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Številka:    900-21/2020-9-(401102) 

Datum:      23. 12. 2020 

 

         

ZADEVA: Dobesedni zapisnik 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 23. 12. 2020 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) 

En lep dober dan. Ura je štiri, tako da pričenjamo letošnjo zadnjo sejo. Gre za dvaindvajseto redno sejo mestnega 

sveta. Smo v sobi številka petnajst in še vedno velja upoštevati zaščitne ukrepe pred virusno okužbo. Tisti, ki ste 

želeli ste lahko izkoristili to možnost, da ste se na hitro testirali spodaj v avli. Drugače pa danes še in pa jutri se 

tudi testiranje na Slovenskem trgu in tako da smo poskrbeli tudi, oziroma je vlada poskrbela za občane, da bodo 

lahko se prepričali tisti, ki nimajo okužbe in obiskali sorodnike, ki jih že dlje časa niso. Drugače dejansko smo vsi 

prisotni. Opravičila se je samo Lea Zupan, ki bo prišla z manjšo zamudo. Drugače pa nihče do sedaj ni upravičil 

svoje odsotnosti. Še to povem, da so z nami predsednik nadzornega oziroma član nadzornega odbora Dušan 

Josevski. Potem novinarji Peter Šalamon, Žurnal 24 in pa Vilma Stanovnik Gorenjski glas. Sedaj najprej 

ugotavljamo prisotnost, pa bi kar prosil, če lahko dvignete roke.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet) 

Sedemindvajset.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Sedemindvajset članov je prisotnih in članic. To pomeni, da je mestni svet sklepčen. Danes bo ponovno 

tako kot že do sedaj bo glasovanje potekalo na podlagi devetintridesetega člena Poslovnika mestnega sveta in 

sicer z dvigovanjem rok. Razpravljalo se bo pa za govorniškim odrom. Dodatno lahko povem kaj ste dobili po 

elektronski pošti, oziroma danes na mizo. Gre za poročilo o izvršitvi sklepov enaindvajsete redne seje. Seznam 

sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. Točki devet in deset besedilo obveznih razlag kot predlaga 

Statutarno pravna komisija. Potem koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta e-mobilnost v Mestni občini Kranj 

nalog številka ena in pa odgovor na vprašanje svetnice Barbare Gunčar in pa odgovor na vprašanje Ane Pavlovski. 

Ob tem smo vam na sedeže na mize dali zbornik in pa manjša darila. Gre za kranjski zbornik, ki praznuje šestdeset 

letnico danes in letos lahko povem, da smo naredili korak naprej, ker smo ga v celoti digitalizirali in ga tudi 

postavili na knjižno polico digitalne knjižnice Slovenije, znotraj Narodne in univerzitetne knjižnice. Dodatno, kar 

se tiče dve zadevi. Ena je potem na, kar nekaj zadržkov iz svetovalno pravne komisije. So se odločili, da umaknejo 

točko štiri. Gre za spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj in pa potem, da spreminjamo vrstni 

red točk dnevnega reda. Čisto ena majhna sprememba zato, da ne hodita izmenično dva poročevalca gor. Sedaj 

govorim brez še s to točko štiri, se zamenjata točka dvanajst in pa točka trinajst. Tako da sedaj preštevilči sledeče, 

to se pravi, da točke štiri ni in potem se ustrezno preštevilči s tem, da je točka enajst pravilnik o spremembi in 

pravilnik o dodelitvi pomoči in ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva in podeželja v Mestni 

občini Kranj. Točka dvanajst je Odlok o spremembah odloka in zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Kranj. Gre za osnutek, oziroma predlog za skrajšan postopek. Trinajst je Sklep o spremembi sklepa 

o določitvi cen vzgojno varstvenih programih v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj in pa zadnja točka 
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štirinajst Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta. Upam, da sem bil jasen. Sedaj pa odpiram 

razpravo na dnevni red. To se pravi dve točki. Točka ena štiri premikamo, umikam to točko in pa zamenjamo 

samo točki enajst in dvanajst. Če ni, potem gremo kar na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Trideset prisotnih. 

Prosim, če glasujete kdo je za dnevni red. Trideset za soglasno. Hvala lepa, s tem je dnevni red dvaindvajsete 

seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj sprejet in prehajamo na prvo točko. Bora bi prosil, gre za potrditev 

zapisnika enaindvajsete seje in pa poročilo o zapisniku sklepov. Prosim.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Lep pozdrav vsem skupaj. Bor Rozman. Ugotavljam, da so bili vsi sklepi izvršeni, oziroma objavljeni v Uradnemu 

listu, razen pod točko šest in osem, kjer bosta oba odloka v drugem branju na današnji seji.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave. Hvala lepa. Prosim, če glasujemo to temo o sprejetju zapisnika, 

oziroma potrditvi. Najprej vaša prisotnost prosim. Trideset prisotnih. Prosim, če glasujete, kdo je za. 

Devetindvajset za. Ali je kdo proti? Eden. Ne. Okej vzdržal bo. Trideset za. V redu. Hvala lepa. To se pravi prvo 

točko potrdili smo zapisnik in pa poročilo o izvršitvi sklepov. Gremo na dva. Kadrovske zadeve. Prosil bi Janija.  

 

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

Janez Černe. Lep pozdrav vsem skupaj. Pri kadrovski točki A imamo imenovanje predstavnika v svet zavoda v 

Šolski center Kranj. Konec leta enaintridesetega dvanajstega bo svetu zavoda potekel mandat in posledično tudi 

našemu predstavniku….(nejasno)… predstavnika lokalne skupnosti. V postopku evidentiranja so se na poziv 

prijavili štirje kandidati. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa je sklenila predlagati 

mestnemu svetu kandidatko Ireno Dolenc našo prejemnico. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Odpiram razpravo. Potem bi prosil za vašo prisotnost, ker bom dal na glasovanje sklep. 

Enaintrideset prisotnih. Prosim, če glasuje kdo je za. Trideset za in se je kdo vzdržal? Seveda Irena. Irena, iskrene 

čestitke. Ugotavljam, da si dobila naš mandat. Gremo naprej točka B Jani.  

 

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

Ja hvala. Janez Černe. Konec februarja prihodnjem letu se izteče mandat dvema našima predstavnikoma v 

svetu zavoda Ljudska univerza. V postopku evidentiranja so se prijavili štirje kandidati. Komisija pa je sklenila 

predlagati kandidatki Sonjo Mašič, pa kandidatko Nado Sredojević.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Super, odpiram razpravo. Ne. Hvala lepa. Potem gremo kar na glasovanje. Najprej vašo prisotnost ugotavljamo. 

Enaintrideset prisotnih. Prosim, če glasujete kdo je za ta predlog. Devetindvajset. Se je kdo vzdržal, ali pa proti. 

Nada je vzdržana. Seveda iskrene čestitke. Hvala lepa. S tem ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. Gremo 

točka C potrditev skupne liste.  

 

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

Janez Černe. Gremo na točko dva C. V sedanji sestavi razvojnega sveta gorenjske regije poteče mandat ob koncu 

leta. Na podlagi prispelih kandidatur in to osemnajst predstavnikov občin, osemnajst predstavnikov 

gospodarstva, devet predstavnikov nevladnih organizacij so na BSC-ju pripravili skupno listo. Med našimi 

predstavniki je svetnica Barbara Gunčar. Zdaj moramo potrditi še to skupno listo in se pravi vsi mestni, oziroma 

če so sveti vključeni morajo potrditi to, da so potem ti člani izvoljeni. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Odpiram razpravo. Ni. Potem bi prosil, če lahko o tem glasujemo. Najprej vaša prisotnost prosim. 

Enaintrideset prisotnih. Kdo je za ta predlog? Trideset za. Se je kdo vzdržal? Eden. Hvala lepa. Predlog je torej 

sprejet. Iskrene čestitke tudi Barbari. Hvala. Točka dve imenovanje direktorja Javnega zavoda za turizem in 

kulturo Kranj.  
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JANEZ ČERNE (predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 

Janez Černe. Hvala. Pod točko dva D imamo imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 

Kranj. Doslej smo imeli na tem mestu vršilca dolžnosti. Po odloku pandemije pa pet člansko komisijo. Dva člana 

sveta zavoda. Ta skupina potem pripravi javni razpis, pregleda vloge in ustanovitelju, torej mestnem svetu v 

imenovanje predlagajo najprimernejšega kandidata. To komisijo so sestavljali Bor Rozman direktor uprave, 

Marko Čehovin vodja UGGJS, Katja Sušnik višja svetovalka v Oddelku za pravne zadeve, ter dva predstavnika 

sveta zavoda: to sta magister Iztok Jenko, ki je tudi podpredsednik sveta zavoda in pa Manca Strugar, ki je 

zaposlena v Zavodu za turizem in kulturo Kranj. V postopku so prišle štiri vloge, predlagan kandidat je Klemen 

Malovrh. Vse kako so izbirali in kaj so morali poslati, vam je bilo dano zraven gradivo. Določena vprašanja, ki so 

se najprej pojavila s strani svetnice Gunčarjeve in je tudi kandidat Malovrh že poslal in pa mislim, da ste dobili 

tudi v vednost. Naša komisija, ter svet zavoda smo to obravnavali. Na obeh ravneh je bilo to pozitivno, tako da 

predlagamo, da se to potrdi Klemna Malovrha za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Odpiram razpravo. Če ni, potem gremo kar na glasovanje. Najprej vašo prisotnost prosim. 

Trideset, hvala lepa. Prosim, če glasujete, kdo je za ta predlog. Devetindvajset za. Se je kdo vzdržal, proti? Ne. 

Hvala lepa. Torej soglasno sprejeto z devetindvajsetimi glasovi za. Najlepša hvala Janiju in tudi komisiji za to 

pripravo. Gremo naprej. Točka tri premoženjske zadeve. Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Župan hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Prva zadeva je seznanitev z izjemno dodelitvijo neprofitnega 

stanovanja Mestne občine Kranj v najem. In sicer mestni svet na podlagi določbe devetindvajsetega člena 

pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Seznanjamo, da smo zaradi zagotovitve interesa varstva 

otrok podaljšali najemno pogodbo, ki je bila sklenjena na podlagi izredne podelitve.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Mateja. Kakšno mnenje? Komisija štirih se strinja, oziroma ni pripomb, oziroma podpirajo kot so 

zapisali. Razprave ni. Torej gremo na glasovanje. Prosim za vašo prisotnost. Devetindvajset prisotnih. Kdo je za 

ta predlog? Devetindvajset soglasno. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Gremo B Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala za besedo. Nadalje predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na štirih zemljiščih v katastrski 

občini Klanec. Gre za zemljišča v kvadraturi tri tisoč šesto oseminšestdeset kvadratnih metrov. V naravi to 

predstavljajo zazidljiva zemljišča za namen stanovanjske gradnje. Izvzem predlagamo zaradi prodaje. Cena po 

cenitvi pa znaša približno sto sedemdeset evrov po kvadratnem metru. Krajevna skupnost pa se strinja z 

izvzemom.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni. Potem gremo kar na glasovanje. Vaša prisotnost prosim. Trideset. Hvala lepa. 

Prosim, če glasujete kdo je za. Hvala lepa. Soglasno. To pomeni, da je tudi ta sklep sprejet. Gremo naprej točka 

C in pa prosim Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka devetsto štiriinpetdeset 

skozi pet, katastrska občina Kranj. In sicer gre za zemljišče v izmeri sto enajst kvadratnih metrov. V naravi 

predstavlja pripadajoče zemljišče k parceli številki devetsto štiriinpetdeset skozi pet katastrska občina Kranj in ki 

ga je mestna občina Kranj že prodala v letu 1997, vendar zemljišče ni bilo zemljiško knjižno urejeno zato, ker je 

bilo še vedno na njem zaznamba javnega dobrega. Sedaj predlagamo izvzem iz javne rabe zaradi uskladitve 

zemljiško knjižnega stanja z dejanskim. Krajevna skupnost pa se z izvzemom strinja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Prosim odpiramo razpravo. Če ne, potem gremo, kar na glasovanje. Vaša prisotnost prosim. 

Enaintrideset hvala lepa. Prosim, če glasujete kdo je za ta predlog. Soglasno sprejet. Najlepša hvala. Hvala tudi 
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Mateja za to točko. Gremo naprej. Točka štiri Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Kranj. Zopet Mateja. Mateja prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala. Mateja Koprivec. Predlagamo Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

In sicer poglavitna sprememba je uvedba zvočnega in slikovnega snemanja v skladu z določili Zakona o varstvu 

osebnih podatkov in pa splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Zvočno in slikovno snemanje bo izvajala 

mestna uprava, oziroma zato pooblaščena oseba. Namen in uvedba je preglednost, oziroma razvidnost 

delovanja in sprejemanja odločitev sveta. Zvočni posnetek seje je podlaga za izdelavo dobesednega zapisnika. 

Objavi se na uradni spletni strani občine in sicer brez varovanja osebnih podatkov in pa tudi podatkov oseb zoper 

narave. Potem druga bom rekla, pred začetkom seje se seznani vse udeležence z občim in slikovnim snemanjem 

in pa njeno uporabo kot tudi tako, ter pridobi ustrezna soglasja udeležencev. Soglasja svetnikov so veljavna za 

celo mandatno obdobje. Snemanje sej, odprtih za javnost pa je v skladu z zakonom, ki ureja medije, dopustno 

za akreditirane predstavnike medijev. Zvočno in slikovno snemanje sej mestnega sveta in svetnikov in potem 

navzočim osebam in razen predstavnikov medijev prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji. Uveljavitev 

teh določb pa bodo možna, oziroma bo veljavna, ko bodo zagotovljena finančna sredstva in pogoji za takšno 

snemanje, kar pa bo na podlagi sklepa odločil župan. Ostale spremembe bi morda samo še omenila dopolnitev 

določbe tretjega odstavka sto devetindvajsetega člena. In sicer po hitrem postopku se sprejemajo popravki 

splošnih aktov, ki ne predstavljajo vsebinskih sprememb aktov, ter služijo le kot pravi… v sprejetih aktih in pa 

določba sto dvainšestdesetega člena poslovnika. Pri postopkih sprejemanja obvezne razlage so odpravlja 

omejitev, da župan predlog obvezne razlage predloži mestnemu svetu v obravnavo šele s sklicem naslednje seje. 

Toliko bi bilo na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Hvala lepa Mateja. Bi kar prosil mogoče Andrejo iz Statutarno pravne komisije za mnenje.  

 

ANDREJA KERT (predsednica Statutarno pravne komisije) 

Hvala. Andreja Kert. Zdaj tako ne bom dolgovezila. V bistvu vse ostalo pač komisija ni imela posebnih pripomb. 

Obravnavali smo že enkrat prej te tudi spremembe, kar se tiče snemanja in vsega in tisto nekje je bilo 

upoštevano. Tako, da nismo imeli posebnih pripomb. Zmotilo nas je pa določilo, ki je določeno v sedmem členu 

sprememb in dopolnitev, ki se nanaša na to, da za postopek za sprejem obvezne razlage akta. Že sedaj se 

pravzaprav vsakič krši poslovnik, tako da to moram opozoriti, na kar je opozorila tudi statutarna in sicer še 

predno mi sploh dobimo na statutarno komisijo pač predlog, da statutarna pripravi obvezno razlago, je to že 

uvrščeno na dnevni red seje sveta. Kar pa ne mora biti, ker je to pravzaprav v čisti pristojnosti statutarne komisije, 

da najprej to obravnava, mogoče zahteva dodatna pojasnila, mogoče želi še od župana kaj dobiti, mogoče še od 

katere druge komisije. To se določa in to je sto dvainšestdeseti člen poslovnika. Nato statutarna komisija seveda 

s pomočjo služb oblikuje in župan predlaga uvrstitev čim prej te obvezne razlage na svet. Tukaj pa je postopek 

nekoliko drugačen in pač do sedaj smo nekje, smo rekli je okej, je pač slučajno bilo. Ampak sedaj je pa tole 

postala čista praksa in mislim, da je potrebno poslovnik spoštovati. To pomeni, da če se kaže potreba potem, da 

se pripravi obvezna razlaga, ni noben problem na statutarno komisijo. Pošljite in bomo ravno tako obravnavali 

in hitro naredili. Župan ima pa vedno možnost in pred samo, oziroma na sami seji točko takoj uvrstiti, če gre za 

nujno obvezno razlago. Če pa ne, potem je pa to, da je na prvi naslednji seji popolnoma v redu. Zato menimo, 

da ta sprememba, ki je predlagana v sedmem členu, da ni primerna in pa tudi, če pogledamo potem še naprej v 

peti točki tega istega člena piše, da svet obravnava obvezno razlago prednostno praviloma na prvi naslednji seji. 

Tako da pravzaprav s tem tudi ne bi bilo čisto nič drugače, če bi črtali samo ta delček. To sem sedaj še opazila in 

sem zadnjič pozabila pač povedati, tako da kar se tiče statutarne predlagamo, da se ta zadeva ne spreminja, da 

postopek ostane enak in seveda se tudi postopka držimo, zaradi tega, ker če ne drugače je statutarna postavljena 

v kot, češ saj imamo že na dnevnem redu. Statutarna pa sploh še zadeve ni pogledala ali je res to potrebno ali 

ni. Sicer do sedaj je bilo, hvala bogu in smo tudi z veseljem zadeve naredili, tako da predlagam, da se ta člen 

umakne. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Odpiram razpravo. Prosim.  
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IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Jaz imam pripombo na sedemindvajseti, pravzaprav na vse tri. Sedaj, če prav razumem. Na vse tri člene bi 

komentiral in predlagal. Če prav razumem, je seveda namen tega avdio vizualnega snemanja in objave na uradni 

strani Mestne občine Kranj zato, da je zagotovljena javnost seje in pa nadzor javnosti. Če želimo omogočiti ta 

nadzor pomeni, da mora javnost videti sejo od prve do zadnje sekunde. Seveda v skladu z zakonom s prikritimi 

podatki, ki ne smejo biti razpostavljeni. Sedaj pa, če berete to besedilo, kot je tako, lahko uprava. Jaz si 

izmišljujem in rečem, da bo to naredila, ampak mi pišemo poslovnike za mandate za župane, za podžupane 

naprej. Lahko se bo nekoč pojavil en župan, ki bo pa rekel meni pa ni všeč, da ne vem Nada Mihajlović je to 

povedala na seji in jo bo lepo izrezal in zato bi želel, da je ta seja in edino prav objavljena od prve do zadnje 

sekunde. In druga stvar, če jo objavi uprava in če smo mi izvoljeni s strani ljudstva in tudi njim odgovarjamo, je 

prav, da tudi mi razpolagamo z njim pri komunikaciji z javnostjo. Zato predlagam, da se v sedemindvajsetem 

členu v tretji točki dodata dva nova stavka, ki se glasita: »Objavi se tako obdelan posnetek v obsegu neprekinjeno 

od začetka do konca seje brez drugih posegov.« Naslednji stavek pravi: »Ta posnetek mora uprava na zahtevo 

posameznega svetnika ali svetniške skupine posredovati takoj, ko z njim razpolaga, oziroma najpozneje do 

objave na uradni spletni strani MOK.« To je kar imam za povedati v zvezi s sedemindvajsetim členom. Kar se tiče 

sto devetindvajsetega nimam nič proti, če to notri ostane, ampak je nepotrebno po moji oceni zaradi tega, ker 

mi itak v dnevnem redu glasujemo v skladu s šestinsedemdesetim členom poslovnika, kjer se glasuje o dnevnem 

redu o razširitvi in tako naprej in četrto zadnje se glasuje tudi v hitrem postopku in če je gradivo pripravljeno v 

skladu z sto sedemintridesetim členom pač to mi potrdimo. Ampak okej naj bo še enkrat, če je to bližnjica, da ne 

rabiš potem glasovati, da se avtomatsko uvrsti, razumem in naj bo. Imam pa seveda še en pomislek in predlog v 

zvezi s sto dvainšestdesetim členom. Jaz nisem zato, da se umakne člen tako, kot je rekla kolegica Andreja. Sem 

zato, da se ga popravi. Mi nimamo kaj tukaj govoriti meni se zdi, da je prav in jaz hočem, da upoštevate poslovnik. 

Čeprav ga je mnogokrat kdo tukaj kršil kljub opozorilom, ga mora spoštovati in o tem si nimamo kaj govoriti in 

to je tako kot, da kandidiraš nekam za delavno mesto in napišeš delal bom po zakonu. A drugače pa ne ali kaj? 

In kaj hočem povedati, da ta sprememba iz gradiva, ki pa se nanaša na to. A ne se pravi, sedaj smo razčistili, 

seveda mora statutarna upravna komisija odločati in potem se to da na dnevni red, ker so oni predlagatelji te 

točke ali pa kakorkoli. Ampak moja debata pri sto dvainšestdesetem členu gre zato, da smo mi sedaj črtali na 

naslednji sklicani seji zaradi tega, če prav razumem, ker če je že vmes sklicana seja, da ne čakamo naslednjo, ki 

se bo sklicala, ampak ko smo to ven vzeli sedaj piše tako. Župan posreduje predlog iz tretjega odstavka tega člena 

svetu v obravnavo. Ja kdaj pa? Ja mogoče še sedem, osem sej, če županu to ne bo všeč in zato mislim, da je prav, 

če hočemo slediti namenu dopolni in na koncu napiše: »na naslednji sklicani seji« in se glasi. Jaz sem gradivo 

bral. V gradivu tega ni. A si to sedaj povedala? Glejte jaz govorim, kar sem bral v gradivu in v gradivu piše in je 

prečrtano župan in je prečrtan na naslednji sklicani seji je prečrtano in je dopolnjeno. Tako gradivo imam jaz in 

se opravičujem, saj mi boste povedali in odgovorili, ampak če imam napačno gradivo imam potem prav, da se 

dopolni in da se obravnava na naslednji sklicani seji. To je samo zato, da je jasno, da se nam mudi in da se noben 

ne bo izmišljeval kdaj bo, ampak takoj ko je to možno. Če se je karkoli spremenilo od tega, ko sem prejel gradivo 

do danes pa, da ne vem se opravičujem in pa mi povejte, če pa se ni spremenilo pa vztrajam, da imam prav. 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Naprej. Okej.  

 

JANEZ ČERNE (mestni svetnik in podžupan) 

Janez Černe. Hvala. Jaz se ne strinjam z mnenjem Statutarno pravne komisije. Res je, da se sedaj pač to malo po 

domače jemlje in da se ne gre po postopku. Ampak ravno s tem, da bi se črtala ta s sklicem prve naslednje seje, 

se potem lahko pride do tega, da je končno delamo po postopku. Tako kot je Igor prej pred mano debatiral na 

ta način, se potem uvrsti zadeva na prvo sejo, ki je….nejasno… Se strinjam, da ni prav, da je že sklicano v dnevnem 

redu in da se potem daje statutarno pravni, ampak tako je Andreja potem omenila. Pravilno bi bilo, da se 

obravnava najprej na statutarno pravni in potem se pa tudi takoj naslednjo sejo. Se pravi, če je ta čez tri dni se 

pač da na mizo da in s tem se potem ne krši. Ampak jaz mislim, da s sklicem prve naslednje seje to projicira, da 

mora potem še ena seja medtem miniti in zato menim, da je to črtanje, da je čisto smotrno. Z Igorjevim, z Igorjevo 

debato glede tega. Se pravi s prvim delom se strinjam in z drugim se ne strinjam, ker fizično jaz ne vem kako bi 
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to potekalo. Z objavo na spletni strani je potem dostopna tudi vsem svetnikom. Se pravi, jo lahko tudi prenesejo 

iz spletne strani in jo potem tudi uporabijo za pač ne vem kakršne koli namene jih imajo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Replika Igor. 

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja saj se zelo velike razlike ni, ampak jaz še vedno vztrajam pri tem zato, ker ni nujno, da se čaka deseti dan z 

objavo. Lahko se s tem razpolaga že drugi, tretji, četrti, peti dan in bi nekdo že prej to hotel imeti. Mogoče bo pa 

nekdo s tem razpolagal prej kot v desetih dneh in res ne vidim razloga zakaj moramo mi iti na spletno stran pa 

dol nekaj dajati, če smo mi tisti, ki smo tukaj sodelovali. Nenazadnje je pa mogoče prav, da kdo tudi pogleda cel 

posnetek predno je objavljen in ugotovi, da ste pa pozabili kakšen podatek izbrisati ali pa da je kaj narobe in da 

še pravočasno ukrepa, če mu uspe. Ne vidim razloga, tako kot. A me razumeš kaj sem hotel povedati. Ne vidim 

kaj je narobe. Ja pač boste en mail več poslali, mi bomo pa zelo zadovoljni. Vsaj naša svetniška skupina. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Hvala lepa. Andreja si. Ne, v redu. Še kdo? Potem bi jaz to debato sedaj zaključil in dejansko bomo vnesli 

in upoštevali vse te predloge, ki so bili dani do druge obravnave in za sedaj bi pa prosil, da se sprejme ta osnutek 

z vsemi temi predlogi, pa bi najprej rad vašo prisotnost ugotovili. Enaintrideset prisotnih. Kdo je za ta sklep v 

osnutku, da se sprejme? Trideset za. Ali je kdo proti? Kdo vzdržan? V redu. Potem ugotavljam, da je osnutek 

poslovnika. Gremo na točko pet. Odlok o sofinanciranju projektov nove nepremične kulturne dediščine v 

Mestni občini Kranj. Janez prosim.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor v Mestni občini Kranj) 

Lep pozdrav. Janez Ziherl. Pripravili smo predlog odloka za sofinanciranje projektov obnove nepremičnine 

kulturne dediščine. To je bil prejšnji odlok za obnovo objektov v starem mestnem jedru. Prejšnji odlok je letos 

nehal veljati in je obravnaval tudi bom rekel sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru. Sedanji odlok pa 

tega ne obravnava več, vendar pa smo na predlog komisije tudi razširili območje na celotno območje Mestne 

občine Kranj. Torej vsi zaščiteni objekti bodo na razpisu pod pogoji razpisa seveda lahko sodelovali. Na sam odlok 

je bilo različnih komisijah nekaj pripomb, ki jih bomo do druge obravnave, pač preverili skladnost in pa poskušali 

tudi upoštevati v največji meri. Sedaj pri tem odloku še to, da smo tudi predlagali odprtje NRP-ja in ga povečali 

iz petdeset tisoč na sto tisoč in se pravi na tristo tisoč. Se pravi iz sto petdeset tisoč na tristo tisoč. To povečujemo 

še za enkrat več in vsako leto s petdeset na sto tisoč evrov. Razlog pa je, da tudi ZVKD ugotavlja, da je teh objektov 

napram dozdajšnjega območja, kar se je sedaj pokrivalo približno še enkrat več in bom rekel tudi temu je 

botrovala odločitev, da se predvidi za razpis drugo leto in potem še dve leti sto tisoč evrov na leto. To je v bistvu 

na kratko vse, kar se tiče tega odloka. Pripombe pa so bile dane tudi na Statutarni komisije in komisija mora biti 

tudi pisana v odloku in ena pripomba je pa tudi takšna, da bi odlok veljal samo naslednje leto z razloga, da bi se 

kasneje lahko odločali o višini tega, bom rekel sredstev primernih za ta razpis. Toliko na kratko, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Janez. Komisija Andreja prosim.  

 

ANDREJA KERT (predsednica Statutarno pravne komisije) 

Samo na kratko. Pripombe, katere smo dali, sem razumela, da naj bi se pač ustrezno upoštevale. Samo eno 

zadevo. Sklep je bil napačno napisan in mora biti artikuliran, da se sprejema osnutek, ker je že pisalo, da se 

sprejema odlok in to je bilo v sklepu. No torej je bilo upoštevano. V redu, samo to, da ne bi bilo napake.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še kdo, če ne bom dal kar na glasovanje. To se pravi glasujemo o osnutku odloka o sofinanciranju. Gre za prvo 

branje, da še enkrat razčistimo. Vašo prisotnost bi prosil. Enaintrideset. Prosim, če glasujete kdo je za sprejem 

osnutka. Igor je prej roko dol dal. Okej aja Boštjan. Trideset za ali je kdo proti. En, dva, tri. Kdo je proti? Dva? 

Okej v redu. gremo še enkrat. Kdo je za? Kdo je za sprejem osnutka? Kdo je za? Koliko? Osemindvajset za. Kdo 



7 
 

je proti? Kje imaš koga? Noben ni proti. Je kdo vzdržan? Trije. Okej hvala lepa. Ugotavljam, da je sprejet osnutek 

in gremo na točko šest. Žimarska ulica. Janez prosim.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor v Mestni občini Kranj) 

Hvala. Janez Ziherl. V drugo branje predlagamo odlok o dopolnitvi odloka o območjih naselij, ter imenih 

naseljih in ulic v Mestni občini Kranj. Z novo ulico Žimarska ulica na predlog podjetja Triar Studia, ki je to naselje 

gradilo na območju Stražišča. Tukaj sprememb s prvega branja ni in pridobljene so bile tako kot že rečeno tudi 

potrdila s strani komisije za standardizacijo zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji in tudi GURS je izdalo potrdilo, 

oziroma pozitivno mnenje za to poimenovanje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Janez. Odpiram razpravo. Gre za to drugo branje. Hvala lepa. Ugotavljamo prisotnost in gremo kar na 

glasovanje. Trideset prisotnih. Kdo je za sklep oziroma? Devetindvajset za. Ali je kdo proti, vzdržan? Ne. 

Proceduralno prosim.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Devetdeseti člen poslovnika. Predlogi sklepov morajo biti postavljeni tako, da se o njih lahko glasuje za ali proti. 

Se glasuje za ali proti. Ni vzdržanih in prosim, da se tega ne beleži in ne sprašuje. To smo že opozorili, tako da 

dajmo se držati poslovnika. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Andreja. V redu. Gremo naprej na točko sedem. Tukaj imamo Janeza Ziherla kot poročevalca. Tukaj 

z nami sta tudi Borut in pa Uroš Ulčar iz Regijske razvojne družbe Domžale. Hvala.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor v Mestni občini Kranj) 

Hvala lepa. Janez Ziherl. Območje Labor, OPPN Labore bom rekel že aktivno delamo na njem od maja 2018. Na 

njem je bilo kar veliko bom rekel zapletov, dela in usklajevanj. Predvsem iz vidika plinovoda in pa bom rekel 

usklajevanja zaradi predloga cest. To je območje, kjer imamo Goodyear Savo, Savatech in ostala podjetja, 

Contitech in pa še kakšno. To območje je bom rekel bilo in je iz dveh strani tudi obremenjeno z državno cesto in 

zaradi tega je bilo potrebno narediti tudi celotno prometno študijo in idejni projekt usklajevati tudi na nasprotni 

strani z Iskratelom in tudi predlagati, se pravi dobiti recenzenta in dobiti recenzirano bom rekel ta idejni projekt 

recenziran in potrjen s strani direkcije. Tako da smo nekako bom rekel uspeli to res zapakirati in smo zelo 

zadovoljni, da nam je v relativno kratkem času za tako pomembno območje tudi za Kranj uspelo vsa soglasja in 

mnenja pridobiti in pa mislim, da tudi omogočiti neko kvalitetno, kvaliteten razvoj Goodyear Save. Eno od teh je 

tudi, da želijo v neposredni bližini na tem območju zgraditi tudi skladišče in s tem dodati tudi precejšen del voženj 

teh gum v druga skladišča v neposredni bližini Kranja ali celo v Kranju. Tako, da mislim, da tudi iz tega vidika je 

bom rekel ta OPPN pomemben in pa omogoča tudi neke dozidave, ureditve in pa tudi razširitve ostalim 

podjetjem v tem območju. Tako in hvala na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Bosta vidva mogoče kaj? Nimata kaj. V redu. sedaj pa odpiram razpravo in kakšno vprašanje. Zelo 

pomembno področje za Kranj. Ne? V redu. Potem damo, kar na glasovanje in najprej v razpravo sem rekel že. 

Gremo vašo prisotnost ugotoviti prosim. Trideset prisotnih. Prosim, če glasujete kdo je za. Vsi za. Soglasno 

sprejeto in trideset za in hvala lepa gremo naprej na točko osem. Janez prosim.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor v Mestni občini Kranj) 

Hvala. Janez Ziherl. Gre za predlog za sprejem obvezne razlage 1.105 A točke 47. člena v povezavi s 46. členom 

odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. Za to lokacijo in za to posebno določbo mislim, 

da je bila dve seji nazaj že predlagana obvezna razlaga, vendar za drugo zadevo. To je bila minimalna gradbena 

parcela in tokrat je bom rekel tudi upravna enota nas opozorila, da ne bere tako, kot mi beremo tudi te odmike 

od sosednjih zemljišč, in sicer v tej točki imamo zapisano, da je odmik možen tudi brez predpisa. Se pravi brez 

dvanajstega člena tega IPN-ja, kar pomeni, da so lahko odmiki manjši in tudi brez soglasja sosednih lastnikov. 

Izrecno pa tega brez soglasja ni napisano in tako kot je povsod drugje, kjer imamo te primere. Vendar pa upravni 
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enoti to žal ni bilo dovolj in je predlagala tudi ona, da se zato gre v obvezno razlago, s čimer želimo rešiti tisti 

problem tistih dveh objektov. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Janez. Odpiram razpravo. Ne. Torej delamo naprej. Ugotavljam vašo prisotnost pred glasovanjem. Trideset 

prisotnih. Kdo je torej za, da se sprejme obvezna razlaga? Trideset za. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala vsem. 

Gremo na točko devet. Janez ponovno ti.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor v Mestni občini Kranj) 

Hvala. Janez Ziherl. Gre za predlog za sprejem obvezne razlage prvega in drugega odstavka 2.2.2.2. točke 12. 

člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu. Zgodba je tukaj podobna in ponovno so se na nas obrnili s 

strani upravne enote, kjer so na podlagi bom rekel tega drugega odstavka dvanajstega člena ugotavljali, da mora 

biti odmik štiri metrski v območjih CU, kljub temu, da imamo v drugem odstavku zapisano, da se lahko za eno in 

dvo stanovanjske stavbe dovoljen odmik dva in pol metra. V CU-ju pa so dovoljene tudi eno in dvo stanovanjske 

stavbe. Ta bom rekel. To berejo kot nejasno in se pravi, da nekje govorimo štirih metrih in nekje pa o dveh metrih 

in pol in vendar tudi v območju CU. Se pravi, v centralnih območjih so dovoljeni odmiki dva in pol metra za eno 

in dvo stanovanjske objekte. Za ostale objekte pa štiri metrski odmik in to je bi rekel vsebina te obvezne razlage. 

Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Janez. Odpiram razpravo. Tukaj torej. Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Prosim za vašo prisotnost. 

Trideset prisotnih. Kdo je za predlog, da sprejme obvezna razlaga? Trideset za. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. 

Gremo naprej točka deset. Marko Čehovin prosim. Odlok o spremembah in dopolnitve odloka o avto taksi 

službi v Mestni občini Kranj. Gre za drugo branje. Prosim.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe) 

Ja gre za drugo branje. V razpravah na komisijah na prvem branju je bil podan predlog, da se omogoči popust za 

plačilo občinske takse, v kolikor so vozila bele barve in uporablja rdeč mestni grb ne glede na vrsto goriva, kar je 

bilo upoštevano. Mestna uprava je tudi še delno spremenila besedilo odloka iz prve obravnave v 5. A členu, 

predlaga, da zaradi večje jasnosti besedila navedemo vrste pogonskih goriv. Poleg tega pa so dodana v drugi 

točki tudi vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja. Zelo na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Marko. Odpiram razpravo. Glede nato, da smo že v prvem branju razčistili stvari. Ni. Hvala lepa. Gremo 

na glasovanje. Vaša prisotnost prosim. Enaintrideset prisotnih. Kdo je za sprejem odloka o avtotaksi službi? 

Enaintrideset. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Gremo na točko enajst. Pravilnik o spremembi pravilnika o 

dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini 

Kranj za programsko obdobje 2015-2020. Marko prosim.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe) 

Ja pozdravljeni. Gre za minimalne spremembe pravilnika, ker se izteka rok veljavnosti. Mestna občina Kranj ima 

že sedaj v veljavnem proračunu za leto 2021 namenjenih nekaj več kot sto petdeset tisoč evrov za pomoč 

ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Namen sprejema 

sprememb pravilnika je, da se bodo pomoči tudi v prihodnjem obdobju dodeljevale na podlagi javnih razpisov, 

ki imajo temelj v tem pravilniku. To bo sedaj v veljavi najdlje do tridesetega junija 2023, saj je evropska komisija 

podaljšala veljavnost uredbe, po kateri se izvaja takšne sheme držane pomoči. Pomoči se bodo še naprej 

dodeljevale preko ukrepov na področju predelave in pridelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in 

gozdarstva, ter ostalih ukrepov, kot sta podpora šolanja na poklicnih in srednješolskih, kmetijskih in gozdarskih 

programih, ter podpora v delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Cilj ukrepov 

so ohranjanje, ustvarjanje delavnih mest na podeželju. Prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja. 

Kulturne krajine in trajnostnemu razvoju. Še enkrat bi pa izpostavil, da to ni zadeva, ki je zakonska obveza občine 

in že leta 2015 je bilo sprejeto, da bo občina Kranj namenila okoli sto petdeset tisoč evrov sredstev na letni ravni 

za ta namen. Hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Marko. Kakšno mnenje? Razprava odprta. Ne. Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Najprej vaša 

prisotnost prosim. Trideset prisotnih. Kdo je za pravilnik? Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Tudi točka enajst. 

Gremo na točko dvanajst. Tanja Hrovat. Odlok o spremembah odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 

dejavnosti v Mestni občini Kranj. Gre za osnutek, oziroma predlog za skrajšan postopek v nadaljevanju. Tanja 

prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala lepa. Res je pred vami odlok o sprememba odloka o socialno varstvenih dejavnosti. Razlogi za spremembo 

odloka so trije. V gradivu tudi obrazloženi. Namreč od zadnje spremembe tega odloka se je preoblikoval center 

za socialno delo, ki je sedaj regijski, oziroma Center za socialno delo Gorenjske, Enota Kranj in zato tekom celega 

odloka popravljamo sam naziv. Drugi razlog je, da smo iz navodila za dodeljevanje in hkrati socialne pomoči 

navodilo tega besedila povzeli v odloku in da so na enem mestu urejene vse socialne dejavnosti in pri čemur 

upravičenci načeloma, oziroma besedilo kot tako ostaja enako in pa enkratna socialna pomoč in torej od 

petdeset do dvesto petdeset evrov, oziroma v primeru elementarne nesreče tudi do devetsto evrov. Mogoče 

samo v informacijo, da smo v letošnjem letu podelili štiristo štiriinšestdeset enkratnih socialnih pomoči v višini 

približno osemdeset tisoč evrov. Tretja sprememba, ki jo vnašamo v sam odlok, je pa novost in sicer brezplačni 

prevozi za starejše in pa invalide. Večina vas je že slišala verjetno za Prostoferja. To je prostovoljne šoferje, ki 

pomagajo starejšim in pa invalidom po vsakdanjih opravkih. To novost želimo vpeljati tudi v Kranju in zato smo 

to določilo dodali v odlok in sedaj na statutarno pravni pa finančni komisiji smo, kar se tiče sedemnajstega člena, 

oziroma prvega člena odloka, ki spreminja sedemnajsti člen prejšnjega, diskutirali glede same komisije in ki bo 

za brezplačne prevoze starejših in pa invalidov v bistvu kot komisija, ki bo izbrala, kdo bo to dejavnost izvajal, bili 

v dilemi ali bo enaka komisija kot je pri ostalih socialno varstveni dejavnosti. To se pravi štirje zunanji člani in pa 

en notranji, ampak ker ne bo šlo za presojanje kdo je do tega upravičen, ker so vsi starejši z odločbo upokojencev, 

oziroma invalida, je zadeva drugačna in se od včeraj, da rečem do danes nismo zedinili kako bi tak člen popravili, 

tako da predlagam, da gre odlok v dvofazno proceduro. Torej, da se danes potrdi odlok s to pripombo iz 

statutarne komisije in pa ga svet ponovno obravnava na januarski seji in pa do takrat probamo zadevo zapisati 

čim boljše in namreč nobena občina v Sloveniji še tega nima zapisanega v odlok, ampak kar z neposrednimi 

pogodbami. Toliko na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Tanja. Odpiram razpravo. To se pravi gremo potem lepo po vrsti. Najprej moramo, da se sprejme 

osnutke, potem da gremo po skrajšanem postopku. Potem pa samo sprejemamo osnutek. Pardon. Razprave ni. 

Gremo najprej vašo prisotnost prosim. Enaintrideset in kdo je za to, da se sprejme osnutek odloka. Ja s 

pripombami seveda. Trideset. Kdo je proti? Ni. Hvala lepa. Trideset. Ugotavljam, da je osnutek s pripombami 

sprejet in gremo na predzadnjo točko, točko trinajst. Sklep o spremembah sklepov o določitvi cen vzgojno 

varstvenih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Kranj. Tanja prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala. Ja še enkrat lep pozdrav. Ta točka je pa nadaljevanje v bistvu septembrske razprave, ko ste mestniki že 

sprejeli cene programov v vrtcih, pa je v gradivu, ki so ga pripravili kranjski vrtci pomotoma izpadla cena za krajši 

program. To se pravi za otroke, ki obiskujejo vrtec samo v popoldanskem času, načeloma od poldruge do osme 

ure, oziroma, ki so vključeni v vrtec samo dva tedna v mesecu. Vi ste že potrdili na septembrski seji podražitev, 

kar se tiče heterogenega oddelka prvega in drugega starostnega obdobja in v enaki, enakem odstotku 

predlagamo tudi določitev cene za krajši program, ki je v šestdesetih odstotkih heterogenega oddelka drugega 

starostnega obdobja, tako da sama podražitev, da tako rečem je enaka kot v ostalih dveh programih.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Tanja. Nobeden v komisiji nima pripomb, oziroma so se strinjali, se seznanili in zato odpiram razpravo. 

Ni. Hvala lepa. Potem pa na glasovanje in najprej ugotavljamo vašo prisotnost. Dvaintrideset. Hvala lepa. Kdo je 

za ta sklep? Šestindvajset za. Kdo je proti? Eden. Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep o spremembi sklepov o 

določitvi cen sprejet. Gremo na zadnjo točko. Točka štirinajst. Vprašanja, predlogi in pobude članom mestnega 
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sveta. Evo Boštjan prosim. Dajte gor kdo ima. To se pravi Zoran in pa tamle zadaj. Triler, Dolenc vidva sta druga. 

Hvala lepa. Boštjan beseda je tvoja.  

 

BOŠTJAN TRILAR (mestni svetnik) 

Lepa hvala. Boštjan Trilar. Bom kratek. Stranka Več za Kranj in svetinška skupina Več za Kranj predlaga, da se 

uvrstijo določeni projekti, ki so jih predlagali občani in krajevne skupnosti v predlog rebalansa za leto 2021, da 

jih ne bomo vse brali, ker je gradivo obsežno, smo vam jih danes poslali po mailu, tako da prosim župana in 

upravo, da to v čim večji meri upoštevajo. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Boštjan. Gremo naprej. Dolenc Irena. Irena prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Irena Dolenc. Naslov tega današnjega mojega prispevka sem dala kar Komunalna problematika. 

Kot podpredsednica komisije za finance se vsakokrat ob zviševanju cen komunalnih storitev sprašujem kaj bi 

lahko naredili, da ne bi bilo potrebno občanom pošiljati vse višjih položnic. Se za pa zavedam, da je Komunala 

Kranj javna gospodarska družba, ki knjigovodsko beleži vse stroške, ki nastanejo pri opravljanju javne službe. V 

decembru sem zato iskala odgovore vse povsod. Od vodstva stranke, župan Rogatca gospod Martin Mikolič me 

je povezal z direktorjem komunale Rogaška Slatina z gospodom Bojanom Piršem. On naprej z direktorjem 

gospodarske zbornice komunale gospod Sebastjanom Zupancem in on naprej z državno sekretarko na 

ministrstvu za okolje in prostor, doktor Metko Gorišek. Vsi so bili zelo prijazni in mi odgovorili na vsa zastavljena 

vprašanja o ravnanju z odpadki in mi predstavili različne možnosti reševanja tega kompleksnega problema 

celoten Slovenije. Visoki stroški ravnanja z odpadnim blatom so za nas svetnike dejstvo, ki ga ne moramo 

spregledati. Strošek odvoza odpadnega blaga se je iz triinšestdeset evrov na tono najprej dvignil na sto 

petinpetdeset, od avgusta dalje znaša že dvesto štiri evre za tono. Nekatera komunalna podjetja so imela 

pogodbo z daljšim rokom in so plačevala nižje cene. Na primer Komunala Rogaška Slatina ima še vedno ceno sto 

šestinsedemdeset evrov na tono, vendar se tudi njim izteka pogodba. Gre za vse slovenski problem. Direktor 

komunalnega podjetja Rogaška Slatina je povedal, da je tam velikost obrata malo manj kot sto ton odpadnega 

blata na mesečno. Načrtujejo dograditev, nadgradnjo čistilne naprave z novim bazenom tri tisoč petsto 

populacijskih enot. Naprava bo blatu odvzela dvajset odstotkov vlage. Projektantska ocena je ena cela osem 

milijona evrov in razpis je objavljen in konec decembra bo izbran izvajalec. Pri načrtovanju projekta so sodelovali 

z državo. Investicija se bo financirala s kohezijskimi sredstvi. Gre za koriščenje EU sredstev iz aktualne finančne 

perspektive. Državna sekretarka pa mi je povedala, da v novi finančni perspektivi ne bo več financiranja sušilnic 

blata. Za primerjavo z nami. Njihova komunala načrtuje dvig cene tri cele petinšestdeset evra za štiri člansko 

gospodinjstvo s prvim julijem 2021 in to pa zato, ker so ravnokar dvignili znesek položnice. Do takrat bodo torej 

počakali na ponovno podražitev. Vmes prelivajo presežke prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti komunale. 

Njihova komunala ima na primer letni promet deset milijonov evrov. Direktor komunale Rogaška Slatina me je 

povezal z direktorjem Gospodarske zbornice komunale, da bi več izvedela od državnih planih ravnanja z odpadki. 

Direktor Sebastjan Zupanc je povedal, da je država v času nove vlade postala bolj aktivna na tem področju. Na 

kratek rok na ministrstvu načrtujejo spodbujanje sušenja blata na dolgi rok pa sežiganje blata in vendar je vse v 

rokah občinske gospodarske družbe. Država bo odigrala samo vlogo iskalca možnosti financiranja občin. Žal o 

tem še ni bil sprejet noben strateški dokument in bil pa je že izveden webinar s strani državne sekretarke. Išče 

se možnosti koriščenja kohezijskih sredstev. Oblikovana je bila skupina SOS, MOS in gospodarske zbornice 

komunale. Ta skupina naj bi v dialogu z državo pri iskanju rešitev sodelovala. Državna sekretarka doktor Metka 

Gorišek je povedala, da se država me vmešava v delovanje javnih gospodarskih družb, ker to niso državne službe, 

ampak lokalne. Država pa se zavzema, da se blata ne bi več vozilo čez mejo. Prevozi tudi niso sprejemljivi iz vidika 

trajnostnega razvoja, ki poudarja krožno gospodarstvo. V novi finančni perspektivi ne bo več sofinanciranje 

sušenja blata, ampak se bo sofinanciralo mono sežigalnice blata. Direktor Gospodarske zbornice je povedal, da 

naj bi Ljubljana – Zalog šla v nadgradnjo čistilne naprave in mogoče bi to storili tudi mi. Povedal je, da pozna 

delovanje Komunale Kranj, če imamo odvečno toploto je smiselna nadgradnja čistilne naprave, ker gre za 

optimizacijo stroškov. Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon nam je na kolegiju v novembru povedal, da bi 

nadgradnja čistilne naprave stala dva do dva in pol milijona evrov. Meni se zdi problematično to, da bi morali 

celotno financiranje prevzeti na naša ramena. Bolje bi bilo torej razmišljati o mini sežigalnici odpadnega blata. 
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Ne vem pa kateri vir energije bi uporabili za sušenje. Sušenje na elektriko to je manj smotrn, ker se lahko elektrika 

podraži. Podobno je tudi s fosilnimi gorivi. Fosilna goriva se bodo podražila zaradi ekoloških taks. Tako elektrika, 

kot fosilna goriva pa niso ekološki vir sušenja. Bioplinarna pomeni, da šestdeset odstotkov toplote ostane in ta 

toplota se izkoristi in kar pomeni win- win kombinacijo. Tudi državna sekretarka je opozorila, da je zelo 

pomembno katera energija se uporabi za sežig. Pomembno pa je, da tudi načrtujemo porabo energije, ki nastane 

ob sežigu. V zasledovanju trajnostnega razvoja družbe je potrebno to energijo porabiti. Če bomo kandidirali za 

sredstva EU moramo opravičiti investicijo in potrebna je cost benefit analiza, da nam bodo odobrili kohezijska 

sredstva. Gospod Sebastjan Zupanc je povedal svoje mnenje. Če imamo najmanj dvajset tisoč ton, triindvajset 

do petindvajset odstotkov sušenega blata je bolj smiselno kot v sušenju blata razmisliti o sežigalnici. Optimalna 

kapaciteta mono sežigalnice pa je petindvajset tisoč to letno, kar pomeni tri tisoč kilogramov na uro. Investicijska 

ocena izgradnje bi bila štiri milijone. Strošek sežiga mokrega blata bi bil malo čez sto evrov za tono. Pri tem bi 

bilo financiranje kombinacija EU sredstev in lastnih sredstev. Če bi bilo financiranje le iz lastnih sredstev bi se 

nam investicija pokrila že v sedmih do osmih letih. Če bo financiranje s kohezijskimi sredstvi in pa seveda še prej. 

Pri gradnji sežigalnice pa se poraja nove vprašanje kje bo deponija sušenega blata. Sušeno blato bo po novi 

evropski direktivi pomenilo denar in saj bo iz sušenega blata v posebnih obratih izločalo pomembne kovine kot 

so cink, živo srebro in fosfor. Z letom 2030 bo obvezno izločanje teh kovin iz pepela sušenega blata, saj jih v 

naravi primanjkuje in kot vemo niso obnovljive. Direktor gospodarske zbornice svetuje, da se povežemo ali s 

čistilno napravo Domžale ali z drugimi gorenjskimi občinami, da skupaj zagotovimo optimalno kapaciteto 

petindvajset tisoč ton letno. Dogovarjanje bi lahko potekalo na enem od srečanj gorenjskih komunal, ki razen v 

korona času potekajo enkrat na dva meseca. Potrebno bo pa zagotoviti, da bo kipanje v silos nemoteče za 

krajane. To lahko zagotovimo le tako, da tovornjak zapelje v prostor z družnimi vrat, ki se takoj za njegovim 

vstopom zapro in sicer je vonj pri iztovarjanju največji problem. Zahteve pri sami mono sežigalnici pa so sedaj 

postavljene tako visoko, da so lahko obrati locirani v urbano sosesko kot primer sil lahko vzamemo Dunaj. Od 

direktorja gospodarske zbornice sem pridobila tudi mnenje o sortiranju mešanih odpadkov, oziroma pretovori 

rampi. Njegovo mnenje je naj se učimo na izkušnji Maribora. Oni so izgradili sortirnico in ugotovili, da bi bilo 

ceneje, če bi tovornjaki direktno vozili mešane odpadke v Krško. Direktor gospodarske zbornice podpira 

izgradnjo pretovorne rampe v Kranju. Meni, da je nujna. In štiri do pet tovornjakov mali smetarskih vozil bi 

mešane odpadke pretovorili v velike tovornjake, abro kontejnerje, ki imajo nosilnost od osemnajst do dvajset 

ton. Cena delavne ure malega tovornjaka je namreč sedemdeset evrov in saj vključuje šoferja in še dva 

pomočnika in zato naj v Ljubljano vozijo le veliki tovornjaki, kjer je edini zaposleni delavec šofer. Jaz se ne 

spoznam toliko, da bi vedela kaj je in sem vprašanja poslala gospodu Matjažu Berčonu in pa žal nisem dobila 

njegovih odgovorov in ne vem s kakšnimi tovornjaki komunala Kranj razpolaga, tako da jaz sem samo to, kar so 

meni pač rekli zapisala. Nekaj vprašanj sem mu še poslala pa ni bil edini, ki na vprašanje ni odgovoril. Moram 

reči, da sem bila presenečena zato, ker sem od vseh ostalih strokovnjakov dobila odgovore v dveh dneh. To 

pomeni nihče me ni pustil čakati več kot dva dni. Moja želja je, da se moje raziskovanje problematike ravnanja z 

odpadki ne konča s predstavitvijo na tej seji mestnega sveta. Naj se nadaljuje z aktivnimi postopki v smeri razvoja 

komunalnega podjetja Kranj s postavitvijo pretovorne rampe in s preučevanjem možnosti izgradnje mono 

sežigalnice. MOK in Komunala Kranj bi morala sprejeti nekakšno strategijo ravnanja z odpadki in sicer bomo 

vsake pol leta lahko dvigovale zneske na položnicah. Končni cilj strategije bi bil, da se znižajo zneski na položnicah 

občanov in da ravnamo v skladu s trajnostnim razvojem, da bo odpadkov manj in da bo čim več krožnega 

gospodarstva in ter da bo Komunala Kranj v čim večji meri sama poskrbela za svoje odpadke. Vem, da sem bila 

dolga, ampak tematika je zelo obširna in hvala, ker ste me poslušali.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jaz se ne vem bom z Matjažem govoril. Danes smo ravno na to temo mono sežigalnice in podobne 

zadeve, tako da bomo enkrat predstavili malo širše tudi posebno točko. Hvala lepa. A lahko tole pošlješ. Hvala 

Irena. Gremo naprej. Igov Velov.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

To je verjetno predlog, ker o pobudi se glasuje pa ta ne izpolnjuje pogojev, ker ima finančne posledice. Saj sem 

samo hotel pomagati, da se pravilno pogovarjamo. Čeprav meni je to zelo zanimivo poslušati kot predstavniku v 

nadzornem svetu in pa mogoče tudi kot svetniki, ki smo že dvakrat v skladu s tem blatom dobili neko podražitev 

pa hvala bogu je šlo dol iz dnevnega reda. Verjamem, da bo še priložnost, da o tem govorimo. Jaz se pa javljam 
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zato, ker imam en predlog, oziroma imam pobudo in bi želel, da se o njej glasuje in nima finančnih posledic. Gre 

zato, da smo nekje maja meseca prosili, če lahko Kliping dobi tudi naša kolegica sodelavka naše svetniške skupine 

zato, ker pač ona ureja te stvari, ampak smo izvedeli, da naj ne bi bilo podlage in da smo to dobili samo svetniki 

in jaz vsako jutro, če se spomni kdo to prepošiljam naprej in mislim, da ni noben problem, da bi sprejeli naslednji 

sklep in vsak posamezni svetnik ali svetniška skupina lahko predlaga en elektronski naslov in na katerega je 

uprava Mestne občine Kranj dolžna pošiljati Kliping in bi želel, da se o tem glasuje. Druga stvar. Samo notri jo 

daš. Okej potem, če tega ne vem potem prekvalificiram iz predloga, iz pobude v predlog, ker sem mislil, da se to 

samo v mailu notri napiše. Se sešteje. Aha dobro. Potem pa to predlagam, če se to da urediti in če ne se bom pa 

oglasil na drugi seji in bo pač pripravil predlog z finančno posledico ko mi boste povedali koliko to stane. 

Pripravljen pa sem, vsaj naša svetniška, da tudi prevzamemo ta strošek. Druga stvar pa je prej so se zadaj 

pogovarjali in jaz bi rad, da nekaj razčistimo okoli tega glasovanja in pa vzdrževanja in da se vzdržiš in da si izločiš. 

To pomeni, če si vzdržen si se prijavil pri kvoti in to pomeni, da se nisi izločili iz glasovanja in da ne bo dvoma. 

Svetnik lahko glasuje za predlog o katerem je omenjen on ali pa tako imenovano zase. Na KMV in to ni v nasprotju 

z nobenim zakonom in tudi praksa komisije za preprečevanje korupcije jasno pove člani KMV, ki pripravljajo 

predlog se morajo izločiti, če se glasuje o njih, na svetu pa ne. Nenazadnje imamo mi kup stvari. Prvo sejo smo 

potrdili svoje mandate, na drugi seji smo potrdili komisije in odbore v katerih smo in nenazadnje, če široko 

gledamo vsakič ko glasujemo o čemer koli glasujemo tudi zase pa naj bodo to vrtci, naj bo to parkirnina in zato, 

ker smo občani te občine in se tiče nas in tako, da bi rad da se to ve in za tem seveda se vidi tudi papirje in 

pravzaprav nikjer ni napisani, da je to v nasprotju s čimer koli. Če pa kdo meni, da zaradi svojega občutka bi ne 

glasoval o tem in to pravico ima. Ni pa to dolžnost, da vemo da se o tem ne zapletamo. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Gremo naprej. Nada Sredojević.  

 

NADA SREDOJEVIĆ (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Nada Sredojević. Jaz bom zelo kratka. Jaz sem na eni od predhodnih sej omenila, da bi bilo 

potrebno vlagati tudi v Športni park Sava in da bi bilo dobro imeti resen načrt, ki bi ga po korakih v naslednjih 

letih zaključili. Glede nato, da načrt obstaja kot nam je takoj na seji odgovoril tudi podžupan Janez Černe 

predlagam, da se del sredstev, ki jih bo občina dobila na račun dviga povprečnin nameni realizacija načrta za 

ureditev tega športnega parka. Kot sem seznanjena bo občina dobila cirka dva milijona. Narobe? Okej. Potem 

sem jaz dobila dezinformacijo. Toliko od mene, bi pa samo izkoristila priložnost, da vam vsem zaželim lep božič 

in pa srečno in zdravo novo leto. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Nada. Hvala. Tanja bi, kar takoj odgovorila. Tanja prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja hvala za besedo. Tanja Hrovat. V glavnem jaz bi želela, kar odgovoriti kako sem si jaz sedaj glede nato, da sem 

na novo prevzela vodenje urada za družbene dejavnosti in s tem tudi načrtovanje investicij s področja, ki jih ta 

urad pokriva. Med drugim tudi šport in je trenutno v izdelavi, oziroma v pridobivanju dokumentacija kaj od 

športnih objektov v Kranju sploh imamo in v kakšnem stanju so in kateri so med drugim tudi še žal črna gradnja 

še vedno in kateri so lahko predmet nekih sanacij, oziroma investicijskih vlaganj glede na post koronske ukrepe, 

ki zagotavljajo neka sredstva, ki jih bomo občine lahko iz Evrope črpali in skratka, da najprej naredimo to analizo 

in da zvemo kje smo in kakšna vlaganja so potrebna in se na osnovi, da rečem ene take strokovne podlage in pa 

kriterijev odločimo v katere športne objekte bi vlagali in koliko in za katere bi črpali evropska sredstva in nekako 

tako sem si zamislila na vseh področjih družbenih dejavnosti in tako da sedja, če se bo ta strategija obnesla bomo 

mogoče po teh korakih najprej prišli do odgovorov kje so vlaganja potrebna. Toliko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 
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Igor Velov. Hvala. Lepo. Všeč mi je to, da se, da se naredi analiza in da se naredi nekaj. Seveda še bolj mi bo všeč, 

če se bo tega držalo. Ampak jaz bi rad, da nekaj razumemo. Kaj je mestni svet in pravice in dolžnosti mestnega 

svetnika in kaj je uprava. Ne bi rad, da se sedaj pozabi na predlog kolegice zato, ker oni delajo neko analizo. To 

je vaša stvar. Mi imamo pravico predlagati mimo vaših analiz in smatram, da predlog še vedno velja in da ga 

prosim župan upoštevate z vso resnostjo in ker ne bi želel, tako kot je bilo pri spremembi nekega pravilnika 

počakajmo, da bo revizija uprave nekaj naredila. Vi v upravi delajte kar hočete mi na svetu pa bomo delali, kar 

hočemo v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Gremo naprej. Sandra.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Dober večer. Hvala za besedo. Sandra Gazinkovski. A ne župan. Kot veste so kranjski vrtci eden večjih tovrstnih 

zavodov v Sloveniji. V bistvu največji. Sestavlja ga petnajst enot od tega jih je nekaj tudi v osnovnih šolah. Po 

naših podatkih, ki smo jih dobili iz kranjskih vrtcev ustanoviteljica letos za vzdrževanje vseh enot nameni sto 

dvanajst tisoč evrov. Zavodi na podlagi pozivom Mestne občine Kranj v maju 2018 pripravil načrt razvojnih 

programov za obdobje 2019 do 2023. V načrtu so predvideli potrebne večje in med sto sedemdeset tisoč evrov 

in tristo tisoč evrov letno in manjše investicije med dvesto dvajset tisoč in dvesto šestdeset tisoč letno. Izvedene 

ali preko investicijskega transferja Mestne občine Kranj zavodu kranjski vrtci ali izvedene s strani projektne 

pisarne mestne občine Kranj, ter tudi potrebne energetske sanacije. Glede na vrednosti navedene v prvotnem 

NRP-ju so bile zavodu s strani mestne občine Kranj le te zmanjšane in sicer na sto dvanajst tisoč evrov letno za 

manjše investicije, ki jih je zavod, ki jih zavod izvede samostojno in od mestne občine Kranj dobi investicijski 

transfer. Sredstva za večje investicije zavodu pa niso bila zagotovljena zato posamezna potrebna dela, sanacije 

zavod vključuje v vzdrževalna dela ali pa letno spreminja namene sredstev investicijskega transferja. Za sredstva 

investicijskega transferja sto dvanajst tisoč evrov za posamezno leto 2019 do 2023 je zavod izdelal tipe, ki so bili 

na mestni občini Kranj potrjeni in uvrščeni v NRP občine. Predlagam, da se v rebalans 2021 vključijo višje 

postavke za kranjske vrtce in tako zagotovijo sredstva v skladu s potrebami Zavoda kranjski vrtec in omenjenim 

prvotnim planom NRP. Skrb za predšolsko vzgojo je ena temeljnih vlog občin, nalog občin in po moji oceni je skrb 

za najmlajše prioriteta, ki je ne smemo obiti. Druga zgodba pa je naselje Zabukovje. Zanima me kdaj lahko 

prebivalci naselja pričakujejo ureditev infrastrukture vodovod, kanalizacija. Prosim za konkretni odgovore saj 

obljube prebivalcem niso več dovolj. Sprašujem seveda za ureditev celotnega naselja in tudi najvišje ležečih hiš 

in kmetij. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Sandra. Najprej Tanja prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja hvala še enkrat za besedo. Tanja Hrovat. Bom probala odgovoriti kar podobno kot sem prej za športne objekte. 

Namreč tudi za vrtce pripravljamo stanja, ker se prevzela urad in sedaj čisto, da bi mi prinesli na mizo kaj imamo 

in pa v kakšnem stanju imamo in žal še ni pripravljeno in tako da tudi za vrtce v povezavi s šolami gledamo 

predvsem trenutno v kakšnem stanju objekti so in kateri so potrebni vlaganj in kateri so bili obnovljeni in da 

bomo znali narediti, da rečem strokovno oceno kam najprej in koliko sredstev vložiti kot prvo. Kot drugo pa tudi 

kar se tiče novogradenj  in preverjanju šolskih okolišev posameznih šol in vrtcev, da vidimo kje so največje 

potrebe, da se nov vrtec izgradi, tako kot je sedaj v planu vrtec Bitnje in gradnjo novega tri oddelčnega vrtca in 

skratka meni bo šele ta analiza da rečem pokazala kje smo in kje so ta vlaganja in kakšna potrebna in tudi s strani 

sodelavca, ki je na uradu, da rečem v največji meri zadolžen za ta investicijski del bodo vsi objekti pregledani s 

trani upravljavcev podani predlogi in potem bomo pa lažje določili koliko sredstev je potrebnih in kako se bodo 

po letih razdelile zato, da bomo, da rečem čim več in objektov prenovili, oziroma vsem otrokom zagotovili enake 

pogoje in predšolskega in osnovnega šolstva no.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

A lahko, tako da ne hodim gor. Saj me slišite. Mene zanima kdaj to bo, ker v glavnem te analize trajajo. Ne 

moramo mi urejati, če ne vemo kdaj bo in če ne spet januarja.  
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GOVOREC 

Če lahko jaz rečem. Ogromno, veliko vrtcev je bilo že energetsko prenovljenih in to se je vse pozabilo in tudi v 

novem sistemu energetske prenove objektov, ki so v lasti občine ali pa zavodov so tudi večinoma vrtci 

predvideni, da gre za prenovo.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Sedaj, če lahko še dopolnim. Eno je to, kar je energetskih sanacij in drugo je pa da mislim analiza se sedaj dela, 

da rečem mesec dni odkar sem jaz na družbenih, samo vsega tako hitro pač ne moram, ne gre. Predvsem je pa 

v interesu, da vrtci pogledajo tudi iz vidika igralne površine na otroka in ker se zakonodaja tukaj spreminja in kot 

igralna površina na otroka se stalno zvišuje in mi pa imamo objekte stare in večini ne zadoščamo novim 

standardom in sicer smo dolžni zagotavljati ob novogradnjah, ampak mi bi želeli s tem ko se bo že objekt saniral, 

da bi se tudi igralne površine nekako uskladile, kjer se bo dalo z novimi zahtevami, ampak zato najprej rabim 

informacije kaj imamo in kje nimamo zadostnih površin in pa predvsem glede nato koliko otrok je na čakalni dobi 

in od kod so, kje so največje potrebe po dozidavi in seveda vzporedno s tem kje se predvidevajo nove pozidave 

v Kranju, kot so kranjska Iskrica, ne vem Mlaka, Kranj ob Savi in tako naprej in je treba gledati celostno. Samo saj 

pravim je zelo velik paket in se ne upam obligirati, da bom čez noč, ker ne gre tako hitro, kjer je področje veliko 

in se bom pa potrudila, da bomo čim prej.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu. Hvala. Bojan replika.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Bojan Homan. Pridružil bi se komentarju vrtcev. Poglejte mi smo ogromno denarja razmetali v raziskave, v 

analize. Do leta triindvajset, ter po domače povedano jutri bi morali mi vložiti juhuhu denarja v kranjske vrtce in 

vložili smo jih bistveno, bistveno premalo kot so kazale analize, kot so kazale zaveze in vse to in jaz bi rekel, da 

prenehajmo s tem famoznim analizam in pa se raje lotimo projektov načrtno. Ravno tako smo sedaj govorili kako 

smo dali notri denarja, čez energetsko sanacijo. To je spet en blef, ki se samo bahamo koliko smo denarja dobili 

nepovratnih sredstev. Kaj meni nuca, če jaz dam novo peč in pa nova okna v trideset ali pa petdeset let star vrtec 

in lahko prste čez njega porivam. Sedaj bomo mi in letos smo menjali novo peč in zato, ker smo dobili 

sofinanciran s strani eko sklada in pa krasna nova okna, vrtec je pa za podreti in potem rečemo ja ta vrtec sedaj 

ni na vrsti in saj smo ravno nekaj vanj vložili in če pa pogledamo pa vse vrtce stare preko trideset let in so 

dotrajani in za podreti in jaz bi bil vesel, če bi se enkrat pogovarjali, tako kot smo naredili pri gasilcih sistem. Vsak 

leto eno vozilo v eno društvo in oni točno vedo kdaj bodo dobili novo vozilo in isto bi bilo smiselno narediti pri 

kranjskih vrtcih in na vsake eno leto, dve leti ali pa tri leta zaradi mene en nov vrtec in potem bomo točno vedeli 

kje bomo dobili, v katerem okolišu bomo dobili no vrtec tak kot mora biti. Tole flikati in malo tam igrala popraviti 

in malo to popraviti to pa ni nič pa še zmeraj imamo stare vrtce. Jaz bi prosil, da se enkrat naredi konkretna 

razprava, konkretna zadeva brez ne vem kakšnih famoznih analiz in vemo, da ta prvo sedaj na vrsti najslabši vrtec 

Golnik on če rečemo čez dve leti bo nov vrtec Golnik, bodo kranjski vrtci zadovoljni. Sproti se pa namenja tisto, 

kar je treba za tekoče vzdrževanje. In potem bomo rekli naslednji vrtec izmišljuje si Čirče čez dve leti in bodo 

vedeli, da bo vsak in daj na toliko let no vrtec in tako se pa nekaj dela in pa smo vsi nezadovoljni.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jaz bi vseeno, če bi lahko Marko pojasniš glede energetske sanacije no malo na kakšno sliko 

izpostaviš. Tudi jaz sem na začetku ko sem to prevzel imel napačno sliko.  

 

MARKO HOČEVAR (Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe) 

A se slišimo. Ja jaz bi mogoče. Marko Hočevar tukaj. V bistvu je tako. Kar se tiče energetskih sanacij in v bistvu 

danes nazaj, pet ur nazaj smo imeli še pogajanja in sicer je šlo za paket energetske sanacije druga faza. Sedaj ta 

ima kar nekaj vrtcev notri vključenih. Sedaj verjetno veste, da smo v prvi fazi nekaj vrtcev prenovili in sicer 

celovito. Sedaj v drugi fazi pa da jih v bistvu naštejem to kar imamo. Se pravi vrtec Mavčiče imamo notri v 

pogajanjih, potem je vrtec Čebelica, Čenča, Živžav in potem je vrtec Nadi Hojca, kar še nismo naredili vrtec Mojca 

in tako da teh vrtcev je kar nekaj in te številke, ki sem jih sedaj tam v sosedni sobi poizkušal v bistvu ne držijo. Se 
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pravi te prenove so konkretne in konkretno en vrtec Mavčiče je vreden in je ocenjen na več sto tisoč evrov. Gre 

v bistvu zato, da tudi povečujemo površine in kar je že kolegica Tanja povedala. Se pravi razširjamo se pravi za 

eno nadstropje in tako da teh sanacij je sedaj predvideno v pogajanjih vsaj šest vrtcev in na koncu se pravi to 

pomeni v februarju najkasneje bomo zaključili s pogajanji in gremo v bistvu projekt prijavit na Ministrstvo za 

infrastrukturo in projekt s šolami skupaj je ocenjen na približno šest milijonov evrov in od tega si obetamo 

devetinštirideset procentov nepovratnih sredstev ministrstva za infrastrukturo in najmanj enainpetdeset pa naj 

bi zasebnik vložil in je pa zmeraj pač tako, da občina mora tudi prispevati delež neopravičenih stroškov in zmeraj 

se pač ugotovi, kaj je treba še tukaj zraven narediti in recimo to so razna odvodnjavanja, ki se ne tičejo energetske 

sanacije in tako, da moram vam zagotoviti, mi se bomo potrudili, da bomo čim več teh objektov obdržali notri. 

Je pa res a ne, da sama ekonomika je tukaj zelo pomembna in najboljše je objekt, ki je energetsko zelo potraten 

in ki ima kurilno olje in konkretno mogoče objekt na Golniku, ki je bil omenjen in pri tem objektu se še ukvarjamo 

z lastništvom. Se pravi nismo še lastniki. V kolikor bi prišlo zelo hitro do prenosa tega lastništva bo ta objekt v 

bistvu ostal notri in drugače pa pripravljamo že tretjo fazo energetskih sanacij, kjer bomo dali notri še šole, ki 

sedaj nekako še niso bile sanirane ali smo že nekaj naredili in pa bi še želeli ali pa mogoče še tudi kakšen dom 

krajevnih skupnosti. Mogoče toliko na hitro no. Za vse te objekte v bistvu koristimo nepovratna sredstva in 

konkretno evropske investicijske banke v tem trenutku in v preteklosti smo koristili sredstva EBRD-ja in to 

pomeni, da devetdeset procentov v bistvu vseh postopkov nam nepovratno krije Evropa. Trenutno pa izvajamo 

drugo fazo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Marko. Okej sedaj gremo naprej. Zoran prosim.   

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik)  

Dober večer vsem skupaj tudi v mojem imenu. Zoran Stevanović, Lista Zoran za Kranj. Strinjam se s predlogi vseh 

mojih predhodnikov. Danes je izredno konstruktivna debata tukaj in bom pa tudi jaz sam imel en predlog in 

formalno gledano, v resnici bi pa temu rekel prijazen nasvet. Prej je že gospa Irena Dolec dobro začela temo 

komunale in se obračam predvsem na gospoda župana. Danes sem hotel predlagati že pri točki dnevnega reda. 

Imel sem zagotovljeno tudi zadostno število svetnikov v mestnem svetu, da se odpre posebna točka o komunali. 

Namreč v zadnjih desetih dneh se je zgodilo marsikaj v zvezi s tem in ravnovesje na sodišču se je precej 

spremenilo in bile so podane ovadbe in očitki so utemeljeni in pa grozni, tako da sem v resnici pričakoval gospod 

župan, da boste vi to sami uvrstili na dnevni red, ampak od vas se v resnici ne pričakuje nič dobrega, ampak to 

bi bil pač nek minimum in s katerim bi seznanil vrhovni organ največje lastnice komunale kaj se v resnici tak 

dogaja in to je gospa Irena Dolec po mojih informacijah je na sestanku županov in svetniških vodij svetniških 

skupin sama povedala, da bi to verjetno rada slišala, kar tudi verjamem glede nato, da je bila ena od svetnic, ki 

me je klicala po telefonu in opozarjala na napake gospoda Berčona in predlagala njegovo razrešitev. Sedaj tako 

predlagam vam, da vi sami v januarju uvrstite točko na dnevni red in tako boste vsaj pokazali neko moralno in 

neko etiko in prav bi bilo, da se o temu malo pogovorimo in da svetniki vedo zakaj gre. Najlepša hvala in lep božič 

in novo leto vsem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Zoran. Gremo naprej. Saša.  

 

IGOR VELOV (Lista za razvoj Kranja) 

Igor Velov. Župan zelo kratek. Jaz sem letoš že dvakrat. Enkrat na začetku leta in enkrat ko se je jesen začela 

govoril o triciklih, da se ne ponavljam. Nisem dobil konkretnega odgovora, dobil sem vašo ustno zagotovilo 

obakrat, da je dober predlog in da to bo in ne vidim jih pa na terenu in res bi rad, da se to realizira. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Hvala lepa Igor. In sedaj pred zaključkom Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Lep pozdrav. Hvala za besedo. Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Sedaj ne bom vas danes utrujala z 

težavami, ki jih imamo po vseh krajevnih skupnostih verjetno. Od infrastrukture, komunale, parkirnih prostorov 
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in tako dalje in tako dalje. Bi se pa rada dotaknila, današnjega dne in sicer na današnji dan pred tridesetimi leti. 

Triindvajsetega dvanajstega 1990 je potekal plebiscit za samostojno Slovenijo na katerem smo kot narod pokazali 

enotnost in v absolutni večini glasovali za svobodno in samostojno Sloveniji. Plebiscita se je takrat udeležilo 

triindevetdeset celih dva procenta volilnih upravičencev, med katerimi je za samostojno in neodvisno državo 

Slovenijo glasovalo oseminosemdeset celih dva procenta vseh volivcev, oziroma petindevetdeset procentov 

tistih, ki so se udeležili plebiscita in takrat če se spomnite doktorja Jožeta Pučnika in njegovega stavka ko je dejal 

Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo in jaz mislim, da so sedaj trenutki glede na trenutno politično situacijo pri nas, 

ki se dogaja. Ne bom govorila kaj vse in kdo kako pomagajo mediji in tako naprej zraven, da mislim da bi morali 

pokazati spet tako enotnost kot smo jo takrat pred tridesetimi leti. Zato vsem vam, vsem meščanom in 

meščankam želim lepo praznovanje tega dneva in pa vesele, srečne in pa predvsem zdrave božične praznike in 

pa novo leto. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Bravo Saša. Bomo imeli danes razlog, da bomo nazdravili doma. Hvala lepa, da si nas spomnila. S tem je zadnja 

seja dvaindvajsete seje po vrsti, letošnja zadnja seja zaključena. Jaz se pridružujem čestitkam kolegov in kolegic 

glede lepega praznovanja in veselega božiča, srečnega novega leta in gremo novim zmagam naproti in res želim 

vsem dobro in tudi vašim najbližjim in tako da lepo praznujte in ostanite zdravi in pa nadaljujmo to našo pot, 

Kranj se lepo razvija z vašo pomočjo. Hvala.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40. 

 

 

Za zapisnik:  

Milena Bohinc 

 

 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


