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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  
                 dne 23. 6. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 15 stavbe Mestne občine Kranj 
 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

MATJAŽ RAKOVEC: Začenjamo 17. redno sejo mestnega sveta mestne občine, še vedno smo v sobi 15, upam da 

danes zadnjič. Da bomo jeseni oziroma konec poletja, ko bo naslednja seja, da bomo lahko že v naši standardni sobi 

16. Imamo zagotovljeno varnostno razdaljo, tako da najprej bi povedal, da svojo odsotnost opravičujejo Gašper 

Peterc, Nataša Jenkole. Tako da, ugotavljamo sedaj prisotnost. Prosim, če lahko dvignete roke, da vidimo koliko nas 

je. 26 prisotnih, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Še eno obvestilo, da bo glasovanje potekalo na podlagi 59. 

člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine in sicer z dvigovanjem rok. Razpravljalo se bo pa tamle za 

govorniškim odrom. Torej na mizo kaj imamo. Imamo poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje. Potem seznam 

sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisniki statutarno pravne komisije, odgovor na svetniško vprašanje. 

Potem pa iz dnevnega reda kot predlagatelj umikam točko 4a, in sicer informacija o uporabi sredstev v času COVID-

19. Informacija je pripravljena kot samostojni dokument kot odgovor oziroma v okviru odgovora svetnici Damijani 

Piškur in ga lahko vidite in preberete. Ostale premoženjske zadeve se ustrezno preštevilčijo. Prav tako se umika točka 

5. in sicer Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje urejanja kanjona Kokre - druga obravnava, 

ker dejansko še nismo prejeli vseh ustreznih soglasij, tako bomo…kaj? Bližje? Evo, tukaj mi, da se lahko slišimo, se 

snema. Ker še nismo prejeli vseh ustreznih soglasij. Potem, k točki 2. je podan še en dodaten sklep. Gre za predlog 

cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj. Tukaj imate nov sklep o prerazporeditvi sredstev. In pa k točki 

3. dodatne kadrovske zadeve. »a« je imenovanje nadomestnega predsednika Statutarno pravne komisije, »b« je 

imenovanje nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije. In potem imamo imenovanje predstavnikov 

mestne občine Kranj v svet zavodov OŠ Stane Žagar in OŠ Matija Čop in pa v svet zavoda Glasbena šola Kranj. Dodatno 

še čakamo en sklep glede zavoda za kulturo. Potem pa dajem te zadeve na dnevni red in dajem na glasovanje da se 

na dnevni red uvrstijo dodatne kadrovske zadeve točke a, b, c, d, e, tako kot sem naštel. Najprej vaša prisotnost 

prosim. 26 prisotnih hvala lepa. Kdo je za, da se te zadeve uvrstijo na dnevni red, kadrovske zadeve? 26, vsi za, hvala 

lepa. Odpiram razpravo na dnevni red. prosim Igor.  

IGOR VELOV: Hvala za besedo, Igor Velov. Sedaj je tako, da je ena pomembnejših točk vsakič na dnevnem redu tudi 

tista, ki je praviloma zadnja pobude, vprašanja in predlogi mestnih svetnikov. Pravzaprav od februarja te točke 

praktično ni bilo. Zato, ker vmes so bile dopisne seje in dvakrat sedaj, ko je bilo zaradi dnevnega reda in ker se je vse 

nekaj mudilo in nevšečnosti, nekateri kolegi nismo mogli vprašati tistega kar smo želeli ali pa dati pobude ali 

predloga. In zdi se mi fair, do vseh tistih, ki predloge tudi danes imajo, predvsem pa do občanov in občank, ki 

pričakujejo in čakajo na te odgovore na vprašanja in pobude. Zato predlagam, da se izjemoma na tej seji, ker se bo 

spet mudilo, ker je dogodek naprej, da se ta točka prestavi na točko številko 2, in vse ostale se smiselno preštevilčijo. 
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Tako, da opravimo to točko tako kot je, potem pa seveda vse naprej do konca. To je moj predlog za katerega je 

potrebno glasovati hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC:  Hvala lepa Igor jaz bi samo nekaj prosil. Glede na to, da imamo tukaj direktorja komunale in gre 

še na dva sveta občinska, če bi lahko po tretji točki, če se? Okej, hvala lepa. Barbara prosim.  

BARBARA GUNČAR: Jaz sem dala pobudo, čeprav sem dala to že zadnjič, se pravi 20.maja, ponovno vlagam pobudo, 

da komunalni prispevek za gradnjo hlevov, na podlagi sestanka, ki smo ga imeli s podpisniki, ki so tudi priloženi tej 

pobudi. Da vidijo, da se ta njihov predlog obravnava takoj in zaradi tega prosim ,da se to uvrsti na dnevni red. želim 

pa, da se uvrsti prej, zaradi tega, ker vse moje pobude do sedaj so bile zadnje točke dnevnega reda in zaradi tega je 

bila tudi koncentracija vseh svetnikov bistveno manjša in tudi marsikdaj sploh ni bilo dovolj prisotnih za razpravo.  

MATJAŽ RAKOVEC:  Hvala lepa, glede na to, na 76. člen poslovnika mestnega sveta mestne občine Kranj in sicer točka 

5. ki govori, da svet lahko odloča širitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo 

svetnikom poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red pred sejo, jaz te točke ne 

uvrščam na dnevni red. ker niso nastali pogoji glede na 76. člen tega poslovnika. Še kaj? Okej, v redu, potem dajem 

predlog na glasovanje za dnevni red. in sicer prva točka je potrditev zapisnika 16. seje mestnega sveta mestne občine 

Kranj z dne 3.6.2020, ter poročila o izvršitvi sklepov. Druga točka predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v mestni 

občini Kranj, gre za nadaljevanje obravnave s 16. seje. Točka 3. vprašanja in pobude, predlogi članov mestnega sveta. 

Točka 4. kadrovske zadeve, točka 5. premoženjske zadeve in točka 6. soglasje statutu zavoda za turizem in kulturo 

Kranj. To je predlog za dnevni red. najprej ugotavljamo prisotnost prosim. 28 prisotnih. Kdo je za ta dnevni red, 

prosim če dvignete roke. 25 za, kdo je proti? nihče. Hvala lepa. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Točka 1. 

potrditev zapisnika 16. seje prosim Mirkota.  

MIRKO TAVČAR: Lep pozdrav, kar se tiče poročila o izvršitvi sklepov 16. redne seje mestnega sveta dne 3.6.2020 

lahko povem le, da so vsi sklepi izvršeni ali v izvrševanju. Kar pomeni, so ali na današnji seji ali pa bodo gradiva na 

eni od naslednjih sej. Sicer pa ste vsi prejeli pisno poročilo in je natančno specificirano. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC:  Hvala lepa Mirko, odpiram razpravo. Razprave ni prosim za glasovanje. Najprej ugotavljam 

prisotnost. 28 prisotnih. Kdo je za ta sklep, da se potrdi zapisnik? 28 za. Soglasno sprejeto. Hvala lepa, točka 2. 

predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v mestni občini Kranj. Gre za nadaljevanje obravnave 16.seje. tukaj imamo 

gospoda Čehovina in pa Matjaža Berčona direktorja komunale. Lahko povem, da so se komisije za finance in 

premoženjska vprašanja, komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, ter komisija za okolje prostor in 

komunalno infrastrukturo, vsi so se seznanili, komisija za finance in premoženjska vprašanja se strinjajo, tako da 

obnovimo kaj se je dogajalo pri zadnji predstavitvi za dvig cene oskrbe s pitno vodo na prejšnji seji je prišlo do 

prekinitve kot sem že dejal. In prejšnji ponedeljek smo se z vodjo svetniških skupin uskladili za kompromisni model 

subvencioniranja cene v tem prehodnem obdobju 1 leta, ko naj bi veljale nove cene in še poračun za preteklo 

obdobje. To bo občinski proračun obremenilo za cirka 210.000€ v obdobju 1.leta. kot vidite dodatni sklep je, da se 

te dodatna sredstva zagotovijo še iz proračunske rezerve. Kot pa sem že rekel, vsa delovna telesa so zadevo 

obravnavala in so seznanjeni in se strinjajo. Sedaj če bi Marko ali pa direktor želeli kaj povedati. Okej, glede na to ali 

ima kdo kakšen predlog? Razpravo odpiram, če ne, potem dajem na glasovanje vse štiri predloge. To se pravi 

glasujemo v paketu. Iz prejšnje seje, plus še to kar sem dejal, dodatni sklep je, da Mestna občina Kranj bo v celotnem 

obdobju cene s poračunom, ki traja eno leto subvencionirala polovico razlike med predlagano ceno oskrbe s pitno 

vodo in predlagano ceno s poračunom. In pa, da se iz splošne proračunske rezervacije županove pod konto 40,9000, 

splošna proračunska rezervacija zagotovi sredstva v višini 69.000 in se prerazporedijo na subvencijo oskrba s pitno 

vodo. Torej glasujemo v paketu. Najprej vaša prisotnost prosim. 22 prisotnih, prosim, če glasujete o vseh sklepih kdo 

je za? 19 za, kdo je proti? 2 proti, hvala lepa sklepi so sprejeti. Hvala lepa gospod Berčon, srečno še v ostalih občinah. 

Gremo na, tako kot je predlagal gospod Velov, številka 3. pobude in vprašanja mestnih svetnikov, prosim za prijavo. 

Tamle sem videl naprej. Kar izvolite. Še predstavite se. 
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BINE TRAVEN: lep pozdrav vsem skupaj, Bine Traven. Pobudo občanov sem dobil, glede ene ne rešene kanalizacije v 

občini Kranj. Gre za Veliki hrib. Rak rana pa se težave pojavljajo že kar nekaj let, že od leta 2018 naprej in zadeve se 

nikakor ne odvijejo tako, kakor si želijo krajani. In so se name zopet sedaj obrnili z vprašanjem kaj in kako je sedaj s 

tem. Pa bom kar prebral njihovo pismo. V letu 2008 smo lastniki hiše na Bleiweisovi 98 v Kranju sklenili služnostno 

pogodbo z mestno občino Kranj, s katero bi kot investitorji omogočili gradnjo kanalizacije na istem oddelku, isti poti. 

Posrednik je bil gradbeno podjetje, ki je navedeno v priponki. Predsednik tega podjetja je hodil od hiše do hiše in 

nagovarjal občane, da bi pristopili k projektu gradnje kanalizacije in vsega kar to spremlja zraven. V glavnem nekateri 

so tudi to služnost potrdili, tako da ni bilo nobenih težav, celo dobili odškodnino za služnost. Se je pa vse skupaj kljub 

temu ustavilo. Tako da, sedaj krajani ne morejo dobiti niti optike niti ostalih zadev, ker se te stvari ne premikajo. 

Sedaj me pa zanima kaj je sedaj s tem. Oziroma če je potrebna mediacija slučajno, ker baje da je ena stranka ali dve 

stranki, ki zavirata ves ta postopek. Od leta 2008 do 2020 je pa kljub temu 12 let in kakšen premik bi bil zelo 

dobrodošel, in bi prosil če se v tej smeri kaj zgodi. Prosim za en pismen odgovor, da bom lahko tem krajanom 

posredoval.  

MATJAŽ RAKOVEC:  Okej, to se pravi pismen odgovor damo.  Okej v redu super, hvala lepa. Naslednji Milan 

Glamočanin.  

MILAN GLAMOČANIN: Lep pozdrav vsem skupaj, Milan Glamočanin. Jaz bi se pa obrnil na mestno občino oziroma na 

upravo in župana s pobudo, ki se nanaša na situacijo v kateri so se znašla naša kulturna društva v mestni občini Kranj. 

Namreč kulturniki smo bili mogoče poleg turizma in pa še nekaterih najbolj prizadeti v teli situaciji v zadnjih mesecih. 

Vse prireditve, vse aktivnosti, srečanja kulturnih društev in vseh ostalih so ustavljena, se ne izvajajo. Kar je tisto, kar 

nas skrbi je pa tisto, da se tudi za naprej nekako ne vidi kako bo, ker je pač situacija taka, da smo mi najbolj 

obremenjeni na tem področju. Mnoga društva so odvisna od nekaterih dejavnosti, kot so projekti, ki so v izvajanju 

celo leto. Oziroma skozi organizacijo dogodkov. Sedaj tega ni in tudi ne ve se kdaj se bo lahko dogajalo. So pa društva 

še vedno primorana plačevati najemnine, vzdrževalne stroške, nimajo pa nobenih dohodkov. Čeprav seveda vsa 

društva o katerih govorim delujejo nekomercialno in ne govorimo o nobenih komercialnih zadevah, zgolj o 

preživetvenih bi rekel. Skratka moja pobuda se nanaša in to bi tudi pismeno, ne rabimo takoj danes, se nanaša na 

prerazporeditev sredstev. Namreč na predprejšnji seji smo slišali, da so se nekatera sredstva, ki so bila rezervirana 

za organizacijo evropske prestolnice kulture pač sedaj ne bodo uporabljena, ker je bila kandidatura za EPK 

neuspešna. Teh sredstev, kakor smo takrat slišali na seji je nekako 70.000€ ampak ob predpostavki, da se še mora 

nekatere račune pokriti za nazaj. Skratka naša, moja pobuda je, da se pripravi nekakšen razpis, oziroma poziv, na 

katerega se pozove vsa kulturna društva. Da jim na tak način pomagamo, da bi za naslednje leto mogoče lahko 

kandidirali za vsaj en del teh sredstev in bi na ta način pomagali, da to luknjo, ki se je sedaj zgodila, in to ni majhna 

to je sigurno obdobje 3-6 ali več mesecev, na nek način pomagamo. Skratka društva bi se lahko odzvala, da izkažejo 

ali so bila v tem obdobju oškodovana, najbrž so ampak da pokažejo v kakšni meri in da se nekako omeji spodnja in 

zgornja meja, da se ta sredstva lahko čim bolje razpršijo na vsa ostala. Ne govorim samo o kulturnih društvih, tukaj 

je še dovolj drugih društev. Po nekih podatkih, ki sem jih našel, je to velika številka, čez 100 registriranih. In pa če 

posredno in neposredno včlanjene ljudi, ki so v teh društvih upoštevamo, mislim da govorimo o zelo velikih bazenih 

naših občanov in občank. To bi bilo to. Prosil bi za pisen odgovor oziroma za pripravo predloga. V kolikor bi bila 

potreba, sem pa tudi sam pripravljen sodelovati. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC:  Hvala lepa, gremo naprej, Igor Velov. 

IGOR VELOV: Moja pobuda se nanaša pravzaprav na že dan predlog s strani kolega Milana Glamočanina na prejšnji 

seji, namreč skozi delovanje svetniške skupine smo ugotovili, da ta pravilnik katerega imamo pač praksa je pokazala 

da je malo pomanjkljiv. In za porabo teh sredstev, ki jih lahko za letošnje leto samo do konca leta porabimo, bi bilo 

dobro in prav in pravilno, da či prej spremenimo ta pravilnik. Na zadnji seji je kolega Milan to predlagal, pa je župan 

rekel, da bo to septembra, ker bo to vezano na neko revizijo. Sedaj ali ta revizija bo ali ne, jaz ne bi rad, da se to sedaj 

zavleče in da bo to oktobra novembra in potem ne bomo mogli pravilno počrpati sredstev, ki nam pripadajo. Zato 



4 
 

dajem pobudo o kateri se glasuje in to je, da se ta pravilnik sprememba pravilnika uvrsti na prvo naslednjo redno 

sejo. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: Če sem prav razumel, bi sedajle želel da se o tem glasuje? 

IGOR VELOV: Ja, da se o tem glasuje, če so svetniki za, je to pač zaveza župana in uprave, da pri pripravljanju dnevnega 

reda to uvrsti septembra. Vi bi seveda logično pa je, da bo šlo preden bo se izvedla seja, da se bomo na kolegiju 

župana tudi uskladili o spremembah.  

MATJAŽ RAKOVEC: Okej, to se pravi, ste razumeli sklep?  

IGOR VELOV: Vem, da če glasujete o čemerkoli kar ima finančne posledice, jih je treba opredeliti. Tukaj finančnih 

posledic ni. Sredstva, ki so nam na voljo ostajajo ista, le črpanje bo malo drugače, bolj pravilno. Recimo, če sem zelo 

plastičen, danes smo vsi mi prišli za potrebe svetniških skupin, za potrebe mestne občine. in smo verjetno vsi iz 

svojega žepa plačali parkirnino. Tisi, ki delamo večkrat na dan pridemo na občino ali pa na teden in ki imamo pisarno 

v mestu damo več 10e za parkirnino. Potni stroški po pravilniku so povrnjeni, parkirnina pa ne. Kar ni ne prav, ni ne 

logike. To sem sedaj samo en primer povedal, jih je pa veliko več. Tudi oglaševanje, tudi komunikacija, lahko damo v 

Gorenjski Glas, ne moremo dati pa v nek spletnik. To se pravi, da sedaj ne zahajamo v vsebino, gre za pobudo brez 

finančnih posledic.  

MATJAŽ RAKOVEC: V redu, hvala lepa. Torej glasujemo o tem sklepu, da se na naslednji seji obravnava sprememba 

pravilnika o porabi sredstev svetniških skupin. Ugotavljam prisotnost. 30 prisotnih. Prosim, če glasujete kdo je za ta 

predlog gospoda Velova? 27. Hvala lepa, predlog sprejet. To se pravi, imamo dodatno točko za naslednjo sejo 

mestnega sveta. Gremo naprej, Irena Dolenec prosim.  

IRENA DOLENC: Lepo pozdravljeni, Irena Dolenc. Danes imam dve kratki vprašanji. Pa eno pobudo. Prvo vprašanje je 

od prebivalcev, ki stanujejo na Golniku. Na cesti Golnik – Goriče je na približno 150 – 200m nedokončan pločnik. 

Krajane Golnika zanima kdaj bo dokončan. Potem drugo vprašanje. Mi smo že zelo velikokrat na sejah se pogovarjali 

o zavodu za turizem in kulturo. In smo se pogovarjali tudi o kakšnih vsebinskih, idejnih zadevah in me zanima, če te 

zapise, ki jih imamo mi na mestnem svetu tudi zavod za turizem in kulturo dobi. To pomni, če prebere nekdo zapisnik, 

ki je samo potrditev sklepov tega ne more videti. Dobesednega zapisa pa ne vem koliko je s tem, koliko so stvari 

posredovane. Ker se mi zdi, da so nekatere ideje izrečene tukaj na mestnem svetu tudi zelo dobre in se mi zdi škoda, 

da se mi o tem pogovarjamo če pa potem teh stvari na zavodu ne dobijo. Jaz na primer sem leta 2019 predlagala, se 

mi zdi, kar eno tako dobro zadevo, da bi bila pač mobilna aplikacija za vodenje po mestu Kranj tako kot ima Škofja 

Loka. Ampak ni bilo nobenega odziva, ne vem če so na samem zavodu o tem bili sploh obveščeni. Tako da, me zanima 

če oni dobijo te zapise. Potem pa tretja stvar. Tretja stvar je pa pobuda o gradnji obvozne ceste, da se razbremeni 

promet na cesti Žabnica – Zgornje Bitnje. To je področje urada za okolje in prostor in predvidevam, da Janez Ziherl 

projekt pozna. Večkrat smo že poslušali, da se po cesti od Žabnice do Zgornjih Bitenj odvija zelo veliko tranzitnega 

prometa. Najbolj moteči so tovornjaki, seveda pa tudi samo število vozil. Večina tovornjakov in tudi kar precej vozil 

se želi vključiti na avtocesto, so torej res samo tranzitni promet. Iz občine Škofja Loka, pa tudi iz občin Žiri in Železniki 

je precej prometa, ki je tako problem občine Kranj. Seveda pa je to največji problem krajevnih skupnosti Žabnica in 

Bitnje. Vsi prebivalci, ki živijo v teh dveh krajevnih skupnostih, še posebno tisti, ki stanujejo neposredno ob cesti 

občutijo hrup in dolgo čakajo na vključitev, če morajo prečkati cesto. najbolj narobe je, da kmetje težko prečkajo 

cesto zaradi neprekinjenega prometa, njive so pa na drugi strani. Da bi zgradili gospodarska poslopja na drugi strani 

pa ni dovoljeno, zaradi spomeniškega varstva področja. Menimo da bi občine Škofja Loka, Žiri in Železniki morale 

aktivno pristopiti k reševanju tega problema. V preteklosti se je govorilo o obvozni cesti, ki se komaj tiče občine 

Kranj, le na manjšem delu v okolici Mavčič poteka po zemljiščih MO Kranj. Najlepše se ta cesta pokaze ob razgledu 

iz Lubnika, kajti samo iz višine e mogoče videti popolnoma ravno povezavo iz Škofje Loke do avtoceste, z možnim 

priključkom Torovo ali pa v bližini Torovega. V celotni ravni poti so v tej smeri večinoma gozdne površine, kar pomeni, 

da en bi bilo potrebno žrtvovati polj ali drugih pomembnih površin, niti ne bi šla cesta skozi nobeno vas. Predvideti 

bi bilo pa potrebno prečkanje Save in podvoz pod cesto v okolici Mavčič. Podvoz bi preprečil hrup in je zato boljša 
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rešitev kot nadvoz. V mestnem odboru Nove Slovenije menimo, da je predlagana možnost izpeljave tranzitne ceste 

dobra, zato želimo, da se ponovno preuči možnost izvedbe, oziroma da stečejo pogovori z županom Škofje loke o 

ponovni obuditvi tega projekta.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Irena. Gremo kar odgovore, najprej Tanja prosim.  

TANJA HROVAT: Kar se tiče prvega vprašanja, pločnika Goriče-Golnik sem ravno pretekli teden preverjala na direkciji, 

kako je z zaključkom javnega razpisa za izbor izvajalca in je ta že izbran, pogodba je že sklenjena. Prejšnji teden so 

vložili prošnjo za zaporo ceste. To se pravi predvidoma v začetku julija se bodo dela začela izvajati. Se pravi potekala 

tekom poletnih počitnic kar je tudi zaradi prometa najlažje in mislim da do konca poletja naj bi to zaključili. So mi pa 

obljubili, da prejmem še podrobnejši terminski plan ampak ga danes nisem dobila.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Tanja, na drugo vprašanje bo pa Janez odgovoril, Janez prosim. 

JANEZ ZIHERL: Kar se tiče te povezovalne ceste je bilo, imamo mi z občino Škofja Loka in direkcijo sklenjeno 

medsebojno dokument o medsebojnem sodelovanju oziroma umeščanju te povezave v prostor. Bila je narejena tudi 

prometna študija katera varianta bi bila najbolj optimalna, katera bi najbolj pripomogla k razbremenitvi prometa. 

Dve varianti sta bili obdelani in sicer varianta ob obstoječi železniški progi in druga direktno na mejo. In slednja je 

bila izbrana kot ekonomsko in prostorsko in tudi z vidika prometa najbolj upravičena, ker tudi razbremeni cesto med 

Škofjo Loko in Medvodami, oziroma tem delu proti Vodicam potem. Zato imamo tudi že izdelan idejni projekt in 

umeščamo sedaj v ta prostorski akt, v občinski prostorski načrt tudi to povezovalno cesto, da bo imela pravno 

podlago. V naslednji fazi pa bo direkcija, ko bomo imeli mi to umeščeno tako občina Škofja Loka kot občina Kranj 

investicijo kot tako prevzela direkcija. Ni pa tukaj še rešen povezave od meje naprej kam. Na to pa še ni odgovora, 

niti ga v tem trenutku še nismo odpirali. Predlogov je bilo že več. Tudi sestanki na direkciji so bili s tega vidika sproženi 

ali na Torovo ali celo na pentljo za letališče, s čimer se tudi Šenčur načeloma strinja, ker bi rad dobil še ta izvoz za 

Voglje. Tako da, te variante so pa še odprte in se ne umeščajo v prostor. Mislim pa, da je že to velik korak naprej, ker 

potem bi lahko s to povezavo omejili promet čez Bitnje, Žabnico in ostale vasi za tovorni promet in jih preusmerjali 

na to povezovalno cesto Jeprca – Kranj. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Janez. Drmota Evstahij, prosim. 

EVSTAHIJ DRMOTA: Lep dober dan. Oglašam se kot predsednik komisije za okolje in prostor in komunalno 

infrastrukturo. In sicer za dve vprašanji, ki sta se pojavili na komisiji s strani gospoda Petra Krelja kot člana komisije. 

In sicer prvo vprašanje je, oziroma pobude oziroma zahteve so nastale, ko so na Majdičevem otoku ob Majdičevem 

kanalu opravili golosek in s tem odprli objekte pravzaprav nasproti stavb, ki stojijo na drugi strani Majdičevega 

kanala. In stanovalci ob Majdičevem kanalu, kjer očitno stanuje tudi gospod Krelj, so podvrženi bistveno večjemu 

hrupu s strani železniške postaje in strani Supernove zaradi delovanja klimatskih naprav in tudi s strani precej 

prometne Koroške ceste. Stanovalci predlagajo, gospod Peter Krelj je samo to prinesel na našo komisijo in prosil, da 

se to tudi vam svetnikom predstavi. Podali so zahtevo, da se izvedejo protihrupni ukrepi za dva klimata Supernove, 

ter drugič, da se za zeleni celotna brežina z drevoredom, kot je bila prej za zelenjena. To sta ti dve vprašanji, oziroma 

prosim občinsko upravo za uradne odgovore, neuradni so več ali manj že podani. Drugo vprašanje pa je bilo kaj se 

dogaja na projektu Stara Sava, kot bodoči razvoj tega področja. Prosim, hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Oboje bi prosili pisni odgovor? V redu, potem ni potrebno Marko nič, Save pa tudi ne bom 

razlagal. Sandra Gazinkovski. 

SANDRA GAZINKOVSKI: Cesta Čirče – Hrastje. Kakor vsi veste je zelo prometno obremenjena. V poletnem obdobju 

pa je prometno še bolj nevarna. Na tej relaciji je veliko kolesarjev. Cesto pa si delijo skupaj z avtomobili. Nesreče niso 

redke. Eni smo bili priča tudi pred kratkim. Na tej relaciji je nujno umiriti hitrost, zato pozivam upravo da pripravi 

predlog ukrepov za umiritev omenjenega problema, oziroma naj mi odgovori, če se že kaj dela na tem. Hvala. 
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MATJAŽ RAKOVEC: Pisno ali tukaj? Marko? Še kdo med vprašanji, pobude. V redu, hvala lepa Igor za ta predlog, 

mislim da smo zelo v redu in umirjeno obdelali vse stvari. Jaz bi pa samo eno napako, ki sem jo jaz storil. In sicer pri 

sprejemu zapisnika prejšnje seje. Bil sem včeraj na seji nadzornega odbora in sem bil opozorjen na napako, ki se je 

zgodila. Če primerjate dobesedni zapisnik 16. seje in pa tekst pred samim glasovanjem dnevnega reda, ko sem umikal 

9. točko in sicer pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom 

drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj. Tukaj piše v zapisniku »zaradi 

pripomb statutarno pravne komisije in komisije za finance in premoženjska vprašanja«. To dejansko ni bilo, če 

ogledate dobesedni zapisnik jasno piše, ko odgovorim. Če gremo kaj ste vese dobili na mizo, dobili ste bla bla bla… 

in pa potem bi rad še povedal, da iz dnevnega reda umikam 9. točko in sicer pravilnik za izplačilo sejnin članom itd. 

torej jaz mislim, da je pravilno, da še enkrat glasujemo o zapisniku in iz tega zapisnika se črta, če pogledate na strani 

2, drugi odstavek, zadnja alineja, predzadnja vrstica. To se pravi, da umikam, črta se »zaradi pripomb statutarno 

pravne komisije in komisije za finance in premoženjska vprašanja«. To ni res, zato to črtamo. Pa bi prosil, če lahko še 

enkrat glasujemo o omenjenem zapisniku. Prosim vašo prisotnost. 30 prisotnih, kdo je za? 29 za , sprejeto. Kdo je 

proti? nobene. Hvala lepa, gremo na preštevilčeno točko 4. kadrovske zadeve. A, imenovanje nadomestne 

predsednice statutarno pravne komisije. Poročevalec je predsednik komisije in sicer Janez Černe. Janez prosim. 

JANEZ ČERNE: dober dan vsem skupaj. Pod točko A imamo imenovanje nadomestne predsednice statutarno pravne 

komisije. V postopku evidentiranja se je, se pravi najprej je gospe Tanji Graonja Krstev prenehala funkcija 

predsednice statutarno pravne komisije, ker je izstopila iz mestnega sveta. V podaljšanem evidentiranju se je potem 

na to funkcijo prijavila svetnica Andreja Kert. Tukaj je potrebno vedeti, da je potrebno na to mesto imenovati 

svetnika. In komisija za predsednico statutarno pravne komisije predlaga Andrejo Kert.  

MATJAŽ RAKOVEC: Jaz mislim, da lahko kar skupaj glasujemo. To se pravi…aha lahko še to ja… 

JANEZ ČERNE: Še B točka, ker je pač vezana na to. Ker je gospa Andreja Kert podala odstopno izjavo s pridržkom, iz 

mesta podpredsednice je potem komisija evidentirala tudi imenovanje nadomestnega podpredsednika statutarno 

pravne komisije. V postopku se j ena to mesto prijavil en član, ki mora tudi biti član mestnega sveta. In komisija za 

podpredsednika statutarno pravne komisije predlaga doktorja Nevena Polajnarja.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, jaz predlagam, da glasujemo o vseh 4 sklepih na enkrat. Se pravi 4A in 4B. vaša 

prisotnost prosim. 29 prisotnih, kdo je za te 4 sklepe? 28 za, je kdo proti?  hvala lepa, ni. Zahvala Tanji Graonja in pa 

čestitke Andreji Kert in pa Nevenu Polajnarju. Gremo naprej, točka C, svet osnovne šole Staneta Žagarja.  

JANEZ ČERNE: Hvala lepa, za svet zavod OŠ Staneta Žagarja se je v evidentiranju in potem podaljšanem evidentiranju 

prijavilo 4 kandidate. Komisija pa je potem po premisleku izbrala tri. In sicer Jureta Kristana, Nevena Polajnarja in 

Ano Štromajer.  

MATJAŽ RAKOVEC: V redu hvala lepa, kar naprej. 

JANEZ ČERNE: V redu, gremo kar naprej še na ostale svete zavoda. Kar se tiče sveta osnovne šole Matija Čop. Tukaj 

se je v evidentiranju in podaljšanem evidentiranju pojavilo samo tri imena. In te je komisija sklenila predlagati 

mestnemu svetu. In sicer Gorana Popoviča, Elvisa Radončiča ter Romana Šalamona. Ter še trtja zadeva glede svetov 

zavodov je glasbena šola Kranj. Enako je tukaj v evidentiranju in podaljšanem evidentiranju se pojavili trije kandidati, 

ki smo jih sklenili predlagati mestnemu svetu. In sicer Elena Hribernik, Jure Kristan ter Branislav Rautar.  

MATJAŽ RAKOVEC: V redu, dam vse tri predloge v razpravo. Prosim ja gospod…aja ne. V redu, vaša prisotnost, 

glasujemo o vseh predlogih skupaj. 30 prisotnih. Kdo je za te predstavnike v teh treh svetih šol? 29 za, kdo je proti? 

nihče, hvala lepa. Čestitke tukaj prisotnim in sicer Ani in pa Nevenu, ter pa seveda tudi vsem ostalim. Gremo naprej. 

In sicer razrešitev direktorja zavoda za turizem in kulturo Kranj pred potekom mandata in imenovanje vršilca 

dolžnosti zavoda za turizem in kulturo Kranj. Marko prosim bi lahko poročal o zadnjih dogodkih.  
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MARKO ČEHOVIN: Pozdravljeni. Danes ste dobili na mizo gradivo najnovejše, povezano z razrešitvijo direktorja 

zavoda za turizem in kulturo Kranj pred potekom mandata in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za 

turizem in kulturo Kranj. Mestni svet je na seji maja pričel postopek za razrešitev direktorja zavoda za turizem in 

kulturo Kranj. Direktor je danes seznanjen. Danes je bila mestna občina Kranj seznanjena z odstopno izjavo direktorja 

javnega zavoda, da z 13.7 odstopa z mesta direktorja zavoda za turizem in kulturo Kranj. 38.člen zakona o zavodih 

pa določa, da je direktor lahko razrešen pred potekom asa za katerega je imenovan in da je pristojni organ dolžan 

razrešiti direktorja če direktor sam zahteva razrešitev. 19.člen odloka o ustanovitvi zavoda ZTKK pa določa, da je 

direktor lahko razrešen pred potekom mandata, če da odpoved. Tretja točka. Sedaj pa še o imenovanju vršilca 

dolžnosti direktorja zavoda za turizem in kulturo Kranj. Za obdobje 6 mesecev. Zakon o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo v 38.členu določa, da ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti, vendar največ za 1 leto, če direktor 

predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek za imenovanje. Predlagani kandidat Klemen Malovrh je 

poslal pisno izjavo, da soglaša k imenovanju vršilca dolžnosti. Podrobnejša predstavitev je pa v prilogi. Predlagan 

kandidat ima univerzitetno izobrazbo, je diplomirani ekonomist. Vodi poslovanje dveh družb,, ima več kot 20 let 

izkušenj v računovodstvu. Mogoče več si pa lahko tudi sami preberete. Toliko o tem no. Na kratko.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala Marko. Preden dam na glasovanje oba sklepa, ki ste jih dobili odpiram razpravo. Prosim 

Andreja. 

ANDREJA KERT: Hvala lepa. Ob tejle zadevi se mi samo poraja vprašanje, da ste bili zelo, moram reči, zelo dobri, da 

ste tako hitro našli enega človeka, ki je pripravljen glede na to, da je bila očitno izjava o odstopu podpisana pred par 

urami. Druga stvar, kjer se mi pojavlja vprašanje pa je konflikt interesov. Ta človek je vpet v dejansko koriščenje 

sredstev, koriščenje vseh bonitet iz strani tega zavoda in tukaj pač za mene ni ravno najboljša rešitev. Ne poznam ga, 

da ne sodim o njegovih sposobnostih, da ne bi bilo napačnega mnenja. In druga stvar. Jaz mislim da takoj, to pomeni 

jutri, je treba iti z razpisom za novega direktorja ven. Takoj. Tako da upam, da je to tudi plan. Pa saj pravim, imam 

zadržek zaradi te njegove povezanosti, kot sem povedala. 

MATJAŽ RAKOVEC: V redu, hvala lepa, Marko imaš ti kaj za odgovorit. 

MARKO ČEHOVIN: Zelo na kratko. Ta pomislek je bil tudi s strani mestne uprave. In smo tudi se pogovorili z pravno 

službo. Jaz sem tudi preveril, če morda obstaja kakšna pravna ovira. In je ni. Seveda je pa treba paziti in to se po 

mojem mnenju, sem prepričan tudi sam dobro zaveda. Da bi mu lahko drugi očitali konflikte interesov, ampak po 

drugi strani je pa to lahko prednost ker lahko razume problematiko gostinstva. Gre pač za to ker je hkrati tudi direktor 

oziroma ustanovitelj podjetja, ki opravlja Klubbar. Tako da, je bilo kar težko nekoga dobiti. Sedaj v 6 mesecih je pa 

tako treba imenovati novega direktorja.  Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala Marko, še Jani se je prijavil, prosim Jani. 

JANEZ ČERNE: Hvala. To je, se pravi kar se tiče tega drugega dela. To je bilo obravnavano tudi na KVVI-ju. Originalni 

predlog je bil sicer, da se mu podeli V.D. za eno leto, ampak po resni debati se je potem ta doba skrajšala na 6 

mesecev in tudi zaveza je bila dana na komisiji, da se gre čim prej v razpis za novega direktorja.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Jani, gospod Homan se je najprej prijavil. 

BOJAN HOMAN: Hvala za besedo. Lep dober dan, Bojan Homan. Meni se zdi problematično rok 6 mesecev. To je 

izredno kratek rok. Bi raje videl da je notri za eno leto. Pa da pohiti naprej, ker če se kaj zalomi. Naj se prijavita 2, 3 

kandidati, naj bo kakšna zadeva pri razpisu, pri tem pa vemo imamo lahko hude težave. Dajmo notri rok 1 leto, pa 

naredimo razpis na pol leta pa bomo vsem zakonitostim kos. Ker če pa v pol leta ne bomo naredili bomo pa morali 

podaljševati ali pa bomo brez direktorja. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: To razumem kot nasprotni predlog. Okej, razmislimo. Jani, ti si moral nekaj reči. 
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JANEZ ČERNE: Ja na komisiji smo to tudi obravnavali. Pa smo se vsi strinjali, da 6 mesecev je kar nekaj časa, če v 

vmesnem lasu ne najdemo dobrega kandidata, ki ga bomo definitivno iskali, obstaja vedno opcija, da mu mestni svet 

podeli V.D. še naprej.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Irena prosim.  

IRENA DOLENC: Sedaj ne vem kako je običajno s tem V.D. ampak tiste primere, ki jih jaz poznam, je vedno šlo za 

premestitev tistega časa, da se dobi nekoga, ki bo delovno mestno potema zasedel ko bo razpis izveden. In so zato 

dali nekoga, ki je delo znotraj zavoda dobro poznal. To pomeni, vedno so dali notranji dober potencialni kade, ki 

takoj ve kako se delo nadaljuje. Jaz res ne morem vedeti kdo v zavodu za turizem in kulturo so tisti, ki so bili najbližje 

vodenju. Ampak sem pa prepričana, da bi bilo bolje, da se to V.D. podeli znotraj zavoda, se čim hitreje izvede razpis, 

pa na j se ta kandidat prijavi. Jaz ga tudi ne poznam, tako da mi nihče ne more očitati, da sem proti komu. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Igor prosim.  

IGOR VELOV: Najprej o tem času, saj Bojan če nam ne uspe, tako kot je Jani povedal do novega leta, se bo pa pač 

podaljšalo. Ampak prav je, da imamo krajši rok, ker če prav razumem so vsi napori svetu zavoda, županstvu in našemu 

svetu je to, da se tam čim prej dobi boljši direktor in to čim prej.  Seveda če bomo imeli pa še V.D. še eno leto, potem 

nismo pa nič naredili. Ampak smo šli na slabše. Kar se samega kandidata tiče, bom rekel tako. Malo je to nenavadno 

in čudno kadrovati na tak način. Tudi komisija za volitve in imenovanja, ta kadrovska ??? smo to praktično zjutraj 

dobili vse to. Dobili smo tako, da nam je gospod Čehovin prebral tri stavke in smo razbrali da je računovodja in ima 

gostilno. Jaz sedaj bom tako rekel. Krivičen bi bil če bi rekel da ni boljši ali pa da ni dober kandidat. Bi se pa lagal, če 

bi rekel da je, ker ga ne poznam. Tako da tukaj župan predvsem vi prevzemate odgovornost. Verjamem, da ste bili v 

časovni stiski, da ste predlagali nekoga, ki bo vsaj dobro vodil zavod. Se pravi, da ne bo slabše, v tem vmesnem 

obdobju, kot je. In seveda pod takim pogojem tudi naša svetniška skupina bo podprla, kljub temu da ga ne pozna, da 

se ni predstavil. Ampak pod pogojem, da se gre takoj v razpis. In dajmo jasno vedeti, s 30dnevvnim rokom za prijavo, 

da ni nič zmenjeno. Sami veste kako je. Vsi mislijo, saj če je ta V.D. pa bo notranji pa bo to politika. Pa če bo 8 dni 

rok, bodo res tako mislili drugi. Se pravi, treba je jasno povedati in tudi poiskati, da se nam prijavijo čim boljši 

kandidati. Seveda če ne bo ustreznega bomo razpis ponovili. Če ga spet ne bo bomo podaljšali V.D. bomo sproti 

reševali ko bodo problemi prišli. Ne rabimo jih sedaj klicati in gledati vnaprej. Seveda pa nihče ne more onemogočiti 

trenutnemu V.D., če bo potrjen, da se tudi sam prijavi. V glavnem da skrajšam. Mi gremo sedaj iz ene negotovosti v 

še večjo negotovost to je treba sedaj priznati. In to vse skupaj nas sili k tem, da gre razpis čim prej. In da čim prej 

dobimo s polnimi pooblastili primernega kandidata. Je pa tako. To pa moram povedati, kot odziv na gospoda 

Čehovina. Veste zavod za turizem in kulturo Kranj pokriva mnogo več kot so problemi gostinstva. In želim si, da bomo 

dobili nekoga, ki bo poznal Kranj, ki bo poznal širše, ki bo imel tudi kakšno ustrezno telefonsko v imeniku, predvsem 

pa bo imel vizijo in bo dober manager. Ne rabi biti tisti, ki prireditve dela, tisti ki gostince obvlada, ne rabi biti umetnik. 

To so vsebine. Mi kot vodja rabimo direktorja. In to si želim da dobimo. Hvala lepa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Igor, Barbara prosim.  

BARBARA GUNČAR: v celoti podpiram razmišljanje Irene in Igorja. Rabimo managerja in rabimo nekoga, ki to zadevo 

že malo pozna da ne bo situacija slabša. Namreč, da bi pa sedaj nekoga dobili ki pa zna delati prireditve potem je pa 

to po moje čisto mimo. Mi smo v preteklosti imeli eno dobro izbiro. Pa da se razumemo, tudi jaz ga ne poznam. 

Čeprav mislim da …NEJASNO…. torej res ga ne poznam. Mislim, da smo v preteklosti zelo dobro rešitev naredili, ko 

smo dali Fartka. In je Fartek vodil oba dva zavoda, ker je povezoval zavod za šport in zavod za kulturo in turizem. In 

je bilo od tega velikokrat tudi …NEJASNO… stvari je smiselno delal in bi rekla, da bi lahko to bila vmesna rešitev tudi 

tokrat. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Barbara, Saša prosim.  

SAŠA KRISTAN: No jaz se samo toliko moram odzvati tukaj, ko je Barbara rekla za Fartka. Jaz se strinjam, on je v redu, 

vendar sem ga jaz pred kratkim srečala in on pravi, da se bo umaknil, da gre v pokoj. Sedaj če bi bilo to, ker je le dosti 
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naporno vse skupaj, če bi on tako to bilo 4,5ur bilo bi to še, tako pa mu je preveč. Drugače se mi pa zdi je to dober 

predlog, vendar verjetno da neuresničljiv. Je pa dejansko, kot sem danes že na ??? rekla, mi res potrebujemo človeka 

na zavodu za turizem, ki bo, kot je tudi Igor že rekel, imel neko vizijo, vedel kaj je treba še narediti. Ker dejansko mi 

če pogledamo koliko imamo tistih…da bomo mi turiste privabili v mesto moramo dati neko dodano vrednost. Ker 

dejansko imamo mi sedaj, tele rove imamo, Prešernov semenj, še par drugih stvari, ampak treba je, vedno govorimo 

da je potrebno mesto oživiti. Treba je dati neko dodano vrednost notri in potrebno je dobiti takega človeka, ki bo 

imel vizijo, ideje, ki bo vedel kaj dela. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Saša, še kdo za razpravo? Če ne potem…aha prosim Nada. 

NADA MIHAJLOVIČ: Kot stara Kranjčanka, gledam in poslušam o čem se pravzaprav pogovarjamo. Te minute, 

momente v Kranju. Gre pravzaprav za dva pojma. Operativno voditi, bom rekla dogodke in prireditve. Prvo je voditi 

v MO Kranj denar, sredstva in jih pravilno in kvalitetno uporabiti, ali pa ne obvladati in ne menjavati sredstev, ampak 

finančno izvajati in dogajati prireditve, dogodke, ki bodo uporabne s sredstvi za ljudi, ki bi to tudi srčno uporabili za 

svoje potrebe. Kajti Kranj je pravzaprav ne veliko pa tudi ne majhno mesto. Če ga ne znamo voditi, po Kranju, ob 

Kranju dogodke, jih speljati potem je to problematično. Pa naj bo človek, ki ima obvladljivost s sredstvi. Še slabše je 

če ni obvladljiv s turizmom, dogodki ki se odvajajo in dogajajo. Oboje mora biti kompletirano. Samo biti financar za 

moje pojme malo težko, da ne rečem zelo težko. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Nada, še kdo, prosim. 

ANDREJA VALIČ ZVER: Meni je prišel na misel še en aspekt kar se tiče Kranjskega turizma in kulture. To je 

predsedovanje Slovenije evropski uniji  prihodnje leto. Mislim , da Kranj bo tukaj igral izjemno pomembno vlogo. Jaz 

v prejšnjih mandatih komisije za kulturo in šport sem že opozarjala na to, bom rekla, eno življenjsko povezanost Brda 

in Kranja. In v tem mandatu ponovno opozarjam na isto. In zadnjič nam je Nada, torej naša vodja družbenih 

dejavnosti povedala, da se sedaj v zadnjih mesecih Brdo odpira in bi prosil mestno upravo, če lahko dobimo mestni 

svetniki eno tako celostno informacijo kaj se na tem področju pripravlja. Tukaj se bo ogromno, praktično vsa Evropa 

bo uprta v Brdo, v Kranj, v Slovenijo. In mislim, da imamo mi tukaj ogromno stvari za pokazati. Ampak verjetno bo 

potrebna neka celostna strategija v tem smislu. Bi prosila za eno tako informacijo. Mogoče na eni izmed naslednjih 

sej, čas pa hitro teče.  

MATJAŽ RAKOVEC: Ja, Andreja hvala lepa, jaz moram priznati, da se z direktorjem gospodom Hribarjem, res zadnje 

čase veliko dobivava, on je pripravljen to zadevo odpet, kot je bil dan odprtih vrat in v prihodnje bo vstop v Brdo, 

vsaj tak je plan, brez vstopnine. Tudi ta vratarnica se bo podrla, v bistvu bo samo takrat, ko bo zasedala vlada oziroma 

ko bo to zaprto področje. Drugače pa bo turistično informativni center. Tudi oni si zelo želijo sodelovanja z nami. V 

ta namen tudi delamo kolesarsko povezavo od Kokrice do Brda, skupaj s pločnikom. Zasadili bomo tudi drevesa v 

času predsedovanja. To je bilo tudi njemu predstavljeno. Pa tudi naprej do Preddvora. Potem pa naslednji zelo zelo 

velik projekt pa je umestitev športnega centra. Torej poleg nogometnega centra še da bi štiri zveze kot so košarka, 

rokomet, odbojka in pa futsal dobili gor vadbene prostore. In pa tudi da bi sedež te zveze premaknile na brdo. Gre 

pa za to, ker se bo hotel prenavljal. In seveda v času predsedovanja in kakšnih dogodkov bo zelo zaseden. Potem pa 

je treba ustrezno za to poskrbeti. In mislim, da ima tukaj direktor zelo jasne cilje. Da bi prav s tem športom umaknjeno 

lahko cel kompleks veliko pridobil. Gor je tudi manjše golf igrišče z 9 luknjami. Potem pa kaj je še bistveno. Nekako 

je ideja, da bi se oranžarija, ki je tam zraven, preuredila v en tak hostel oziroma en kompleks, kjer bi mlajše kategorije 

teh zvez nogometne tudi lahko prespale. Vemo, da smo prejšnje leto že namestili Kr' s kolesom postajo, ki jo bomo 

premaknili bližje hotela potem, ko bo predsedovanja konec. Skratka res veliko, veliko se dogaja…Dobro košarica mest 

je stvar potem vlade. V ponedeljek imamo sestanek z državno sekretarko, da ta projekt predstavimo in jaz mislim, 

sem prepričan, da se ta zadeva res pelje v pravo smer. Da bo Brdo prvič dostopen Kranjčanom in Kranjčankam, pa 

tudi turistična atrakcija. In skupaj z Brdom moramo najti skupno pot za turizem v Kranju, to se tudi gospod Hribar 

strinja. Vemo, da ima tudi dobre izkušnje iz tako turizma, kot vodenja hotelov. Tako da, jaz sem prepričan, da bomo 

res lahko za Kranj veliko naredili. 
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ANDREJA VALIČ ZVER: Hvala lepa za ta pojasnila, mogoče še, če nas tako mal »updejtate« v prihodnjih mesecih. 

MATJAŽ RAKOVEC: Ja predvsem kar sem povedal. Sedaj se res veliko usmerjamo. Mi smo že naredili neko zasnovo, 

ki smo jo v skladu z ZVKD malo spremenili umestitve teh dveh vadbišč. Tako, da vas bomo na naslednji seji lahko 

obvestili kako bo, ker se pa res skoraj tedensko…Jaz sem se danes z njim dvakrat slišal, drugače pa se skoraj tedensko 

sestajava. Hvala lepa. Marko bi verjetno samo še mene dopolnil glede teh dreves. 

MARKO: Ja glede dreves, od Kokrice do Brda. Tam že v bistvu ni nobenega pločnika ne za pešce in tudi za kolesarje 

se namerava. V bistvu sedaj že projektira ta kolesarska steza. Zraven bi bil pa drevored in tudi v povezavi z okoliškimi 

kmeti smo prišli do ideje, da bi se tam zasadila visokodebelna jabolka. V Kranju imamo pa posebno sorto, Besniško 

voščenko. In tudi predsedovanje bi izkoristili zato, da bi na enem od visokih dogodkov predstavniki držav članic 

zasadili po dva drevesa na državo članico in s tem naredili tudi nekaj za promocijo avtohtone Kranjske sorte. Tudi za 

lokalno samooskrbo konec koncev. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala Marko, Irena prosim. 

IRENA DOLENC: Malo se vračam nazaj. Glede na tiste sklepe, ki so predlagani tukaj v gradivu bi jaz kot svetnica 

predlagala, da se doda še tretji sklep. Ker sem gledala, da večina svetnikov je želela čim prejšnjega razpisa. To pomeni, 

mislim da bo ta sklep večini po godu, lene ga pa malo dopolnite. V roku 8 dni naj mestna občina Kranj da razpis za 

novega direktorja zavoda za turizem in kulturo Kranj. Rok prijave naj bo 30 dni. V razpisu naj se zahteva predstavitev 

vizije razvoja zavoda. To pomeni, da potem tudi tisto, tukaj piše, da je to imenovanje za V.D. za največ 6 mesecev od 

imenovanja. Če ta postopek steče hitreje se lahko imenuje ali tega gospoda ali pa nekoga drugega. to pomeni, imajo 

pač vsi enako možnost. In ne bo neke poizkusne dobe, da bi nekdo nekaj poizkušal nekaj pol leta in potem ne bo če 

ne bo sprejet, pa bomo spet nekoga poizkusili. Jaz svetujem no, da me podprete. Hvala lepa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Irena. Irena ali lahko samo eno stvar dopolnim. Če lahko naredimo v roku 8 delovnih 

dni. Sedaj imamo tole praznik je, most petek in dejansko bo 8 dni en, dva, tri naokrog. Marko prosim.  

MARKO: V bistvu hvala za predlog. Jaz bi samo komentiral za razpis za direktorja in izvedbo razpisa je pristojen svet 

zavoda za turizem in kulturo Kranj. In tudi med pogoje je že sedaj v odloku o ustanovitvi ZTKK napisano, da mora 

kandidat za direktorja predložiti vizijo dela. Tako, da to je že sedaj sestavni del vloge. Tako, da potem se tudi komisija 

imenuje, ki jo imenuje svet zavoda in v bistvu vse potrebno izpelje in tudi predlaga mestnemu svetu, svet zavoda. 

Tako, da smo tudi v takem časovnem obdobju…hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Jože prosim.  

JOŽEF ROZMAN: Hvala lepa, jaz sem se sicer že javil neposredno po Markovem ali od gospe Valičeve. Samo to bi rad 

pripomnil, da je problem kolesarstva ali pa kolesarske varnosti od Kranja do Kokrice zelo velik, mogoče vsaj toliko 

problematičen kakor od Kokrice do Brda.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, ampak tukaj je lepa kolesarska, tukaj ko gre čez polje. Jaz grem vedno tam s kolesom. 

Okej v redu. Igor ali je vezano na direktorja? Okej prosim. 

IGOR VELOV: Očitno iz točke tolikokrat zaidem, da me je župan vprašal, če je pa tokrat res prav. Hecam se. Glejte, da 

se ne bomo narobe razumeli. Mi vsi skupaj v razpravi je bilo za to, da gre razpis čim prej ven. Da ne bo nekega 

nesporazuma ali pa sprenevedanja. Tukaj imamo v tej dvorani sedijo trije od petih članov sveta. Mislim, da ste to 

gospod Jenko, Bidovec in pa Marko, na predlog župana. Tako, da če je tukaj v tej dvorani konsenz in pa neko navodilo 

tistih naših predstavnikov, naj to naredijo pač v 8 delovnih ali pa kakorkoli. Tako bo pa verjetno uprava mogla pri 

sami vsebini narediti. In ne moremo nič zgrešiti. In če ne bo nobenega bomo pač ponovili. Če resno mislimo, čim prej 

postaviti vodstvo, je nujno ta sklep čim prej sprejeti. Hvala lepa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje tri predloge. Dva imate napisana, tretji je 

pa da v roku 8 delovnih dni, se izvede razpis za direktorja zavoda za turizem in kulturo. Rok prijave 30dni in ta vizija. 
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Zadeva je bila snemana, Irena, tako da mislim , da smo vsi dobro slišali kaj ste povedala. Hvala lepa. Prisotnost 

ugotavljam30 prisotnih. Kdo je za te tri sklepe? 30 za, hvala lepa, soglasno sprejeto. Gremo naprej. In sicer točka 5. 

Sedaj imam pa 5.b. pardon 5.a, rekonstrukcija Mavčiče. Sedaj je 5.a. smo že preštevilčili.  

TANJA HROVAT: 5.a. v glavnem rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče, da bomo o isti zadevi govorili. Predlagam 

razporeditev dodatnih sredstev na NRP rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče. Če se spomnite smo pri sprejemanju 

proračuna, prva etapa te ceste že uvrstili v letošnji proračun. Glede na to, da nam na nekaterih projektih ostaja nekaj 

sredstev, predlagamo, da bi na ta NRP naložili dodatna sredstva in letošnjo etapo še malenkost podaljšali. Namreč 

lahko bi izvedli 500m odsek namesto krajšega okrog 350m. načrtujemo tudi da bi že med prvo etapo polagali fekalno 

kanalizacijo, ki sicer še ne bo nikamor priključena in glede na to, da trenutno še ne razpolagamo s podatkom kam 

bomo te odpadne vode z desnega brega peljali, se pravi ali tlačno na čistilno napravo Kranj, ki sicer ima ustrezne 

kapacitete, za te odpadne vode ali čistilno napravo v Podreči ali celo naprej v Medvode. Predlagam, da se pač vgradi 

oba fekalna voda. In pa na tej trasi pridemo tudi do ene kapelice, ki je pod kulturno varstveno zaščito in jo moramo 

skladno s pogoji ZVKD prestaviti na drugo lokacijo. Izkazala pa se je še možnost da že v tem času odkupimo tudi eno 

zemljišče, ki je trenutno naprodaj in bomo glede tega zemljišča potrebovali za nadaljnjo etapo na cesti Breg – 

Mavčiče, tako da predlagamo da s temi dodatnimi sredstvi že letos lahko vse to realiziramo. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Tanja. Odpiram razpravo. Prosim Tomaž. 

TOMAŽ OGRIS: Podpiram to zadevo in tudi končno je čas ja, da tudi v krajevne skupnosti začnemo vlagati, ne samo 

v mesto. In sem zelo zadovoljen, da se je začelo premikati v tej smeri. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Tomaž , še kdo? Če ne, potem bomo o tej  točki glasovali. A imamo dva sklepa, kot 

napisano. Prosim za vašo prisotnost.30 prisotnih. Prosim da glasujete, kdo je za? 28 za, kdo je proti? Ga ni, hvala 

lepa. Gremo točka B. gradnja manjših parkirišč, prerazporeditev sredstev. Tanja prosim.  

TANJA HROVAT: Ja hvala, tudi pri tej točki predlagamo prerazporeditev sredstev. Konkretno gre za gradnjo manjših 

parkirišč. Pokazala se je možnost, da bi uredili 9 dodatnih parkirnih mest ob dimnikarstvu Dovrtel. To se pravi ob 

Koroški cesti v Kranju. Glede na to, da je tam že zgrajena kolesarska povezava in pločnik, je treba to malenkostno 

premakniti od cestišča, da bi ta bočna parkirišča lahko uredili. In glede na dejstvo, da nam je COVID mogoče malo 

sredstev pustil na rednem vzdrževanju cest pa mila zima tudi, predlagamo pač preostanek sredstev, da se 

prerazporedi v ta namen. In tudi letos ta parkirišča že izvede.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Tanja, prosim za razpravo. Če ne glasujemo o točki 5.B, kot je navedeno v teh sklepih. 

Vaša prisotnost prosim. 29, kdo je za ta dva sklepa? 28 za, kdo proti? ne? Hvala lepa. Točka 5.C. Mateja prosim. Načrt 

razpolaganja.  

MATEJA KOPRIVEC: Lepo pozdravljeni, župan hvala za besedo. Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem MO Kranj za leto 2020. in sicer za tri parcele v katastrski občini Predoslje. Gre za parcele 

v skupni izmeri 286m2. gre za brezplačen prenos na Republiko Slovenijo. Na drugi strani bom omenila v načrtu 

pridobivanja od Republike Slovenije pridobivamo 828m2 zemljišča, funkcionalno pripada protokolarnem objektu 

Brdo. KS pa se s prenosom strinja. Potem predlagamo dopolnitev načrta za delež na stanovanju na naslovu 

Gradnikova ulica 3. in sicer imamo solastniški delež do 1/5. neto tlorisna površina je 45m2. v naravi gre za delež na 

stanovanju. Okvirna vrednost pa je 14.120€. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, glasujemo torej o 5.C. sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičninam 

premoženje mestne občine Kranj kot rečeno. Odpiram razpravo. Ni? Hvala lepa, vašo prisotnost prosim. 30 prisotnih. 

Kdo je za ta sklep? 30. soglasno sprejeto. Hvala lepa. Gremo na točko 5.D Mateja. 

MATEJA KOPRIVEC: Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Predlagam dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja za leto 2020 in sicer z dvema zemljiščema v katastrski občini Predoslje. V izmeri 828m2 zemljišča v naravi 

predstavljajo ne kategorizirano javno pot. Prenos pa bo brezplačen s strani Republike Slovenije. Druga nepremičnina. 
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Gre za del stavbe na zemljišču v katastrski občini Kranj. In sicer v naravi predstavlja del stanovanjske hiše na naslovu 

Glavni trg 5. to je tam, kjer je tržnica. Predvidena sredstva so 130.000€. zagotovljena so v okviru stanovanjskega 

sklada. Namen občine je seveda, da se enkrat v prihodnosti pridobi celostno to območje. Mestna občina Kranj pa 

uveljavlja predkupno pravico. Krajevna skupnost pa seveda ta nakup podpira. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Seveda, ta je najbolj zanimiva točka, odpiram razpravo. Bojan prosim.  

BOJAN HOMAN: Hvala lepa. Dotaknil se bom menjave zemljišč na posestvu Brdo. Če je interes države in pa občine 

se to lahko reši takole na horuk. Ko je pa treba reševati zemljišča z nacionalizacijo pa vemo, da je tam še precej 

hektarov ukradenih zemljišč. Ki se ne premaknejo nikamor. Leta 2004, ko smo vodili predsedovanje EU, sem tudi 

sam bil podžupan in tudi takrat smo imeli, prej ko je bilo govorjeno kaj se dogaja in kaj ne, ogromno dogodkov v 

mestu. Naredili smo cesto na Brdo in pa gostili 2x misterium vseh ministrov z področja kmetijstva v MO Kranj, in pa 

še več kot 20 dogodkov v sami mestni občini Kranj. Ampak s samo denacionalizacijo oziroma nacionalizacijo bom 

rekel tako. Takrat nam je grozil en človek z Orehka in nam grozil, da se bo zažgal, ker se postopek tako dolgo vleče. 

Kmetje s Predoselj oziroma s Suhe so grozili, da bodo v času predsedovanja EU z gnojnico špricali travnike in smo jih 

morali zelo zelo diplomatsko miriti, da se to ni naredilo, ker se njihove prošnje na upravni enoti, na državi ne 

prenesejo nikamor. Ključna točka tukaj je sklad kmetijskih zemljišč. Ki ima zemljišča na razpolago, da bi se lahko 

menjala pa ni volje. Tukaj , ko je pa volja enkrat država, občina, tako kot sem rekel, se pa to lahko naredi takole. Ko 

je pa enkrat ljudem in slej ali prej bo ljudem prekipelo. Verjemite mi. Jaz bi prosil, da napnete vse moči in še enkrat 

naredite sestanek z upravno enoto in državo, predvsem pa s skladom kmetijskih zemljišč. Kako daleč je, kje so 

te…pogodbe so vse narejene, zemljišča se točno vejo katere so za vrniti, katere za menjati. Ali da ostane posestvo 

tako kot je in se skladom kmetijskih zemljišč zadeve zamenjajo. Zemlja v Kranju je. Konkretno jo je dovolj na zlatem 

polju, sorškem polju. Sedajle je šla tamle zadruga oziroma ta farma, ki se je prodala na sorškem polju, so videli ne 

pravilnosti in je šla vsa zemlja nazaj spet na sklad. Sklad ima zemlje dovolj. Če kdaj je možno, da se to sedajle reši in 

tudi pravi trenutek je. Samo v razmislek, hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Je že razdeljena ta zemlja. Okej v redu, hvala lepa, bomo pogledali. Naprej še kdo? Če ne, potem 

dajem na glasovanje  točko 5.D. gre za, sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 

Mestne občine Kranj za 2020. vašo prisotnost prosim. 28 prisotnih, kdo je za ta predlog? 28, soglasno sprejeto. 

Gremo na točko 5.E, Mateja hvala lepa, Tanja prosim.  

TANJA HROVAT: Še enkrat Tanja Hrovat. Pri tej točki pa predlagamo prerazporeditev sredstev za ureditev požarne 

varnosti na osnovni šoli Staneta Žagarja. Gre v bistvu samo za formalnost. Namreč sredstva v ta namen so bila 

zagotovljena na NRP obnove in vzdrževanja šol v višini 250.000€ kot je investicija vredna. Ker se je povprečnina letos 

dvignila, se je posledično dvignila tudi vsota, ki jo imamo občine na voljo za črpanje sredstev po zakonu o financiranju 

občin. Konkretno je Kranju sedaj dodeljeno 50.000€ več sredstev. In z namenom, da bomo letos počrpali, ker je rok 

za črpanje teh sredstev krajši kot po navadi, to se pravi po navadi je do 30.novembra, ko so investicije zaključene, 

preteklo do 5.novembra. predlagamo, da se ta sredstva za ureditev požarne varnosti planirajo na samostojnem NRP 

in tudi ta projekt prijavljamo na zakon o financiranju občin, torej da bomo poleg projekta vrtec Bitnje tudi za ta 

namen črpali sredstva. To se pravi gre samo za formalnost, za isti namen, samo na samostojnem NRP zagotovljena 

sredstva. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Tanja, prosim za razpravo, če ne dam na glasovanje točko 5.E. Ta sklep. Vaša prisotnost 

prosim. 27 prisotnih. Kdo je za ta sklep? 27, soglasno. Hvala lepa. S tem smo točko 5 zaključili. Tanja, hvala lepa. 

Točka 6. soglasje k statutu zavoda za turizem in kulturo Kranj. Marko prosim. 

MARKO ČEHOVIN: Pozdravljeni, točka soglasje k statutu zavoda za turizem in kulturo Kranj. V mestno upravo smo 

prejeli predlog statuta, ki ga je pripravil zavod za turizem in kulturo Kranj. Predlog statuta je bil sprejet s strani sveta 

zavoda na svoji drugi seji dne 4.3.2020. odlok o ustanovitvi javnega zavoda pa predvideva ,da potrdi statut tudi 

mestni svet. Spreminja se, predlagajo se spremembe četrtega, petega in devetnajstega člena. Gre za kozmetične 

spremembe, ki v bistvu niso povezane z zadnjo spremembo odloka oktobra 2019. ampak ker je svet zavoda imel na 
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mizi spremembe statuta, se je odločil za te kozmetične spremembe. Kot rečeno, gre se za….na hitro še obrazložim. 

V četrtem členu se spreminja opis logotipa oziroma adaptira in opisuje tako kot je trenutno v uporabi. Potem tudi v 

petem členu žiga, nato se pa 19.člen še dopolnjuje z dodatnim stavkom, kjer je opredeljena še vloga predsednika 

sveta zavoda. Gre pa za spremembo celotnega, se pravi sprejem celotnega statuta. Toliko, hvala lepa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Marko, odpiram razpravo na spremembe statuta. Ni? Potem dajem na….se 

opravičujem, Andreja. 

ANDREJA KERT: Dolžna sem opozoriti svetnike. Tole gradivo, ki je bilo dano statutarni komisiji in pa seveda posledično 

tudi vsem članom sveta, svetnikom je pomanjkljivo. Sedaj sem preverjala s predsednico sveta. Oni so sprejemali 

samo spremembe, niso sprejemali statuta. Tukaj pred nami je sprememba statuta kot celote. Ni nikakršne 

obrazložitve. Sicer nismo imeli posebnega problema s tem, ker so bile spremembe majhne, vendar iz tega se ne vidi 

ali so upoštevane spremembe odloka, ki je bil sprejet pred nedavnim. Nekaj časa že nazaj ali je to upoštevano notri 

ali ne. Potem, ker nismo vedeli ali nismo dobili tudi ustreznega pojasnila. Ali, če gre za spremembo celotnega statuta 

oziroma sprejem, potem smo imeli veliko pripomb, ker statut je zastarel in bi ga bilo treba popraviti v celoti. Če pa 

gre samo za sprejem sprememb, pa nimamo problema. Bi lahko šlo pač naprej in to je vse statutarna komisija 

opozorila. Sedaj, župan se je odločil ,da da zadevo kljub vsemu naprej, ampak mislim pa, da je prav, da veste, da še 

sedaj ni jasno kaj pravzaprav je svet želel. Obrazložitve ustrezne ni. Vemo ne ali so upoštevane vse tiste stvari, ki bi 

morale biti. Lahko, da seveda je. Ampak statutarna ni morala svojega dela opraviti tako kot vedno. To je prav da 

veste. Mi smo pač prepustili županu, da sam oceni to, vendar mislim, da je to pomembno tudi zaradi nadaljnjih 

gradiv. Naj ne bodo brez obrazložitve in naj bo jasno kaj svetniki sprejemajo, ker tukaj ni jasno.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Marko. Okej, hvala lepa Andreja, še kdo? Igor prosim. 

IGOR VELOV: Glede na povedano se meni poraja vprašanje ali so sploh izpolnjeni statutarni pogoji za uvrstitev tega 

na dnevni red ali pa sploh v glasovanje o tem. Jaz mislim, da ne. Če se da to na hitro…podlaga je v dveh, sedaj ne 

vem točno…ena je tam kjer so naloge statutarno pravne, ena je pa tam kjer se ??? seje ???...Župan, lahko pa rešimo 

drugače. Lahko pa mi glasujemo, vi v miru preverite, če je bilo kaj narobe boste zadržali, pa bomo to naslednjič še 

enkrat potrdili, če ne gre pa naprej.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa Igor, v redu. Hvala, torej…še kdo? Potem dajem na glasovanje sklep, da se daje soglasje 

k statutu zavoda za turizem in kulturo Kranj v predloženem besedilu, seveda s pripombo gospoda Velova. Vašo 

prisotnost prosim. 27 prisotnih. Kdo je za ta sklep? 25 za, kdo je proti? Nihče. Hvala lepa. S tem je današnja seja 

mestnega sveta zaključena. Po planu je naslednja seja predvidoma 16. septembra.  

 

Ob 17.40 je bila seja zaključena. 

 

Za zapisnik: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 


