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Številka:    900-6/2021-6-401102 

Datum:      5. 5. 2021 

 

         

ZADEVA: Dobesedni zapisnik 4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 5. 5. 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) 

Lep dober dan. Preden začnemo izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, bomo spoštovane svetnice, 

spoštovani svetniki, pred začetkom tokratne izredne seje se poklonili spominu na nedavno preminulega Franceta 

Pibernika, častnega meščana Mestne občine Kranj, ki je nedavno tega umrl v 93. letu starosti. France Pibernik - 

pesnik, pisatelj, literarni zgodovinar, član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN. Spominjali se 

ga bomo po bogatem prispevku pri ohranjanju slovenskega jezika in literature ter po obsežnem literarnem 

ustvarjanju in kot izjemnega profesorja na Kranjski gimnaziji. Kot profesor je številnim generacijam prenašal svoje 

bogastvo, znanje in prikazal vso lepoto slovenskega jezika. Prav tako tudi bralcem. Izhodišče njegovega 

literarnega ustvarjanja je bila poezija. Napisal je kar sedem pesniških zbirk. V njih je predvsem o notranjem 

doživljanju, poskušal odkrivati duhovne razsežnosti sveta. Več kot deset njegovih obsežnih strokovnih del sodi na 

področje slovstvene zgodovine. Zanimali so ga tradicija, modernizem in avantgarda. Z raziskovalnim delom je 

odkrival zamolčane slovenske pesnike, s povezovalnim delom z zamejskimi Slovenci pa razširil slovenski kulturni 

prostor. Pisal je tudi o Kranju, ter aktivno sodeloval tudi pri izdajah Kranjskih zbornikov in zbirke Prešernovih 

poezij, prevedenih -v kar- osem svetovnih jezikov. S svojim prizadevnim delom je pustil neizbrisen pečat ne le v 

Kranju, pač pa mnogo širše. Ponosni smo, da je tako velik literat kot častni meščan zapisan tudi v kranjsko 

zgodovino. Franceta Pibernika bomo ohranili v večnem spominu. V Galeriji MOK je še danes odprta žalna knjiga. 

Žal nas je v preteklih dneh dosegla še ena žalostna vest. Kmalu za gospodom Pibernikom je v 89. letu starosti 

odšel še njegov kolega iz Gimnazije Kranj, Valentin Pivk, nekdanji profesor in ravnatelj Gimnazije Kranj. Leta 1970 

je začel s poučevanjem matematike in fizike, kasneje pa postal ravnatelj in svojo funkcijo opravljal vse do 

upokojitve naslednjih 22 let. V tem času je pomembno dvignil ugled šole, bil je tudi pobudnik in zagovornik vrnitve 

gimnazije in sedanje mature v slovenski srednješolski prostor. V njun spomin se poslovimo s trenutkom tišine.    

/Minuta molka/    Naj počivata v miru. Hvala.  

Spoštovani, pričenjamo 4. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj. In sicer tukaj se nahajamo v sejni 

sobi 15. Velja upoštevati zaščitne ukrepe pred virusno okužbo. Svojo odsotnost je trenutno opravičil samo Gašper 

Peterc. Z nami pa lahko še povem od novinarjev so tukajle:  Marjana Hanc -  Žurnal24, Simon Šubic - Gorenjski 

glas, Tinkara Zupan -  STA, Aljana Jocif - Radio Slovenija. Iz družbe Admiral so z nami Klemen Čaleta, Uroš Benedičič 

in  Domen Bucek. Kot predsedujoči ugotavljam prisotnost. Prosim za vašo prisotnost z dvigom rok. 31 prisotnih, 

kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Obveščam vas, da bo danes glasovanje potekalo na podlagi 59. člena 

Poslovnika MS, in sicer z dvigovanjem rok. Glede na določbo 38. člena Poslovnika Mestnega sveta se o dnevnem 

redu ne razpravlja in ne glasuje, zato pričnemo z obravnavo 1. točke in sicer: Soglasje za opravljanje igralniške 

dejavnosti družbi P & P marketing d. o. o., Hraška cesta 21, Lesce, za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji 

»Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj. Poročevalec je Marko Čehovin. Za pojasnila so z nami tudi Klemen 

Čaleta, Uroš Benedičič, Domen Bucek iz družbe Admiral d.o.o. Seznanjena je Komisija za finance in premoženjska 

vprašanja ter Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. So se tudi seznanili. Glede na to, da je bila razprava 
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že v preteklosti, dajem sklep na glasovanje »Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje družbi P & P Marketing 

d. o. o., Hraška cesta 21, 4248 Lesce, za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji »Planet Kranj«, Cesta Jaka 

Platiše 18, 4000 Kranj.« Najprej ugotavljam vašo prisotnost. 32 vas bo glasovalo. Prosim, če glasujete, kdo je za 

ta sklep? Nihče. Kdo je proti? 30 proti. Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Hvala lepa. Se vam zahvaljujem za današnjo 

prisotnost. Naslednja seja, 26. seja Mestnega sveta bo v sredo, 26. maja. Najlepša hvala in nasvidenje. 

 

 

 

 

Za zapisnik 

Milena Bohinc 

Kabinet župana 

 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


