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Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jaz bi kar začel, in sicer 30. redna seja mestnega sveta, odsotnosti ni upravičil nihče. Imamo pa prijavljenih nekaj, 

aha, tukaj je, z nami je tudi članica nadzornega odbora Jelena Vidovič, nekaj novinarjev: Tinkara Zupan, STA, 

Simon Šubic, Gorenjski glas, Maja Tekavec, Radio Gorenc, Peter Šalamon, Žurnal24, Petra Mlakar iz Dnevnika ter 

pa Miran Šubic. Pri 13 točki se nam bo pa pridružil še direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Klemen 

Malovrh. To je to. Zdaj gremo ugotavljati prisotnost. Še poznamo, kako sistem teče. Najprej bi želel, da se 

prijavite za vašo prisotnost. Bom odšteval od pet. 5,4,3,2,1. Hvala lepa, zaključeno. Torej, kot vidim, 26 prisotnih 

članov in članic sveta, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Hvala lepa za vašo prisotnost. Bi vas pa rad opozoril 

čisto proceduralno, da gre za danes sejo na podlagi 179a člena poslovnika Mestnega sveta, ki določa, da bo seja 

potekala na daljavo. Hvala lepa. Gremo zdaj naprej, in sicer prejeli ste nekaj gradiv na mizo, in sicer poročilo o 

izvršitvi sklepov 29 seje in 5 dopisne seje mestnega sveta, potem seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, potem lahko še to povem, da gradivo v ponedeljek smo obravnavali na sosvetu krajevno skupnost, 

to je bilo v ponedeljek 22.11., informacijo o izvedbi seje vam je bilo k letnemu programu za leto 2022 mnenje 

Športne zveze Kranj in pojasnila Mestne občine Kranj, potem k četrti točki, predlog odloka o proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2022 vam posredujemo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja s tem, 

da je popravljen pomotoma in ključen manjkajoči, da sta popravljeni in pomotoma vključeni potem manjkajoči 

parceli za Primskovo. K sedmi točki odloka o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske so dopolnitve z upoštevanim predlogom statutarno pravne komisije, in sicer to 

spremembo sklepa na podlagi pripomb Statutarno prave komisije. Poleg tega pa je bilo na koncu še na mizo 

posredovana dodatna kadrovska zadeva, za katero predlagam, da se sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni 

red, in sicer dajem na glasovanje sklep, na dnevni red se uvrsti nova kadrovska zadeva, točka C, mnenje h 

kandidatkam za ravnateljico osnovne šole Simona Jenka Kranj, torej pred razpravo za dnevni red dajem na 

glasovanje sklep, na dnevni red se uvrsti nova kadrovska zadeva C, mnenje h kandidatkam za ravnateljico 

Osnovne šole Simona Jenka Kranj. Pa bi najprej prosil vašo prisotnost. 5,4,3,2,1. Hvala lepa. 26 prisotnih. Kdo je 

za to, da se ta točka uvrsti na dnevni red? Še eden, če lahko. 26, hvala lepa. Prosim, če vidimo rezultat, 25 jih 

glasuje za, eden proti, kar pomeni, da je sklep oziroma da je predlog sprejet in točka uvrščena pod točko 2c, 

kadrovske zadeve. Kar se tiče še ene proceduralne zadeve, preden gremo na razpravo, in sicer v kolikor ne bo 

pripomb na osnutek odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda lokalna energetska agencija 

Gorenjske, to se pravi LEAG, bom v skladu s petim odstavkom 129 člena poslovnika predlagal obravnavo in 

sprejem po skrajšanem postopku, ampak to potem, ko pridemo do te točke. Zdaj odpiram razpravo na dnevni 

red, tukaj imate vidno. Prosim? Barbara Gunčar, izvolite. Barbara, ne slišimo. Milena?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Barbare ni v bistvu z nami.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, potem bomo končali, zanimivo.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Mislim, da je padla z linije ven, s klica.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, če ni, potem jo lahko nazaj dobimo? 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Je ni, ne vidim je prijavljene.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Če ni razprave, potem dajem to v potrditev, dnevni red, kot ga vidite na zaslonu in ste ga tudi 

dobili. Prosim za vašo prisotnost. 26 prisotnih, še kdo? 27. hvala lepa. V redu. Prosim, če lahko glasujete o 

dnevnem redu? Še eden je. 27 jih je glasovalo, prosim, če lahko vidimo rezultate, 26 za, eden proti, kar pomeni, 

da je dnevni red sprejet. Gremo na točko 1, gre za potrditev zapisnika 29 redne seje mestnega sveta, pete 

dopisne seje mestnega sveta in pa poročila o izvršitvi sklepov, direktor Bor Rozman, prosim.  

 

BOR ROZMAN (direktor Mestne uprave Mestne občine Kranj) 

Lep pozdrav. Bor Rozman. Poročam, da so bile, da so bili vsi sklepi izvršeni na 29. seji mestnega sveta oziroma 

objavljeni v Uradnem listu, razen točke D, proračuna, ki sta pa seveda danes v drugem branju na današnji seji in 

pa še poročilo glede izvršitve sklepov pete dopisne seje, ki smo jo imeli 29.10 do 02.11., tam pa ugotavljamo, da 

je bila zadeva: ocena ustavnosti oziroma zakonitosti zakona o lokalni samoupravi vložena na ustavno sodišče, 

dne 04.11..  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, odpiram razpravo. Ok, ni razprave. Potem dajem na glasovanje, da se potrdi zapisnik 29 seje, pete 

dopisne seje mestnega sveta Mestne občine Kranj in pa poročila o izvršitvi sklepov, vašo prisotnost, prosim. 27 

ali pa 28, super, še kdo? Prosim, če lahko glasujete. Še dva. 28 glasov, hvala lepa. Prosim za rezultat. 27 za, eden 

proti. Ugotavljam, da je sprejet ta točka 1. gremo na 2, kadrovske zadeve. Pod A, Jani Černe, prosim. 

 

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

Dober večer. Upam, da se slišimo. Pri točki A imamo imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za 

pobude in pritožbe. 2. 11. je odstopila predsednica te komisije, nato pa je komisija za imenovanje dala poziv za 

evidentiranje. Predsednik tega delovnega telesa mora biti hkrati tudi član mestnega sveta, kar določa 2. odstavek 

31. člena. V postopku evidentiranja se je na poziv prijav en kandidat in sicer Jožef Rozman. Komisija je to 

obravnavala in sklenila, da ga predlaga mestnemu svetu za novega predsednika do konca mandata. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, odpiram razpravo. Ne? Hvala lepa, potem za vašo prisotnost bi prosil. 27, ok, v redu, gremo na 

glasovanje, prosim. 27, prosim za rezultat. 27 za, nihče proti, hvala lepa. Gremo na točko B, Jani, prosim.  

 

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

Točka B je mnenje o kandidatih za ravnatelja Kranjskih vrtcev. V skladu z zakonom mora svet zavoda pred 

odločitvijo, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje lokalne skupnosti. Na njihov razpis sta se 

prijavili dve kandidatki. Obe prijavljeni izpolnjujeta zahtevane pogoje. Naša komisija je to obravnavala in sklenila 

Tei Dolinar in Mojci Pelcel da predlagamo mestnemu svetu pozitivno mnenje h njunim kandidaturam.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Jani, odpiram razpravo. Sandra, prosim.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 



Živijo, en lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi prosil, da se o kandidatkah glasuje ločeno. Zakaj? Imam namreč kar 

nekaj dvomov pri odločitvi, komu zaupamo delovno mesto ravnateljice največjega tovrstnega zavoda v Sloveniji. 

V svetu zavoda kranjskih vrtcev smo na zadnji seji obravnavali moralno sporni razpis, ki ga je razpisala obstoječa 

ravnateljica. Gre namreč za to, da je bil razpis razpisan za delovno mesto vzgojiteljice za nedoločen čas, ki bi z 

delom nastopila s 01.02.2022. To je zelo priročno in čudno, saj se je delovno mesto odprlo namesto s 01.01.2022, 

šele s 01.02.2022, drugi moteči faktor je to, da je ravnateljica določila svojo komisijo, katera bo odločala o 

kandidatih. To sicer ni nenavadno, saj je to njena naloga in sama se je pri komisiji izločila. Nenavadno pa je to, 

da se je na ta isti razpis kot kandidatka tudi sama prijavila. Ko smo jo povprašali, zakaj se je odločila za to potezo, 

je izgovarjala, da ima le mandatno službo in je že na vrsti za službo za nedoločen čas. To pomeni, da če ne bo 

izbrana za ravnateljico, bo delala kot vzgojiteljica službo za nedoločen čas, če pa bo izbrana, jo ta ista služba pet 

let počaka, ona pa teh pet let opravlja ravnateljsko službo. Zelo nenavadno je tudi to, da se oseba na takem 

mestu obnaša kot da ji to pripada in kot da je že izbrana. Druga stvar, zakaj si želim glasovanja ločeno, je ta, da 

so v zadnjih letih njenega ravnateljevanja pojavila se zanimiva kadrovanja. Na zavodu so zaposlene namreč 

osebe, ki so v tesnih stikih z njih. To ne bi bilo sporno, če sama ne bi trdila, da o tem ni vedela ničesar in tudi če 

ne bi imeli že kar nekaj pomočnic vzgojiteljic, ki čakajo na vzgojiteljsko mesto ali pa čakajo službo za nedoločen 

čas. Sama menim, da je potrebno prisluhniti in upoštevati, da so vzgojiteljice nezadovoljne in imajo veliko 

pomislekov. Že samo glasovanje na vzgojiteljskem zboru mi veliko pove. Ona je dobila 101 glas, druga 

protikandidatka pa 61. Za gospo Mojco Pelcel ne morem komentirati, saj ne ne poznam. Še enkrat, prosila bi, da 

se glasuje za vsako posebej, saj svojega glasu takim osebam ne morem dati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Sandra, hvala lepa. Gremo naprej. Še kdo odpiram razpravo. Ne, v redu. Potem sprejmem predlog gospe 

Gazinkovske in gremo glasovati o vsaki kandidatki posebej. To se pravi, u, Saša Kristan, se opravičujem, Saša. Se 

slišimo, Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Se. Poglejte, jaz tukaj ne vidim problema. Bo pač tako, kakor je naša kadrovska komisija to zadevo potrdila, 

predlagam, da se tudi na svet tu potrdi sklep, ki ga je sprejela kadrovska komisija in ne vidim razloga, da bi pač 

mogli zdaj to delati posebej za vsako, no, glasovati. Tako da predlagam, da se potrdi sklep kadrovske komisije. 

  

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala. Sandra, prosim.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Jaz sem v bistvu samo želela povedati, kar so nam povedale vzgojiteljice na seji sveta zavoda, je prav, da vsi 

svetniki…, sem prosila za ločeno. Jaz … ne dam glasu, tako… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, hvala lepa. Jaz bi potlej vseeno, da razrešimo to zadevo, glasoval o posameznici pa bi najprej dal na 

glasovanje predlog, da se poda mnenje h kandidaturi za ravnateljico kranjskih vrtcev Teji Dolinar. Glasujem o 

mnenju za kandidaturo za ravnateljico kranjskih vrtcev, Teja Dolinar. Prosim za vašo prisotnost. 25, še kdo, 26. 

27. Prosim, glasujte. To smo preslišali, še eden, prosim. Ok, v redu, prosim za rezultate. 28 za, 8 proti. Hvala lepa. 

Potem glasujemo še za mnenje h kandidaturam za ravnateljico kranjskih vrtcev, Mojca Pelcl. Prosim za vašo 

prisotnost. 27 prisotnih, hvala lepa, prosim, če glasujete. 28 prisotnih, še kdo glasoval? 27, ok, zaključujemo. 

Prosim za rezultat, 26 za, eden proti. Ugotavljam, da je mestni svet Mestne občine Kranj podal pozitivno mnenje 

h kandidaturam za ravnateljico kranjskih vrtcev, Teji Dolinar in pa Mojci Pelcl. V redu, točka C, Jani, prosim.  

 

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

Točka C je mnenje o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Simona Jenka. Enako kot pri prejšnji točki, 

potrebno je dobiti mnenje lokalne skupnosti, ki še enkrat, mogoče, prej nisem bil, je neobvezno. Izbira ravnatelja 

svet zavoda. Na ta razpis za ravnatelja, oziroma ravnateljico sta se enako prijavili dve kandidatki. Svet zavoda je 

ugotovil, da obe prijavljeni kandidatki izpolnjujeta vse pogoje. Naša komisija je to obravnavala in sklenila 

predlagati mestnemu svetu, da se podeli pozitivno mnenje tako Ingrid Klemenčič. Kot tudi Magdi Šlibar.  

 



MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jani, hvala lepa, odpiram razpravo. Če ne, potem gremo kar na glasovanje. Skupaj glasujemo za … in pa Magdo 

Šlibar za pozitivno mnenje. Vašo prisotnost bi prosil. 26, trenutno, 27, 28 prisotnih, 29, se nam je še kdo pridružil. 

Hvala, prosim, če glasujete. Torej 28 vas je glasovalo. Prosim za rezultat glasovanja, 28 za, nihče proti. Tudi ta 

sklep je sprejet. Hvala lepa. Gremo zdaj na točko 3. Premoženjske zadeve, bi kar Matejo, prosil. Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Evo, župan, hvala za besedo. Svetniki in svetnice, lep pozdrav. Predlagamo dopolnitev načrta pridobivanja in 

sicer s temi zemljišči, eno se nahaja v katastrski občini Drulovka, gre za zemljišče v izmeri 2824 kvadratnih 

metrov, v naravi predstavlja gozd na Zarici, po katerem že poteka pot. Mestna občina Kranj bo zemljišč uredila 

oziroma ga potrebuje za ureditev poti Jeprškega učitelja. Ocenjena vrednost zemljišča je 3133 evrov oziroma 

1,11 evrov po kvadratnem metru. Nadalje predlagamo dopolnitev načrta še z dvema zemljiščema, ki se nahajata 

v katastrski občini Kranj. Eno zemljišče meri v izmeri 801 kvadratni meter, drugo v izmeri 191 kvadratnih metrov, 

v naravi predstavljata degradirano površino oziroma zemljišče med reko Savo in pa star cesto. Občina namerava 

na zemljišču, tem večjem, v izmeri 801 kvadratni meter urediti park, del pa nameniti za parkirišča. Ocenjena 

vrednost obeh nepremičnin znaša 46800 evrov oziroma 47 evrov po kvadratnem mestu, sta pa zemljišči stavbni. 

Krajevna skupnost se strinja z odkupom. Mogoče samo še pokažem, kako je včasih izgledalo urejeno to območje. 

Tukaj je bil Poprov vrt in zdi se smiselno, da bi ga ponovno morda oživili in pa uredili. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mateja, najlepša hvala. Odpiram razpravo. Potem gremo lahko kar na glasovanje. Vašo prisotnost bi prosil. 28 

prisotnih trenutno, še kdo? Ne? Potem bi kar prosil za glasovanje. 28 za, nihče proti. …pridobivanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2021, kot je povedala Mateja, je sprejet. V redu. Gremo na točko 4 oziroma 

gre za tovrstno tematiko kot zadnjič ob prvem branju predlagam, da se skupno točki 4 in 5 obravnavata, pa bi 

kar prosil Mirkota, če lahko nas na hitro seznani z zadnjimi stvarmi.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Dober dan, spoštovane svetnice in svetniki in ostali prisotni, tudi z moje strani. Upam, da vidite predstavitev. Če 

začnem kar pri razlikah med osnutkom, ki ste ga obravnavali na pretekli seji in pa predlogoma za leto 2022 in 

2023. prvo, kar je, moram povedati, da so upoštevane pripombe statutarno pravne komisije na četrti člen obeh 

odlokov in pa na 15 člen odloka za leto 2022, potem so spremembe, povezane s projektom Krvavškega 

vodovoda, namreč nosilna občina, Cerklje, nas je z novim investicijskim programom, ki je bil posredovan tudi 

ministrstvu, obvestila o spremenjeni dinamiki izgradnje oziroma dokončanja tega projekta. To pa vpliva tako na 

oceno realizacije leta 2021, kot na proračuna 2022 in 2023. v oceni realizacije se na ta računa poveča ostanek 

sredstev, predvidenem ostanek sredstev na računih konec leta 2021 za dobrih 127 tisoč evrov, v letu 2022, se 

predvidena sredstva znižujejo, za 319 tisoč evrov, v letu 2023 pa povečujejo. V proračunu, predlog proračuna za 

leto 2022 je uvrščen projekt NRP, park Primskovo, to je na osnovi razprave na prejšnji seji in pa povečujejo se 

sredstva projekta investicijsko vzdrževanje cest, gre za odkup zemljišč v Zarici za potrebe mestnih služb, je pa to 

povezano s projektom krožnega gospodarstva, ki ga je na prejšnji seji predstavil direktor Komunale, gospod 

Berčon. V prejšnjem tednu ste prejeli amandma župana na 15 člena odloka o proračunu Mestne občine Kranj za 

leto 2022, ta 15 člen se spreminja na način, da se v drugi alineji drugega odstavka številka 20, nadomesti s številko 

25, gre namreč za dejstvo, da je informacija pridobila, da je Komunala pridobila informacijo, da bo SID banka v 

naslednjem letu na trg dala nov produkt, možnost zadolževanja do 25 let, praktično pod istimi pogoji, pod isto 

ceno kot do 20 let, in to se nam je zdelo smiselno tudi spremeniti v odloku. Naslednja zadeva pa moje opravičilo. 

Že župan je v uvodu povedal, da dopolnjujemo načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022, 

namreč na strani 68 sta izpadli dve parcelni številki, to dopolnjujemo s tem gradivom, ki ste ga danes sprejeli. 

Dolžane sem pa še napovedati popravek pri obrazložitvi projekta 406/21-0-83, komunalna in prometna ureditev 

na relaciji Gorenja Sava – Rakovica – Zabukovje – Spodnja Besnica in Zgornja Besnica, spreminjamo obrazložitve 

na strani 331 za leto 2022, ki pravilno glasi, v letu 2022 je predvidena izdelava investicijske dokumentacije in 

začetek izdelave projektne dokumentacije, za leto 2023 je pa na strani 311 sprememba, tako da pravilna 

obrazložitev glasi, v letu 2023 se pridobiva, predvideva izdelava projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in 

pridobitev služnosti ter priprava razpisne dokumentacije. Če grem samo še na splošne podatke o teh dveh 

predlogih proračunov. V letu 2022 predvidevamo za 72,3 milijona prihodkov in drugih prejemkov proračuna, 

izdatkov, odhodkov in drugih izdatkov je predvidenih za 88 milijonov in pol, od teh 88,5 milijona jih je v načrtu 



razvojnih programov, torej v investicijskih projektov je za skoraj 37 milijonov in pol. v letu 2023 predvidevamo 

68,2 milijona prihodkov in drugih prejemkov. Odhodkov in drugih izdatkov je predvidenih za 88,6 milijonov, od 

teh 80 milijonov je v načrtu razvojnih programov predvidenih 28,4 milijona investicijskih odhodkov. V obeh letih 

je predvideno zadolževanje do višine 12 milijonov, kot že v osnutku proračuna. Župan pa svetnice in svetniki, 

mogoče toliko za uvod, če bo potrebno, pa se kasneje oglasim, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mirko, najlepša hvala. Odpiram razpravo. V redu, Saša se je prva prijavila. Saša, prosim. Ja?  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ja, se slišimo? Se? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja. 

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Da ne bom spet kaj neprimernega rekla. Hvala za besedo, lep pozdrav. Poglejte, zdaj mene ena stvar zanima. 

Tukaj notri je šel, je šel zdaj nov NRP za park Primskovo. Na zadnji seji smo govorili tudi o odkupu stavbe, oziroma 

hiše v Mavčičah, kjer domuje tudi vrtec v zelo slabih pogojih in bi rada imela jasno in glasno odgovor kaj in kako 

se bo to naredilo, zakaj se to ne upošteva tudi zdaj v tem proračunu. To je ena stvar. Druga stvar me pa zanima, 

jaz sem dobila eno pismo in sicer od gospoda Aleksa Lea Vesta, kjer je pač pisal vam, župan in kjer piše tudi, da 

naj bi člani sveta Mestne občine Kranj dobili ta njegov dopis. Podal je nekaj, nekaj pripomb na predlog odloka 

proračuna za leto 22', pa me zanima, kje se je to zataknilo, oziroma, ali so dobili vsi svetniki to pismo, ali ne? 

Hvala za odgovor.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Saša. Bi najprej začeli s pismom Leo Vesta pa bi prosil, Mirko, glede na to, da ste vi odgovor pripravili, 

če lahko obrazložiš vse stvari.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Čisto na kratko, gospod Leo…, dogovorjenih in tudi z mediacijo potrjenih del s svoje strani ni opravil, zato mestna 

občina Kranj ne more nadaljevati svojega dela. Mi imamo v proračunu za leto 2022 in 2023 predvidena zadostna 

sredstva, da bi svoj del izpolnili, ampak je na potezi on. Kar se samega pisma tiče, posredovan je bil vodjem 

svetniških skupin, ravno tako pa mislim, da danes tudi naš odgovor. Je pa treba povedati, da v tem pismu gospoda 

Vesta je precej neresnic in pa blatenja naše sodelavke Tanje Hrovat. Toliko okrog pisma gospoda Vesta. Glede 

odkupa prostorov v Mavčičah, smo, če po domače rečem, stikali glave, iskali rešitve, zaenkrat smo ostali na 

stališču, da bomo zadeve z gospodom Vestom dogovorno rešilo. Če se pa to ne bi zgodilo, je pa proračun živa 

stvar in lahko ali z rebalansom ali s prerazporeditvami v pristojnosti župana ali mestnega sveta, zadeve uredimo 

tekom zmanjševanja proračuna. Toliko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mirko, tole zdajle zadnje si govoril za Mavčiče?  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ja, za Mavčiče… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ker si omenil gospoda Vesta, verjetno si mislil gospoda Gramsa… 

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Gospoda Gramsa, se opravičujem ja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 



Saša, jaz samo toliko dopolnim, kar je povedal zdajle Mirko, no, jaz sem že parkrat sedel z gospodom Vestom, 

tako da smo na liniji, ampak čakamo njegove izpolnitve naloge. Kar se pa tiče Mavčič in pa vrta, v ponedeljek 

sem se dogovoril s predsednikom krajevne skupnosti, da bomo imeli sestanek tam, jaz pridem, Jani in pa Marko 

Čehovin in potem se tudi dobim z gospodom Gramsom, da začnemo čim prej te pogovore in da realiziramo to, 

kar je vaša želja, tako pa, kar je rekel, oziroma tudi želja krajevne skupnosti pa krajanov, kar je rekel pa Mirko, to 

je živa stvar, proračun in če bo kakršen dogovor dogovorjen, sklenjen, potem seveda obstaja možnost rebalansa 

plana, delamo na obeh projektih, no. Upam, da smo bili dosti izčrpni, hvala. Zdaj pa še, Andreja, vidim, da je.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Halo, se slišimo. Ok, super, hvala lepa. Imam zgolj samo eno vprašanje. Najprej seveda najlepša hvala županu in 

strokovnim službam za prisluh in ureditev tega tudi v proračunu, to se pravi za park Primskovo. Imela bi pa samo 

eno vprašanje, in sicer zdaj glede na to, da ste v načrt pridobivanja nepremičnin dodali ti številki, ali ne bi bilo 

potrebno tudi pri obrazložitvi projekta, to je na koncu 1087, dodati tudi zraven ti dve številki ali ne. Samo eno 

vprašanje ali ne, mogoče opozorilo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Andreja. Mirko, boš ti podal?  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Bistven je sicer program pridobivanja, ampak se pa strinjam z Andrejo in bomo tudi obrazložitev, v obrazložitev 

samo dodali te dva, te dve parcelne številke, še enkrat, bistveno pa je, da je v programu pridobivanja  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, Andreja, hvala, Mirko. Gremo naprej, še kdo? Ne, potem gremo na glasovanje. Najprej glasujemo 

o amandmaju, in sicer predlog je,d a se sprejme amandma k 15 členu odloka o proračunu Mestne občine Kranj 

za leto 2022, vašo prisotnost, bi prosil. 29 prisotnih trenutno, hvala lepa. Lahko prosim glasujete za amandma, o 

tem amandmaju. 28, še kdo? 29. hvala lepa, prosim za rezultat. 28 za, eden proti. Najlepša hvala. No, potem 

gremo še naprej, in sicer najprej je glasovanje 11 točk, o proračunu mestne občine Kranj za leto 2022, ugotavljam 

vašo prisotnost. Trenutno 28, še kdo? Ne. Hvala lepa. Prosim, če glasujete, 29 je. Še, če bo eden pritisnil, hvala 

lepa. Prosim za rezultat, 28 za, eden proti. Ugotavljam, da je proračun za leto 2022 sprejet. Gremo še na leto 

2023, isto 11 točk, proračun za leto 2023, vašo prisotnost bi prosil. Ok, v redu, hvala lepa. Prosim za glasovanje, 

28 za, nihče proti. Najlepša hvala. Iskrene čestitke tudi celotni ekipi, ki je to pripravila in pa tudi hvala vam, 

svetnikom in svetnicam, za res konstruktivno razpravo in pa sodelovanje čez celo leto. Gremo naprej, točka 6, 

odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, gre za predlog, se pravi predlog odloka pa bi kar prosil, vidim, 

da je Slavko Savič, poročevalec, Slavko, prosim.  

 

SLAVKO SAVIČ (vodja Oddelka za promet) 

Hvala lepa za besedo, župan. Lep pozdrav vsem drugim, dober dan želim. Vidim, da imate veliko točk dnevnega  

reda še, pa bom probal biti kratek. Ne bi vam dragocenega časa jemal. V bistvu od osnutka do predloga ni 

vsebinskih pripomb. Pripombe, ki so bile na osnutek statutarno pravne komisije smo upoštevali in to je 

statutarna komisija pravna videla. Na komisiji za okolje in prostor je bila pripomba glede obveščanja, pač glede 

časovne dinamike. Pojasnili smo v obrazložitvi, zakaj je toliko dolg rok. To se pravi, če je več različnih 

gospodarskih subjektov je treba sklicati, je treba pri večjih prekopov ceste uskladiti se pravi načrte, termin, 

denar, projektant se mora uskladiti z, ne vem, za plin, za elektriko, za vodo, kanalizacijo in tako naprej. Še ena 

pripomba je bila glede prenosa nekategoriziranih cest v kategorizirane. Pojasnili smo, da na to vpliva pet 

predpisov in ker ni možno vsega v odloku pojasniti, smo dodali splošno določbo, to kar ima Ljubljana pa Maribor, 

da se to pač v skladu z merili za kategorizacijo take ceste prenesejo med kategorizirane. Toliko bi jaz imel zdaj 

zaenkrat. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala, Slavko. V tem smo že zadnjič govorili, odpiram razpravo. Ne, v redu. Potem pa kar gremo počasi 

na glasovanje. Najprej vašo prisotnost, prosim. 28 prisotnih, hvala lepa, gremo na glasovanje. 28, prosim za 

rezultat. 28 za, soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Tudi tebi, Slavko. Gremo na točko 7, LEAG, Marko Hočevar, 

prosim.  



 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Milena, ga imamo mogoče Markota?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Imamo ga.  

 

MARKO HOČEVAR (vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti) 

Je pozabil pritisniti eno tipko, hvala. Sicer ste gradivo sprejeli, jaz bi mogoče samo to, kar je bilo predlagano na 

statutarno pravni komisiji, pojasnil, gre v bistvu za bolj konkretizacijo ali pa bolj za to, da ne bi bilo slučajno 

dvoma, glede teh predlaganih sprememb, in sicer smo v prvem členu tam pri predstavniku ministrstva še 

dodatno pojasnili, v primeru, da tega predstavnika ministrstva ne predlaga, tukaj smo dodali tekst ali predstavnik 

gospodarskih družb. Sicer smo to v drugem členu prvotno že imeli nekako predvideno, ampak na predlog 

statutarne komisije je bilo to smiselno tudi dejansko zapisati. To je, kar se tega tiče. V glavnem je bil potem še 

en predlog, kjer smo dodali dodatni četrti člen, kjer je navedeno, da se splošne akte zavoda, da je pač potrebno 

uskladiti v roku 60 dni od sprejema tega odloka. Prvotno tega prej ni bilo, tako da zdaj smo to še dodali, tako da 

drugače nekih, ni bilo pripomb takih, da bi spreminjali ta, to besedilo odloka v osnutku ostaja enako. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Marko, odpiram razpravo. Ima kdo od komisij kaj, glede na njihov predlog? Ne. V redu, potem gremo 

na glasovanje. Najprej dam tole, da se sprejme osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah in odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske. Vašo prisotnost bi prosil. 28, prosim, če 

glasujete. 28, prosim za rezultat, 28 za, nihče proti. Najlepša hvala in pa glede na napovedano ob začetku tele 

seje, podajam predlog za skrajšan postopek, in sicer imamo dva sklepa: odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi javnega zavoda LEAG se sprejme po skrajšanem postopku in pa sprejme se predlog odloka 

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda LEAG. Vašo prisotnost bi prosil. 27, še kdo? 

28. hvala lepa, prosim, da glasujete. Še eden, ja, hvala lepa. 28 za, nihče proti. Najlepša hvala. Gremo na točko 

8, Janez Ziherl. Janez, prosim. Mikrofon rabimo, verjetno, Janez. Janez, mikrofon je treba priklopiti. Zdaj se 

slišimo, Janez. Milena, ga lahko vi priklopite?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Z naše strani je odprt mikrofon, sam si ga mora še odpreti svojega.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Janez, ne slišimo.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Evo, zdaj ma odprtega, bi ga mogli slišat.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Janez? Ja, zdaj te pa slišimo.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Lep pozdrav. Odlok o območjih soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj. Se 

pravi, drugi branje. Prvo branje je bilo spomladi. Podlaga za to je zakon o urejanju prostora. Vmes je bilo že tudi 

pred (manjka del besedila), zato smo tudi malo čakali s to drugo obravnavo, vendar je šlo to zdaj iz predloga 

ZURP ven. Do sedaj imajo ta odlok sprejete Mestna občina Ptuj, Občina Bled, potem več manjših občin, Kidričevo, 

Duplek, Selnica ob Dravi in tako naprej, največ izkušenj s tem pa ima Mestna občina Ptuj. Se pravi, v odloku je 

predvideno soglasje samo na območjih s podrobnejšo namensko rabo S za stanovanjske površine ter C, to so 

centralne dejavnosti in pa A razpršene gradnje. Zdaj, nekaj o tem je bilo že, zakaj, kaj so vse razlogi, bom najlažje 

predstavil kar s samimi primeri. Tukaj je nekaj takih zelo jasnih primerov, ne, kako je bom rekel na levi predvideno 

urejanje parcel in parcelnega stanja, pa je dejansko stanje na desni strani. Na teh parcelah pa se seveda še delajo 

bom rekel lastniške spremembe, se pravi, da bom rekel še na ta način območje razdelimo na več problemov, da 

tako rečem. Ena zelo, tipičen primer, kako se parcelira, če bom rekel se nič ne usklajuje, nič ne vpraša, pač lastnik 



želi čim bolj izkoriščene parcele, svoje gradbene parcele, odparcelira preozke ceste, brez obračališč, brez nekih, 

ja, tudi varnostnih priključkov, tako da seveda, pri takih primerih potem pride do ponovnih parcelacij, kar prinaša 

seveda zmedo v prostor, sploh, če so parcele vmes že prodane. To je primer iz Brega ob Savi, bom rekel stara 

parcelacija, kjer je lastnik naredil ravno preozko cesto, prodal parcelo, potem je bilo pa kasneje potrebno še 

enkrat odparcelirati 2-metrski pas in seveda, tlele je tudi lahko ogrožena ta minimalna (manjka beseda), če so 

parcele točno na kvadrature narejene, kar je (manjka beseda). Eden d takih bom rekel primerov, kjer se bom 

rekel izrablja možnost parcelacij pa tudi bom rekel nekje slabe evidence gradbenih parcel v preteklih desetletjih 

je to, da se zgradita dva objekta, se delajo parcelacije in se uredi nov objekt. Na koncu imamo tri objekte, ki imajo 

v bistvu samo en objekt vrinjeni dovolj pripadajočih zemljišč, ali pa kriterijem krajine, dva pa žal ne. To je primer 

iz Čirč, kjer so obstoječemu objektu, ki ima jasno določene meje parcele in tudi funkcionalnega zemljišča 

odparcelirali trikotno parcelo, da je sosednja parcela dobila kvadraturo, medtem ko je bila sosednja parcela 

sestavljena (manjka beseda) polovico, iz razloga, da bi se tukaj gradila dva objekta. Seveda, to je, vse to prinaša 

v prostor (manjka beseda). Vemo, da ta trikotnik bo na koncu v uporabi in funkcionalno povezan s prvotnim 

objektom, vemo, da se je bom rekel ta prepis lastništva naredil. Menimo, da se bo naredil tudi. To je primer, ki 

je bom rekel dvojček, se pravi hiša z dvema stanovanjema, urejena kot dvojček. Na eni strani se je že menjavalo 

lastništvo, se je not urejalo verjetno dva stanovanja ali več in spet prihaja do (manjka beseda) neke urejene 

okolice in tudi v drugih predpisov. Mi imamo v prostorskih aktih jasno napisano, da so lahko dvostanovanjski 

objekti ali pa dvojčki in v dvojčkih (manjka beseda) v vsaki enoti tudi dvostanovanjska (manjka beseda). Na 

območju mislim da je (manjka beseda) imamo tak primer, stavbna zemljišča. Levi del že druga parcelacija, na 

desni imate eno parcelacijo in bom rekel nobena od teh rešitev ni imela za seboj ene urbanistične ureditve. Še 

vedno so dostopi preozki. Niso mislili na neko obračanje tovornjaka ali smetarjev in podobno, vendar je taka 

ureditev sploh v tem delu zelo slaba. To je primer ob Likozarjevi cesti, prvotno, ki je imel svojo pripadajoče 

zemljišče. V naslednji fazi je lastnik to mejo prestavil tako, ker je želel, da je tukaj dvojček in temu zahodnemu 

delu odparceliral praktično vso pripadajoče (manjka beseda), ki ga ima obstoječi objekt. To bom rekel je, to so 

zdajle infrastrukturne težave. (manjka beseda) ozek pas stavbnega zemljišča, ki ne more služiti nikomur, niti eni 

parceli, niti drugi (manjka beseda) tudi na taki parceli ni možna. To je, bom rekel ena od bom rekel čisto učbeniški 

primer, kako se naj dela, (manjka beseda) parcelira sredi lepe parcele, ki bi jo lahko izkoristili (manjka beseda) 

se jo parcelira tako, da je zajeda v en objekt, okrog tega objekta pa ostane neko nefunkcionalno zemljišče. 

Mogoče še ta primer, je tudi iz Kranja, iz prakse, kako se je to, bom rekel ta del odparceliral in s tem delom 

(manjka beseda) lastnik ne more pozidati, ne more bom rekel gradbeno dovoljenje vlagati, ker je seveda ta 

parcela (manjka beseda). Pa še eden od primerov, ki se dogajajo. Na tem relativno majhnem območju sta dva 

taka primera, da je bil prvotno en lastnik zaradi izogibanja plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

za nezazidana stavbna zemljišča je razparceliral na dva dela, prepisal en del na drugo osebo in tako sta bom rekel 

ti dve parceli postali neobdavčeni, kljub temu, da imata infrastrukturo in imata tudi skupno kvadraturo. Vendar, 

ker je lastnik različen je to, je bom rekel prišel skozi rez tega, da bi plačal davek. To je na kratko. Sem želel še 

malo te primere poudariti, da res vidite, kaj se dogaja tudi na terenu samem in kakšni so problemi, s katerimi se 

srečujejo potem tudi novi lastniki, ko kupujejo zemljišča. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Janez, hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ne, potem gremo na sprejem te točke, to se pravi, da se sprejme odlok 

o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj. Vašo prisotnost 

bi prosil. 28, trenutno. Dobro, hvala, prosim, če glasujete. 27, še kdo? Ok, 27 za, ugotavljam, da je tudi ta sklep 

sprejet. Gremo na točko 9, Janez, še vedno ti.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, hvala lepa. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ravno tako v drugi obravnavi. Odlok, 

upam, da vidite, ja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Vidimo. 

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Kot rečeno, ne, seveda je bil glavni razlog to, da je Ustavno sodišče odločilo na nek način v prid občinam, da se 

tudi za vojaške objekte za potrebe ljudske obrambe (manjka beseda). Zaradi tega smo šli v ta nov odlok, kot je 



bilo tudi (manjka beseda). Se pravi, te spremembe, ki so od prvega branja do drugega nastale so bile bolj 

redakcijske. Upoštevali smo predvsem bom rekel pripombe statutarno-pravne komisije, vezano na nadzor in 

medobčinski inšpektorat. Zdaj, kar se tiče oprostitev, jih seveda notri ne sme biti razen tistih, ki so jasno 

navedene v zakonu in te tudi ostajajo, drugih pač ne. Zdaj, kot že povedano, ne, za kmetijstvo in gozdarstvo 

objekte ter za reševanje pri požarih in nesrečah, kamor pašejo tudi gasilci smo morali pustiti notri, ker te 

oprostitve niso upravičene in smo dali najnižje točkovanje. Velja tako za opremljenost kot za, se pravi za 

dejavnost. Zdaj, glavne spremembe tukaj so, da za nezazidana stavbna zemljišča predlagamo povečanje krat 2. 

Par slik je, kakšno je stanje nepozidanih stavbnih zemljišč. Bom rekel, dejansko zazidljive že jutri. Na nekaterih 

parcelah se že veliko dogaja, ne. Tle je tudi kranjska Iskrica, ampak generalno drži, ni pa to zadnje ažurirano 

stanje, kajti od ponedeljka, ko je bil tudi ta predlog, da bi malo širšo izkazali, ni bilo možno to boljše pripraviti. Ti 

podatki, po vaseh, koliko je še teh parcel, pa (manjka beseda), dejansko je tega še veliko. In te, vse te parcele, ki 

so (manjka beseda) stavbnega zemljišča in imajo vse komunalno infrastrukturo, še enkrat poudarjam, da je to 

pogoj, da plačujejo davek na nezazidano stavno zemljišče, se pravi so zazidljive jutri.       

    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Janez, izginil si spet, Janez? Ponovi, ker si zadnjih 10 sekund izginil, ker imaš slabo zvezo.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Se slišimo? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, se.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Dobro. Stanje je takšno,  se pravi teh parcel, so vsa ta, vse te parcele se že jutri pridobiva gradbeno dovoljenje 

za te parcele, hkrati omejujejo možnosti širitve teh, ali v gozdna, ali v kmetijska zemljišča. Takšne, takšno stanje 

imamo. Skupaj je tega (manjka beseda) hektarjev zemljišč, ki jih imamo mi komunalno urejena in so nepozidana 

stavbna zemljišča. Procent je  mogoče ta trenutek malo manjši, ali pa ta količina ekstremno manjša, zato, ker kot 

sem rekel, je, nekaj tega se je tudi vmes že pridobivalo gradbena dovoljenja, ali pa je v postopku pridobivanja 

gradbenega dovoljenja. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok. Janez, Janez, spet te nismo slišali ponovi, pridobivanje gradbenega dovoljenja… 

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, se pravi pri prvih mnenjih MOP-a smo dobili mnenja, da, zakaj nam zavračajo cel kup vlog - zato ker ni 

predložena strokovna podlaga, ki bi dokazovala da naselje ne razpolaga z dovolj nezazidanimi stavbnimi zemljišči. 

In to je tisto, ko imamo težavo dokazovati, da teh nepozidanih stavbnih zemljišč nimamo, ker dejansko jih imamo. 

In sistemsko težko zagovarjamo napram, ne samo ministrstvu za okolje in prostor, ampak tudi napram 

ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, torej gozdarjem in kmetijcem. Ravno tako za občutek, tudi 

ministrstvo iz baz, ki jih ima na razpolago, koliko praznih objektov je  v določenem naselju in ugotavlja na primer, 

da je kar 55 stanovanj v naselju Kokrica praznih. Torej hočem še enkrat to poudariti,  da to povišanje za 

nezazidana stavbna zemljišča, je upravičeno. Mislim, da so imeli v ponedeljek tudi sejo sveta v Cerkljah, kjer  so 

prav tako šli v povišanje točke za nezazidana stavbna zemljišča, pa tudi ostale točke za pozidana stavbna 

zemljišča, tako da bom rekel iz enakih razlogov kot tudi bom rekel mi razmišljamo. Te, bom rekel primerjave pa 

sem že zadnjič prikazal, pa zdaj ne bi mogoče podrobneje obravnaval. Hvala lepa. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Janez, hvala, odpiram razpravo. Tomaž, prosim.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zadnjič sem jaz pač razmišljal o temu, da bi mogoče tole povišanje 

raztegnili na več let, kar očitno ni obrodilo sadov. Zdaj me pa zanimajo druge stvari. Tukaj oni nam ne pustijo, da 



bi nova zemljišča razpisali, da bi lahko spremenili namembnost. Imamo mogoče procent, koliko teh obstoječih 

je čez ta procent, da bi mi spet dobili to možnost?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ne, dejansko teh procentov nimamo. Gledajo pa vsako bom rekel naselja posebej. Ali se naselje razvija in bom 

rekel tista pridobljena zemljišča iz preteklosti, ali se pozidajo in pozidujejo, ali ne. Ni kar zdaj pa 1 % še imate, 

takole, boste pa še nekaj dobili, če pa nimate, pa ni. Zadeva pri OPN-ju je mogoče še malo bolj kompleksna zaradi 

tega, ker kmetijci želijo za vsak poseg v prva kmetijska zemlja dobiti nadomestna zemljišča, ne. Se pravi, nam se 

več nivojih zatakne to, te širitve naselij, ne. Ampak te nadomestna zemljišča bom rekel tudi pobudniki sami 

velikokrat (manjka beseda) s kakšnimi posegi v gozdna zemljišča in vzpostavljajo kmetijska zemljišča. Tako da, 

da bi pa samo nek procent odločal, aha, zdaj boste dobili, zdaj pa ne, tega pa ni.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Ker tukaj tudi na sliki, ki je bila prej prikazana, je tudi zelo različno, zdaj če nekje nezazidljivo območje, je čisto 

nekaj drugega, kot pa če je na enem velikem območju zelo veliko malih nezazidanih zemljišč. Ali oni to kaj pri 

tem vzamejo v pregled ali ne? V bistvu stvar je taka, če bi pač nekdo, ki gleda, pač kakšno število ali pa procent 

nezazidanih zemljišč, je na enem območju, ki so to skupaj zemljišča, ki se držijo ali pa če s to ta zemljišča zelo 

razpršena po večji površini. Tipičen primer, če bi en investitor kupil eno veliko fleho zemlje, pa bi imel to zazidljivo 

zemljišče pa tega ne bi naredil, je velika razlika, kot pa če imaš na območju celotne Besnice isto število, za isto 

število parcel, ki jih je tam na enem območju skupaj, se jih drži razpršenih po celem območju enega kraja, recimo.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

To je razlika. Saj tudi te slike, ko sem kazal, gre samo za (manjka beseda) nezazidanih stavbnih zemljišč. Torej te, 

ki so že opremljena. Tlele noter ni govora o OPPN-jih, kjer še ni infrastrukture. Se pravi, če bi neko večje območje 

pozidali z novimi objekti in je potrebno tam infrastrukturo zgraditi, šele takrat je pogoj, da mi zaračunamo za 

nepozabna stavbna zemljišča. Tvoje vprašanje je pa verjetno še malo širše z vidika, tam pa neka vas lahko se 

poveča za neko območje. In kaj to pomeni, ne, v Besnici, pa lahko samo par teh (manjka beseda) MOP. Mi imamo 

dejansko te večje površine, ali v mestu, ali pa v primestnih naselij, ne. Pa na Golniku je tega nekaj več. Ostala 

območja, so pa manj bom rekel, ali pa ti zaselki, vasi v okolici so pa manj obremenjena, ali pa praktično ni večjih 

naselij, ki bi se gradila. Te primeri naselja, ne, pa je to če hočete Kokrica, Predoslje, Britof, tudi tlele Bitnje, pa, a 

sem še kakšno spustil? No, v glavnem te primestne so pa dejansko gravitirajo na Občino Kranj in seveda, tudi 

MOP tudi to gleda, koliko je teh kapacitet. Vendar gleda drugače, kot pa nek zaselek, ne vem, tamle Babni vrt ali 

pa kaj takega, ne. Tako da ni enoznačno, ne. Zdaj, gledajo pa na lokacijo. Se pravi, če je nekje v neki vasi s petimi 

objekti pet pobud in ima že trenutno še za tri prazne parcele, vzamejo to v obzir in seveda take zavrnejo, ne. Če 

je pa neko naselje, ki ima že zdajle sto hiš, pa se pa se povečujejo za 5 hiš, je to druga. Ampak kakšni so ti vatli, 

to je, to, o tem bom rekel presoja MOP. Ampak  ne vem, če gre na procente, ampak gre na pozidave in pa tip 

vasi in pa tudi neko vrsto naselja, tako.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Saj to me je zanimalo, da to pač ni enoznačno, glede na to, ali so ta zemljišča razparcelirana oziroma razvrščena 

ali pa nekje v skupku. Ste mogoče pri temu odloku razmišljali tudi, da tukaj damo tistim, ki imajo v končni fazi 

tista zemljišča, ki so zazidljiva, palico tudi morebiti o korenčku kot pa palici?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Korenček je, v katerem smislu bi pa lahko dal korenček? Da naj zemljišča na trgih lahko bom reku pozivamo, ne, 

ampak to je tako. Seveda, tle trg dela svoje. 

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Saj, pač ne poznam toliko tega, ali obstaja kakšen korenček, kakšen način, da bi jim ga lahko ponudili?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, jaz ga ne poznam, vsaj z vidika, da imamo kakšno možnost kot občinska uprava, ne poznam, ne, tega. Na 

kakšen način, da bi sofinancirali kar koli v takih primerih, mislim, da skoraj ni možno, no. (manjka beseda) Davki 



so pač neka vrsta spodbude, ki pa seveda boli, ampak vemo, tudi, cena zemljišč je zdajle v dveh letih 30 do 50 % 

gor, kar pomeni, da tudi dobički so veliki.   

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Ok, prav, hvala za odgovore.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Tomaž, hvala, Janez, gremo naprej. Ne. Potem gremo na glasovanje. Glasujemo o deveti točki odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Vašo prisotnost, prosim. 29,30 prisotnih. V redu, super. Prosim, če 

glasujete. Še eden mogoče? Ne, prosim za rezultat, 24 za, 5 proti. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Hvala 

lepa. Gremo naprej, zdaj imamo tri točke od Tanje. Tanja, točka 10 koncesija za vrtec.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Lep pozdrav, živijo, se slišimo? Bom še delila ekran, da boste lažje spremljali, da se lažje vidi, ne? Ok, zdaj bi 

moglo biti. Ok, hvala za besedo še v začetku. Pri sklepu o dodelitvi koncesij za opravljanje javni službe na področju 

predšolske vzgoje, gre za to, da mestna občina Kranj v javnih vrtcih za otroke prvega starostnega obdobja ne 

zagotavlja dovolj prostih mest, in sicer to beležimo že kar od leta 2010 naprej. Kot je iz telih grafov razvidno, je 

v vrtec vključenih 2432 otrok, oziroma nekaj manj kot 80 procentov vseh delež je bistveno večji pri drugem 

starostnem obdobju, torej pri starejših otrocih, tudi pri jasličnih je ta procent nižji. Iz različnih vzrokov, nekateri 

pač še otroke tako male obdržijo doma, nekateri pa tudi, ker ne dobijo vrtca v svojem šolskem okolišu, kjer bi si 

želeli to vključiti. Sam sklep o javnem razpisu določa več zadev. Eno je, da gre za vrsto programa kurikulum za 

vrtce, torej mora izvajati tudi koncesionar enak kurikulum, kot velja za javne vrtce, glede na pomanjkanje prostih 

mest, predlagamo, da se razpiše koncesija za štiri oddelke prvega starostnega obdobje, območje smo določili v 

samem sklepu in gre za šolske okoliše, kjer je pomanjkanje prostora v vrtcu. Potem za obdobje dodelitve 

koncesije predlagamo enako kot smo že dvakrat pred tem podelili koncesijo, torej za pet let, s tem, da župan 

imenuje komisijo, ki vodi razpisni postopek in po končanem razpisnem postopku izda odločbo o izbiri 

koncesionarja. Kot rečeno, je normativ za otroke za prvo starostno obdobje nižji, zato bi razpisali štiri oddelke za 

približno 56 otrok. Omeniti moram, da je statutarno pravna komisija na ta sklep podala pripombo, namreč, da v 

sklepu sploh niso določeni kriteriji in merila za podelitev koncesij in samo sestavo komisije, zato ste danes z 

dodatnim gradivom prejeli tudi dopolnjen sklep označen sledi spremembam, v tretjem členu poleg tega, kar je 

bilo že navedeno, da župan imenuje komisije, popravili, da imenuje petčlansko komisijo izmed zaposlenih v 

mestni upravi. Prav tako smo pa v četrti člen sklepa dodali merila, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija oziroma 

javni razpis. In sicer so merila ponujeno število oddelkov, torej več oddelkov, kot ponudi koncesionar, točk dobi, 

ocenjuje se tudi zagotavljanje notranjih in zunanjih površin, kakšen obseg in kvaliteta zunanjih in notranjih 

prostorov se  ponuja in pa kakšna je lastna cena programa, sicer tudi ceno programa za koncesijske vrtce tudi 

potrjuje mestni svet, ampak nižjo ceno lastnega programa, kot jo ima, višje točke dobi. Podrobneje, kot rečeno, 

je to ovrednoteno v javnem razpisu. V sam sklep pa nismo določali tudi kriterijev za podelitev koncesije. Te 

namreč zelo podrobno določa tako zakon kot pravilnik o normativih, standardih za vrtčevsko dejavnost in tam 

so pogoji taksativno našteti, tako da mi v bistvu razpisujemo koncesijo pod enakimi pogoji, zato teh v sklep nismo 

pisali, v razpisni dokumentaciji bodo pa navedeni, upamo, da smo s tem tudi pomisleke statutarno pravne 

komisije ustrezno raztolmačili v samem sklepu, tako da sklep kot je predlagan, da se podeli koncesija, ostane 

enak. Toliko zaenkrat, če je pa treba, še kaj pojasnim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, odpiram razpravo. Ni. Ok, gremo na glasovanje. Najprej vašo prisotnost. 22,24, še kdo, 25,26,27.., 

ok, v redu, prosim, če glasujete? 27 za, kar pomeni, da smo sprejeli sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij 

za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje. Gremo točka 11, analiza o položaju invalidov v 

mestni občini Kranj. Tanja, prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja, hvala še enkrat. Bom ponovno delila še zaslon, to se pravi…vidite a ne? Se slišimo? Ja, ok. Hvala. Torej občina 

po meri invalidov. Gradivo ste prejeli, gre za to, da je občina že v lanskem letu, oziroma mestni svet že v lanskem 

letu na novembrski seji sprejel stališče, da tudi mestna občina Kranj postaje občina po meri invalidov oziroma se 

trudi do te listine priti, zato je bilo potrebno sprejeti nekaj aktov. V štartu analizo položaja invalidov, ki nam pove, 



v kakšnem stanju trenutno imamo recimo objekte, javne objekte, dostopne za invalide oziroma njim prijazne, ali 

pa tudi njim prijazni in pa na osnovi tega tudi akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti. Tudi 

ta akcijski načrt smo skupaj z društvi invalidov pripravili. Gre pa za to, da bomo na osnovi tega akcijskega načrta 

v prihodnje postopoma izboljševali kvaliteto življenja za vse občane, za to, da bi občina dobila to listino, na katero 

se sicer prijavlja medobčinsko društvo invalidov, je potrebno imenovati tudi svet za invalide, kot posvetovalno 

telo župana. Zdaj, kar si želimo, da okrepimo svojo vlogo pri tem, da smo, da poslušamo vse potrebe občanov, 

tudi invalidov in starejših, kar se tiče dostopnosti, kar se tiče prilagojenosti gluhim, naglušnim, slepim in 

slabovidnim, zato da bo da rečem kakovost življenja vseh občanov in njihova socialna vključenost in povezanost 

boljša. Aktivno tudi vključujemo invalide v vsakdanje dogajanje v občini, in jih vključujemo pri odločanju. 

Sistematično odpravljanje ovir sem že omenila in pa želimo tudi okrepiti tudi sodelovanje invalidskih organizacij. 

Glede na to, da je razpis za prijavo odprt, se bo medobčinsko društvo invalidov na ta razpis prijavilo, s ciljem, da 

postanemo občina po meri invalidov za leto 2022, s tem namenom pa, kot sem že prej omenila, dokumente, ki 

ih je potrebno predložiti, smo sprejeli, tokrat je pa potrebno sprejeti še sklep, da se na to prijavimo, predložimo 

zraven oba akta, s katerima razpolagamo in pa imenujemo kot sem rekla, svet za invalide kot posvetovalno telo 

župana. Toliko na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Tanja, hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni. Potem dajem na glasovanje skupaj dva sklepa, ki jih imate napisana. 

Najprej vašo prisotnost, bi prosil. 30, super. Prosim, če glasujete. Mogoče še kdo? Hvala, prosim za rezultat. 30 

za, nihče proti, hvala lepa. Gremo na točko 12, Tanja.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala, še enkrat bom še tole tretjo prezentacijo delila, kar se tiče letnega programa športa, to se pravi letni 

program športa v mestni občini Kranj za prihodnje leto sprejemamo, kot letni dokument ki smo ga vsako leto 

sprejeli na podlagi zakona športa, ki nas na to napotuje. V njem so določeni cilji in naloge, ki smo si jih na področju 

športa zadali za prihodnje leto. In pa omogoča izvajanje tako nacionalnega kot občinskega programa na lokalnem 

nivoju, prav tako določa način zagotavljanja razdelitev sredstev za sofinanciranje programov društev in pa samo 

višino sredstev, namenjenih športu, kar ste pa načeloma potrdili že pri tretji ali četrti točki, ko se je sprejemal 

proračun za prihodnji dve leti. Če s malo natančneje pogledamo finančni del načrta oziroma letnega programa 

športa, vidimo, da smo v prihodnjem letu zagotovili nekaj več sredstev, kot v letošnjem, konkretno 650 tisoč 

evrov na račun investicij v športno infrastrukturo, ki jo načrtujemo. Sicer je pa sama razdelitev na športu od 

približno 4,3 milijone kot jih za to področje namenjamo, slabih 800 tisoč evrov namenjenih javnemu razpisu, 

večji del, torej 2,3 milijona, za zavod za šport in pa približno milijon evrov investicij v športno infrastrukturo. 

Podrobneje, kot rečeno, ste razdelbo dobili pri proračunu. Glavni cilji, ki smo si jih zadali za prihodnje leto, ej 

vsekakor sprejem strategije športa za obdobje 2022-2030, v katerem si bomo zastavili cilje in tudi proračun za 

prihodnja leta po teh ciljih planirali, v upanju, da jih v največji možni meri potem tudi realiziramo. Želimo 

podvojiti prisotnost športnega pedagoga pri pouku športne vzgoje pri prvi triadi osnovnih šol, namreč korona, 

kot je na številnih drugih področjih, je pustila posledice tudi na področju športa, predvsem lansko leto, ko je bil 

lockdown, ko otroci v šole niso hodili, se je to precej poznalo. Zato smo dali narediti analizo športno vzgojnih 

kartonov, kar nas je po eni strani razveselil rezultat, da so kranjski otroci oziroma otroci kranjskih osnovnih šol 

nad slovenskim povprečjem, vsekakor bo pa treba na tem še delati, da se jih v športu maksimalno tudi obdrži. 

Želimo tudi hišo športa Triglav, korake naprej premakniti, z določitvijo vsebine in pa programov in v kolikor bo 

možno oziroma v kolikor bo v naši moči, sodelovati pri formiranju regijskih centrov za posamezne panoge 

oziroma državnega centra, v kolikor bo šlo. Zdaj za razpis za prihodnje leto, ki bo objavljen, načrtovano oziroma 

že rezerviran prostor v uradnem listu s 03.12, torej prihodnji petek. Ponovno rok za oddajo vlog je en mesec, na 

razpisu bilo razdeljenih slabih 80 tisoč evrov predvidoma, od tega slabih 500 tisoč evrov za športne programe, 

nekaj manj kot 240 tisoč evrov za občinske panožne šole oziroma z drugimi besedami za trenerje, za financiranje 

trenerjev in pa nekaj manj kot 40 tisoč evrov za športne prireditve. Na kratko, sam letni program športa je daljši, 

verjamem, da ste si ga prebrali. Sam sklep pa tudi poznate, da torej da se sprejme letni program športa za 

prihodnje leto. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Tanja. Gremo na razpravo. Ne? Ja, Lea, prosim.  

 



LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo, se slišimo? Ok. Sem podrobno pregledala letni plan, letni plan športa, tako da bi imela nekaj 

vprašanj za Tanjo, in sicer v točki 4, pri prioritetah je zapisana vzpostavitev mentorske službe za mlade trenerje, 

bi prvo prosila, če mi lahko odgovoriš, kaj ste s tem mislili in če ima kakšno posledico finančno to tudi?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Kar se trenerjev tiče, že obstajajo redni mesečni sestanki oziroma koordinacije z njimi, trenutno financiramo 14 

trenerjev, smo si želeli izboljšati oziroma v sam osnutek proračuna vključiti še več sredstev za to, da bi lahko 

podprli še več trenerjev, ker tudi naše sofinanciranje trenerjev torej kadra za vrhunski šport pokaže tudi potem 

rezultate na lokalnem nivoju, ki so temu primerno boljši., ampak glede na sam proračun, več kot to, da smo 

obstoječi nivo obdržali, torej financiranja 14 trenerjev, ni šlo. Vmes je malo prekinilo, ne vem če sem vse slišala, 

je bilo vprašanje še na nekaj drugega.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Ne, nisem spraševala, glede financiranja trenerjev, ampak v točki 4 pod prioritetami, je zapisano vzpostavitev 

mentorske službe za mlade trenerje. Kaj je s tem mišljeno in ali ima finančne posledice?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Finančnih posledic nima, kot sem rekla, redne mesečne koordinacije z njimi so, ker pa želimo te trenerje, ki jih 

mi financiramo v veliki ali pa v večji možni meri uporabiti tudi za prisotnost recimo kot športnega pedagoga v 

prvi triadi, kot tudi v programu, da vsak otrok do 12 leta pozna 20 športnih panog in pri podobnih programih, ki 

jih izvaja Zavod za šport oziroma so prisotni v šolah, pa želimo z mentorstvom spodbuditi, da bi v večji meri te 

trenerje vključevali, vendar finančnih posledic za proračun to nima. Torej toliko kot trenerske plače, to plačamo, 

samo bolj aktivno jih želimo vključiti v druge programe.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Ok, hvala. Samo za to me je zanimalo, ker sem sama tudi mentorica mnogim učiteljem in trenerjem, ki naredijo 

usposabljanje, tako da samo zato me je zanimalo, ker pri nas, na mojem področju je tako, da ko naredijo 

usposabljanje in opravijo vse in teoretični in praktični izpit za ali učitelja ali trenerje, jim morajo z mentorjem 

delati naprej, tako da kar se tega tiče mentorstvo je, zato me je zanimalo, če je kakšna finančna posledica. Ok, 

zdaj bi podala samo par ne predlogov, ampak svojih mnenj glede na letni program športa, predvsem bi pohvalila 

in podala svoje mnenje glede programa, da vsi otroci do 12 leta spoznajo 25 športnih panog, zakaj se meni to zdi 

zelo pomembno, je, da ne samo, da na ta način lahko najdemo določene talente pri otrocih in jih pravilno 

usmerimo, ker kdor se malo spozna na te trenerske vode, ve, da do 12 leta se z otroci vedno dela vse preko igre 

in takrat jim moramo mi predstaviti preko igre, koliko so zadeve super in na ta način tudi vidimo, kdo je za kakšen 

šport. Sama sem sodelovala tudi preko smučarske zveze, ko smo kandidirali, ko smo se prijavili na razpis pri 

Fundaciji za šport in smo v okviru programa za šole iskali na način, da ko so imeli otroci pozimi zimski športni dan 

in so se odločili za tek na smučeh, smo mi poslali svoje trenerje, bolj je bil poudarek, prošnja, da to delajo trenerji 

in klubov, da tudi te otroke iz določene regije, ki prihajajo, spodbudijo in mogoče povabijo v klub, da na ta način 

mi širimo ta naš krog, pridobimo več otrok, smo tudi delali na ta način, da smo jim predstavili tek na smučeh, 

dobili nove člane v klube in iskali nove talente na ta način. Kar se teh razpisov tiče, tudi kar se tiče trenerjev. Za 

same trenerje težko dobimo določene sredstva, ampak določeni klubi, predvsem pa v tem primeru športna 

zveza, lahko kandidira na marsikaterem razpisu, se prijavi na marsikateri razpis, in iz tega dobi določena sredstva 

za širjenje teh programov oziroma izvajanje teh programov. Tako da tukaj se mi res zdi ta program otroci do 12 

let, da poznajo 25 športih panog, zelo zelo, ga moram pohvaliti. Ker tudi moramo nekaj vedeti, mi ne bomo dobili 

ven same vrhunske športne, ampak če bodo otroci spoznali različne športe, ne samo spoznali, ampak tudi dlje 

časa delali na nekem športu, da bodo res se ga naučili, je to tudi za prihodnost v redu, se pravi, tudi po 20,30 

letu, ko greš ti na rekreacijo, imaš možnost različnih športov, se ukvarja z različnimi športi in skrbeti za svoje 

zdrave. Moje mnenje, kot sem že lansko leto povedala, je, mi moramo delati na mladih in subvencionirat, 

pomagat finančno, moramo predvsem v obdobju pubertete, ker tam nam največ športnikov lahko konča svoje 

kariero. Za člane, reprezentante poskrbi država. Oni imajo, ali so zaposleni, reprezentanca plača od priprav, do 

nastanitev in tako naprej, tako da za njih bi ta del sredstev jaz rajši prerazporedila v mladi, v perspektivne 

reprezentante, perspektivne mlade, pa otroke, kot so narejeni, kot je narejen sam letni program športa. Tako da 



to je prva zadeva taka, upam, da ne bom predolga. Športni pedagog v prvi triadi, sem rekla, da bi te trenerji to 

izvajali, Tanja?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja, tudi trenerji, da bi to izvajali pa podvojili smo sredstva v ta namen, ker do zdaj so bili prisotni po eno uro na 

teden, zdaj si pa želimo, da bi jih vključili za dve uri na teden, z namenom, da še pojačamo športno dejavnost 

otrok.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Ok. Glede na to, da se pričakuje zelo dobro zimo letos in upam, da bo tudi sneg v dolini, sem zasledila tudi v 

programu športa izdelavo smučarsko tekaških prog, moram poudariti, glede na to, da sem pri teh projektih tudi 

lansko leto sodelovala, da je predvsem v lanski sezoni, ko je bilo onemogočeno smučanje in snowboardanje, bil 

res velik bum na področju teka na smučeh, tako da bodite pripravljeni, če bodo pogoji, da se res tekaške proge 

v Kranju z okolico ureja, pa to ne, da se samo enkrat potegne, ker po mojih izkušnjah, kar je bilo potegnjenih 

prog v Kranju, so bile zelo ozke in posledično, kdor z drsalno tehniko teče, je po navadi smučino za klasično 

tehniko so jih kar hitro zrili, je po dveh, treh dnevih je bila proga hitro uničena. To še vedno pogodba z medvoško 

občino, da se ureja proge?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Seveda, še vedno želimo tako ob prvem snegu, prvič, ko bo možno, bomo aktivirali vse naše službe in izvedli tele 

poti, bomo pa na to še posebej pozorni, do zdaj očitno nismo zavedeli, da je za zrcalno tehniko treba širše 

narediti, bomo pozorni na to.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Ne, gre se samo za to, da enkrat, mali ratrak imajo, in ne potegne proge dvakrat, da bi bila širine proge za drsalno 

tehniko dovolj široka in ne moreš drugače kot po smučinah za klasično tehniko vleči, tukaj je problem, če je 

možno, da gre dvakrat čez, če je možno, da ne bomo preveč sredstev v ta namen dajali. Druga zadeva, točka 

6.3.221, je spremljanje pripravljenosti perspektivnih športnikov. Ali gre tukaj za perspektivne reprezentante, ker 

v tem primeru mi ne potrebujemo raznih testiranj, ker za perspektivne reprezentance so izbirne tekme preko 

katerih se uvrščajo oziroma potrjujejo svojo, svoj status perspektivnega reprezentanta, tako da tukaj me samo 

zanima, kaj se točno s tem misli? 6.3.221.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ravno iščem, da se prebijem do tja.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

To je v bistvu, da se bo testiralo perspektivne športnike, v tem smislu se misli perspektivne, ki se vam zdijo 

perspektivne ali perspektivne v smislu, ki so že v perspektivni reprezentanci mladih?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Lahko še enkrat poveš, malo mi prekinja, nisem te dobro slišala?  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Ali se tukaj misli, da – bom kamero uganila, mogoče imam slab signala – ali se tukaj misli perspektivne 

reprezentante ali perspektivne športnike, ki bi se jih izbralo za ta namen testiranj?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

O, joj. To ti pa ne znam povedati, tiste, ki jih bodo športna društva predlagala, ali so že reprezentanti ali ne, ti pa 

ne znam odgovoriti.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Obstajajo perspektivne reprezentance mladih, zato me zanima. Oni res ne rabijo, če gre spet za finančna 

sredstva, tukaj ne potrebujejo testiranj, ker svoje mesto v perspektivni reprezentanci potrjujejo z uvrstitvami 

oziroma izbirnimi tekmami.  



 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Si bom zabeležila pa bom preverila, da bo prav napisano, če je po potrebi tukaj se spremeni.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Kar se … sredstev tiče, bi še enkrat poudarila, športna zveza, Mestna občina Kranj pa Zavod za šport morajo 

sodelovati med sabo, ker ne morejo vsi na razpisih kandidirati na različnih organizacijah, kot so Fundacija za 

šport in razni Olimpijski komiteji in te stvari. Tukaj je treba, mogoče bi jaz predlagala, da lahko tudi ponudim 

svojo pomoč, kar se tiče, kako se prijavljati na te razpise in kdo se kam lahko prijavi, ker vidim, da se velikokrat 

zameša, kdo lahko se kam prijavi in se velikokrat ne prijavijo in ne izrabljajo sredstev, ker se ne prijavljajo na 

razpise in na ta način bi veliko manj bilo, bom rekla, slabe volje, da kdo kaj ni dobil. Resnično je problem. Kot 

gledam finančno, 650 tisoč evrov več se da letos za šport, je težko, eno leto seveda da malo več denarja za 

programe, drugo leto se pregleda investicije, normalno, da je treba vlagati v infrastrukturo. Brez infrastrukture 

ne moremo, to je osnova, da lahko sploh, da se lahko sploh trenira. Tukaj je res težko, jaz ne bi podajala svojega 

mnenja, kaj je prav in kaj ne, ker vidim, da eno leto se daje v programe malo več, drugo leto v infrastrukturo in 

se mi nekako ta ravnovesje, to ravnotežje med tema dvema, temi ponujenimi sredstvi, zdi čisto v redu. Toliko od 

mene zaenkrat. Še to sem hotela reči, Tanja, oprosti. Kot sem že poudarila, je zelo zanimivo mi je ta tematska 

pot na Jošt. Na novo tudi ta Orel še, je zelo fino, da se v te naše hribčke, da se dela na tem, da se tematsko, za 

otroke je to super motivacija, da se tematsko usmeri, tudi mogoče kakšen predlog, da se za male otroke, ne da 

včasih poslušam, pojdi, boš bombonček dobil, da jih motivirajo, da gor pridejo, ampak da se otroke motivira tudi 

na način kakšnih kot skritega zaklada, da tukaj bi jaz Planinsko društvo zraven dala tudi, da bi se naredilo kot 

neka tematska pot, da iščejo kot ali pa slikajo se pri tem, slikajo pri drugi stvari in pridejo do konca, kot neko 

nagradno igro, kot je bila že kolesarska pot narejeno, predlog, da motiviramo mlade, da se skupaj z družinami 

odpravijo in mogoče pridobimo tudi več turistov iz ostalih občin.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

To je bil namen, zato smo, tudi je bilo širše zelo dobro sprejeto, tale kodeks, da so otroci malo motivirani, ko 

spremljajo tele kozolčke, do gor. Planinsko društvo smo aktivno vključili zraven, hvala za predloge, bomo probali 

še naprej razvijati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Lea, drugače pa razvijamo geocaching skupaj na gorenjski regiji, tako da jaz računam, da bomo že 

drugo leto, kar si govorila, iskanje zakladov. Replika, Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi samo Lei Zupan odgovorila, da gre mogoče to za ta testiranja, ki se izvajajo 

na Fakulteti za šport, to pomeni, da nekoga, ki ga prepoznajo za nadarjenega, potem na Fakulteti za šport 

testirajo. Samo toliko, ker jaz mislim, da gre to za ta testiranja, ne vem pa kako je s plačilom teh testiranj. To bi 

bilo vse.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena. Tomaž se je na razpravo prijavil.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Še enkrat hvala za besedo. Ene par idej, ki se mi jih je med debato pojavilo, eno, geocaching poznam, kar je bilo 

omenjeno, ampak za večino stvari ta geocaching ta osnovna brezplačna varianta zelo malo stvari ponuja. Imamo 

kakšno možnost, da vsaj na območju Kranja več teh odprtih teh mest, ki jih ljudje iščejo ali ne? To je ena ideja. 

Druga pa, ali imamo mi mogoče v programu športa kakšen dolgoročnejši plan infrastrukture po celi kranjski regiji, 

ker recimo če je v enem območju ni nogometnega igrišča in je to nogometno igrišče ene pet, šest, sedem, osem 

kilometrov daleč stran, to pomeni, da mali otroci ne bodo mogli hoditi na nogomet, če ga pa postavimo nekje v 

bližini ali pa naredimo en tak plan nogometnih igrišč, košarkarskih igrišč, mogoče tekalnih stez, da imamo načrt 

tega, da vidimo, kam otroci dejansko lahko hodijo, bi mogoče še več teh mladih ljudi pritegnilo pa jim omogočili, 

da dejansko sploh udejstvovanje v teh športih. Ker vem, bazena ne moremo imeti na vsakem vogalu, ampak 



kakšno cenejšo športno infrastrukturo imamo pa lahko, recimo. Imamo to kakšen dolgoročnejši plan ali nimamo? 

To me zanima.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Kar se tiče športne infrastrukture, je tako, kar nekaj nam je uspelo letos pregledati, v kakšnem stanju pa kaj od 

obstoječega imamo. Predvsem si pa želimo to, kar sem prej tudi med uvodnim pojasnilom povzela, pripraviti 

strategijo za naslednje osemletno obdobje, v katerem nameravamo tudi kar se tiče investicij, tudi malo bolj 

podrobno razdelati, z namenom, da dolgoročno razporedimo po prioritetah, kaj je tisto, kar tangirate večje 

število Kranjčanov pa objekt, ki bi ali pa infrastruktura, ki bi za večje število uporabnikov prišla prav oziroma v 

kakšnem obsegu smo zmožni glede na proračun in investicijo v šport še povečati, če bomo zmožni več kot smo 

zagotovili v proračunu za ti dve leti, tako da to je naš plan v strategiji za spomladi, ki bo tudi šla v obravnavo 

mestnemu svetu, bolj podrobno razdelati.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

To je zelo lepo slišati, samo prosim, ne pozabiti na kakšne mikrolokacije, da čim več ljudi lahko obiskuje določene 

objekte.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Tako, to je naš namen oziroma eno izmed poglavij, ki bo obdelano v strategiji.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Super, potem pa kar tako naprej. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Tomaž, za pohvalo. Gremo še naprej. Še kdo? Ne, potem gremo na glasovanje. Letni program športa v 

Mestni občini Kranj. Točka 12. prisotnost, vaša, prosim. 27 trenutno, še kdo? V redu, prosim, če glasujete. Še dva 

prosim, če lahko, 26,27. Hvala lepa. Prosim za rezultat. 26 za. Najlepša hvala, Tanja, najlepša hvala 

razpravljavcem. Gremo naprej, točka 13, se nam je pridružil Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in 

kulturo Kranj, in sicer akcijski načrt zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Kranj. Prosim, Klemen, 

glede na to, da smo to že kar obdelali. 

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Lepo pozdravljeni, se slišimo, da testiram zvok. Dal bom projekcijo, samo trenutek. Tukaj imam problem, ker ne 

poznam programa. Kje se lahko, tukaj spodaj ta monitor priklopim, zdaj samo še… 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Rokico imate tam, zraven imate pa deljenje ekrana, namizja… 

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Aha, samo tukaj nimam tistega, kar želim, želim powerpoint presentation… 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Deljenje namizja morate pritisniti, potem imate pa celoten zaslon, okno, izberite, kaj deliti z drugimi.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

To zdaj iščem, aha, ok.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Potem pa celoten zaslon, ali okno ali zavihek v Chromu, okno verjetno, pa share.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Damo share, zdaj bom dal to, se kaj vidi?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 



Ne.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Aha, poglejte, še enkrat. Čudno, samo trenutek, zdaj pa bi moglo biti? Se opravičujem za tele tehnične težave. 

Takole, evo, zdaj smo tukaj, a ne. Se pravi, še enkrat hvala za vabilo. Potrditev akcijskega načrta je eden od 

korakov pri izvajanju zelene sheme slovenskega turizma. Zdaj da na kratko še enkrat pojasnim, pač v zeleno 

shemo slovenskega turizma smo šli septembra lansko leto, gre za certifikacijsko shemo pod krovno blagovno 

znamko Slovenija Green, združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in 

ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in za izboljšanje trajnostnega delovanja. … Slovenija Green, to 

zeleno delovanje tudi promovira. Nosilec sheme je Slovenska turistična organizacija, akreditiran partner je Zavod 

Tovarna trajnostnega razvoja, njun mednarodni partner je pa Green Destination. Zdaj, mogoče na hitro, 

pridobijo se lahko različni certifikati, ocenjujejo se destinacije, turistični produkti, parki , mogoče tukaj spodaj je 

zanimivost, da destinacij imamo štiri znake, in sicer platinasti, zlati, srebrni, bronasti. Kranj se zaenkrat ponosno 

lasti zlati znak, tako da smo med temi 23 izbranimi. Po prejetju znaka je bilo potrebno narediti tudi dokument, 

en dokument se imenuje zeleni DNK, takle dokument. Potem sprejeti smo mogli tudi akcijski načrt oziroma 

moramo sprejeti akcijski načrt in da ta akcijski načrt potrjuje tudi občinski svet in zato danes sem z vami, po 

sprejetju pa moramo tudi letno poročati, tudi narediti …, in naredijo terenski obisk in je ponovna presoja, ki se 

zgodi najkasneje po 36 mesecih, od pridobitve tega znaka, lahko pa seveda destinacija za to presoja tudi odloči 

prej, če pač nekje oceni, da je toliko napredovala, da je lahko že po presoji dobi višjo oceno in posledično pridobi 

nek recimo temu bolj plemenit znak, zdaj akcijski načrt za to, kar sem danes tu, ga imate tudi pred sabo, najbrž 

ste dobili v prilogi na gradivu, je sestavljen iz šestih poglavij. Prvo poglavje je destinacijski menedžment, drugo 

narava in…, tema okolje in podnebje, četrto kultura in tradicija, peto socialna klima in šesto … podjetij. Zelo šli 

bomo zelo na hitro čez te aktivnosti, tiste, ki so se mi zdele smiselne, bom malo jih izpostavil. Na začetku 

koordinator za trajnostni razvoj turizma je s sklepom župana oktobra postala Tamara Maržič, sodelovanje s 

turističnim sektorjem skrbijo in trženja in razvoj turizem smo izkoristili tudi za sodelovanje z deležniki na področju 

turizma. Naredili smo dve takšni delavnici, v okviru nastajanja strategije in obe sta bili, se mi zdi, zelo kvalitetno 

speljani. Potem recimo 1,8, strategijo razvoja turizma in …, v procesu načrtovanja smo že izvršili z imenovanjem 

zelenega koordinatorja, oblikovanja zelene ekipe, podpisom zelene… in tako naprej. Potem 1.10, načrt 

trajnostnega razvoja turizma. Tu bomo izvajali anketiranja med občani, obiskovalci, turističnim gospodarstvom, 

zbirali pač vnašali bomo podatke v to spletno platformo, zelene sheme slovenskega turizma. Potem 1.12, 

usmerjanje turističnega obiska, zdaj pri nas, bi rekel, ne vem, če je to kje potrebno, mogoče na Joštu, na ostalih 

lokacijah pa želimo mogoče več obiska, tako da akcijski načrt zajema tudi sprejemanje ukrepa za zmanjšanje 

obremenitev na določenih lokacijah, v kolikor je to potrebno. Zdaj, 1.17, komunikacija, pomeni, da stalno tudi 

obveščamo o trajnostnih aktivnostih, pod interno poročanje spada predvsem aktivnost zelene sheme 

slovenskega turizma na občinskem svetu in pri ostalih članih, recimo komisije, da nekje pač predstavljamo te 

naše aktivnosti, tudi letno moramo poročati mestnemu svetu o poteku dela v sklopu teh letnih poročil. Mogoče 

še 1.20, pomembno je tudi javno poročanje. To pomeni, da čez različne javne kanale dobimo čim več teh 

trajnostnih vsebin in pa aktivnosti v naši destinaciji. Če gremo kar na novo področje, narav in pokrajina. Imamo 

eksotične živali in rastline, gre predvsem za odstranjevanje invazivnih vrst, kot so japonski dresnik, veliki jesen, 

recimo na Bobovških jezerih, tudi te tropske želve in podobno. Spremljanje vplivov turizma na naravo zajema 

pripravo načrta sprejemanja obiska na ključnih točkah, kot so recimo kanjon Kokre, če bo enkrat urejen, spet 

recimo Jošt, tudi Udinboršt, in tako naprej, bom kar tole preskočil. Gremo kar na okolje in podnebje, tukaj 

onesnaževanje zraka je pomembno uresničevanje načrtov občine, navedenih v lokalnem energetskem konceptu, 

v sodelovanju z ARSO, da bi se razširila ta mreža opazovalnih točk, se pravi prizadevanje za zmanjšanje izpustov 

do leta 2030, pa spodbujanje uporabe obnovljivih virov. Mogoče taka bolj mirna točka, hrup pa svetlobno 

onesnaževanje. Pri hrupu je pomembno, da imamo znova pripravo novega načrta, se pripravlja nova podlaga s 

to karto hrupa, kjer se bodo še bolj seznanili, kje ima mestna občina Kranj največji problem hrupa, potem pa tudi 

iskanje rešitev, svetlobno onesnaževanje, tudi zelo pomembna poglavje, se pravi, da nekje znižujejo porabo 

energije za razsvetljavo, gremo kar na 3.11, recimo javni prevoz. Tukaj pač izboljšava avtobusnih postajališč za 

gibalno in senzorično ovirane osebe, da prilagodimo, da damo kakšne prikazovalnike prihoda avtobusov, 

aplikacije za informiranje na avtobusnih postajah in tako naprej, tudi boljša dostopnost do železniške postaje, če 

bo nekoč dol, bo dol ostala, tudi avtobusna postaja, če bo nekoč dol. Potem 3.12, potovanja in podnebje. Tukaj 

tudi merjenje ogljičnega odtisa, to je taka, se mi zdi, popularen termin obiskovalcev in pa turistov, ki nočijo v 

Mestni občini Kranj, dati neke ankete ven, kako so pripotovali. Kot zanimivost, bi tukaj povedal, da smo letos 



prvič vzorčno izvedli to ocenjevanje oziroma merjenje ogljičnega odtisa na dogodku Dolga miza, to merjenje je 

dejansko prvo v Sloveniji. Mogoče 3.17, učinkovita raba energije in 3.18 gre za obdelavo podatkov v sodelovanju 

z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske, v okviru sveta trajnostnega energetskega podnebnega načrta. Tudi to 

bomo na koncu te ugotovitve moramo na koncu vključevati v vse te strateške razvojne načrte in to tudi poročati 

na koncu pač tem organom, ki preverjajo našo trajnostno usmeritev. Če grem naprej še, zadnja prosojnica, 

kultura in tradicija. Za ohranjanje mednarodno priznani standard skrbi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Tukaj 

moramo urediti katalog urbane opreme, ravno prej sem bil na enem sestanku, ko smo se tudi pogovarjali o tem, 

kako pač v centru mesta urediti čim bolj to naš izgled, naše mestno jedro, potem 4.3, bi rekel, tudi v tej smeri, 

da v sodelovanju z ZVKD, Gorenjskim muzejem, turističnim gospodarstvom in s pristojnimi inšpekcijskimi 

službami spremljamo tudi vplive turizma in kulture na našo okolico, mogoče tukaj preskočimo. Gremo naprej na 

družbeno klimo, 5.9, recimo destinacija redno na različne načine obvešča o trajnostnem turizmu, tu se povezuje 

s šolami, fakultetami turističnimi društvi pa pojdimo na 5.14, promocija lokalnih izdelkov in storitev. Tudi 

pomembno poglavje, da spodbujamo in analiziramo, in oblikujemo nove produkte, razvijamo… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Klemen, ne gre ti nič naprej… 

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

O joj. Kje pa smo zdaj? Smo… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Potrditev akcijskega načrta zelene sheme… 

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Joj, jaz sem pa, sem tukaj vse dal naprej, niste nič, ne gre naprej.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kar povej naprej.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Joj, škoda, mislim, kaj pa tako recimo, kaj vidite, tukaj tudi nič ni. Ne vem, zakaj noče priklopiti, to res ne vem. 

Ne nadaljuje. O joj. Ok, bom zelo na hitro še to, škoda, da niste videli, ker je projekcija res zanimiva.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Boš poslal vsem po mejlu? 

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Lahko vam dam potem na koncu, da boste projekcijo dobili. Na področju, recimo še na zadnje področje … 

turističnih podjetjih, je pomembno recimo tudi pod 6.2 objava podjetij z zelenim znakom, moramo navdušiti 

celotno turistično gospodarstvo pri pridobivanju zelenih certifikatov, jih je kar nekaj, na tem delu, tudi v okviru 

te zelene sheme, potem mogoče 6.3, raba vode, tudi pomembno, neki pogovori in izobraževanja turističnega 

gospodarstva na področju rabe vode, mogoče zbor določenih podjetij, ki bi lahko spremljali, koliko porabijo na 

ta način in se bi tudi mogoče omejila poraba, potem gremo na 6.6, to je recimo prav tako se pogovarjamo o 

izobraževanju turističnega gospodarstva, rabi energije in toplogrednih plinov, pa recimo ne vem, tudi zgodba 

recimo 6,7, po pravičnem in enakopravnem zaposlovanju bomo na različne načine ozaveščali turistično 

gospodarstvo tudi o pomembnosti dotične teme. Zdaj gremo še na zadnjo točko 6.19, da vas preveč ne 

obremenjujem s tem, pri dostopnosti, to je dostopnost, je predvsem govor o ukrepih za prilagoditev turistične 

ponudbe osebam s posebnimi potrebami, da je dostop do vseh teh večjih turističnih točk nekako dostopen za 

gibalno ovirane in da pač da imajo čim več teh znamenitosti nekje možnost si ogledati. To je načeloma to, hvala 

za pozornost. Mogoče bi na koncu omenil, tudi vprašanja na komisiji za gospodarstvo, turizem in pa kmetijstvo, 

a ne, da načrti nastajajo na podlagi komentarjev in slabših ocen pri točkah, pri prvem tem pridobivanju znaka. 

Se pravi, da vse skupaj je bilo narejeno akcijski načrt v pregled, in odobritev poslano zeleni ekipi. Kaj to pomeni 

zdaj, to, da tudi vi, če ste opazili, niso tu prisotne vse točke, ampak so samo nekatere točke in to so točke, ki so 

bile nekoliko slabše ocenjene, da smo postali pač zlata destinacija in ne platinasta in na podlagi tega smo naredili 



akcijski načrt, kaj moramo še izboljšati, da na koncu čim prej osvojimo ta platinasti znak in se pridružimo edini 

destinaciji, ki ga zaenkrat ima, in to je Bohinj. Še enkrat, hvala za pozornost in se opravičujem za te tehnične 

težave, da niste mogli zraven pri razlagi ogledati prosojnic.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, Klemen, hvala lepa. No, odpiram razpravo. Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Pozdravljeni še enkrat, ta akcijski načrt je zastavljen zelo na široko in odpira zelo pomembne teme zelenega 

turizma. Vsekakor se verjetno vsi tukaj strinjamo, da je potrebno razbremeniti obisk Svetega Jošta, da je treba 

ponuditi neke druge destinacije, ki so prav tako rekreativne in sproščujoče za občane Kranja pa tudi za turiste od 

drugod. Ta teden, ko sem slučajno šla skoz to, bom rekla, promenado pločevine proti Svetem Joštu, sicer jaz sem 

se peljala mimo, ampak dejansko so bile tudi tuje registrske tablice. Se pravi, zelo uspešno smo promovirali, da 

se na Sveti Jošt izplača iti. To moramo vsekakor rešiti, da ponudimo še druge alternative, da se Sveti Jošt čim prej 

razbremenimo. Druga stvar, katero sem pa bolj hotela pravzaprav se, sem se zaradi nje oglasila. Pravzaprav je 

minilo pol leta od takrat, ko je bil pridobljen ta zlati znak Green destination, in me zanima, če je bila narejena 

kakšna taka mini evalvacija pridobitve tega zlatega znaka v Kranju, kaj je pravzaprav to korist za Mestno občino 

Kranj oziroma bolj me zanima, ali različni ponudniki turističnih storitev v Kranju, če so tudi pridobili ta zeleni znak 

oziroma kdo ga je pridobil in kako se promovira to, da bi tudi različni turistični ponudniki pridobili ta znak, to 

vprašanje imam, kaj je rezultat tega, da smo se priključili, da smo pridobili znak, kaj so že tiste prednosti, koristi? 

Hvala.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Ok, hvala lepa za vprašanje, zdaj najbrž, najbolj, da na prvo vprašanje odgovorim, ne samo Sveti Jošt se ve, da je 

pač preobremenjena cona, zato sem ga tudi prej izpostavil, zaenkrat se tudi pač nekaj dela na tem, dela se v 

smeri, da se nekje izboljšajo, bom rekel, ostale točke, ostale destinacijske točke, da tudi nekaj prerazporedimo, 

bom rekel, ta pohod na Jošta. Dejstvo je, da sam Jošt je res tudi izjemen, tudi z gostinsko ponudbo, nenazadnje 

ravno prav visok in je idealen za tak množičen obisk. Se pa zavedamo, da je treba to pač s parkiranjem urediti, 

tudi, da je že nekako turistično degradiran prostor. Zdaj, kar se pa tiče te evalvacije znaka. Dejstvo je, da zaradi 

pridobitve tega znaka mi tudi pridobimo nekaj več točk, pri razpisih, ko kandidiramo na različnih razpisih, recimo 

ministrstva MGRT, pa recimo tudi v okviru razpisov STO, tako da s tem tudi se mislim, da tisto, kar se vloži v znak, 

letno tudi preko razpisov nazaj tudi pridobi, če pogledamo zdaj samo zgolj samo to finančno evalvacijo. Kar se 

pa tiče ostalih znakov, seveda destinacija je en znak, potem so pa še ostali znaki. Mi, da smo lahko pridobili green 

gold destination, smo mogli dobiti tudi en znak namestitvenika. Ta znak si trenutno lasti samo hotel Actum, 

mislim pa, da je tudi Elegance Brdo pristopil k pridobivanju tega znaka, in tudi pri tem mu bomo pomagali, če 

bodo želeli kakršnekoli nasvete. Zdaj, sam Actum v centru mesta, kjer pa že ima ta znak, kot vem, ima tudi najvišje 

trenutno namestitvene cene, sigurno tudi nekaj je na tem, da takšni in drugačni znaki nekaj pripomorejo k višji 

ceni namestitve. Če sem vsaj približno v tej smeri odgovoril. Imamo še izzive, dobiti ostale znake, recimo Green 

Liff je tak v okviru te sheme, ki je za gostince, trenutno bi si ga sigurno lahko privoščil vsaj Krištof na Predosljah, 

ampak za to je potrebno nekaj časa pa seveda bomo tudi mi ga spodbujali k temu, da bi nekoč ta znak imel. Bom 

rekle, zanj, glede  na to, da je lastnik oznake kot trajnostna restavracija v Michelinu, mogoče nima take 

motivacije, se mu ne zdi smiselno izgubljati časa za te znake, ker je presegel to shemo certificiranja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok. Tomaž.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Hvala še enkrat. Dejansko tale Jošt je kar zelo oblegan kraj pa tudi v nedeljo sem šel, dejansko do Planice pa na 

vrh gor pa prek Križne in povsod je bilo mnogo ljudi, dejansko ni bilo prostega parkirnega mesta od vznožja Jošta 

do konca Planice, verjetno zato, ker je bila dol megla, zgoraj pa sonce in ja. Bi pa imel tukaj, sem tudi videl napisan 

zelo dobro strategijo, ta lokalni ponudniki. Tukaj mogoče moramo tudi v okviru tega ne bi bilo slabo razmisliti o 

kakšni listi vseh teh lokalnih ponudnikov, kmetij imamo veliko po Kranjski občini in pa potem tudi primerne 

kolesarske povezave do njih, če se gremo kakšno eko bio varianto in pa ekološko osveščeno, bi bilo zelo dobro 



imeti en zemljevid, kolesarskih poti s ponudniki teh domačih izdelkov, ki jih ponujamo v naši občini. Samo kot 

ideja.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Odgovorim na to idejo. Še enkrat, kar se tiče Jošta, smo že prej povedali tisto, kar je, botruje tudi te covid razmere 

pa nizka oblačnost in tako naprej, je sigurno bil ta obisk ta vikend abnormalen, tukaj nimamo kaj. Kar se tiče 

lokalnih ponudnikov, pa tudi moram povedati, da delamo na tem, da bo destinacija dobil tudi eno tako blagovno 

znamko, gastronomsko blagovno znamko, s katero se bo ponašala potem nekje po Sloveniji. Upam, da bomo 

zbrali kar nekaj takih zanimivih lokalnih ponudnikov, ki jih bomo lahko v okviru te naše blagovne znamke 

izpostavili. Tako da delamo na tem, da bo nekje upam, da v roku pol leta tudi Kranj nekje izpostavljen s svojo 

lastno blagovno znamko, kot ima Škofja Loka Dedek in babica, kot ima recimo Radovljica Okusi radolce, in ostale 

destinacije. Nas pa tukaj čaka še kar veliko dela, ni tako enostavno razviti kolektivno blagovno znamko, razvijamo 

jo s posebno komisijo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Klemen, hvala obema razpravljavcema. Ima še kdo? Ne. Potem smo pred tem… 

 

GOVOREČA 

Robert Nograšek se je prijavil.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (mestni svetnik) 

…in vsi ostali. Že stokrat smo rekli, da bomo enkrat razpravljali o tem, da bi klanec, ki je spodaj krožišče, da bi 

naredili en kolo, da bi bil to en znak, da smo v Kranju kolesarsko mesto, samo to vprašanje dam.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Jaz odgovorim, lahko? Kar se tiče kolesa na tem prvem otoku, se pravi pod Jelenovim klancem, je tudi problem 

ZVKD, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ne želi kolesa. Tako so nas pač preusmerili na druge lokacije, ki 

pa bi bile mogoče za to bolj smiselne. Tukaj se poraja to vprašanje, ali bi sicer to ni res tako več zame vprašanja, 

ampak bolj za ostale, ki se ukvarjajo s športom in urbanizmom Kranja, ampak vem pa, ker sem sodeloval v 

pogovoru, da je potem tudi malo nerodno, če bomo izpostavili samo ne šport, tudi nekje je želja po izpostavitvi 

vseh športov, ki nekaj veljajo v Mestni občini Kranj in da bi neko krožišče bilo namenjeno vsem športom, ki pač, 

po katerih je Kranj znan.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Bojan, prosim.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Pridružujem se Robertu, že sam sem zadnjič podal željo, da bi se …, pa to ni. Imamo častnega 

občana kolesarja, Kranj je kolesarsko mesto, ena najstarejših dirk v Sloveniji in ena najstarejših športnih 

prireditev v Kranju in da ZVKD nekaj govori, kje pa je bil, ko smo postavljali tamle bit coin pred sodiščem, da bi 

pa v Kranju, so se vse kolesarske dirke dobivale pod Jelenovim klanom oziroma na Jelenovem klancu. In Jelenov 

klanec je sinonim za kranjske dirke, katerekoli kolesarjev v zgodovini, vprašajte kolesarje s področja bivše 

Jugoslavije ali pa Evrope, vsi, ki so kdaj kolesarili v Kranju, poznajo Jelenov klanec. Pojdite gledati, koliko je bilo 

obiskovalcev. Če kdaj, si Kranj zasluži letos, ker bo tudi ta tour v Kranju in še kaj bi se našlo na to zadevo in dajmo 

prosim strniti glave, dajmo zbrati ta denar, da se ta spomenik naredi. …, keri pa so še v Kranju, da bi mogli imeti 

kaj zraven. To je lapanje v prazno, naredimo to, ostali športi naj se pa brigajo zase. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Bojan. Bomo videli, kot vidim, tudi Marko posluša. Gremo naprej, Lea se je spet prijavila. Lea. Lea?  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Moram dvakrat zadihati po teli razpravi od Bojana. Podpiram predlog gospoda Nograška in tudi 

Bojana. To je dogodek v Kranju, ki je res eden izmed med najbolj obiskanimi, tako da definitvno podpiram ta 



predlog glede kolesa. Ne vem, kaj je mislil predsednik, direktor, ne moreš dati na en krožno križišče več športov. 

Mesto je pravo, tako da definitivno ta predlog podpiram, bomo imeli še kaj več krožnih križišč za kaj drugega.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Lea. Še kdo. To smo zapisali. Gremo potem na glasovanje. Vaša prisotnost, prosim.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Še Marko Čehovin se je javil… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kje pa je? A, Marko, prosim. Saj sem rekel, da je poslušal. Marko, ja… 

  

MARKO ČEHOVIN  

Ja, pozdravljeni. A se slišimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, se, se.  

 

MARKO ČEHOVIN  

Ja, glede, saj Klemen je sicer že kar nekaj povedal, no. Mi smo res imeli debate z Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine. Bila je pobuda s strani podžupana Nograška za ta rondo in kar nekaj je bilo debate še v sami upravi 

opravljene na to temo. In tu smo s strani ZVKD več opcij dali na mizo. Oni so rekli, zaradi tega, ker gre za zaščiteno 

območje mestnega jedra in za tak poseg je potrebno soglasje ZVKD-ja. To je treba reči. Oni vidijo to kot neko 

vhodno mesto v mesto Kranj in zdaj že v preteklosti je bila, je bil ta rondo, nek savski prod je gor, se pravi kamenje 

iz struge reke Save je zdaj tam zabetonirano, ampak mi smo jim potem rekli, kaj mislijo o tem, da bi se neka 

silhueta kolesarja dala in je bilo precej negativen odziv. Je bilo pa tudi več pobud glede tega. Eden od predlogov 

je bil tudi, da bi dali kovan grb kranjskega orla, potem so bile tudi pobude, da bi dali mogoče od, s strani 

Gorenjskih elektrarn je bila, da bi dali škodin agregat, ampak najboljša varianta se je ZVKD zdela, da bi dali neko 

mestotvorno zadevo, se pravi, najbolj so bili naklonjeni orlu, kovanemu orlu, ali pa kakršni koli drugi upodobitvi 

mesta Kranja. Ker tam je zgodovinsko bilo vhod v mesto. Ja, to debato smo na upravi potem nadaljevali in bila 

je tudi pozicija, da imamo v Kranju premalo rondojev, da bi vzpostavili vse športe, in da ker se Kranj, ker Kranj je 

mesto športa – konec koncev imamo zelo veliko tudi športne infrastrukture in zelo veliko znanih športnikov je 

šla debata v smer, da bi neko, posvetili rondo, neko skulpturo dali posvečeno vsem športom, tistim športom, 

kjer je Kranj doslej nekaj dosegel, samo da je bilo evidentiranih nekih 10 različnih disciplin in neka silhueta in nek 

osnutek je trenutno že pripravljen. Zdaj, če bi pa želeli tudi na to temo kakšno širšo debato pa mogoče lahko 

župan tudi predlaga na kakšni izmed naslednjih sej. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Marko. Bojan se je javil, Bojan, prosim.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za debato. Ko tole poslušam, seveda, … rešitve…, če ZVKD nekaj rekel, ni pa dal nekega mnenja. Če je želja 

mestnega sveta taka, imate tudi, da greste s tem naprej. Zdaj pa vi nekaj delate, ali je želja mestnega sveta. Tukaj 

smo se trije javili, jaz bi prosil, če se to da na glasovanje, da se gre s tem spomenikom naprej ali pa ne…, drugače 

pa zdaj sami delate en rondon športa pa ene silhuete pa ne vem kaj, ki je na enem zeljniku zraslo, ampak 

vprašanje, če je to želja svetnic in svetnikov. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala. Bojan, Janez, Jani, prosim. Jani, mikrofon. Jani, ne slišimo.  

 

JANEZ ČERNE (mestni svetnik) 

Ja. Javljam se, ker želim replicirati, da je točka akcijski načrt Zelena shema slovenskega turizma, ne pa rondoji v 

Mestni občini Kranj. Prosim, če se držimo teme, pa gremo s tem pod točko razno, če že.    

 



MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Jani. Ok, še kdo kaj na temo zelene sheme slovenskega turizma. Ne. Hvala. Potem gremo kar na 

glasovanje. Bi prosil vašo prisotnost. 26, trenutno, še kdo? Ne, torej potem 27, prosim, če glasujete. Prosim za 

rezultat, 27 za, nihče proti. Najlepša hvala. Gremo zdaj na 14 točko, in sicer Zhangjiakou. Katja, prosim.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Ja, Katja Struc, lepo pozdravljeni. Jaz se trudim deliti namizje pa ne vem, zakaj ne gre, pa bi prosila Mileno, če 

lahko pomaga, vidite?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ne.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Ne vem, zakaj ne gre. Mi ne pokaže možnosti, samo majčkeno. Milena, mi lahko prosim pomagaš?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ja, jaz sem delila svoje pa mi ni, meni ni delalo, ne vem. Majčkeno še, en trenutek. Ni mi jasno… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kaj pa imamo tam?  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Imamo prezentacijo pripravljeno s podatki in pa tudi videoposnetki iz mesta… 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ni mi jasno, zakaj mi ne pokaže, kaj imam odprto…, pa imam odprto, prej je pa delalo.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Ta gospod je z nami na liniji, če ne bomo ustno, žal, jaz bi vam rada pokazala, ker je čisto drugo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, daj, da ne bomo predolgi.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Skratka, mestna uprava, Katja Struc, lepo pozdravljeni. Zdaj mislim, da je uspelo, Milena, samo če daš na tale 

znakec na veliko, da bomo videli. Vidite zdaj prezentacijo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Vidimo.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Ok, mestna uprava mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlaga pobratenje s kitajskim mestom Zhangjiakou, 

to je prvo mesto iz druge celine, hkrati pa tudi prvo azijsko v procesu pobratenja. Komisija za medobčinsko pa 

mednarodno sodelovanje je zadevo podprla. Gre pa, če bo šlo tako naprej, Milena, en slajd naprej, gre za 4,7 

milijonsko mesto, ki je severozahodno od Pekinga, v provinci Hubei. To mesto bo februarja 2022 prizorišče 

olimpijskih iger, marca 2022 pa tudi prizorišče paraolimpijskih iger. Mi smo pripravili tudi videoposnetek oziroma 

oni so nam ga poslali, ki zelo lepo predstavi mesto, pa je Milena, na slajdu tri, če bo šlo. Na slajd tri daš pa potem 

na tole, da gre na prezentacijo in zavrtiš. Mi tukaj vidimo možnost sodelovanja s tem mestom, v ospredju je 

šport, področje…, področje, ki ste jo prejeli tudi med gradivom. V Zhangjiakou se bodo predstavljale 

reprezentance v smučarskih skokih, biatlonu, nordijskih disciplinah, deskanju na snegu in pa smučanju prostega 

sloga. … najsodobnejši infrastrukturi na svetu, trenutno, tako da tudi o tej infrastrukturi imamo posnetek, ki vam 

bi ga radi pokazali, ampak očitno zaradi tehničnih težav, če se bo rešilo, pač do konca predstavitve, lahko pa vam 

tudi pošljemo prek Wetransferja. Zdaj, gre za to, da tukaj je tudi… 

 



MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

A zdaj je?  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Ne, videoposnetka ne vidimo, vidimo samo slajd. V glavnem infrastruktura, ta, ki jo bodo oni izgradili oziroma so 

jo že izgradili, za olimpijske igre bo ostala, potem pa recimo gre za vzajemno korist, dejansko znanje…, bo 

koristno pri nadaljnji uporabi. Tukaj gre za razne izkušnje znanj, izkušenj, izmenjavo znanj, izkušenj pa tudi na 

drugi strani neki pogoji za naše športnike, da se mi lahko tudi z njim dogovarjamo oziroma najdemo možnosti. 

Leta 2019 je že bila podpisana s tem mestom… 

 

MILENA 

A zdaj se vidi?  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Ne, video se ne vidi, leta 2019 smo že podpisali oziroma pismo o nameri za prijateljstvo, zdaj bi pa radi to 

sodelovanje okrepili. Ostale aktivnosti so bile glede na situacijo s Covidom izjemno omejene, dopisovanja, z 

njihove strani je prišlo v letu 2020 vabilo na obisk, ki pa je zaradi Corone odpadlo. Septembra je bilo z njihove 

strani izvedeno online srečanje, na katerem so se predstavila njihova pobratena mesta oziroma, s katerimi 

imamo … in takrat je župan predstavil Kranj. Vzporedno so povabili v okviru te konference, da so se naša podjetja 

pripravljala v sosednji online sobi, zdaj pa listina o pobratenju je vsebinsko z njimi že usklajena, podpis listine bo 

pa predvidoma potekal v živo po spletu. To je na žalost, video bi zelo lep prikaz vam dal v sliki, ampak glede na 

tehnične težave pač samo ustno. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Gremo razprava. Ne? Potem gremo na sprejem teh dveh sklepov pod točko 14. Vašo prisotnost 

bi prosil. 26 trenutno, še kdo, 27. prosim, če glasujete. 28, še kdo? 28, hvala lepa. 27 za, eden proti. Najlepša 

hvala. No, in zdaj gremo še na zadnjo točko, in sicer vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta. 

Prosim za prijave. Začnemo s Sandro, Sandra, prosim.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Živjo še enkrat. Jaz imam dve vprašanji kratki. Kako je s čiščenjem listja na območju Planine? Pločniki in parkirišča 

so polni listja in ljudje res lahko padejo, se poškodujejo in tako dalje? Drugo vprašanje, ob stolpnicah, na cesti 

smo pridobili nekaj novih parkirišč, za kar so stanovalci blokov zelo veseli, ampak jih vseeno zanima, ali se bo 

ograja postavila nazaj, ker ob parkirišče, zdaj, ko so parkirišča, je bila ograja in zdaj imajo problem, ker otroci se 

vseeno še vedno igrajo pred stolpnicami in lahko zletijo na cesto. To je to. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Marko, boš kar takoj odgovoril? Marko? No, daj.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, halo? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

No, daj.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, se opravičujem, sem bil ravno na telefonu. A mi lahko še enkrat zastavi se vprašanje?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najprej imamo listje po Planini naj se ne bi grabilo, pospravljalo, kako je s tem?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ne, drugače se, lahko pa da je pač prišlo do kakšnega vetra in je zaradi tega zamik. Drugače pa to stalno Komunala 

dela.    



 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Jaz se opravičujem, ampak ni videti, da je zrihtano, sicer se grabi…,  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Kje pa, a imate kakšno specifično lokacijo mogoče? 

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Ulica Janeza Puharja, to parkirišče, na primer, parkirišče med Janeza Puharja in Tončka Dežmana, samo parkirišče 

je problematično in pa pločniki. Kar se tiče travnika, je zrihtan, da je na kupih listje, kar se tiče parkirišča, pa ne.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Lahko, da je tisto parkirišče, zdaj ne vem točno, se pravi, moram pogledati, pa bomo dali pisne odgovore, jaz 

bom pa Komunali to tudi javil.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Hvala.  

  

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Lahko pa da ni v občinski lasti, ampak lejte, moram preveriti. Hvala.  

  

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še drugo Sandra, glede parkirišč.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Parkirišča pri stolpnicah, prej so imeli ograjo ob tem pločniku oziroma ob cesti, tega pa zdaj nimajo več. Sicer so 

zadovoljni s parkirišči, ampak bolj jih zanima, kaj je zdaj s to ograjo, bo prišla nazaj zaradi otrok jih malo skrbi, da 

ne bi bilo kakšnih težav. Na cesti ob stolpnicah so zdaj nova parkirišča, to je Cesta Prvega maja 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Cesta Prvega maja, Marko… 

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, ja, ok. Ne, ograja se ne predvideva, da se jo tam da. Ne vidimo tudi neke posebne potrebe, ker je, najprej je, 

zdaj… Situacija je taka kot malo tudi naprej ob Cesti 1. maja, če se gre proti centru mesta. Se pravi, parkirišča,  

kjer smo dodali še dodatno varnostno pol metra širino, potem je zelena površina, ki je mislim da 2 metra še 

vedno ostalo površine in pa mešana površina, kolesarski pas, pa še pločnik, ne. Tako da tam je 5, 6 metrov in se 

ne predvideva, da bi se dalo ograjo.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Če bi stanovalci zaprosili za ograjo, bi to šlo ali vseeno ne?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, bi preučili, no, ampak naj utemeljijo, pa naj napišejo nam razloge zakaj, ker mi jih nismo videli, no, da bi bilo. 

Hvala.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

V redu, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala obema, dajte, Marko, ne zdaj telefonov dvigovat. Gremo naprej, naslednji je Bojan Homan, replika.  



 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Jaz se pridružujem Sandri in nisem zadovoljen z odgovorom gospoda Čehovina. Listja je 

ogromno…, ni pomeden ne pograbljen. Ko greste čez Planino pa po celem Kranju, tako veliko slikate… in jesen 

je tukaj, prosim, da se naredi. Zdaj je že bila slana, listje…, ali ni naše ali ni naše, če je listje na tleh, je za pomest, 

pa konc besede. Ne pa, bomo preučili pa ne vem kaj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Gremo naprej razprava, Albin, prosim.  

 

ALBIN TRAVEN (mestni svetnik) 

Pozdravljeni, se slišmo? Ok. Imam, dajem pobudo za izredno in v prihodnje večkratno čiščenje asfaltirane 

kolesarske povezave, ki poteka od glavni cesti Kranj Naklo in odcep preko Polja in avtocestnega nadvoza nad 

Kokrico. Te kolesarsko sprehajalne povezave so za Kranj ob lepem vremenu ključnega pomena za sprehod, tek, 

kolesarjenje, rolkanje in ostale dovoljene dejavnosti. Žal so te povezave, predvsem v jesenskem in 

spomladanskem času zaradi del na kmetijskih zemljiščih in posledično zamazanosti praktično neuporabne. 

Trenutno je predvsem na odseku asfaltirane povezave preko avtoceste, preko nadvoza nad Kokrico toliko blata 

in peska, da se občani temu deli izogibajo, praktično ni videti asfalta, tudi čutiti ga ni. Slabš kot makadamska 

cesta. Pozivam ustrezno občinsko službo, da posreduje pri komunali, da nemudoma očisti tudi v zimskem času 

za občane zelo pomembne povezave. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Marko, imaš kaj za pripomniti?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ne, bom sporočil naprej, hvala lepa za informacijo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, Albin. Gremo naprej, Jože, dvakrat si. Verjetno samo enkrat dosti.  

 

JOŽEF ROZMAN (mestni svetnik) 

Ja, samo enkrat. Se opravičujem. Stanovalci Ulice 31 divizije so me zaprosili, da posredujem pač tole aprila leta 

2020 je bila Ulica 31. divizije na novo preplaščena. Pred tem bi morali urediti vodovod, ki je še iz leta 1963 in je 

cev že zelo razžrta in že do preplastitve so morali kopati več kot štirikrat na različnih mestih, da so odpravili 

napako. V letošnjem letu se je zopet pojavila okvarila, spet na drugem koncu in se ponovno koplje, da se odpravi 

napako. Stanovalci začetnega dela Ulice 31. divizije sprašujejo, kdaj bo občina sprostila sredstva za popravilo 

vodovoda, ker je tudi cev glede na večjo porabo premajhna. Obenem pa bi tudi izpostavili še dovodno napeljavo 

elektriko, ki bi jo bilo istočasno med sanacijo vodovoda treba menjati, ker ne dosega več standarda, ki se sedaj 

uporablja pri novih napeljavah. Na ulici ne more noben priklopiti na to omrežje toplotne črpalke ali narediti 

polnilnice za polnjenje električnega avtomobila. Opozarjajo še na to, da so se obrnili na direktorja, na šefa za 

ceste na občini, ne vem, kdo bi to bil in do danes niso dobili povratnega klica, da bi se stvari se urejale. Če se da 

pisno odgovor. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, bomo dali pisno. Naslednji je Tomaž.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Še enkrat hvala za besedo, zdaj bo treba tudi temu MediaInteractive prijaviti en bug, ki ga imajo notri, ker sem 

že drug prijavil, pa se me ni videlo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

To je res, zato sem jaz gledal.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 



Samo dve stvari bi imel. Ena stvar je, me zanima, ali se kaj dogaja glede pločnika pa kolesarske steze od Save 

naprej proti Škofji Loki, tukaj mimo Bitenj, Žabnice, ker v zadnjem času opažamo zelo veliko pešcev in kolesarjev, 

ki hodijo po tej cesti, plus zelo problematičen je tisti uvoz, izvoz, takoj od Save, ki se pelje pa ljudje desno notri, 

zavijajo, seveda ta cesta tam je verjetno občinska, ker se ne sme na državno priključiti in je zelo veliko lukenj in 

vsi ljudje nagonsko zabremzajo, da je skoraj kakšnemu drugemu v rit priletiš? To je ena stvar, če se kaj dogaja 

glede tega, kolesarska steza, pločnik pa mogoče ta cesta. Druga stvar je pa, ki sem jo opazil, je pa tale most 

obvoznica, ki se pripeljemo dol do Savskega otoka, ki smo ga štiri leta nazaj postavili in prenovili, se mi zdi, da 

tam dol na tistem mestu, ko je bil že prej nagrbančen pa zaradi česar, smo ga popravljali, že spet zelo poškodovan 

oziroma nagrbančen. Ali se to da kakšen ogled narediti pa mogoče to spada še v garancijo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Marko bo za oba dva govoril. Za prvega sva bila v ponedeljek gor, v Žabnici, bo dal pravi odgovor Marko.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, zdaj, isto smo rekli tudi na svetu KS Žabnica z Županom. Naslednje leto načrtujemo projektiranje celotne trase 

v dolžini okrog 3 km, od nekje rondoja Bitnje. Zdaj, zakaj do tam, zaradi tega, ker je skoraj do rondoja že 

sprojektirano v okviru projekta Diamant, ki je trenutno v obravnavi na DRSI-ju, se pravi do Žabnice. Tam je, 

nameravamo projektirati pločnik na eni strani in pa na drugi strani, tam proti Polju dvosmerno kolesarsko z 

zelenim pasom. Z DRSI se pa tudi dogovarjamo, zdaj decembra pridejo tudi na obisk, si bomo verjetno tudi še na 

terenu ogledali določen del trase. Dogovarjamo se, da bi prestavili državno kolesarsko omrežje, ki zdaj poteka 

po polju, po cesti ob železnici, oziroma po kolesarski poti ob železnici na to novo traso, ki jo nameravamo 

sprojektirati drugo leto, potem pa upajmo, da bomo dobili sredstva za sofinanciranje projekta in da bi lahko tudi 

čim prej potem po fazah ta projekt izvedli.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Kaj pa druga stvar?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, druga, obvoznica – most Savski otok, a to gre za to Ljubljansko cesto, se pravi, ki pride do Majdičevega mlina, 

o katerem smo na prejšnji seji? 

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Ta most nad tem centrom, ki je, nad Bufom… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

To je državna cesta, Marko, to… 

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, to je državna cesta. Mi smo opozorili že parkrat, da niso bila dela izvedena v skladu s standardi, tudi ene par 

pritožb smo že dobili s strani občanov, in jaz upam, da bo država sanirala to. Jim bomo pa še enkrat, bomo 

preveril, no, kje je zadeva, ampak vem damo jim že parkrat posredovali.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Ker tudi na krožišču imamo slabe izkušnje s tem, tisti robniki so non stop poškodovani pa praktično ven letijo, 

ampak se DRI, upravljavec, zelo redko to stvar popravlja, samo v opozorilo, da ne bo prišlo do neželene škode. 

Hvala lepa za vse odgovore.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa tudi Tomažu. Gremo naprej, Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. No, zdaj če smo že ravno pri mostu, pa če je že Marko začel s tem, kaj je a novega čez ta most 

čez Savo, kjer so te zapore?  

 



MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, nič. Mi smo, ravno s podžupanom sva imela komunikacijo glede tega. Še enkrat smo preverili, kaj je ugotovilo 

tehnično poročilo. Čakte, lahko tudi preberem… 

  

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ne, saj, Marko, a veste kaj, dajte vi meni kar pismen odgovor, saj ni treba zdajle brati.   

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, ok.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Bi se pa samo še navezala na eno zadevo, no, so me zdajle ene trije ali štirje so mi rekli, glede tega semaforja v 

Struževem, novega. Zdaj, ne vem, kdo je to pač takrat, kdo je dal to idejo, da se naredi semafor, ker smiselno bi 

bilo tam narediti krožišče. Prvič, umiriš promet, drugič, je bolj tekoč promet, ker ta semafor v Struževem menda 

povzroča same težave in zastoje. Če pa menda, da naletiš še v času malice, ko hodijo tam čez cesto v Lidl dijaki 

iz šolskega centra, a ne, je pa zastoj še večji. Tako da, sicer vem, da pač zdaj je, ta zadeva je narejena, da bo to 

težko kar koli popravljati, ampak mogoče za kje drugje, da se pač teh semaforiziranih križišč ne lotevamo več, 

oziroma, da se pač pokaže, da je rondo veliko boljša zadeva in ta in tekoč promet in tako naprej. Kar je pa mogoče 

dobro, a ne, je pa to, da je pa menda edini semafor v Kranju, ki dela tudi ponoči, no. Samo toliko.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, mogoče, če jaz zelo na hitro, potem pa me bo dopolnil še Janez iz okolja in prostora, ki se je to umeščalo. Jaz 

sem imel, sem imel podobno stališče na začetku kot vi, no, potem sem bil pa seznanjen, da je premalo prostora 

za umeščanje rondoja. Tam vem da so imeli kolegi iz oddelka za projekte kar precejšnje težave pri zadostni širini. 

Že zdaj, kljub temu, se pravi predvsem pri tam eni stavbi, ki je neposredno na križišču, kjer se je želelo pridobiti 

nekaj dodatnih metrov za pločnik pa mislim da zadeva ni bila najbolj uspešna. To je bil glavni problem, drug pa, 

da je že serija semaforiziranih križišč in v takih primerih je nekako praksa prometna, da se povezuje s 

semaforiziranimi križišči. Mogoče me še Janez kaj dopolni.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Janez, si? Janez? Ja, se, ajde.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, pozdravljeni. Kot je povedal, Marko je kar… ta rešitev, ki je danes, je v bistvu začasna rešitev. Mi na, do 

direkcije bomo, zahtevamo, ne s projektno nalogo, ki je v pripravi, da bi se ta cesta uredila kot štiripasovnica. 

Zdaj, glede na količino prometa je izračunano, da bi štiripasovnica bila že upravičena s strani Naklega. Kar se tiče 

pa tega križišča je pa točno to, ni mogoče umestiti, ker bi na nivoju (manjka beseda) to postalo (manjka beseda) 

in neizvedljivi priključki. (manjka beseda) pa križišče pa tako blizu ne gresta skupaj, ne, po domače rečeno. Zdaj, 

(manjka beseda) seveda veseli, da lahko varno pridejo ven, prehajajo (manjka beseda). Ljudje, ki se vozijo iz 

gornje Gorenjske pa imajo težave (manjka beseda) večkrat tlele (manjka beseda) namesto na Kranj zahod dol tle 

na Kranj vzhod je gužva (manjka beseda) in na Kranju zahod (manjka beseda) do zdaj (manjka beseda) normalno 

pripeljal v mesto, hitreje kot pa na Kranj vzhod. Tako da mislim da ni tako hudo, kakor se mogoče (manjka 

beseda) rush hours relativno kratke, ne, oziroma (manjka beseda) takrat, ko se tam naredi gužva. (manjka 

beseda) vse kriviti ta semafor, mislim da tudi ni samo to. Tudi na (manjka beseda) pri Lidlu je zelo nevarno in ni 

semaforizirano, vendar ta zahteva veliko (manjka beseda) in ga tudi država (manjka beseda) skozi redno 

vzdrževanje cest (manjka beseda) pridobiti za to gradbeno dovoljenje. Zaradi tega se bo, bo še nekaj poteklo, da 

se (manjka beseda) Koroška cesta. Toliko na kratko.    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Janez. Saša, prosim.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ja, jaz bi samo toliko dodala, a ne. Zdaj, kar je Janez govoril, to se ne gre za Stražišče, ampak za Struževo, so pa 

ravno prebivalci Struževa na to opozorili, na to zagato, ki se zdaj dogaja tle pri temu semaforiziranem križišču. 



Mogoče bi pa bilo, mislim, jaz vem, da je tam pri Lidlu, da je to tudi problem… Lahko bi tako naredili, daj bi lahko 

tako naredili, da se krožišče naredi in je istočasno krožišče in pa tudi prehod za Lidl in se tisto tistemu umakne. 

Ne vem, mogoče. Jaz pač to tako razmišljam, a ne. Tako sem mislila, ne. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Saša.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Mogoče, če lahko še jaz. Mi smo predlagali DRSI-ju tudi eno rešitev, ki je zdaj nova, to desno zavijanje na tem 

križišču, ampak zaenkrat še nismo dobili končnega odgovora. Oni morajo to postaviti, oziroma dati soglasje. 

Mislimo pa, da bi to desno zavijanje, se pravi tudi ob rdeči luči za Struževčane precej olajšalo prehod na Koroško. 

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, ok, še kdo?  

 

MILENA (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Robert Nograšek še ima rokico.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, Robert?  

 

ROBERT NOGRAŠEK (mestni svetnik) 

Se slišimo? Jaz ne bom odgovarjal na tole Struževo, ker zadnjič sem se peljal vmes, ko sem šel do enega podjetja 

Exoterm v Struževo dol spodaj, nisem videl nobene zagate. Ta zgodba se malo potencira, tam se da zgodba čisto 

normalno peljat, vse normalno fura, kot se zagre. Imam pa dve stvari. Zdaj boste rekli, da mogoče prej, ko smo 

rekli, na tele naše zgodbe okoli kranjskega mesta pa naših krožišč. Jaz mislim, mi smo mesto športa, kot župan 

zmeraj reče in tudi jaz stojim za tem in lahko en krožišče, to je recimo krožišče pri Mercatorju, postavimo kot 

vaterpolo krožišče, en krožišče spodaj pri Supernovi postavimo kot skakalno krožišče in eno krožišče, to je pa 

recimo pred Jelenovem klancem, pa krožišče za kolesarstvo. To je tisto, kar je Bojan Homan rekel, jaz stojim in 

sem zraven za to, da bi res mesto predstavili, ko se ljudje pripeljejo do Kranja, vedo, da smo mesto športa pa 

nikoli…, nikjer niti enega športa …, ampak dajmo biti skupaj, pa naredimo nekaj za Kranj. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Robi. Samo trenutek. Imamo še kaj takega? Ne. V redu, potem lahko počasi tole zaključimo. Bila je 

kar dolga seja. No, lepo je šlo. Sprejeli smo dva zelo pomembna proračuna, ko ste vi rekli, naravnana zelo 

investicijsko, tako da razvojno, hvala lepa za zaupanje, upam, da bomo tako dobro sodelovali tudi v prihodnjem 

letu. Letos nas čaka še ena seja, 22.12., torej pred božičnimi prazniki. Upam, jaz verjamem, da bomo takrat v 

živo, da si bomo lahko voščili bolj srečno in bolj zdravo novo leto, kot je bilo tole letošnje. Hvala lepa vsem, lep 

večer vam želim. Hvala za sodelovanje in ostanimo zdravi, srečno.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

 

 

Za zapisnik:  

Milena Bohinc 

 

        Matjaž Rakovec 

        Župan  

 

 


