prestavili mogoče tudi dodatno pojasnili ali 

pa kakorkoli se še večkrat srečali in nas in mi to podpiramo in se lahko večkrat dobimo, oziroma na vsa ta 

vprašanja še bolj temeljito in detajlno odgovorimo mogoče na tiste pomisleke. Je pa na koncu in to moram 

povedati. Na koncu to politična odločitev in jaz razumem in odgovornost za to odločitev. Če boste rabili več 

informacij jih bomo jasno podali, tako da podpiram ta predlog.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Evstahij.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik)  

Vsem svetnicam svetnikom, župan tebi, podžupanu in vsem ostalim, ki smo kakorkoli povezani. Torej želel sem 

se oglasiti zgolj zaradi tega, ker so v razpravi se pojavili, kar zanimivi in modra razmišljanja različna. Tudi mogoče 

preuranjena za hitro sklepanje in sam sem v dilemi v kakšno smer se naj gre. Vemo, da so bile iz pred dvajsetih, 

tridesetih let neke ideje o zapiranju igralništva v Gorici in pa sedaj vemo, da bi bil to lahko velik problem tudi kar 

se tiče zaposlitveno in oziroma marsikdo je dobil v igralništvu tudi pravzaprav dobro kariero in zaposlitev in svojo 

eksistenco. V tem momentu sem pa na nek način v dvomu, da bi danes se prav odločil glede na dogajanja za 

katera niti ne vemo kako se bo razvijala in zadeva glede koronavirusa in glede tega. Sam se občasno ukvarjam 

tudi s kongresno dejavnostjo in že eno leto in pol čakamo na nek dogodek. Bojim se, da v primeru, da se to ne bo 

nam izšlo, kot se predvideva in se zamuja z rešitvijo koronavirusa in bo potem tudi ta koncesija pravzaprav 

brezpredmetna in če jo tudi podelimo in če se je pač srečevati in družiti na tak način kot je sedaj prepovedano ne 

moramo. Tako da podpiram predlog, da  podaljšamo razpravo v naslednjo sejo ali pa za nekaj časa to odložimo 

in mogoče s kakšnimi primeri pravzaprav uspešne dobre prakse, za kar se je ugotavljalo, da bi bilo recimo v 

področju Nove Gorice to kar lep model za pridobivanje tudi in kakor je tukaj tudi za občino predvideno in pa da 

se na tak način bolj korektno z mirno vestjo lažje odločimo. Brez zamere za malo daljšo filozofijo, ampak kljub 

vsemu predlagam, da mogoče prestavimo za nekaj časa za katerega bi se potem v nekih drugih naših internih 

razpravah odločili za koliko časa. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Evstahij. Barbara replika prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Saj sem se dvakrat prijavila in se vam opravičujem. Takole bi rekla. Saj to po mojem ni odvisno samo od nas. 

Mislim tudi, če mi negativno mnenje in samo, če jaz kaj vemo je to neobvezujoče za odločitev države in mislim, 

da se gre za ministrstvo za finance in tako da mislim, da gre tukaj ali se mi odločimo ali za ali ne je v bistvu bolj 

pomembno, da dobijo primerno predstavo in to na državnem nivoju. Toliko iz moje strani.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja hvala lepa Barbara. Marko mislim, da to ni res Marko ali si še tukaj? Marko Čehovin.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja pozdravljeni. Zaklenjen sem bil. Ja samo povedal bi, da. Saj sem slišal, kar je svetnica Barbara rekla. Sedaj 

procedura je taka in mi smo bili s strani ministrstva in tudi smo gradivo dobili s strani ministrstva za finance in 

direktorata za finančni sistem in povprašani glede soglasja lokalne skupnosti in soglasja lokalne skupnosti 

pomeni, da je obvezujoče a ne in v kolikor ne da soglasje potem zadeva ne mora iti naprej in je pa res, da so tudi 

okoliške občine po mojih informacijah in vsaj tako sem mislim, da iz Šenčurja dobil, da so pa dobili, ker so vplivne 

občine dobile vprašanje se strani ministrstva za finance za mnenje, ki pa res ni obvezujoče in tako da mislim, da 

smo mi ciljna občina daje soglasje in je obvezujoče. Sedaj mogoče kaj bi še povedal kaj to pomeni in mi smo bili 

do šestnajstega četrtega zaprošeni za mnenje in oziroma pardon soglasje in lokalne skupnosti in v kolikor in 
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potem je napisalo ministrstvo v kolikor mnenja ne damo in bomo na podlagi zakona o se pravi ZUJP-a vprašani 

formalno še kjer bo pač znan zastavljen rek rok po ZUP-u in sedaj ne vemo koliko je točno to in verjetno je to 

trideset dni kjer bomo pa morali odgovoriti in kolikor pa mnenja potem, oziroma pardon soglasja ne damo do 

tega roka se pa šteje kot, da je naše soglasje pozitivno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu Marko hvala. Še kdo. Sedaj glede na povedano vse tole bi jaz kot predlagatelj te točke to točko 

umaknil iz dnevnega reda. Direktor vas bi prosil, da se pripravite in predstavite zadevo bolj podrobno s točnimi 

številkami in narediti tudi, da se dobimo s svetniškimi skupinami in ker moje mnenje je tudi to, da je to vseeno 

dobro za Kranj in tudi za razvoj turizma, ampak pač o tem bodo odločali svetniki in glede na predlog določenih 

svetnikov in pa to točko umikam iz dnevnega reda. Hvala lepa za predstavitev in gremo sedaj naprej na točko 

devet. Vprašanja, predlogi in pobude članom mestnega sveta. Prosim za to, da se prijavite. Imamo koga. Okej se 

slišimo? Nekaj je zgleda narobe. Irena se je prva prijavila. Prosim Irena.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Ja. Sem se prej hotela še malo replicirat, da ne bo ta rok zamujeni rok do naslednje seje. Mislim pač sem datume 

gledala in tako kot je Marko Čehovin rekel, da če mi ne podamo soglasja se smatra, da je soglasje podano in jaz 

pa ne vem kdaj v mesecu maja je seja mestnega sveta.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

No to Irena moje zagotovilo, da bomo to sigurno obravnavali in če bo treba bomo naredili tudi izredno sejo in 

tako si ne bomo to privoščili, da bo šlo to mimo na tak način. Pri vsem tem boste tudi mestni svetniki in tako da 

imate moje zagotovilo. Gremo na zadnjo točko Predlogi, pobude in vprašanja mestnih svetnikov. 

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Hvala. Sedaj imam pa predloge za danes. Prvi je predlog reševanja problematike krajevne skupnosti Jošt. Na 

prejšnji seji smo se seznanili s problematiko krajevne skupnosti Jošt, pogovarjali smo se o nespoštovanju zasebne 

lastnine pohodnikov na ta hrib. V svojem nastopu sem omenila, da bi morali z jasnimi oznakami povedati kje je 

hoja dovoljena in kje ne. Na velikonočni ponedeljek sva z možem hodila ob rapalski meji in na enem delu sva 

naletela na napis pot je spremenjena in namesto preko travnika je bila nova pot speljana skozi je bila shojena in 

kar pomeni, da so pohodniki spoštovali spremembo. Predlagam da se s takimi ustreznimi prijaznimi označbami 

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

bi pa ob enem da ste se župan in podžupan in s svojo ekipo udeležila čistilne akcije v krajevni skupnosti Jošt in s 

tem dala vedeti, da je politiki mar za te krajevne skupnosti in da jih želimo reševati. Moja tema je šport. V Kranju 

se pogosto govori o športa. Določeni športi imajo zelo dobro infrastrukturo in nekateri pa slabo. Boljši kot so 

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

slaba klubska politika pa je lahko kljub dobrim pogojem vzrok za nedoločene športa. Ob osnova vsakega športa 

je zgrajena športna infrastruktura. Na mestnem odboru Nove Slovenije Kranj smo oblikovali predlog glede 

investicij v športne objekte. Da se izognemo delovanju pogojev in rešitvam investicijah v športne objekte 

predlagamo, da se za tovrstna vlaganja ogradijo pravila na podlagi katerega bo moč določiti prioritete. Gradnja 

objektov zgolj zaradi trenutnih uspehov posameznih športnih panog ali zaradi določene politične moči ni 

racionalna in ker uspehi v športu pa in razporejanja moči pri odločanju lahko močno in hitro nihajo in 

infrastruktura pa je nekaj dolgoročnega. Pravilnik po katerih bomo določali prioritete in bi moral zagotoviti 

gradnjo objektov in omogočali uporabnost čim širšemu krogu športnikov in javnosti.  Osnovni kriterij za določanja 

teh normativov bi recimo bili relativna cenina športa, pogoje strankost športa, aktivnost v čim daljšem 

življenjskem obdobju, uporabnost za čim vem panog, uspehi v športne panoge, ki objekt služi in lahko pa seveda 

se določi tudi drugi kriterije. Tako tudi v prejšnjem mandatu oblikovan pravilni pristop k sofinanciranju športa, ki 

je prinesel večjo pravilnost pri delitvi pravičnosti pri delitvi sredstev in tako bi tudi pravilni v vlaganju v športno 

infrastrukturo lahko vnesel večjo pravičnost kam igrati več objektov. Potem imam pa še zadnjo temo. To je pa 

predlog, da s tem vsi svetniki, ki imamo možnost delovanja preko strank v parlamentu pridružimo svoje moči. 

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

o prijavi bivališča in zakona o tujcih. Pri tem je Kranj odigral pomembno vlogo. Hvala poslancu Branku Grimsu, 
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celotnemu mestnemu svetu in vsem članom posvetovalne skupine za tujce, sodelujoči občinski upravi in še 

posebej posameznim svetnikom in nekateri svetniki smo preko zelo aktivno vplivali na poslanske naših strank, da 

je prišlo do sprejetja teh zakonov. Sedaj o tem govorim. V tej skupnosti uspešni zgodbi bi lahko dodali še eno, ki 

bi bila dobra za Kranj. Že več let si Kranj prizadeva, da bi se sanirala deponija in da bi v bližini cone Laze. Svet je v 

lasti Republike Slovenije. Pred več kot trideset vloženimi predstavljajo ekološko bombo. Prepereli sodi že puščajo 

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

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

preteklosti je poslanka Mateja Ludovič že spregovorila o tem problemu v parlamentu in sedaj, če bi vsi svetniki 

preko svojih strank združili prizadevanja in bi nam lahko uspelo in zato vabim svetnike SDS, SD, LMŠ, DeSUS in 

Levice, da skupaj sodelujemo pri reševanju krajnskega ekološkega problema. Hvala, ker ste me poslušali.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Irena hvala za ta zadnji predlog. Mislim, da lahko res veliko skupaj naredimo tako so za kolega Brankota smo tudi 

to da zadevo lahko rešimo. Hvala. Gremo naprej. Ana Černe.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

A lahko. Bom sicer se odzvala no.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

A to je replika sedaj? Alo?  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

A se me sliši. Ja. Okej. Da v bistvu gre za repliko in se bom odzvala na gospo Dolenčevo, ampak želela sem sicer 

dodati, oziroma odzvati na to, kar je gospod rekel Grims izpostavil že pri točki potrjevanja zapisnika. In sicer to, 

da seji mestnega sveta nismo razpravljali o zakonu o tujcih in niti zakonu o taki obliki, kot je bil sprejet v državnem 

zboru, nismo dali soglasja. Res pa je, da smo razpravljali o problematiki o podajanju delavnih dovoljenj in kar pa 

ureja Zakon o zaposlovanju in samozaposlovanju in delu tujcev in se strinjali, da se reševanje problematike 

nadaljuje. Torej namemba, ki smo jo slišali in v parlamentu in na danes je bila ponovljena in pač na seji mestnega 

sveta in torej, da je Mestni svet občine Kranj dal soglasje zakona o tujcih, oziroma prispeval kakršne koli 

spremembe zakona, ki nikakor niso povezane s problematiko v Kranju in to nikakor ne drži. To je bila moja beseda. 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Igor mi je javil, da se prijavlja k besedi in da sistem ne zazna in pa gremo, kar naprej in ga imamo 

notri v spominu te imamo Igor. Hvala. Bojan Homan.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Jaz bi pohvalil občinsko upravo za izredno hitro odzivnost pri odstranitvi vrtičkov pri Planet Tušu, oziroma tako 

imenovanih južnih vratih. Tam je razprava in ta svinjarija pospravi v roku enega tedna in bi se odpravilo po enih 

dveh tednih, kar je izredno pohvalno in ker ste tako določeni na občini in občina nima stolnice. Jaz sem vedno 

govoril, da ima občina največjo pristojnost in potem kazalo se je, da imam prav in zato tudi pohvalno za Oddelek 

za okolje in prostor, ker se je odzval, vse inšpekcijske službe Mestne občine Kranj, ki so se odzivale in šele nato 

državna inšpekcija za kmetijstvo. Sprašujem pa, kaj bo z ostalimi vrtički, ki ravno tako kazijo izgled mesta, ampak 

imama pa tudi rešitev in da sedaj sprejemamo prostorski plan in prosim, da se komisija za okolje in prostor 

sestane z urbanistom in ta plan pripravlja in da se določijo lokacije kjer bi bili urbani vrtički in pa se povežemo s 

fakulteto za, ki ima že določene dobre prakse in tudi danes sem hotel na sejo prinesti določene zadeve kako 

izgleda in kako delajo določene, ki so iz naše občine in imamo kontakte in lahko se povežemo s fakulteto in 

naredimo res nekaj takega, kar zgleda Kranju primerno. Ta sramota se je pa hvala bogu odstranila in imamo pa 

še plan za tujce. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Hvala lepa. Bojan malo te je vmes prekinjalo, ampak jaz upam, da ste vsi dobro slišali in pa razumeli. Neka slaba 

veza je bila. Smo pa že sedeli na to temo za vrtičke, ampak hvala za predlog in pa hvala predvsem za pohvalo 

Martinu in pa Janezu, ki sta zares zelo hitro odreagirala. Hvala. Gremo naprej Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Na zdravje župan. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila za ta nagovor, sicer sem ga dobila danes a ne o teh o 

mojem vprašanju glede te zaposlenih na v mestni občini Kranj v upravi in pa v javnih zavodih. To sva se z Matejo 

dogovorili, da še dobim nakladno. Ne glede me pa tukaj samo ena stvar zanima in zgleda, da je tukaj prišlo do 

neke pomote in v odgovoru v drugem odstavku piše, da se je od dvajsetega dvanajstega 2018 dalje do 

sedemnajstega tretjega 2021 na novo zaposlilo osem javnih uslužbencev. Sedaj, če pa grem dol spodaj 

razpredelnico pa piše, da je bilo dvajseterega dvanajstega osemindvajset zaposlenih in sedemnajstega tretjega 

2021 pa sto devetreideset in to je enajst razlike in verjetno ne osem in tako da je tukaj po mojem napaka. Upam, 

da prav to zastopim. Drugo vprašanje se pa nanaša na dan s to staro pošto v Kranju kaj se sedaj dogaja v teh 

prostorih in pa ali se bo res notranjost pošte čisto delegirala glede nato, da samo malo govorim in so te stvari 

zelo lepe in ne vem ali se bo t ovse odstranilo in pa kaj se dogaja notri. Sedaj hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Saša. Bomo probali mogoče, če to kar ustno odgovorijo Mateja glede zaposlenih lahko odgovoriš.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Prejela, ker za vsak slučaj, ker je vseeno določena fluktuacija ljudi in ne bi sedaj se preuranjeno dala odgovor.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej bo pismeno. Hvala. Kar se tega tiče pa Marko boš mogoče kaj o pošti povedal.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja pozdravljeni. Tudi tukaj ne vem, če je prisoten bil in če mi še on pomaga, ker je zadeva nekako na prehodu je 

iz enega urada v drugega. V glavnem tam v bistvu je podjetniški inkubator. Mestna občina Kranj je stavbo kupila. 

Dobila je tudi odločitev o podpori s strani ministrstva za gospodarstvo in to pomeni, da bo projekt sofinanciran v 

deležu sto procentov. Se pravi mestna občina Kranj bo samo državi plačala in še to je pri nakupu nepremičnine 

dva procenta in pa gre tako za občinski proračun in tako da stavbo bomo za ta projekt in smo v bistvu zastonj 

kupili. Kar se mi zdi zelo racionalna poraba proračunskih sredstev in poleg tega se pa še neka nova vsebina v Kranj 

z tem podjetniškim inkubatorjem in mislim, da je okrog ne vem točno in mogoče naj me Tomaž popravi, ampak 

več deset pisarn se bo osnovalo in sama kvadratura je tisoč sedemsto kvadratov. Pošta naj ima sedaj podaljšano 

pogodbo z obratovanje z centrom mesta in mislim, da do prvega devetega 2021 in se pa potekajo pogovori o 

pogodbeni pošti in mislim, da nikakor si ne želimo, da bi pošta zaprla poštno dejavnost v Kranju in se prenehala 

opravljati in to kar bi si pošta že želela v preteklosti in tako da smo v pogovorih zelo intenzivno za pogodbeno 

pošto v središču mesta. Toliko na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Marko. Ja Tomaž prosim.  

 

TOMAŽ LANIŠEK (vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte) 

Bom povedal čisto operativno. Sedaj v aprilu se začenjajo dela za nov projekt….nejasno…. in potem pa seveda 

informacija v skladu z načrtom in nekako …..nejasno….in pa potem tudi zaključek del, če bo vse v redu in pa 

potem tudi začetek samega načrtovanja kovačnice. Sedaj okrog detajlov je pa tudi odvisno od planov 

….nejasno…in tukaj s strani ministrstva in tukaj tudi kar ohranimo vir ….nejasno….in pač s tem objasnimo način 

in vse ostale stvari pa pač postavimo v taki zgodbi kot je. Dodajamo seveda to kot na koncu taka stavba ima še 

tudi dvigalo, ki bo pač služilo premagovanju ovirin pa povezovanje z ostalo drevesno hišo in tako da tudi ta plan 

pride v potencialno prepoznavnost.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Tomaž zelo slaba veza in skos te prekinja, tako da upam, da smo te razumeli. Hvala. Gremo naprej. Jože Rozman. 

Čakaj okej kaj. Ja Jože.  

 

JOŽE ROZMAN (mestni svetnik) 

Ja dober večer. Lansko leto enkrat je bila ministrica za kmetijstvo in gozdarstvo na občini, če se spomnimo. Občina 

se je dogovarjala z ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo za nakup enih parcel pri Kaliji na Zlatem polju, ki bi 

jih kasneje zamenjala a privatna zemljišče pri stadionu. Sedaj sem pa bral, da je ta že sedemnajstega leta skladom 

kmetiških zemljišč sklenila pogodbo o zakupu in to je pa ministrstvo, oziroma to je pa sklad prekinil, hotel je 

prekiniti pogodbo in vendar je sodišče izdalo začasno odredbo o prepovedi vsakršnih dejanj, ki bi onemogočili 

uporabo teh zemljišč in me zanima ali bo občina opustila te aktivnosti, oziroma ali jih bodo triindvajsetega leta 

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

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Hvala lepa. Bomo dali to pisno. Hvala. Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Moram jaz prej se nisem morala prijaviti za tole in sem imela jaz samo še dodatno vprašanje 

glede te pošte. Ali je sedaj v tej stavbi notri domuje samo pošta ali so še druge zadeve notri, oziroma dejavnosti 

ali kdorkoli drugi, če mi lahko še na to odgovorite.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Marko boš ti. Mislim, da je notri  sindikat in pa še ena pisarna je zasedena a ne Marko?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja za sindikat vem in ostalo sem pozabil, ampak mislim, da še neko pogodbeno razmerje je za A1, ker ima neke 

inštalacije notri in mislim, da so v tem delu ostaja ta zadeva in ostalo pa ne in tako da v celoti bo zadeva 

namenjena in razen te male pisane podjetniškemu inkubatorju.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Aha hvala. Kateri sindikat pa je notri in pa sedaj, če je to stavba občinska ali plačujejo kakšno najemnino, oziroma 

ali morajo oni tudi do prvega septembra se ven izseliti in pa kateri sindikat je notri?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Mislim, da so gorenjski sindikati in bom preveril še točno. Ja z gradbenimi deli naj bi se že prej pričeli in pred tem 

mislim, da je bilo dogovorjeno, da bo pošta obratovala do prvega devetega in tako da ne vem kdaj se moram 

preveriti pri kolegicah kdaj predvideno s planom, da se odpove pogodba, če se ni že. Oni plačujejo najemnino 

občini. Mi smo takrat ob prevzemu samo, da se je vse prevzelo. Tudi pošta Slovenija nam najemnino plačuje sedaj 

občini in pa do prvega devetega ta najemnina povprečna v središču mesta.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Je prav, saj sindikati imajo denar. Hvala lepa za odgovor.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Gremo naprej. Evstahij.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik)  

Ja pozdravljeni. Torej želel bi se oglasiti glede na precej aktualno debato o načrtu okrevanja gospodarstva in 

družbe zaradi povzročenega korona virusa, oziroma pandemije v evropski uniji, ki posledično povzroči tudi, da 

naša vlada in mislim, da pod vodstvom gospoda Černača pripravila načrt takega gospodarskega okrevanja. 

…nejasno….. Govori se o petih milijardah in nekaj časa je bil ta načrt v osnutku še precej zaprt in potem je bil to 

dostop do javnosti in bila je tudi določena, določeni popravki so se zahtevali s strani evropskih raznih inštitucij in 

pa me zanima glede nato, da je precej debat tudi okoli tega, da določene občine celo že vidijo svoje neke 
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infrastrukturne projekte v tem načrtu okrevanja. Kako je sedaj s strani sodelovanja občine Kranj z državnimi 

inštitucijami, ki pripravljajo tovrstni dokument, ki po mnenju najbolj vrhunskih naših makroekonomistov 

ocenjujejo, da je to pravzaprav idealna priložnost in da ne bo nikoli več na razpolago in prilika tudi za širši izbor 

Slovenije v gospodarski razvitosti sedaj, če se proporcijam in da ne bom preveč dolg. Lahko bi sicer še povedal, 

da se govori, da določene občine bodo delale nova krožišča in pločnike. V resnici pa je namenjen ta denar bolj 

digitalizaciji, raziskavam, inovacijam in na nivojih države seveda in zelene usmerjenosti. Torej vprašanje za občine 

bi pa bilo sledeče, oziroma občinsko upravo. Kako občina sodeluje pri pripravi programov tovrstnih, ki sem jih na 

nek način poizkušal predstaviti? Ali lahko izvem ali s strani države je bila kakorkoli kaj povprašana okoli idej in 

možnosti, oziroma potreb, ki bi jih lahko na s temi viri pokrila ali pač ni sodelovanja med pripravljavci na državnem 

nivoju in občinskimi strukturami in pa ne samo za Kranj, ampak tudi generalno za vse občine recimo? To je 

vprašanje namenjeno in tako da toliko. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja sedaj glede nato, da je to malo širša debata in pa kar nekaj uradov bi bilo notri vpletenih ti bomo dali pisno, 

drugače pa lahko povem, da sem se jaz dobil na sestanku bi rekel z ministrom in pa z ekipo in govorilo smo o tem 

programu. Takrat nam tudi kot predstavniki iz MOS-a in združenja mestnih občin nam niso razkrili podrobnosti, 

ampak dejansko imamo sedaj v planu po novem sestanek ožje vodstvo iz MOS-a in pa minister, tako da mogoče 

bo potem v naslednjem mesecu mogoče malo več lahko povedal na to temo. Drugače bomo pa dali pisno 

obrazložitev kaj vse se dela. Je pa recimo dali smo pa če pogledaš prej ko je Saša število zaposlenih. Jaz imam 

število devetindevetdeset in je seznam in toliko točno projektov smo dali na vlado, da jih imamo postavljenih v 

mestni občini Kranj. Okej.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik)  

Če lahko. No hvala župan. Me zelo veseli. Je sodelovanje fino in ob enem sem želel pravzaprav povedati, da iz 

tega projekta en del je tudi projekt React in vse kaže, da bo investicija prišla do Kranja in da bo bolnišnica 

porodnišnica za ginekologijo kranjska praktično v višini cirka osem milijonov obnovljena kompletno s temi 

nepovratnimi sredstvi. Kljub vsemu me zanimajo tudi občinski projekti, ki bolj občina lahko, oziroma mora skrbeti 

za njih poleg seveda tudi kranjske porodnišnice, če čemo tako reči. Tako, da hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja tudi na tem področju delamo in imeli ste razpravo glede gorenjske bolnišnice in pač mi se držimo malo ob 

strani in konec koncev bo o tem stroka odločala in smo pa pripravljeni tudi gostiti gorenjsko bolnišnico v Kranju, 

tako da delamo na tem projektu in se tudi pogovarjamo.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik)  

Aha tudi širšo bolnišnico in ne samo porodnišnico. Okej hvala lepa vsem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Hvala. Gremo naprej. Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala župan. Sedaj malo mogoče malo za šalo in malo zares rekel si, da je devetindevetdeset zaposlenih in pa 

devetindevetdeset projektov ali kako nisem prav razumela. Se pa opravičujem ,ker se mislila, da ste toliko 

projektov in kar bo enega naredil bomo zelo dobro delal. V glavnem jaz se nič ne bojim in zaupam tej vladi in tudi 

ministru in verjamem, da bodo sredstva zagotovljena tako kot je treba in občinah in da se bo to poznalo in da se 

ne bo denar delil tako kot je rekel Evstahij za neke raziskave, oziroma ne vem in tako naprej, ampak da bo šlo to 

direktno do ljudi in da bodo to ljudje to čutili. Jaz to upam in tudi tako bo. Hvala lepa in lep večer vam želim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Saša. Dajmo Lea.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 
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Jaz bi pa samo vsem zaželela lep večer in pa gospod župan upam, da boste čim prej okrevali no. Hvala cau.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Saj nismo še končali. Imamo še Igorja in predno pa Igorja spustimo smo pa še dobili potrjujem od Gordane 

Grobelnik v bistvu dve vprašanji vezani na problem cest in bomo tudi pisno odgovorili. Hvala lepa Gordana. Sedaj 

bi pa prosil, če lahko dobimo še Igorja.  

 

MILENA BOHINC (tehnična pomoč) 

Igorja je pa ven vrglo. Pa pravi, da ne mora notri priti. Da bo drugič.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Bomo pa drugič. Pa še lep večer. Hvala. V redu. To je tako. Danes smo končali. Vsem se zahvaljujem in upam, da 

se maja, konec maja vidimo v živo zopet in da se tale zadeva umiri in lahko povem, da smo dobili zadnjo analizo 

podatkov glede čistilne naprave in kjer se zadeva umirja in ne bomo še javnost takoj obvestili, ampak so kar 

spodbudni rezultati in tako da upam, da bo šlo samo še tako naprej. Hvala lepa. Aha še eden se je javil. Lea Zupan. 

Lea prosim.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica mestne občine Kranj) 

Gospod župan, ali je naslednjih štirinajst dni odločilnih? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja dobro. V redu. Malo se že hecamo. Hvala lepa vsem skupaj. Lep večer še naprej. Adijo. 

 

 

Za zapisnik 

Milena Bohinc 

Kabinet župana 

 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


