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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 30.1.2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

MATJAŽ RAKOVEC: Lep pozdrav vsem skupaj. Bi kar začeli z 2. redno sejo mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

Žal začenjamo z objavo dveh žalostnih dogodkov in sicer izpeljati moramo žalni protokol. Kot veste, sta nas včeraj 

zapustila dva člana in sicer gospod Andrej Babič, častni občan Mestne občine Kranj, in pa Marjan Bajt, mestni 

svetnik v prejšnjem mandatu. Jaz mislim, da bi se lahko s kratkim govorom oz. predstavitvijo na dostojen način 

poslovili od obeh, pa bi prosil, da vstanemo. Spoštovane svetnice in svetniki, sporočamo, da je umrl častni občan 

Mestne občine Kranj, gospod Andrej Babič. Andrej Babič je poklicno pot pričel kot tajnik krajevnega odbora Britof 

Suha, kot predsednik okrajne zadružne zveze pa je bil najbolj zaslužen za izgradnjo devetnajstih zadružnih domov 

po Gorenjski. Svoje življenje je posvetil turistični dejavnosti, kjer je dosegel vidne uspehe, ki so pozitivno vplivali 

na razvoj slovenskega turizma. Bil je prvi predsednik Krajevne skupnosti Primskovo in več let predsednik komisije 

za urejanje kraja. Je ustanovitelj turistične zveze občine Kranj in soustanovitelj Gorenjske turistične zveze. Vodil 

je turistično patruljo Slovenije, bil je predsednik Nadzornega odbora Turistične zveze Jugoslavije, več zaporednih 

mandatov pa tudi predsednik Združenja borcev NOB Kranj. Je tudi prejemnik dveh zlatih plaket Združenja 

gostinstva in turizma Slovenije, plakete Turistične zveze Jugoslavije, reda dela z zlatim vencem, častnega znaka 

svobode Slovenije in zahvalne listine Krajevne skupnosti Primskovo ter številnih drugih priznanj. Andrej Babič ima 

velike zasluge za ohranjanje zgodovinskega spomina na polpreteklo zgodovino in za krepitev domoljubja ter 

predstavlja nedvomno enega najbolj žlahtnih promotorjev mesta Kranja. V čast in spomin gospodu Andreju 

Babiču prosim za minuto tišine. Slava mu. Žal začenjamo današnjo sejo, kot sem že omenil, s še enim žalnim 

obvestilom. Umrl je gospod Bajt, mestni svetnik minulega mandata. Na njegovo pobudo je bila v okviru Mestne 

občine Kranj ustanovljena Komisija Varno kolesarim, v kateri je bil sam tudi podpredsednik. V dobrih treh letih 

so se tudi po njegovi zaslugi razmere na področju varnosti kolesarjev v Mestni občini Kranj izboljšale. Bil je tudi 

prejemnik zlatega znaka stranke NSi, z vstopom v kranjski mestni odbor pa je prinesel nov pogled na delo v 

stranki. Svojo aktivnost kot član stranke je pričel v Zavodu za šport Kranj, kjer je bil tudi član sveta zavoda ter 

kasneje predsednik sveta zavoda. Njegove aktivnosti in dejanja bodo za vedno zapisane v knjigah Mestne občine 

Kranj, njegov prispevek pa viden na mnogih področjih. Tudi v čast in spomin gospodu Marjanu Bajtu prosim za 

minuto tišine. Slava mu. Še eno obvestilo. Žalna knjiga za oba pokojna je odprta v komunikacijskem središču, 

spodaj v pritličju, in sicer danes do konca današnje seje, kjer so zapisane tudi vse informacije o obeh pogrebih. 

Hvala. 
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Zdaj bi pa kar začeli s sejo. Najprej ugotavljamo odsotnost. Svojo odsotnost je opravičil Boštjan Trilar. Zdaj bi 

prosil, da ugotovimo prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je prisotnih 29 članov in članic sveta, kar pomeni, 

da je svet sklepčen. Na mizo ste dobili tudi okvirni letni terminski plan za letošnje leto, za seje mestnega sveta. 

Dobili ste tudi poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje mestnega sveta in pa tale priročnik za občinske svetnice in 

svetnike, ki ga je izdala Skupnost občin Slovenije. Še nekaj proceduralnih stvari in sicer točko 3 smo uvrstili na 

dnevni red naknadno, gre za premoženjske zadeve, zato na podlagi 5. točke 76. člena poslovnika mestnega sveta 

Mestne občine Kranj predlagam, da se glasuje o razrešitvi dnevnega reda in sicer na dnevni red se uvrsti nova, 3. 

točka, Premoženjske zadeve, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Ugotavljam prisotnost. 30 prisotnih. Kdo je 

za ta predlog, da uvrstimo 3. točko, Premoženjske zadeve, na dnevni red? 26 jih je glasovalo, 22 jih je za in noben 

proti, kar pomeni, da se sklep sprejme in se potem sestavi naslednji dnevni red: 

1. točka: Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj,  

2. točka: Kadrovske zadeve,  

3. točka: Premoženjske zadeve,  

4. točka: Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj,  

5. točka: Imenovanje komisij pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj,  

6. točka: Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj – osnutek,  

7. točka: Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 

Mestne občine Kranj,  

8. točka: Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v zasebnem vrtcu Dobra teta 

d.o.o.,  

9. točka: Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v zasebnem vrtcu Čarobni 

svet d.o.o., PE Mikujčki,  

10. točka: Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo 

Buan d.o.o., zasebni vrtec Pod mavrico,  

11. točka: Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., 

enota Kranj,  

12. točka: Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta.  

Dajem dnevni red v razpravo. Gospa Andreja Valič Zver. 

ANDREJA VALIČ ZVER: Pozdravljeni in hvala lepa za besedo. Dovolite mi, da tako vam kot vaši ekipi in vsem mojim 

kolegicam in kolegom želim uspešno delo. Na prejšnji seji zaradi smrti v družini žal nisem bila prisotna, zato 

dovolite, da izkoristim to priložnost. Bi pa rada najprej opozorila na eno zadevo. Moj kolega in jaz sva v prejšnji 

točki glasovala za, pa se je izkazalo kot da nisva glasovala, tako da lepo prosim, da preverite kako je s tem. Druga 

zadeva, prej sem rekla, da vam želim uspešno delo in si tega res iz srca želim, ampak, ko sem dobila ta dnevni 

red, me je malo presenetila ta bivša 5. točka, zdaj je to 6. točka, sprememba Odloka o organiziranju javnega 

zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. Namreč v prejšnjih mandatih, nekateri pač tukaj sedimo že nekaj let, smo 

bili vedno vajeni, da je o zadevah, ki se tičejo javnih zavodov, ki jih financira Mestna občina Kranj na kakršenkoli 

način, da so o tem odločale komisije mestnega sveta, torej mi vsi skupaj v različnih komisijah. In kolikor vem, je 

do sedaj formirana samo ena komisija, ostale komisije naj bi se formirale danes. In ker gre tukaj za direkten poseg 

v občinsko »mauho«, omenjena je neka številka, ki po mojem ne drži, pa Komisija za finance, kolikor vem, niti ni 

formirala, niti ni o tem razpravljala, gre tudi za spremembe statuta javnega zavoda, o tem ni razpravljala 

Statutarno-pravna komisija, se mi zdi to preuranjen korak, prevelik korak za ta trenutek. Poleg tega bi imela še 

eno načelno pripombo in sicer Mestna občina Kranj financira celo vrsto zavodov. Mnogi od nas smo bili v različnih 

sestavah, bodisi člani sveta ali predsedniki sveta zavoda in nekako vemo kako te stvari potekajo v praksi. Tole se 

mi zdi pa en velik poseg s strani občinske uprave v delovanje zavoda. Ampak ne bom zdaj tukaj naprej. Če želite, 

nobena od trinajstih gasilskih brigad v Sloveniji ne deluje na takšen način. Zato morda priporočam, da občinska 

uprava še enkrat razmisli o teh spremembah, jaz verjamem, da nekatere so potrebne, se strinjam z njimi, ampak 
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vendarle naj to poteka na en transparenten, demokratičen način, z razpravami v mestnem svetu, v njegovih 

komisijah, zato predlagam, da se ta točka z današnje seje umakne. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala. Najprej seveda hvala za lepe želje. Kar se pa tiče 6. točke, Odlok o organiziranju 

javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, tukaj gre za prvo branje. Mi smo morali to pripraviti, da uskladimo 

vse stvari z zakonom. Če se spomnite, nekateri mestni svetniki, kot je bilo meni predstavljeno, je bila ta zadeva 

odprta leta 2014 v prvem branju in se potem ni reševala vse do danes, ko mestna uprava gleda kaj je treba 

uskladiti z zakonom in zato smo dali na dnevni red to točko. Kot sem že omenil, gre za prvo branje. Potem bo 

dovolj časa tudi za komisijo, da poda svoje predloge, da stvari obravnava, sledi pa še drugo branje. Gospa Irena 

Dolenc, prosim. 

IRENA DOLENC: Hvala za besedo. Jaz imam popolnoma tehnično zadevo. Na izobraževanju, ki je bilo na Jesenicah 

15. januarja, Pristojnosti svetnikov v občinskih svetih, je bilo izpostavljeno, da imajo nekatere občine še vedno 

pri glasovanju vzdržane glasove. Vzdržani glasovi ne smejo biti in tipka 'vzdržan' oz. 'neopredeljen' se lahko 

nadomesti z besedilom 'ne glasujem'. To pomeni, ob glasovanju se preverja prisotnost, na seji mora biti seveda 

določen odstotek prisotnosti, ni pa nujno, da vsi glasujejo. Če je torej prisotnost 50 %, v našem primeru najmanj 

17 svetnikov, se to šteje za veljavno glasovanje. In potem se glasuje za ali proti in se upošteva te glasove. Če je 

število glasov 'ne glasujem' največje, to nima popolnoma nobenega vpliva, ker to ni pomembno. Tisti, ki niso 

glasovali, so se odpovedali odločanju in odločitev preložili na tiste, ki so glasovali. Tehnično je torej lahko sklep 

sprejet, če je od tistih 17, ki so se prijavili za glasovanje, eden za, nič proti, ostali pa ne glasujejo. To pomeni samo 

to, da bi se tipka preimenovala in da se vsem že v začetku mandata pojasni kaj pomeni, če se vzdržiš glasovanja, 

da se tvoj glas ne upošteva. 

MATJAŽ RAKOVEC: V redu, hvala lepa. Bomo to še preverili in bomo v naslednji točki upoštevali ta predlog. Hvala 

lepa. Zdaj pa dajem najprej na glasovanje predlog gospe Valič in sicer, da se z dnevnega reda umakne 6. točka, 

Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. Preverjam listo prisotnosti. 26 prisotnih. 

Glasujemo, prosim. Za ta predlog je 12 članov, 7 proti, 5 jih ni glasovalo, kar pomeni, da se 6. točka umakne z 

dnevnega reda. Dnevni red ima potem 11 točk, vse se ustrezno preštevilčijo. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Če 

ne, potem dajem na glasovanje omenjen dnevni red. Še enkrat, da ne bo kakšnega nesporazuma, 6. točka je 

umaknjena z dnevnega reda. Najprej ugotavljamo prisotnost. 30 prisotnih. Glasujemo. Hvala lepa. Ugotavljam, 

da je bil dnevni red sprejet in sicer za je glasovalo 26 svetnikov. Gremo kar na 1. točko dnevnega reda, Potrditev 

zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19. 12. 2018 ter poročilo o 

izvršitvi sklepov. Poročilo o izvršitvi sklepov bo podala direktorica občinske uprave, gospa Senja Vraber. 

SENJA VRABER: Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov 

je bil na prejšnji seji izvršen. Poročilo volilne komisije Mestne občine Kranj je bilo izvršeno. Imenovanje Komisije 

za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je bilo izvršeno. Poročilo Komisije 

za potrditev mandatov članov mestnega sveta  in ugotovitev izvolitve župana je bilo izvršeno. Potrditev mandatov 

svetnikov in ugotovitev izvolitve župana je bilo izvršeno. Novo svetnico se bo imenovalo na današnji seji. Slovesna 

prisega župana in njegov pozdravni nagovor ni bil del sklepa. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja pa je bilo izvršeno. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala. Ima kdo kakšne pripombe na zapisnik? Vidim, da ne. To pomeni, da dajem 

sklep na glasovanje in sicer potrdi se zapisnik 1. redne – konstitutivne seje mestnega sveta Mestne občine Kranj 

z dne 19. 12. 2018 ter poročilo o izvršitvi sklepov. Ugotavljam prisotnost. 30 prisotnih. Prosim, da glasujete. Hvala 

lepa. Ugotavljam, da je 1. točka sklepa potrjena, potrdi se zapisnik 1. redne – konstitutivne seje mestnega sveta 

Mestne občine Kranj z dne 19. 12. 2018 ter poročilo o izvršitvi sklepov z 29 glasovi za. Hvala lepa. 2. točka, 

Kadrovske zadeve. Tukaj imamo potrditev mandata članici mestnega sveta Mestne občine Kranj, gospe Nadi 

Mihajlović. Poročevalka je Ana Vizovišek, vodja kabineta župana. Prosim, Ana. 
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ANA VIZOVIŠEK: Hvala. Ker je bil Matjaž Rakovec izvoljen za župana, mu je s tem prenehal mandat člana mestnega 

sveta Mestne občine Kranj zaradi nezdružljivosti funkcije. K sprejemu mandata je bila potem pozvana naslednja 

kandidatka iz liste Socialnih demokratov in sicer gospa Nada Mihajlović, ki je sprejela mandat. Tako župan 

predlaga mestnemu svetu naslednji sklep: Nadi Mihajlović se potrdi mandat za članico mestnega sveta Mestne 

občine Kranj. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Ana. Ugotavljamo prisotnost. Ugotavljam 30 prisotnih. Glasujemo o sklepu, Nadi 

Mihajlović se potrdi mandat za članico mestnega sveta Mestne občine Kranj. Kdo je za? Ugotavljam, da je sklep 

sprejet z 28 glasovi za ter čestitam gospe Nadi Mihajlović. Od zdaj naprej glasujemo s 33 glasovi. Točka B, 

Imenovanje predsednika sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske. Poročevalec je podžupan, 

gospod Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim. 

JANEZ ČERNE: Lep pozdrav vsem prisotnim. Gre za imenovanje predsednika sveta zavoda Lokalne energetske 

agencije Gorenjske. S strani LEAG-a smo prejeli obvestilo, da v februarju 2019 poteče mandat dosedanjemu 

predsedniku, ki ga imenuje ustanovitelj, to je Mestna občina Kranj. Mandat predsedniku traja štiri leta in je lahko 

ponovno imenovan na to funkcijo. V postopku evidentiranja so se na poziv komisije prijavili trije kandidati. 

Komisija pa je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za predsednika sveta zavoda LEAG, kot predstavnika 

ustanovitelja, predlaga Iztoka Jenka, rojenega 6. 6. 1986, zaposlenega kot vodja projektov Gorenjske elektrarne 

d.o.o. Torej predlagamo Iztoka Jenka kot predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj, da mestni svet sprejme 

ta sklep. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Dajem na glasovanje sklep, da se v svet Lokalne energetske 

agencije Gorenjske kot predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj za predsednika sveta imenuje Iztok Jenko 

in da sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu Mestne občine Kranj. Ugotavljam prisotnost. 31 

prisotnih. Prosim, če glasujete. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 31 glasovi, kar pomeni, da se Iztok Jenko 

imenuje v svet Lokalne energetske agencije Gorenjske kot predstavnik ustanovitelja Mestne občine Kranj. Hvala 

lepa. Točka C, Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 

Gorenjska. Poročevalec je gospod Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Prosim. 

JANEZ ČERNE: Hvala. V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi CSD Gorenjska Mestna občina Kranj imenuje 

svojega predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska, ki je kolegijski posvetovalni organ centra. V 

postopku evidentiranja se je na poziv komisije prijavilo pet kandidatov, komisija pa je sklenila predlagati za 

predstavnika lokalne skupnosti Borisa Bavdka, upokojenega diplomiranega pravnika. Torej dajemo na glasovanje 

predlog, da se imenuje Borisa Bavdka za predstavnika Mestne občine Kranj v svetu lokalnih skupnosti CSD 

Gorenjska. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Razprava? Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Dajem na glasovanje sklep, da se v 

svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska kot predstavnika lokalne skupnosti Mestne občine Kranj imenuje Boris 

Bavdek. Ugotavljam prisotnost. Ugotavljam 29 prisotnih. Prosim, da glasujete o tem sklepu. Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je s 26 glasovi sklep sprejet, kar pomeni, da je gospod Boris Bavdek imenovan za predstavnika 

lokalne skupnosti Mestne občine Kranj v svetu lokalnih skupnosti CSD Gorenjska. Točka D, Imenovanje 

predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Vzgojni zavod Kranj. Poročevalec gospod Janez Černe, predsednik 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim. 

JANEZ ČERNE: Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda VZK lokalna skupnost, na 

območju katere ima zavod sedež, imenuje enega predstavnika. V postopku evidentiranja sta se prijavili dve 

kandidatki, komisija pa predlaga mestnemu svetu, da se za predstavnika lokalne skupnosti imenuje Ano 

Cimperman, upokojeno profesorico matematike in fizike. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev. Dajem na glasovanje sklep, da se v svet 

zavoda kot predstavnika lokalne skupnosti imenuje Ana Cimperman. Ugotavljam prisotnost. 31 prisotnih. Prosim, 
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da glasujete. S 30 glasovi za se v svet zavoda VZK kot predstavnika lokalne skupnosti Mestne občine Kranj imenuje 

gospo Ano Cimperman. Točka E, Mnenje Mestne občine Kranj v postopku imenovanja Pomočnika direktorja 

Enote Kranj Centra za socialno delo Gorenjska. Poročevalec je gospod Janez Černe, predsednik Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim. 

JANEZ ČERNE: Zaradi upokojitve pomočnika direktorja CSD enote Kranj, je CSD Gorenjska objavil prosto delovno 

mesto 'pomočnik direktorja'. V izbirnem postopku je bila kot najustreznejša kandidatka za razpisano delovno 

mesto izbrana kandidatka Andreja Valant, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo razpisanega delovnega mesta. Naša 

komisija je to vlogo obravnavala in dajemo pozitivno mnenje k tem imenovanju. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Bi se kdo prijavil za razpravo? Ne. Torej, damo na glasovanje sklep, da mestni svet 

Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju gospe Andreje Valant za pomočnika direktorja CSD 

Gorenjska, enota Kranj. Ugotavljam prisotnost. 30 prisotnih. Prosim, če glasujete. Hvala lepa. S 30 glasovi za je 

sprejet sklep, da mestni svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju gospe Andreje Valant za 

pomočnika direktorja CSD Gorenjska, enota Kranj. S tem smo 2. točko izčrpali. 3. točka, Premoženjske zadeve in 

sicer prerazporeditev sredstev za vrtec in Osnovno šolo Simon Jenko Center. Pa bi prosil kar gospod Tanjo Hrovat, 

vodjo projektne pisarne, da poroča o tem. Prosim. 

TANJA HROVAT: Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bom uvodno predstavitev začela, če 

slučajno še ne veste, da se je v mesecu decembru za Mestno občino Kranj uspešno zaključilo javno naročilo za 

izbor ponudnika kar se tiče projekta Gorki, drugi sklop, druga faza, za aglomeracije Britof in Predoslje. Državna 

revizijska komisija je namreč odločila v korist Mestne občine Kranj in tako smo pravnomočno izbrali izvajalca del, 

katerega ponudba je pa kar precej nižja od zagotovljenih sredstev v proračunu. Prav tako lansko leto pred 

lokalnimi volitvami je občina objavila javni razpis za podružnično šolo Center oz. projekt Dozidava in 

rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka, podružnična šola Center, ki obsega več sklopov. Pri tem javnem 

naročilu pa so žal vse ponudbe, kar se tiče gradnje in notranje opreme, presegale zagotovljena sredstva 

naročnika. Glede na ta razkorak oz. preostanek sredstev na projektu Gorki oz. primanjkljaj na projektu Dozidava 

in rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka, podružnična šola Center, predlagamo prerazporeditev sredstev v 

ta namen, skladno s sklepom, na konte oz. postavke kot so navedene v sklepu, da jih ne bi ponavljala. Toliko 

uvodoma. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Tanja. Omenjen predlog sklepa dajem v obravnavo. Gospa Irena Dolenc, prosim. 

IRENA DOLENC: Hvala za besedo. Imam samo eno vprašanje. Ali so prerazporejena vsa sredstva, ki so ostala na 

projektu Gorki, ali samo tista, ki jih nujno potrebujemo za izgradnjo vrtca in šole? 

TANJA HROVAT: Niso prerazporejena vsa sredstva, ki so ostala, ampak toliko kot ocenjujemo, da jih potrebujemo 

za uspešno izvedbo ponovljenega javnega razpisa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Bojan Homan, prosim. 

BOJAN HOMAN: Hvala za besedo, vsem prav lep pozdrav. Ali mi zdaj pri vrtcih preskakujemo čakalno vrsto, da 

imamo sredstva zagotovljena za obnovo tega vrtca, kajti v prejšnjem proračunu smo vedno govorili, da se bo 

delal nov vrtec v Bitnjah. Pa me ta trenutek zanima kje smo s to investicijo, ali je bilo v prejšnjem mandatu 

tolmačenje zavajajoče, da imamo že izbranega ponudnika in da imamo promotorja in ne vem kaj, pa me zanima 

ali bo zdaj ta vrtec izpadel, ostal zadaj in bomo najprej tega gradili ali bomo najprej naredili tisto kar je prej 

sprejeto in potem tisto kar bo danes sprejeto? Zanima me ta vrstni red oz. preskakovanje čakalnih vrst. Hvala za 

informacije.  

TANJA HROVAT: Kar se tiče operacije Dozidava in rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka ima odločitev o 

podpori Služba vlade za razvoj in kohezijo od junija 2018, zato je bil projekt vključen v proračun že v preteklo leto. 

Ravno tako se je v preteklem letu na podlagi sklepa sveta Mestne občine Kranj vključil projekt vrtec Bitnje, ki je 
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še vedno aktualen projekt. Kar se tega projekta tiče, smo v lanskem letu pridobili idejno zasnovo, izvedli smo 

arheološka izkopavanja na delu sosednjega zemljišča, ki je bil kupljen za potrebe gradnje vrtca. Hvala bogu 

izkopanin nismo našli, tako da postarheologija ni potrebna. Prav tako smo, kar se tiče Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, dogovorili do kam lahko nov objekt posega v sosednje zemljišče. Z idejno zasnovo razpolagamo, prav 

tako s ponudnikom, ki se je javil na javni razpis, zdaj tukaj govorimo o mehanizmu javno-zasebnega partnerstva, 

za tiste svetnike, ki ne veste, tako da kar se tega tiče, postopek je še vedno odprt, nismo pa pokrenili še nadaljnjih 

postopkov, torej predložili v potrditev pogodbe mestnemu svetu, ker smo župana šele pred kratkim bolj 

podrobno seznanili s stanjem tega projekta. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Tanja. Gospod Homan. 

BOJAN HOMAN: Jaz samo upam, da se bo to res izvedlo in da se ne bo pozabilo. Proračun za letošnje leto je 

sprejet, je pa res, da to kar ste zdaj naštevala, če se je samo to naredilo v lanskem letu na področju vrtca Bitnje, 

se je naredilo zelo malo. Tam je en bager prišel in dvakrat zakopal na višino 40 centimetrov, decembra lansko 

leto, ostalo, idejno zasnovo in to, pa tudi ni tako delo, da ste celo leto morali to čakati. Mislim, da bi bilo lahko 

tukaj bistveno več narejenega in pripravljenega, glede na to, da je letošnje leto tukaj, da se je govorilo, da bo ta 

vrtec že lansko leto septembra vseljiv in izgleda, da tudi letos septembra ne bo, če bomo s takim tempom 

nadaljevali, ker nimamo niti gradbenega dovoljenja in nič. In bi res prosil, da se to pospeši, kajti mestni svet je to 

sprejel, zaveze so dane in bi prosil, da se na temu bolj dela. Zdaj gremo pa na vrat na nos, ko se nam nekje pokaže 

nekaj novega denarja, bomo hitro vse skupaj zagrabili, tisto kar pa že leta čaka pa izpada ven in se zamika. S tem 

ne morem biti zadovoljen, bom pa seveda vsako tako podporo, kar je danes, podprl, ne bom nasprotoval, ker se 

mi zdi smiselno, da če država da denar, ga nam ni treba zagotoviti, ampak ne pa pozabiti na projekte, ki so v 

čakalni vrsti. Hvala.   

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Homan. Imate mojo besedo, da bom tudi jaz nad tem projektom bedel, 

da v Bitnjah končno dobimo vrtec. Gospod Černe, prosim.  

JANEZ ČERNE: Hvala lepa. Za tiste svetnike, ki imajo malo daljši spomin, veste, da je ta šola Center še iz 

predprejšnjega mandata in to, da zdaj končno uspeva, da se premakne v fazo izvrševanja, mislim, da je super. 

Mene osebno žalosti, da so tako visoke ponudbe kot so, da so projektantske ocene bile prenizke od teh, ki smo 

jih potem dobili od ponudnikov na javnem naročilu, tako da pač ta denar, da se premakne iz enega projekta v 

drugega, je dokaj nujno. Je pa ta šola, saj se spomnite, še precej stara zadeva in mislim, da je končno čas, da 

uredimo to kranjsko sramoto in da tam nastane en lep projekt. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Černe. Gospa Barbara Gunčar, prosim. 

BARBARA GUNČAR: Dober dan. Mi smo ta denar zdaj vzeli Gorki-ju, projektu kanalizacije Mlaka. Jaz bi tukaj še 

enkrat rada opozorila, da ta projekt Mlaka je bil pa tudi še iz časa Mohorja. To se pravi, Predoslje grejo naprej, 

na Mlaki pa nimamo pravzaprav še čisto nič narejenega, cesta je nemogoča, vsi čakamo, da se bo to zgodilo in bi 

vas lepo prosila, če smo ta sredstva na nek pameten način prerazporedili, me zanima, če lahko tukaj eno zavezo 

damo, da bo v letošnjem letu kanalizacija Mlaka tudi narejena. 

TANJA HROVAT: Kar se tiče projekta Mlaka oz. Gorki-ja kot celote, vključuje drugi sklop, druga faza, tako Britof-

Predoslje, kot tudi Mlako. Torej, pogoj za uspešno izvedeno operacijo je, da je kanalizacija zgrajena na obeh 

aglomeracijah, ki sta večji od 2.000 populacijskih enot oz. uporabnikov. Drugi sklop, torej Mlaka, na razpisu smo 

dobili ponudbe, ki so vse presegale zagotovljena sredstva. Na Gorki-ju, kar se tiče Britof in Predoslje, smo pustili 

tak ostanek sredstev ob tej prerazporeditvi, da tudi če pogajanja za Mlako ne bi bila uspešna, da imamo mi dovolj 

sredstev še za ponovitev javnega razpisa na Mlaki. Žal pa na potek javnih naročil in izbor ponudnikov in ali bojo 

vlagali revizijske zahtevke ali ne nimamo vpliva, nimamo moči in če se bo to zgodilo, bo o tem presojala državna 

revizijska komisija, skladno z roki, ki jih imajo. K sreči vendarle evropski projekti imajo prioriteto pri reševanju, 

ampak žal na to nimamo vpliva in težko sprejmemo zavezo, da bomo še letos začeli graditi, ker ni povsem v naših 

rokah. 
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MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Tanja. Gospa Barbara Gunčar. 

BARBARA GUNČAR: Jaz sem to zdaj poslušala že dve leti, vsako leto zapovrstjo. Vsakič je bilo nekaj narobe z 

razpisom in zdaj mi je pa res čudno in se mi zdi, da je to pa že skoraj zanalašč, da kar je na Mlaki, da se ne naredi. 

Res, tak občutek dobivam. Ne vem kako, da se vsakič zalomi pri tem projektu. 

MATJAŽ RAKOVEC: V redu, hvala lepa. Še kakšen, ki bi podal svoje mnenje? Ne. Pri tej točki predlagam naslednji 

sklep.  

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se zaradi zagotovitve dodatnih sredstev pred izvedbo novih javnih 

naročil za operacijo 'Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko Center' izvede prerazporeditev 

sredstev na NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta 'Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center' v skupni 

višini 757.454 € kot sledi: 

1. iz NRP 40600201 Gorki-2. sklop (2. faza), pod NRP 40600202 Britof-Predoslje, postavke 231005 Ravnanje 

z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje na NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta 

'Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center', postavko 121001 Investicije in investicijski transferji, podkonto 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 632.014 €; 

2. iz NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje 

in gradnja občinskih cest, podkonta 420401 Novogradnje na NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija 

objekta 'Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center', postavko 121001 Investicije in investicijski transferji, 

podkonto 420299 Nakup druge opreme in napeljav v višini 125.440 €. 

Ugotavljam prisotnost. 31 prisotnih. Prosim za glasovanje. Hvala lepa. Ugotavljam, da je vseh 31 za omenjen 

sklep, kar pomeni, da je sklep sprejet. 4. točka, Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. 

Poročevalec je gospod Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim.  

JANEZ ČERNE: Hvala. S konstituiranjem novega mestnega sveta je potekel mandat prejšnjim članom nadzornega 

odbora in na podlagi 13. člena poslovnika mora mestni svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji imenovati nove 

člane nadzornega odbora. 3. 1. 2019 smo objavili javni razpis za kandidate. Tukaj je bilo potrebno upoštevati 

sledeče, da ima nadzorni odbor pet članov, ki se imenujejo z večino glasov vseh članov mestnega sveta. Pri 

imenovanju članov nadzornega odbora pa imajo prednost kandidati z nazivom preizkušeni ali državni notranji 

revizor, z doseženo drugo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, z delovnimi izkušnjami na finančnem ali 

računovodskem področju ter nekatere omejitve, ki so zavedene v statutu in v zakonu. Na javni razpis se je prijavilo 

enajst kandidatov, komisija pa je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v nadzorni odbor imenujejo naslednji 

člani: Ivo Bajec, Matej Pirc, Alenka Podbevšek, Andraž Ušlakar in Jelena Vidović. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Prosim za razpravo. Gospod Jožef Rozman, prosim. 

JOŽEF ROZMAN: Hvala za besedo. Jaz bom sicer ta predlog podprl, vendar se mi zdi nujno, da pač povem svoje 

mnenje. Pravzaprav obžalujem, da je komisija sledila izključno politični matematiki in s tem zamudila priložnost, 

če bi tudi kakšna druga šibkejša svetniška skupina imela predstavnika v nadzornem odboru, bi bila zagotovljena 

večja objektivnost nadzornega odbora. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Rozman. Gospa Irena Dolenc. 

IRENA DOLENC: Na nek način se strinjam z mojim predhodnikom, obenem bi pa samo prosila, da dobim pojasnilo, 

ker samo dva kandidata poznam, katere svetniške skupine imajo zdaj predstavnika v nadzornem odboru? 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Černe. 
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JANEZ ČERNE: Sicer ta zadeva ne bi smela biti javna, ampak … Prvi kandidat je predlagan s strani SDS, drugi 

kandidat je neodvisni, tretja kandidatka je predlagana s strani SD, četrti kandidat mislim, da je predlagan s strani 

svetniške skupine VZK SAB, peta kandidatka pa s strani svetniške skupine Zoran Za Kranj. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še kdo za razpravo? Gospod Igor Velov, prosim. 

IGOR VELOV: Hvala za besedo. Ni čisto tako, da je matematika politična. Mi smo se odpovedali svojemu 

kandidatu, jaz sem izpostavil dva druga kandidata, eden je ta, ki ste ga vi predlagali, eden je pa ta, ki je bil izbran. 

Na koncu smo se pač enemu odpovedali in je eden lahko bil in je tako prevagalo.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala, gospod Velov. Gospod Černe. 

JANEZ ČERNE: Hvala še enkrat za besedo. Tudi meni je žal, da dva kandidata, in sicer kandidat, predlagan s strani 

svetniške skupine DeSUS in kandidatka s strani svetniške skupine Nova Slovenija, nista prišla v ožji izbor oz. v 

nadzorni odbor, vendar je komisija potem z glasovanjem ugotovila, da je najboljši predlog tak kot je tukaj pred 

vami na mizi. Osebno lahko rečem, da mi je žal, da kandidata nista prišla notri, ker bi s svojimi izkušnjami lahko 

obogatila zadeve. Je pa tudi res, da razen izkušenj teh drugih stvari, ki so predvidene v zakonu, mogoče nista vseh 

imela, ampak to je neodvisno od te odločitve, ki jo je komisija na koncu sprejela. Jaz upam, da bo nadzorni odbor 

deloval dobro, sestavljen je iz zelo širokega nabora in mislim, da bojo lahko objektivno odločali o stvareh, ki jim 

bojo prišle na mizo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Jani. Gospod Bojan Homan. 

BOJAN HOMAN: Malo je čudno. Ko sem poslušal zdaj, ko je Jani prebral sestavo, vsi člani nadzornega sveta so 

izbrani iz vrst med političnimi strankami in listami, razen Matej Pirc je kot občan. In bom vprašal, ni nujno, da se 

zdaj naslonimo na mnenje komisije, tukaj lahko tudi prevlada mnenje nas svetnikov in lahko potrdimo oz. 

glasujemo tudi drugače. Meni se zdi, da je mnenje političnih strank in svetnikov, ki so zastopani tukaj v občinskem 

svetu, veliko večja teža kot pa mnenje občana. Jaz bi razumel, da bi bil Matej Pirc kot predlagatelj neke stranke, 

bi rekel so šli po ključu, ampak za tako pomemben odbor kot je nadzorni odbor bi se pa bolj strinjal, da je notri 

predstavnik Nove Slovenije ali pa DeSUS-a kot pa občan. To je moje mnenje in bi tudi prosil ostale svetnike, da 

razmislijo o tem in lahko predlagamo drugo ime in o tem tudi glasujemo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Homan. Gospa Barbara Gunčar. 

BARBARA GUNČAR: Meni se pa zdi bolj pomembno kakšne so njihove kompetence in bi mogoče lahko povedali 

kaj je kdo. Recimo jaz Ušlakarja poznam, poznam še koga drugega, ne pa vse. Ali lahko izvemo kaj je kdo po 

profesiji in tako naprej? 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Černe. 

JANEZ ČERNE: Saj to ste dobili v gradivu in sicer prvi kandidat je tehnolog prometa, drugi kandidat je univerzitetni 

diplomirani ekonomist, tretja kandidatka je univerzitetna diplomirana ekonomistka in specialistka revizije, četrti 

kandidat je diplomirani ekonomist in peta kandidatka je univerzitetna diplomirana pravnica. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Rozman. 

JOŽEF ROZMAN: Hvala lepa. Najprej gospodu Homanu na nek način hvala, da se je nekako strinjal z mojo 

pripombo. Bi pa rad povedal katerega kandidata smo mi predlagali in to je svetnik preteklega mandata 

občinskega sveta in še en mandat prej je bil, upokojeni direktor Elektra Kranj, sicer pa častni občan, tako da je 

spoštovanja vreden in kompetenten kandidat. Samo toliko. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Rozman. Še gospod Velov. 
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IGOR VELOV: Hvala. Meni je žal, da se zdaj debata tako razvila, da mi tekmujemo kdo je to, ali je to gospod Pirc 

ali je gospod Štefe. Ampak mi smo se odpovedali temu in če ne bomo potrdili tega kar smo se dogovorili na 

komisiji, pomeni, da bomo mi izigrani. Potem prosim naj gre točka z dnevnega reda dol ali pa prekinite in bomo 

dali nov predlog, vsi smo tukaj, potem bomo mi vztrajali pri svojem. Jaz izredno cenim gospoda Štefeta, ampak 

noben drug se ni odpovedal in so vztrajali pri svojih kandidatih. Gospod Pirc pa je v več nadzornih odborih že bil, 

je finančni direktor DUTB-ja, je bil predsednik uprave SDH-ja in tako naprej. Verjetno redko najdemo v Kranju 

človeka s takimi kompetencami.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Velov. Gospod Černe. 

JANEZ ČERNE: Izigran pri tem ni nihče. Dogovor komisije je tak kot je bil, s katerim smo potem skupaj oblikovali 

predlog, mestni svet ima potem še vedno opcijo, da oblikuje nasprotni predlog, tako da če ima kdo kakšen 

nasprotni predlog, naj ga poda. Če je to gospod Homan, naj ta predlog da in se potem o tem glasuje. Ta opcija 

vedno obstaja. Jaz bi potem bolj razmišljal o kakšnih drugih kandidatih, ki so tukaj navedeni in kakšne izobrazbe 

imajo, ne pa o gospodu, ki ga je zdaj omenjal svetnik Velov. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Homan. 

BOJAN HOMAN: Jaz bi tako rekel. Če se Igor tako za gospoda Pirca zavzema, da je dober kandidat, ni noben 

problem, naj ga posvoji. Pa naj bo to njihova kvota in je problem rešen. Ker tukaj gre samo za to ali ga vzemite za 

svojo kvoto in imate potem pri ostalih imenovanjih nekoga manj, ne pa da je toliko od imena odvisno, vsi ostali 

pa potem kvote ščitijo.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Homan. Gospod Černe. 

JANEZ ČERNE: Gospod Homan, pri sedanjem predlogu kvote nimajo veze. Nadzorni odbor je nadzorni odbor 

celotne občine, ne pa kvot svetniških skupin. Tako da če imate kakšen nasprotni predlog, da se koga zamenja, 

prosim predlagajte in da o tem glasujemo. Hvala. 

BOJAN HOMAN: Saj je že kolega dal predlog za mag. Štefeta. Upam, da ga bo posvojil in se lahko o njem glasuje. 

Drugače pa naj predlaga Nova Slovenija in bomo še o drugih, jaz ne bom zdaj sodil. Če bojo dali predloge, bomo 

glasovali, drugače pa samo povem, da naj gospoda Pirca Igor prevzame pod sebe, tako kot tudi pravi, da ga 

prevzame, pa je problem rešen. 

JOŽEF ROZMAN: Že prej, ko sem govoril, je bilo to kot alternativni predlog, zdaj ga pa še uradno dajem. Torej 

…Enajst podpisov? To jih pa ne bom zbral. Sem že povedal, da so največje stranke to predlagale in ne verjamem, 

da bojo to podprli. Če je tako, potem umikam predlog.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Rozman. Še kdo? Potem gremo na glasovanje in sicer glasovanje o 

nadzornem odboru Mestne občine Kranj. In sicer v nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani: gospod Ivo Bajec, 

gospod Matej Pirc, gospa Alenka Podbevšek, gospod Andraž Ušlakar ter gospa Jelena Vidović. Ugotavljam 

prisotnost. 31 prisotnih. Prosim, da glasujete. Ugotavljam, da je 27 glasov za. Čestitke vsem članicam in članom 

nadzornega odbora Mestne občine Kranj. 5. točka, Imenovanje komisij pri mestnem svetu Mestne občine Kranj. 

Poročevalec ponovno gospod Janez Černe. Prosim. 

JANEZ ČERNE: Hvala. Podobno kot pri nadzornem odboru mora mestni svet v 60 dneh po konstituiranju imenovati 

komisije kot svoja telesa. Komisij je vse skupaj deset, teh, ki jih danes imenujemo. Imeli smo kar tri seje, kjer smo 

se s tem ukvarjali in ker je tega kar precej bi šel kar na komisije kot jih predlagamo. In sicer, prva je Statutarno-

pravna komisija, kjer predlagamo Tanjo Graonja Krstev, Andrejo Kert, Milana Glamočanina, Stanislava 

Boštjančiča in Klemna Valterja. Kot drugo, Komisijo za nagrade in priznanja, kjer je predlog Igor Velov, Nataša 

Jenkole, Tomaž Ogris, Manja Zorko in Iva Žigon. Kot tretjo, Komisijo za pobude in pritožbe občanov z Barbaro 

Gunčar, Robertom Nograškom, Ano Pavlovski, Magdo Keber in Slavkom Knavsom. Kot četrto, Komisijo za 
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medobčinsko in mednarodno sodelovanje z Boštjanom Trilarjem, Nevenom Polajnarjem, Albinom Travnom, 

Kristino Camaj in Juretom Kristanom. Kot peto, Komisijo za finance in premoženjska vprašanja z Bojanom 

Homanom, Ireno Dolenc, Andrejo Kert, Jožefom Poljakom in Petrom Zaleteljem. Kot šesto, Komisijo za okolje, 

prostor in komunalno infrastrukturo z Evstahijem Drmoto, Bojanom Homanom, Leo Zupan, Miloradom Gogićem 

in Petrom Kreljem. Kot sedmo, Komisijo za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo z Nado Mihajlović, Sandro 

Gazinkovski, Ano Štromajer, Darkom Jarcem in Jernejo Logar. Kot osmo, Komisijo za kulturo in šport z Robertom 

Kranjcem, Andrejo Valič Zver, Ano Pavlovski, Matejo Debeljak in Dušanom Josevskim. Kot deveto, Komisijo za 

gospodarstvo, turizem in kmetijstvo z Natašo Majcen, Leo Bidovec, Iztokom Jenkom, Ludvikom Kavčičem in Špelo 

Šifkovič Soklič. Kot deseto, Komisijo za stanovanjske zadeve z Brankom Grimsom, Ano Štromajer, Barbaro Gunčar, 

Sonjo Mašić in Barbaro Trelc. Se pravi, našteval sem vse, ki so predlagani. Prvi je vedno bil predlagan za 

predsednika, drugi navedeni kandidat pa za podpredsednika. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Jani. Gospa Ana Štromajer, prosim. 

ANA ŠTROMAJER: Hvala za besedo. Jaz bi samo vprašala predsednika komisije po katerem ključu so bili imenovani 

člani. Predvsem za zunanje člane me zanima in sicer, če je bil ključ tudi politična matematika oz. po kvotah, kar 

sem sicer lahko razbrala iz članov komisije, kateri svetniki so notri. Se mi zdi velika škoda, da se ni imenovalo ljudi, 

ki so strokovno kompetentni. Je pa res, da nimam vpogleda, ker iz tega tudi ni mogoče razbrati kdo so bili 

predlagatelji teh članov. Tako da me samo to zanima. Hvala. 

JANEZ ČERNE: Mi smo za merilo vzeli število članov svetnikov in smo po tem ključu razdelili 55 mest, ki se jih tukaj 

potem deli. Na teh 55 mest se je potem po številu svetniških mest razdelilo koliko komu pripada. Zaradi pravil, ki 

jih imamo, torej, da mora v komisijah biti več svetnikov kot tistih, ki niso svetniki, pa pride do tega, da je razmerje 

po navadi vedno v korist svetnikom, ne zunanjim. V komisiji smo lahko opazili, da imajo vsi tendenco, da 

predlagajo čim več svojih zunanjih članov, da se s čim večjo skupino vključijo v delo mestnega sveta, ampak če 

nekako vlečem analogijo iz državnega zbora, kjer so komisije državnega zbora nekako ista delovna telesa kot pri 

mestnem svetu, tam so člani samo člani parlamenta, samo poslanci, so tudi tukaj mestni svet in komisije 

mestnega sveta namenjene potem delu mestnega sveta. Hkrati dobimo še to širino, da lahko zunanje kandidate 

predlagamo, ampak zaradi teh pravil nekako izpade, da pravilo ni vedno 3:2, ampak bolj 4:1. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Jani. Gospa Tanja Graonja Krstev. 

TANJA GRAONJA KRSTEV: Lep pozdrav vsem. Gospod župan je pravilno izgovoril moj priimek, hotela sem samo 

poudariti, da se moj priimek bere Graónja in ne Gráonja, če se to upošteva. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala. Gospa Barbara. 

BARBARA GUNČAR: Meni se je zdela ta pripomba dobra in mogoče bi bilo za razmisliti. Jaz tudi ne bi bila v tolikih 

komisijah, jaz bi rajši to prepustila ljudem, ki to obvladajo in ki niso svetniki. Če se to da, seveda bi bilo potrebno 

pravne podlage raziskati in ugotoviti, če je to možno. 

JANEZ ČERNE: Hvala za pobudo. To so komisije mestnega sveta, ki so namenjene za lažje delovanje mestnega 

sveta. Poleg komisij mestnega sveta pa ima mestni svet kot predstavnik ustanovitelja možnost imenovanja 

zunanjih članov neomejeno v svet javnih zavodov in drugih institucij, ki so v lasti ali v ustanoviteljstvu Mestne 

občine Kranj. Tam so večje možnosti za imenovanje zunanjih članov in predlagam tudi, da to polno izkoristite, ko 

bodo razna imenovanja in razna evidentiranja. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Kot vidim, ni več razpravljavcev, zato dajem na glasovanje tako kot ste dobili na 

mizo oz. kot vam je bilo poslano, imena za posamezne komisije. Najprej ugotavljam prisotnost. Ugotavljam 30 

prisotnih. Prosim, če glasujete. Ugotavljam, da ste vsi glasovali za predlagano listo članov in članic komisij, torej 

so vsi imenovani in iskrene čestitke vsem. Gremo naprej na 6. točko, Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
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vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj. Poročevalka je vodja Urada za 

družbene dejavnosti, gospa Nada Bogataj Kržan. Prosim. 

NADA BOGATAJ KRŽAN: Hvala lepa za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, pred vami je tale Sklep o 

spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine 

Kranj. Kot vidite, je bil sklep iz leta 2012, potem je bil še dopolnjen, spremenjen leta 2016 in zadnja sprememba 

sklepa je bila 1. 10. 2017. Po zakonu naj bi se vsako leto enkrat ugotavljalo oz. določevalo cene. Tokrat nekoliko 

zamujamo zaradi volilnih postopkov in tako naprej, veste pa, da so se s 1. 1. 2019 zvišali osebni dohodki, plače 

javnih uslužbencev, bil je sprejet aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, potem 

minimalna plača je bila povišana, povišan regres in regres za prehrano zaposlenih, na novo so bile določene 

pravice do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju, povečano število jubilejnih 

nagrad, povišanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in napredovanje zaposlenih v 

nazive in višje plačne razrede. Tukaj imate primerjavo predlaganih cen programa v vrtcih z drugimi občinami, 

vendar tole ni realna primerjava, ker so prav zdaj zvišanja cen v postopku v vseh mestnih občinah. Mislim, da je 

edino Mestna občina Ptuj včeraj sprejela sklep o ceni. Tukaj imate predlagane cene za prvo starostno obdobje, 

drugo starostno obdobje in oddelek tri in štiriletnih otrok in kombinirane oddelke. Trenutno je za prvo starostno 

obdobje veljavna cena 482,46 €, predlagana cena pa 497,26 €. Tukaj so razdeljeni po razredih. Za vsakega otroka 

prispeva Mestna občina Kranj 23 %, v nadaljevanju pa glede na to, v kateri razred sodi družina. Torej, v prvem 

razredu plača občina 100 %, v osmem razredu pa plačajo 77 % starši. V drugem starostnem obdobju je trenutna 

cena 353,76 €, nova predlagana cena pa 373,68 € in je ravno tako kot sem razložila. In potem še oddelek tri in 

štiriletnih otrok. Tudi cena trenutno 392 €, nova pa 415 €. Tukaj imate primerjavo in, kot vidite, se za prvo 

starostno obdobje zvišujejo cene za 3,07 %, za drugo starostno obdobje za 5,63 %, za kombinirane oddelke pa 

5,86 %, ravno tako za tri in štiriletne otroke. Razvojni oddelki se zvišujejo za 0,57 %, tukaj je precej visoka cena 

teh programov, vendar povišanje je minimalno, ker je manjše število zaposlenih. Potem je pa še ta program 60 

%, to pomeni, da vsak drugi teden otrok obiskuje vrtec, to je pa tudi povečanje za 5,63 %. Predlagamo, da se 

sprejme Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 

Mestne občine Kranj. Sem pa na razpolago, da mogoče še kaj bolj temeljito obrazložim kakšno ceno in lahko 

vprašate. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Nada. Odpiram razpravo. Gospod Stevanović. 

ZORAN STEVANOVIĆ: Najlepša hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, cenjena župan in 

podžupan, predstavniki občinske uprave, mi smo absolutno proti kakršnikoli podražitvi vrtcev. Iz enega 

enostavnega razloga, to je namreč problem, na katerega mi neprestano opozarjamo. Mi smo se zdaj znašli pred 

problemom, zato ker vlada na slepo, popolnoma populistično in amatersko dviguje minimalno plačo. Da se 

razumemo, mi zagovarjamo dvig minimalne plače, vendar na pameten način. To je na račun prispevkov in davka 

na plačo. Če se pa naredi to, kar se je zdaj, da vlada zgolj amatersko, iz populizma in z veliko neumnostjo dvigne 

minimalno plačo brez osnove in to breme vedno prevali na delodajalca. Delodajalci lovijo povečan strošek dela 

samo na dva načina, bodisi z odpuščanjem bodisi z dvigom cen storitev ali pa dobrin. Problem nastane takrat, ko 

so te storitve neko nujno zlo ali pa so socialno občutljive, kot je v zdajšnjem primeru dviga cen vrtcev. In mi smo 

absolutno proti temu. Pa da se razumemo, mi nismo proti vrtcem in to dokazujemo iz dneva v dan. Samo v 

zadnjem mesecu smo dvakrat darovali igrače dvema vrtcema na področju Kranja. Je pa dejstvo, da smo se zdaj 

znašli pred dilemo, ker vlada prelaga odgovornost za svoje populistične in neumne napake na ramena občanov, 

katerim vrtci predstavljajo nujno zlo, ker jih morajo nekam dati, da hodijo delati za to minimalno plačo. In to je 

goljufija, da ne rečem nateg. In mi v tem definitivno ne bomo sodelovali, zato bomo enotno glasovali proti 

podražitvi vrtcev. Hvala lepa za besedo.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Stevanović. Gospod Homan. 

BOJAN HOMAN: V Slovenski demokratski stranki tudi ne bomo podprli predloga. Zakaj ne? Zato ker smo za 

nižanje davkov in s tem bi lahko delavke v vrtcih dobile višjo plačo, tako je pa država zvišala minimalno plačo, 
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breme prenesla na občino, mi bomo z zmanjšanjem sredstev imeli manj denarja v občinskem proračunu za razvoj. 

Sprejeli bi kompromis, če bi država povečala plače in pa občinam povečala glavarino. Potem bi bila situacija win-

win. Tako se pa država, z Marjanom Šarcem, trka po prsih kaj je naredila za uboge delavce, skupaj z Levico in 

vsem ostalim, breme bomo pa plačevale občine. Manjše občine bojo ta znesek nekako zmogle, ker imajo en vrtec 

ali pa mogoče dva, ostale bojo pa morale ali na račun prihodkov iz strani komunalnih prispevkov, ki vemo, da so 

namenski in spet ne smemo, ali bojo čakali, da bo kakšen zadel na lotu in bojo ta denar namesto v investicijo dali 

v plače. Za večje občine pa denarja enostavno zmanjka. In mi bomo morali krčiti proračun. Jaz bom pa zelo 

žalosten, če bomo to sprejeli in bo na koncu zmanjkalo denarja in bomo rekli, da ne moremo graditi vrtca v 

Bitnjah. Zato ker ni denarja v proračunu, ker bomo dali 1.000 € za dvig plač. To pomeni, da bomo morali prej ali 

slej iti na rebalans proračuna in se bomo spet pogovarjali katere investicije bomo črtali. Država bo pa govorila 

kako je dobra, kako je fina. Polega tega se pa ne zaveda, če bi davke zmanjšali, bi delavci dobili toliko več zneska 

in to ne bi vplivalo pri dohodnini in ničemer. Tako so jim pa povečali plačo, padli bojo v višji dohodninski razred, 

bojo plačali več dohodnine in s tem niso naredili nič. Škodo so naredili določenim delavkam in delavcem. Danes 

so na vrsti vrtci, jutri bojo na vrsti domovi za ostarele, potem zdravstveni domovi, potem bojo na vrsti gledališki 

delavci, muzejski delavci, gasilci in tukaj bomo vsak mesec lahko poviševali plače. Na račun investicij. In mi takega 

predloga ne bomo podprli. Podpiramo pa to, da se plače povišajo, ker jih delavke v vrtcih zaslužijo. Ampak na 

račun zmanjšanja davkov, kar pa država lahko naredi in bo čez potrošnjo dobila denar nazaj. Ti ljudje, ki bojo 

znižali plače, bojo toliko več zaslužili, nesli bojo v trgovino in zapravili, država bo pa čez DDV dobila več. Ampak 

naša država je naklonjena ne manjšanju davkov, ampak višanju davkov. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Samo to bi rad povedal, da so se plače že povsod povečale in teh mi ne 

povečujemo, ampak jih po odredbi povečuje država, mi samo izvajamo. Je pa tako kot ste omenili, dejansko bomo 

morali črtati določene projekte in bomo odločali katere projekte bomo črtali, mogoče bo tudi vrtec v Bitnjah 

prišel na vrsto, to je pa dejstvo, ki se ga moramo zavedati. Preden bi dal besedo naprej, bi samo gospa Nada 

želela replicirati.  

NADA KRŽAN BOGATAJ: Hvala za besedo. Jaz bi samo rada opozorila, če boste potrdili zvišanje cen, še vedno 

pade na občino 278.870 €, ki jih bomo v vsakem primeru, če ne bomo cene danes povišali, bomo ta sredstva, plus 

to kar je povišanje, bomo morali kriti iz občinskega proračuna. To pa veste, kaj to pomeni. Pa še to moram 

povedati, da so bile tudi določene racionalizacije pri tej ceni v Kranjskih vrtcih in sicer so se funkcionalni stroški 

zmanjšali za 12,86 % in pa funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za 5,77 % na otroke. Ostala je cena prehrane 

1,72 € na otroka, drugi stroški, plače in tako naprej, na to pa nimamo vpliva. In kot je že župan povedal, s 1. 1. 

2019 so se plače že povečale. In za ta mesec, kar zaostajamo, to vse pade na občinski proračun.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Nada. Gospa Ana Štromajer.  

ANA ŠTROMAJER: Hvala za besedo. Jaz bi se mogoče samo odzvala na gospoda Stevanovića, mogoče samo 

pojasnila, da vsekakor ni šlo za populistično dejanje vlade oz. pobudnikov zakona. Ta zakon je bil premišljeno 

vložen in tudi premišljeno sprejet. Strinjam se, da vsekakor breme ne bi smelo pasti na posameznike in tudi 

predlagatelji zakona so bili odločno za to, da se obdavči davek na dobiček. Če pa je racionalizacija tega, da ne gre 

za populistično dejanje, pa je mogoče ta, da je bil narejen izračun, da tisti, ki bodo na boljšem zaradi dviga plače, 

bodo veliko bolj na boljšem kot tisti, ki bojo zaradi tega obremenjeni. Tako da če gledamo tukaj družbeno 

prerazporeditev, je bil ta izračun jasno pokazan, da tisti, ki bodo na slabšem, bodo ne tako občutno na slabšem 

kot tisti, ki bodo od tega dobili. Tudi sama bom sicer podprla ta predlog, ampak ne z namenom oz. argumentom, 

da sem za, da se breme prestavi na starše. Ko pa sem šla malo gledati kako je bilo narejeno v drugih občinah, 

nisem nikjer zasledila, da bi breme v celoti prevzele občine. Zato bom ta predlog podprla, bi pa vsekakor bilo 

idealno tudi, da bi lahko občine celoten znesek prevzele, ne da gre to v skupno ekonomsko ceno, ki posledično 

prinese tudi to, da se položnica zviša.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Stevanović. 
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ZORAN STEVANOVIĆ: Hvala lepa za repliko. Lepo je, da maske padejo in da tudi Levica pokaže, da v resnici zastopa 

vlado. Ampak na žalost ne razumete popolnoma makroekonomske logike. Dejstvo je, če vlada na slepo, 

populistično dvigne znesek minimalne plače brez kakršnegakoli pametnega razloga, da to breme nosi delodajalec, 

to se verjetno strinjate. Če ta strošek njegovega dela preseže določeno mejo, on mora ta znesek nekje upravičiti. 

Ali ga upraviči s tem, da odpusti človeka ali pa ga upraviči s tem, da dvigne ceno dobrine ali pa storitve. Mi se 

zavzemamo za dvig minimalne plače, ampak da vam razložim kako, minimalna plača se lahko dvigne tako, da 

znižaš prispevek in davek na plačo. To so osnove ekonomije. In ko ti znižaš prispevek in davek na plačo, povečaš 

kupno moč. In povečaš cash flow in država pobere več davkov na prijazen način. To se tako dela. Ne pa na silo. 

Zakaj ne na silo? Ker povečaš ceno storitev in dobrin.  

MATJAŽ RAKOVEC: Gospod Stevanović, držite se točke, prosim. To ni vladna razprava o dvigu plač, ampak … 

ZORAN STEVANOVIĆ: Gospod župan, to je pomembno za razumevanje te točke. Ko se dvigne cena storitev in 

dobrin, sploh nujnih, tistih, ki jih ljudje nujno potrebujejo, dobimo kaj? Vlada populistično dvigne za 15 € znesek 

minimalne plače, na drugi strani se pa dvigne vrednost vseh storitev. In ima človek bistveno manj denarja kot ga 

je imel pred dvigom minimalne plače. A razumete to? No, to je taka enostavna zadeva. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala. Gospod Černe. 

JANEZ ČERNE: Jaz ne razumem zakaj ta razprava tukaj. Kolegi kandidirate v državni zbor, bodite izvoljeni in tam 

te stvari govorite. Govorite o stvareh, ki jih ne sprejema ta organ in ne vem zakaj se o tem sploh tukaj 

pogovarjamo. Mi govorimo o uskladitvi cen med realno in med ceno za starše in naša naloga je, zato ker pač ta 

zadeva ni bila narejena v prejšnjem mandatu, zadnja uskladitev je bila leta 2017, zakaj je bilo tako, ne bom sodil 

tukaj, ampak dejansko je naša naloga uskladitev cen. Plače so povečane povsod, od občinske uprave, kjer se veča 

plačna masa za pol milijona, do vseh javnih zavodov, ki so pod Mestno občino Kranj. S tem, ko ste vi proti tej 

uskladitvi, boste v bistvu obremenili občinski proračun za cca. 300.000 € oz. toliko kot so nam povedali in bomo 

imeli manj investicij. Se pravi, z glasovanjem proti ste vi proti investicijski naravnanosti našega proračuna. Če se 

želite pogovarjati o teh zadevah, se pogovarjajte o teh zadevah na parlamentarnem nivoju, na vladnem nivoju, 

kjerkoli že, ni pa to stvar za mestni svet. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Černe. Gospa Irena Dolenc. 

IRENA DOLENC: Hvala za besedo. Nova Slovenija ne podpira podražitve. V primerjavi z drugimi občinami je 

ekonomska cena napram drugim v Kranju zelo visoka. V drugem starostnem obdobju imamo trenutno celo 

najvišjo ceno. Cena se pa nikoli z zvišanjem ne zviša samo strošek Mestni občini Kranj, ampak se vedno podraži 

cena tudi za starše. Staršem se bo podražila cena že zaradi tega, ker bodo padli v drugačen dohodkovni razred, 

ampak to pustimo, ker je to res stvar državne politike. Drug argument proti povišanju je pa pravzaprav prebogat 

program naših vrtcev. Jaz delam v svetu zavoda Kranjski vrtci in dejansko vam bom povedala, vpeti so v tako 

številne projekte, da otroci skoraj nimajo normalnega dne, vedno so neki kurikulumi, ki so tako bogati, da morajo 

to vsebino, drugo vsebino. Jaz zagovarjam stališče, da je največ vredna prosta otroška igra, kjer smo mi samo 

nekako usmerjevalci te igre, da gre v pravo smer in te proste igre v naših vrtcih manjka. Če bi bilo te proste igre 

več, programi ne bi bili tako bogati. To je moj drugi argument zakaj se ne strinjam s podražitvijo.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospa Dolenc. Gospod Igor Velov. 

IGOR VELOV: Hvala za besedo. Jaz se bom poskusil izogibati debati o državni politiki, o znanosti in o vseh 

strokovnih debatah, ker eni so očitno strokovnjaki za vse. Ampak dajmo pogledati za kaj bistveno gre. Mi imamo 

izračunan program. Tako kot jaz vem, največ staršev plačuje 2. in 3. razred, se mi zdi. In mene konkretno zanima, 

ker nisem tukaj znal razbrati, jaz se opravičujem, ker sem malo slabšega zdravja te dni, koliko to nanese na tiste, 

ki največ plačujejo. Da mi vidimo o čem zdaj tukaj govorimo. A govorimo o 20 € na leto? Če je to 100 ali 200 €, 

bom jaz proti. Če je to 20 €, bom jaz za. Zakaj? Zato, ker potem bomo pa morali mi prevzeti več 100.000 € in se 

bomo nečemu morali odpovedati. Ali vrtcu v Bitnjah ali neki kuhinji ali čemurkoli. A mi lahko kdo pove, v 2. in 3. 



14 

 

razredu, mislim, da jih je 50 ali 60 %, ki plačujejo tam. In verjemite mi, da jaz zelo dobro vem kako je. Jaz plačujem 

vrtec za enega otroka več kot dobimo otroških dodatkov, ampak tako pač je. Smo v razredih, imamo boljše 

prihodke, manjše, in lahko bi zdaj o tem pametovali. Ampak, konkretno, na letni ravni. A lahko podatek?  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Velov. Gospa Nada. 

NADA KRŽAN BOGATAJ: Jaz ne morem odgovoriti točno, ker teh podatkov jaz nimam. To ima vrtec in vsak mesec 

sproti pošilja. Ampak tabela, ki sem jo prej pokazala, v 1. skupini se recimo poveča za 1,48 € za starše. V najvišjem 

razredu, tisti, ki polno plačuje, to se pravi 77 %, tisti starš bo pa plačal 11,40 € več na mesec. Zdaj govorim za prvo 

starostno obdobje. Ne vem pa koliko jih je v 1., 2. ali 3. skupini.  

MATJAŽ RAKOVEC: Gospod Velov, ste zadovoljni s podatkom? 

IGOR VELOV: ??? … Ampak hočem to povedati, tako kot jaz zdaj razumem, tisti, ki so v 2. skupini 18 €, tisti, ki so 

v največjem, je 240 €, potem gre pa sorazmerno gor na letni ravni.  

NADA KRŽAN BOGATAJ: Od 1,48 € na mesec več do tistih, ki so v 3. skupini, bojo plačali 4,40 € na mesec. 

IGOR VELOV: Tako. In teh je največja masa. Kar pomeni, da bo njega to prišlo 20 ali 30 € na leto. 

NADA KRŽAN BOGATAJ: Drugače pa veste, da je kurikulum, ki določa kaj vse sodi v ceno vrtca in se držimo po 

zakonu. Saj če ste prebrali gradivo, je natančno obrazloženo. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospa Nada. Gospod Stevanović. 

ZORAN STEVANOVIĆ: Ko govorimo o posledici, vedno govorimo o vzroku, zato sem tukaj omenjal državno politiko 

in vladne odločitve. Ne zaradi drugega, da bi jaz želel apelirati na njih ali pa biti kako drugače udeležen v njihovem 

odločanju. In dejstvo je, da se zdaj pogovarjamo o posledici, ki je posledica nepravilne odločitve vlade in to je pač 

vzrok. In v tej konotaciji sem jaz to omenjal. In dejstvo je, da tudi če je 20 centov, bomo mi absolutno proti, ker 

želimo prek občine, prek mestnega sveta samo prevaliti odgovornost vlade za nepravilno odločitev na ramena 

ljudi, ki se komaj prebijejo skozi življenje. Da se razumemo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Zdaj je pač treba vztrajati, ali se odrečemo razvojnim programom občine ali pa 

pač populistično delujemo za ljudi. Še kakšno mnenje? Potem dajem na glasovanje Sklep o spremembah Sklepa 

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, tako kot ste dobili 

v vabilu. Ugotavljam število prisotnih. 31 prisotnih. Prosim, da glasujete. Hvala lepa. Ugotavljam, da je 17 mestnih 

svetnic in svetnikov za, 13 proti. Ugotavljam, da je Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih 

programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj sprejet. Hvala lepa. Nadaljujemo. Da ne bomo 

predlogi, bi dal en predlog in sicer, da bi združili točke 7, 8, 9 in 10, to se pravi imamo štiri točke, ki govorijo o 

spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v zasebnih vrtcih in sicer Dobra teta pod 7. 

točko, Čarobni svet, PE Mikujčki pod 8. točko, gospodarska družba Buan d.o.o., zasebni vrtec Pod mavrico pod 9. 

točko in pa Vrtec Duhec d.o.o. pod 10. točko. Dajem na glasovanje, če se strinjate, da vse štiri točke obdelamo v 

enem paketu. Ugotavljam prisotnost. 30 prisotnih. Kdo je za? 30 za. To pomeni, da je sklep sprejet, kar pomeni, 

da skupaj obdelujemo točke 7, 8, 9 in 10. Gre za spremembe Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih 

programov v zasebnih vrtcih. Poročevalka je Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. Prosim. 

NADA BOGATAJ KRŽAN: Hvala za besedo. Tudi jaz bom poskušala to predstavitev obrazložiti skupaj. Kot vidite, 

imamo v Kranju štiri koncesijske vrtce z desetimi oddelki. In sicer v Dobri teti štiri oddelke prvega starostnega 

obdobja in en oddelek drugega starostnega obdobja, v Mikujčkih dva oddelka prvega starostnega obdobja, v 

vrtcu Pod mavrico dva oddelka prvega starostnega obdobja in v Vrtcu Duhec en oddelek prvega starostnega 

obdobja. Vzroki za povečanje programa vrtca so podobni kot pri javnih vrtcih in tudi osnovna cena se navezuje 

na javne vrtce, vendar razlika pri koncesijskih vrtcih in javnih vrtcih je v tem, da morajo koncesijski vrtci sami 

vzdrževati prostore. Metodologija pa določa kaj vse gre v ceno in podobne spremembe, ki narekujejo v javnih 
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vrtcih tudi v koncesijskih, je vzrok sprejet aneks h kolektivni pogodbi, povišanje regresa, prav pri Dobri teti je pa 

napredovanje zaposlenih v nazive in višje plačne razrede, povišanje stroškov za prehrano in povišanje stroškov 

prevoza hrane in povišanje stroškov materiala in storitev. Tukaj imate primerjavo cene programa med veljavno 

in predlagano ceno. V koncesijskih vrtcih je cena nekoliko višja, vendar za starše je enaka cena kot v javnem vrtcu 

in razlika gre na račun Mestne občine Kranj. Spodaj vidite kakšno je doplačilo Mestne občine Kranj na račun cene, 

ki je določena v javnih vrtcih. Potem gremo na vrtec Mikujčki, tukaj gre pa za napredovanje zaposlenih v nazive 

in višje plačne razrede, pa povišanje potnih stroškov zaposlenih in povišanje stroškov prevoza hrane. Tudi tukaj 

vidite razliko. V obstoječih je bilo doplačilo Mestne občine Kranj 20,10 €, po novem naj bi bilo 55,90 €. Potem je 

zasebni vrtec Pod mavrico. Tudi tu gre za povišanje, poleg običajnih tudi povišanje potnih stroškov zaposlenih, 

spremembe deleža delovnega mesta vzgojiteljice predšolskih otrok, pomočnice vzgojiteljice in pa dodan delež 

poslovnega sekretarja. Tudi tukaj vidite, do zdaj smo doplačevali 14,54 €, zdaj po novem pa 43,66 €. Gremo na 

Vrtec Duhec. Tudi tukaj gre za napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede in pa povišanje funkcionalnih 

stroškov osnovne dejavnosti in stroškov računovodstva in varstva pri delu. Prej so imeli samo en oddelek, zdaj 

imajo dva oddelka in veste, da je bilo čiščenje prej 0,25 €, zdaj je 0,50 €, kar pomeni, da zraven že pade prehrana 

na delu in prevoz, ki prej ni bil vračunan. In seveda to nanese višjo ceno. Tukaj imate pa zdaj primerjavo cen 

programa vrtca med predlogom javnega vrtca in predlogi koncesijskih vrtcev in osnovami za starše. Tukaj je pa 

prikazan delež v ceni, ki jo predstavlja hrana. Kot smo že prej govorili, je v javnem vrtcu 1,75 €, pri Dobri teti 2,97 

€. Ampak zakaj so višje cene prehrane? Manjšim oddelkom dobavljajo hrano zunanji in cena je seveda višja. Boste 

rekli, zakaj pa Pod mavrico dobavljajo hrano Kranjski vrtci? Tudi drugje bi želeli, vendar ni možnosti kapacitet 

kuhinje, da bi tudi ostalim vrtcem lahko dobavljali hrano. Prosim za posamezne sklepe za sprejem spremembe 

cene, kot je bilo predlagano.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Nada. Razprava. Ni nobenega. Torej dajem na glasovanje vse štiri predloge, kot so 

navedeni v gradivu. Ugotavljam prisotnost. 31 prisotnih. Prosim, da glasujete o vseh štirih predlogih naenkrat. 

Ugotavljam, da jih je 19 glasovalo za, 11 proti, kar pomeni, da so vsi štirje sklepi sprejeti. Hvala. Tako smo prišli 

do zadnje, 11. točke, Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta. Prosim, da se prijavite k besedi. 

Gospod Bojan Homan. 

BOJAN HOMAN: Hvala za besedo. Še enkrat bom ponovil, dokler ne bo realizirano, vsem v ponos, veduta Kranja 

s pogledom iz Gaštejskega klanca na Kranj. Ta veduta je močno zaraščena, zdaj se še vidi skozi, ker ni listja, ko bo 

pa spomladi zadeva ozelenela, se ta veduta ne vidi. Vsa leta so kranjski gasilci to žagali, odstranjevali, zdaj so bile 

pa že nekajkrat dane pobude, ampak neuslišane. Zadeva se še da rešiti, ker smo to v prejšnjih mandatih reševali, 

drevje še ni tako debelo, se še da postriči ali pa poščipati. Če bomo pa pustili, bo pa to treba žagati in bo samo še 

za gozdarje in bo šel strošek v nebo. Druga pobuda bi bila, vsa pohvala kolegu Markoviču za nakup bivšega 

Merkurja. Bivši Merkur v to stavbo, odkar se je selil v Naklo, ni vložil nič. Danes nam je lahko ta stavba v ponos in 

resnično izgleda vpadnica v Kranj urejena, je pa zdaj najslabši izgled občinska ograja, ki je vsa rjasta in bo ravnokar 

padla skupaj. In dajem pobudo, da gremo investitorju vsaj toliko nasproti, da spomladi, ko bo obnovljen most čez 

Savo, še ograjo od začetka bivšega Merkurja in do konca mostu prebarvamo ali zamenjamo in s tem naredimo 

eno celotno ureditev Kranja. Tretja pobuda je pa ta naš nesrečni Globus, ki sem jo tudi že večkrat dal in ni odziva 

s strani občine oz. se vedno izgovarjamo, da ni denarja. Jaz še enkrat govorim, Globus se ta trenutek prodaja, 

idealna možnost je, da ga celega kupimo. Potem mi postanemo lastniki Globusa, smo en gospodar, ena komanda, 

ena streha in mi lahko dajemo prostore v najem ali pa lahko notri naredimo koncertno dvorano ali pa razširimo 

prostore, Ljudsko univerzo lahko notri damo. Občina bo rekla, da ni denarja. To ni res, če prodamo stavbo zdajšnje 

Ljudske univerze, lahko dobimo skoraj toliko denarja, da kupimo polovico Globusa. Imamo pa še markantne 

lokacije v Mestni občini Kranj, ki jih tudi lahko prodamo in te prostore preselimo v Globus. S tem bi tudi oživeli 

staro mestno jedro in ta sramota bi končno nehala propadati. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Homan. Kar se prve pobude tiče, bomo preverili. Drugo, bomo ugotovili, 

ampak glede na povedano, naj bi bila to državna ograja. Tretja zadeva, kar se tiče Globusa, se pogovarjam, ravno 

jutri imam sestanek s predsednikom uprave Gorenjske banke, ravno na to temo. In sem se že dvakrat z njimi 
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dobil, tako da delamo na tem projektu in jaz mislim, da bi na naslednji ali pa potem na drugi seji že lahko 

predstavili kakšni so pogovori. Mi je pa uspelo zaustaviti prodajo, ker sem rekel, da je interes na strani občine, da 

to kupimo, ravno to kar ste vi predlagal. Hvala. Gospa Iren Dolenc. 

IRENA DOLENC: Hvala za besedo. Predstavila bi dve pobudi. Prva se pravzaprav že malo vleče iz prejšnjega 

mandata. Konec mandata prejšnjega mestnega sveta smo si bili svetniki zelo složni, da je eden velikih nerešenih 

problemov Kranja velika prostorska stiska v Domu upokojencev Kranj in seveda tudi v vseh bližnjih domovih, kjer 

Kranjčani čakajo na sprejem. Dom upokojencev Kranj ima 212 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 7 za 

začasno in 30 mest za dnevno varstvo. Prijav za prosto mesto je štirikrat toliko. Verjetno res niso vsi za takojšnji 

sprejem, ampak dejstvo je, da bi v Kranju kljub sprejemanju strategije trajnostne oskrbe na domu potrebovali 

vsaj še en tako velik dom že danes. Težnje drugod po svetu gredo v smeri gradnje manjših domov blizu kraja, kjer 

ljudje prebivajo. Moja pobuda je, da občinska uprava preuči možne lokacije za gradnjo vsaj dveh novih manjših 

domov, hkrati naj se seveda preuči tudi različne možnosti financiranja. To bi bila prva pobuda. Druga je pa kar se 

tiče mestnega sveta. Vse predstavnike občine v svetih zavodov in tudi vse člane komisij lahko občinski svet 

kadarkoli razreši. Edini, ki se ne dajo razrešiti, so člani nadzornega odbora. Predlagam, da se določi kolikokrat 

lahko nekdo manjka na seji komisije, da se lahko predlaga njegovo razrešitev. Proti koncu preteklega mandata 

smo imeli kar nekaj težav s sklepčnostjo, kar pomeni, da se niso seje udeležili niti trije člani komisije. Če je nekdo 

trikrat zaporedoma odsoten, je mogoče že to dovolj, da se odloča o njegovi razrešitvi. Seveda je lahko vaše 

mnenje drugačno, dobro bi pa bilo določiti kriterij. Kar se tiče svetov zavodov, pa verjetno nimamo povratne 

informacije kakšna je prisotnost.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospa Irena. Kar se prve točke tiče, mislim, da smo vse stranke oz. liste dale v 

progam nov dom za upokojence. Na tem že delamo, tudi alternativne oblike, če temu lahko tako rečem, kar ste 

govorila. Tudi sem že imel razgovore na državni ravni v zvezi s tem, podelitve koncesije. Skratka, delamo na tem. 

Drugo vprašanje je pa seveda pravno vprašanje in ga bomo preučili na mestni upravi in vam dali ustrezen 

odgovor. Hvala. Naslednji je gospod Zoran Stevanović. 

ZORAN STEVANOVIĆ: Hvala lepa. Na našo svetniško skupino se je obrnilo nekaj krajanov oz. stanovalcev 

stanovanjskega bloka na Ulici 1. avgusta 1 na Zlatem polju. Obvestili so nas, da tam sploh nimajo pripadajočih 

parkirnih prostorov. Mi smo se tam oglasili, pogovorili smo se s temi stanovalci, prav tako smo si ogledali kraj in 

ugotovili, da dejansko tam ni nobenih parkirnih prostorov, namenjenih parkiranju stanovalcev tega bloka. Dva 

vzporedna pasova ob cesti sicer sta, ampak je lastništvo nejasno. Sicer tam parkirajo popolnoma vsi okoliški 

prebivalci, tudi tisti, katerih bloki imajo pripadajoče garaže, ampak lastništvo pa ni jasno. Tudi nekaj zapuščenih 

vozil je tam in ko stanovalci pozivajo občinsko upravo, da tista vozila odmakne, se občinska uprava sklicuje na to, 

da to ni občinska zemlja, po drugi strani pa tam neprestano stoji občinski redar, ki meri hitrost z radarskim 

merilnikom hitrosti, kar pomeni, da bi to morala biti občinska zemlja. Predlagam občinski upravi, da opravi ogled 

tega kraja in v kolikor je mogoče, da se razčisti lastništvo teh zemljišč, ki so vzporedno ob tem bloku in da se tam 

postavi prometni znak, v kolikor gre res za občinsko zemljo, da je dovoljeno za parkiranje vozil, ki so v lasti 

stanovalcev tega bloka. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Tako kot mi je kolega Janez povedal, dejansko lastništvo še ni ugotovljeno, bomo 

pa to vprašanje preučili in videli kaj lahko naredimo. Gospod Jožef Rozman. 

JOŽEF ROZMAN: Saj nimam kaj dodati. Jaz sem se ravno tako mislil doma upokojencev dotakniti, pa je kolegica 

Irena veliko lepše to povedala kot bi jaz, tako da se lahko s tem samo strinjam, še bolj se pa strinjam z odgovorom 

župana in ga bomo držali za besedo.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Današnji dnevni red smo dokončali oz. prišli do konca. Jaz se vsem skupaj 

zahvaljujem, seja je relativno hitro potekala. Hvala tudi za vse pripombe in pobude. Bi pa na koncu rad še tole 

povedal. V prihodnjih dnevih ste vsi vabljeni na dve veliki zadevi, ki se bosta zgodili v Kranju. Mogoče bi začel s 

Prešernovim semnjem, ki je organiziran ob kulturnem prazniku 8. februarja. Program ste dobili na mizo. Imamo 
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to čast, da bo prišel predsednik vlade, da bo prišel kulturni minister oz. minister s pooblastilom. Je pa še ena 

zanimiva stvar, 4. februarja imamo v Kranju v Prešernovem gledališču predpremiero dokumentarnega filma TV 

Slovenija, Lepa Vida. Zadeva bo v ponedeljek ob 19. uri. Vabilo ste prejeli po elektronski pošti, danes je tudi 

gospod predsednik države potrdil, da se bo oglasil oz. da bo prisoten na tej predpremieri, tako da ste vljudno 

vabljeni. Čimprej bi vas prosil za potrditve, ker se Prešernovo gledališče kar polni. To bi bilo vse z moje strani. 

Vsem skupaj želim en lep večer. Naslednja seja bo 13. februarja, danes boste dobili vabilo in ustrezna gradiva. 

Srečno in zdravo.  

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 
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Milena Bohinc    
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