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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 20.10.2021 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 15 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V glavnem, začenjamo 29. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Spet smo v sobi številka 15, velja 

upoštevati vse zaščitne ukrepe proti virusno okužbo. Danes opravičuje svojo odsotnost Bor Rozman kot direktor, 

Albin Traven, dr. Andreja Valič Zver. Meni se je tudi gospod Trilar opravičil, tako da tri imamo. Imamo predsednika 

nadzornega sveta, gospoda Iva Bajca tukajle, pa potem tri novinarje: Simon Šubic, Gorenjski glas, Peter Šalamun, 

Žurnal24 in pa Maja Tekavčič, Radio Gorenc. Bi pa še to rad povedal, da pri točki Zero waste bosta z nami Maja 

Rozman iz Komunale Kranj in Žaklina Žnajder iz Društva Ekologi brez meja, pri strategiji razvoja turizma pa Petra 

Genelli iz Agencije Mea Culpa in Slavka Zupan iz KZ Svetovanja. Ok. Gremo na vašo prisotnost, prosim, če lahko z 

dvigom rok potrdite vašo prisotnost. 25 prisotnih, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Obveščam vas, da bo 

danes glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika Mestnega sveta, in sicer z dvigovanjem rok. 

Razpravljali bomo pa za govorniškim odrom, vsak se predstavi zaradi snemanja. Prejeli ste nekaj gradiv, in sicer 

poročilo o izvršitvi sklepov 28. seje in 5. izredne seje mestnega sveta. Seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, in pa – to lahko še povem; da je gradivo v ponedeljek, 18.10.2021, obravnaval tudi sosvet krajevnih 

skupnosti. Vi ste v četrtek dobili tudi naknadno posredovano gradivo, strategija Zero waste, za katero predlagam, 

da se uvrsti na dnevni red in dajem na glasovanje sklep. Na dnevni red 29. seje mestnega sveta Mestne občine 

Kranj se uvrsti nova, 10 točka, strategija Zero waste, pa bi prosil vašo prisotnost. 25. Kdo je za? Mislim, da so vsi. 

Hvala lepa, soglasno sprejeto. Poleg tega me je gospod Velov prosim, lahko jaz? Da točko, predlogi za podelitev 

priznanj Mestne občine Kranj za leto 2021, to je točka 12, prestavimo takoj za odlokom o proračunu za leto 2023, 

to se pravi, da gre na točko 6, predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2021, vse ostalo se pa 

preštevilči, ker mora Igor takoj po tem oditi. Vaša prisotnost, prosim. 25. Kdo je za? 25, soglasno sprejeto. Hvala 

lepa. Gremo naprej. Na mizo so bile posredovane kadrovske zadeve, predlagam, da se sprejme sklep o uvrstitvi 

gradiva na dnevni red. Zato dajem na glasovanje sklep, na dnevni red se uvrstita dve kadrovski zadevi, in sicer a, 

imenovanje predstavnika v svet Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, ter pa b., soglasje k imenovanju 

direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Ok, in pa še c., so mi ravnokar povedali, imenovanje 

predsednika občinske volilne komisije. Tri točke dodatne h kadrovskim zadevam. Vašo prisotnost prosim. 25. Kdo 

je za ta predlog? 24, pomeni, da je zadeva sprejeta. Hvala. Še eno zadevo imamo. Premoženjsko zadevo, odprtje 

novega NRP, SPV nakup opreme, predlagam, da se uvrsti na dnevni red in dajem na glasovanje sklep. Na dnevni 

red se uvrsti nova premoženjska zadeva, prerazporeditev sredstev NRP za nakup opreme, nakup šotora in druge 

opreme za preventivo v cestnem prometu. Ok, vaša prisotnost? Hvala lepa. Kdo je za to? Ok, 25, soglasno 

sprejeto. Ena proceduralna zadeva, in sicer v kolikor ne bo pripomb na osnutek odloka o spremembah odloka o 

zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v mestni občini Kranj, bom v skladu s petim odstavkom 129 člena 

poslovnika predlagal v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. To je pa to, vse pred tem, da odprem 

razpravo na dnevni red. Torej, odprta razprava, torej ni, hvala lepa. Potem zaključujem in dajem v potrditev 
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naslednji dnevni red, kot ste ga zdaj dobili, to se pravi s 13 točkami, s tem da se preštevilčijo točke od 6 naprej, 

in sicer šesta točka, pridejo predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2021 in vse ostalo se 

preštevilči. Torej, vašo prisotnost bi prosil. 25. Kdo je za tak dnevni red? 25, soglasno sprejeto. To pomeni, da 

lahko začnemo z delom. Prva točka, potrditev zapisnika 28 seje. Potrditev zapisnika pete izredne seje in pa 

poročilo o izvršitvi sklepov. Mirko, prosim.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Mirko Tavčar. Lep pozdrav vsem prisotnim. Glede 28 seje mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 29.09.2021, 

lahko povem, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v izvrševanju. Glede izvršitve sklepov pete izredne seje, dne 

07.2021., pa povem, da je državnemu zboru Republike Slovenije so vsi, so bili posredovani sklepi dne 08.10.2021.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, kakšna razprava? Mogoče bi jaz samo za to izredno sejo povedal, da sva bila včeraj z Janijem pri 

predsedniku državnega zbora, gospodu Igorju Zorčiču in sva pač povedala glede našega glasovanja o predlogu za 

referendum za novo občino, tako da bomo vabljeni na odboru za notranje zadeve in lokalno samoupravo, ki bo 

četrtega novembra, da bomo povedali svoje argumente. Lahko še to povem, da smo v ponedeljek imeli zbor 

krajanov Predoslje in pa Britof, včeraj na Kokrici, na Predosljah in Britofu je bilo preko 100 ljudi in dejansko 

temeljno vprašanje je seveda bilo, kdo je vključil Britof in pa Predoslje v to skupino, to območje, da se odcepi. To 

sva tudi včeraj s podžupanom povedala gospodu Zorčiču, da je nekorektno, da pač se ne glede na to, da je 

referendum ljudska volja, vključujejo območja, kjer ljudje, kot je bilo videti, nekaj plus 100 je bilo absolutno proti, 

in seveda bo ta problem, ki ga bo potem tudi izpostavila na samem odboru. Včeraj na Kokrici isto, vprašanje je 

bilo, kdo je sploh civilna iniciativa, koliko je ljudi. Ljudje so, lahko povem, zelo jezni, ker jih nihče ni nič obvestil, 

ker se o tem nihče ne pogovarjal in so dejansko bile prve informacije, ko smo mi z njimi komunicirali na teh zborih, 

kot sem rekel, v ponedeljek na Britofu in Predosljah je bila tudi civilna iniciativa oziroma gospa svetnica Barbara, 

medtem ko na Kokrici ni bilo nikogar, razen gospod Martin Leskovar, kot predstavnik civilne iniciative. Tako, samo 

še to sem hotel povedati glede na to izredno sejo. Potem pa, če ni kakšne debate, dajem na glasovanje to sklep 

prve točke, in sicer, da se potrdi zapisnik 28 seje, potem pete izredne seje, ter pa poročili o izvršitvi sklepov. Vaša 

prisotnost, prosim. 26. Kdo je za potrditev? 26, soglasno sprejeto. Hvala lepa. Točka 2, Jani, kadrovske zadeve.  

 

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

Janez Černe, lep pozdrav. Pod kadrovsko točko A imamo imenovanje predstavnika v svet zavoda Bolnišnice za 

ginekologijo in porodništvo Kranj, namreč 13.12. poteče mandat članom sveta zavoda. Mi imamo kot lokalna 

skupnost pravico predlagati enega kandidata. Na naš poziv se je v evidentiranju pojavil en kandidat. Komisija je 

to vlogo obravnavala in sklenila predlagati Gregorja Tomšeta za predstavnika Mestne občine Kranj v svet BGP.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ne. Potem gremo kar na glasovanje. Najprej vašo prisotnost, prosim. 26. kdo je za 

ta sklep? 25. Je kdo proti? Proti ni noben, 25 za. Potem imamo točko B, Jani.  

 

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

Sem prav razumel, da je točka B imenovanje direktorja… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

…imenovanje predsednice občinske volilne komisije.  

 

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

Hvala, potem sem prej narobe razumel. Pod točko B imamo imenovanje predsednice občinske volilne komisije. 

Tukaj moramo sprejeti dva sklepa, in sicer da razložim, zakaj. 17.09. je Mestna občina prejela nepreklicno 

odstopno izjavo dosedanjega predsednika Aljoše Drobniča, torej prvi sklep mora biti, da se ga razreši iz mesta 

predsednika. Potem pa smo odprli postopek evidentiranja in v postopku se je na poziv prijavila ena kandidatka. 

Komisija je to vlogo obravnavala in sklenila predlagati mestnemu svetu Polono Kukovec za predsednico občinske 

volilne komisije. Se pravi, sklepa sta pa dva, prvi, da se razreši Aljoša Drobnič z mesta predsednika ter da se za 

predsednico imenuje Polono Kukovec.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

In pa zraven, sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in velja do … mandata v sedanji sestavi 

volilne komisije Mestne občine Kranj. Ok, glasujemo za oba predloga skupaj. Najprej vaša prisotnost, prosim. 26. 

26, soglasno sprejeto. Jani, še zadnja, tretja.  

 

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

Pod točko C imamo soglasje k imenovanju direktorja lokalne energetske agencije Gorenjske. Skladno z odlokom 

direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda. Na njihov razpis sta prispeli dve vlogi, svet zavoda je potem 

sprejel sklep, da izbere za direktorja LEAG, Črtomirja Kurnika. Naša komisija je zadevo obravnavala in sklenila 

mestnemu svetu predlagati soglasje k imenovanju Črtomirja Kurnika za direktorja Javnega zavoda LEAG.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Razprava? Ne. Potem gremo kar na glasovanje, vašo prisotnost, prosim. 25. Kdo je za ta sklep? 26 

prisotnih, 26 za, soglasno sprejeto. Hvala lepa. Gremo na točko 3, danes imamo samo eno, premoženjsko zadevo, 

in sicer prerazporeditev. Katja.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Katja Štruc, lep pozdrav. Uprava mestnemu svetu mestne občine Kranj predlaga, da se v načrt razvojnih 

programov za leto 2021 uvrsti nov projekt, in sicer nakup opreme. Gre za nakup šotora in druge opreme za 

preventivo v cestnem prometu za potrebe delovanja sveta za preventivo. Gre za sredstva v skupni višini 9000, ki 

se prerazporedijo iz proračunske postavke sveta za preventivo na NRP, Svet za preventivo. Namen je pa zagotoviti 

kvalitetne materialne pogoje za delo SPV, prav tako pa naročanje in pa nabava gradiv ter preventivnega materiala 

osnovnim šolam in vrtcem za potrebe prometne varnosti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj 

Ok, odpiram razpravo. To smo pač morali dati gor, glede na to, da je Mirko tako rekel. Ok, če ni razprave, gremo 

na sklep, in sicer imate dva sklepa. Ena, da se uvrsti v načrt razvojnih programov ta nov projekt nakupa, drugo 

pa, da se za nov NRP nakup šotora in druge opreme, razporedijo sredstva v višini 9000 evrov, kot tukaj piše. Vaša 

prisotnost, prosim. 27 prisotnih. Kdo je za? 27 za. Super. Gremo potem na točko štiri in pet, jaz predlagam, glede 

na to, da gre za istovrstno tematiko, da gre za prvo branje, da gre za osnutek, da kar skupaj obravnavamo ti 

dve točki. Za začetek smo vam pripravili v bistvu tiste največje investicije, ki naj bi se zgodile v teh dveh letih, s 

tem, da seveda smo upoštevali tudi potem naslednja leta, tako da se naslednja leta nekako povezujejo… 

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe. V bistvu na prvih treh slajdih so predstavljeni vsi največji projekti, če boste imeli kakršna 

podrobnejša vprašanja, pa ne bom znal odgovoriti, bodo odgovorili moji kolegi iz uprave, gre v bistvu za dva zelo 

velika proračuna, je pa naše vodilo bilo v tem, da veste, da se zaključuje ta perspektiva evropske finančne pomoči, 

se pravi, za prejšnjo perspektivo in treba je, naše glavno vodilo je bilo to, da prečrpamo čim bolj ta sredstva, 

hkrati pa ej vlada uspela zagotoviti precej sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, tako da vsi projekti, ki 

smo jih uvrščali v proračun, imajo takšno ali drugačno sofinanciranje ali evropska sredstva ali razpisi, ali pa 

komunalni prispevek. Na prvi strani ste videli tiste glavne, eden od največjih je seveda javna infrastruktura na 

področju poslovne cone Hrastje, lahko samo malo nazaj, poslovna cona Hrastje, potem vidite tukaj komunalna 

infrastruktura od Golnika do Mlake, ta projekt je povezan z investicijo Republike Slovenije v razširitev bolnice na 

Golniku z novim izolacijskim oddelkom in pa laboratorijem. Potem tukaj vidite rekonstrukcijo Savske ceste, tukaj 

se gre za projekt, ki je povezan z gradnjo 240 stanovanj na področju nekdanje Koreje, občinska dolžnost je pa, da 

uredi cesto, ki je v precej slabem stanju, se razširi na dvopasovnico s pločnikom in kolesarsko stezo, hkrati pa se 

postavi nov most pri Planiki, to je tisti enoavtomobilski most, ki je v bistvu zelo zelo ubogi. Imamo dokončanje 

potem telovadnice na Osnovni šoli Stane Žagar, dokončanje kovačnice v nekdanji pošti v centru mesta, imamo 

nadaljevanje rekonstrukcije ceste Breg Mavčiče, imamo potem ogromno lokalne ceste od Hrastij do regionalne 

ceste Šenčur Kranj. Imamo novogradnjo vrtca Sonček, tukaj smo ugotovili, da je pač Sonček v takem stanju, da 

ga je nemogoče pač več sanirati in ga bomo podrli in izgradili novega. Imamo dokončanje projekta krvavškega 

vodovoda, imamo komunalno ureditev Industrijske cone Laze, imamo investicije v krajevni skupnosti prek odloka 

o financiranju krajevne skupnosti, športni objekti, imamo na koncu tamle dozidavo osnovne šole Helene Puhar, 

to je medobčinski projekt, mislim, da petih občin, zraven pa računamo še na denar za razpis Ministrstva za šolstvo, 
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potem imamo nakup prostorov v prizidku Zdravstvenega doma Kranj, kjer se en od koncesionarjev celi ven, 

imamo denar za dokumentacijo plezalnega centra Zlato Polje, želimo si, da svetovni pokal ostane v Kranju, šli bi 

pa to delati preko načina javno zasebno partnerstvo, kjer bi bil edini vložek občine zemljišče in pa dokumentacija. 

Potem imamo projekt dnevnega varstva starejših na Planini, se pravi dokončanje tega projekta, imamo 

dokončanje Bleiweisovega parka, kjer čakamo odločitev državne, imamo potem ta sistem za umirjanje hitrosti, 

od avtoceste do parkirišč, potem seveda ureditev požarne varnosti v vrtcih in šolah. Povečujemo denar za 

vzdrževanje in objekte šol, urbana oprema, enotna po katalogu urbane opreme za mestno jedro pa za celo občino 

imamo konzorcijski projekt z 11 drugimi občinami, Pošto Slovenije, pa Elektrom, kjer pridobivamo to projektno 

dokumentacijo za razne projekte in nas tukaj sponzorira Evropska investicijska banka. Imamo mestno kartico, 

pametno kartico, ki bo omogočila občanom plačevanje vseh možnih javnih storitev, od bazena, parkiranja, 

knjižnice in tako naprej, zelo zanimiv projekt. Potem za GARS Kranj nadstrešnica, povečujemo tudi investicijske 

transferje v vrtce, potem je projekt digitalizacije občinske uprave, nadalje imamo projekt Planine Jug, to je 

povezovalna cesta med Qlandio in Toplarno, tam smo šli v razlastitev enih lastnikov pa smo končno prišli do tega, 

da smo postali lastniki teh parcel in bomo lahko to cesto naredili, potem imamo izdelavo prostorov za krajevno 

skupnost Podblica, nadstrešnico za GARS sem omenil, opremljanje stavbnih zemljišč je standardna postavka, 

nadalje imamo novi dom upokojencev, tukaj veste, da pridobivamo gradbeno dovoljenje, zato da bo potem lahko 

država tam izgradila dom upokojencev, nadalje imamo nakup dodatnih prostorov za mestno knjižnico Kranj v 

Globusu, potem imamo komunalno ureditev na Rupi, do Partizanske, to je projekt, ki ste ga, mislim, da ste ga 

svetniki večkrat omenili. Potem imamo komunalno infrastrukturo Čirče – Hrastje – Trboje, to je nekaj, kar smo 

hoteli že v začetku mandata urediti, pa nismo dobili sofinanciranja s strani Evrope. Potem imamo obnovo 

Kidričeve ceste, še en projekt, na katerega sem zelo ponosen, da smo ga končno uspeli uvrstiti, je ureditev 

komunalne pa prometne od Gorenje Save – Rakovice – Zabukovje, Spodnja Besnica – Zgornja Besnica, se pravi, 

tudi na Zabukovju bomo pripeljali pitno vodo, to je zaselek v Kranju, ki niti pitne vode nima, hkrati pa se ureja 

komunala do zadnje Besnice, je pa to projekt, ki je razdeljen na pet faz, pa mislim, da traja do leta 2026 ali 2027. 

naslednja faza energetskih sanacij občinskih objektov se začenja pa se bo izvajala v letu 2024, potem je še ena 

precej pomembna zadeva je rekonstrukcija pa dozidava podružnične šole na Kokrici. Se pravi, Kokrica postaja 

premajhna za vse vrtčevske pa osnovnošolske otroke, zato želimo z leti 2023 pa 2024 dozidati ta objekt. Z letom 

2023 se začnejo tudi investicije v kanjonu Kokre, planirano je okrog, mislim, da okrog 750 tisoč evrov letno, 

predvideno pa je, da gremo fazno, najprej z ureditvami teh obstoječih pa manjkajočih poti, da bo Kokra od Arvaja 

pa do HE Standard povsem pohodna s krožno potjo. Potem menjava odrskih vlakov, to je prenova odra v 

Prešernovem gledališču Kranj, kjer računamo tudi na sredstva ministrstva za šolstvo, za kulturo, se opravičujem. 

Potem dajemo kar nekaj denarja za vzdrževanje pa obnovo šol, glede na to, da je zavod za šport, njihova najboljša 

profitna dejavnost letno kopališče in da je dolgoletna želja, da se tam postavi tudi otroški bazen, naj bi se tudi s 

transferjem zavodu naj bi se omogočila ta investicija, da se ta otroški bazen dogradi, novi otroški bazen, Rupo – 

Partizansko smo omenili. Imamo v proračunu za denar za obnovo objekta nekdanje trgovske šole, to je objekt, ki 

smo ga dobili v last od Ministrstva za šolstvo, objekt pa bo namenjen za podružnično šolo Osnovne šole Jakoba 

Aljaža. Tam pa se misli postaviti vrtec pa osnovno šolo. Potem začenjamo skozi dva NRP obnova športnega parka 

Stražišče, eno je za terene zunaj, potem pa je tamle spodaj še obnova tega objekta. Nadalje imamo obnovo 

objekta Škrlovec 1, to je stavba, ki je bila v prejšnjih mandatih predvidena za rušenje, ampak glede na mnenje 

ZVKD pa statične presoje, ni druge, kot da gremo v prenovo tega objekta. To mislim, da je en duhovnik podaril 

potem to stavbo mestu Kranj. Imamo mestno hišo, začetek obnove mestne hiše, je še kaj takega prav 

pomembnega? Da ne pozabim, obnova javne poti Mlaka Bobovek Brdo, to je tukaj notri je tako pločnik kot 

kanalizacija na Bobovku, aha, ni to to, to je ta cesta, ki mora krajevna skupnost urediti odkup zemljišč. Če bodo, 

bomo delali, če ne bodo, ne bomo. To mislim, da so ti glavni projekti, če imate kakšna vprašanja, bom z veseljem 

na njih odgovoril oziroma moji kolegi. Bi pa vprašanja pustili za na koncu, ko bo…, mestno pokopališče Kranj je 

pa seveda kar nekaj investicij smo v zadnjem času naredili, potrebno je pa tudi razširiti to raztrosno polje, žarno 

grobišče pa dodatne parcele za te standardne pokope. Kot sem rekel, župan bo še nekaj stvari predstavil.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še Mirko, potem pa naprej.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ok, še enkrat Mirko Tavčar. Zdaj gradivo ste dobili v dveh delih, pred 14 dnevi celotno gradivo obeh osnutkov 

proračunov za naslednji dve leti, pred enim tednom ste pa prejeli dopolnitev tega gradiva. V proračun smo uvrstili 
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dodatnih sedem projektov. Zakaj? Država nam je mislim, da dva dni preden smo pošiljali gradivo, poslala 

predhodne izračune pripadajoče dohodnine, jasno primerne porabe, in ostalih zadev, tako da dodatno smo iz 

tega naslova pridobili iz same dohodnine 798 tisoč evrov v letu 2022, v letu 2023 620 tisoč evrov in pa dodatno 

prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženost razvitosti občin. To so sredstva bivšega 21 člena 

zakona o financiranju občin, ki ga smo ga imeli samo za investicije. V letu 2022 je teh dodatnih sredstev za 81, 

skoraj 82 tisoč evrov, v letu 2023 pa 40 tisoč manj kot smo jih predvideli v tem prvotnem osnutku proračuna za 

leto 2023. Naredili smo še en popravek. Namreč, sredstva za nakup prostora v zdravstvenem domu smo imeli 

prvotno planirana na drugih nedavčnih prihodkih, po posvetu z Ministrstvom za finance smo jih uvrstili na 

prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodkov posrednih uporabnikov proračunov. Toliko, zdaj treba je 

opozoriti, da v teh dveh proračunih se pojavlja nov neposredni proračunski uporabnik, namreč na podlagi 

sprejetega odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Gorenjske in pa odloka o organizaciji Mestne 

občine Kranj, je v proračun namesto bivših MIK in pa SSNRK uvrščena ta skupna občinska uprava občin Gorenjske. 

Kar se tiče samih aktov, odlokov. Za obe leti je treba povedati, da sta oba pripravljena v skladu z določbami zakona 

o javnih financah in pa po vzorcu iz proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin, ki ga vsako leto 

pripravi ministrstvo za finance. Določena je višina splošnega dela proračuna, postopki pa pristojnosti izvrševanja 

proračuna ter pristojnosti pri razpolaganju s premoženjem, obseg zadolževanja, obseg zadolževanja javnega 

sektorja in pa obseg zadolževanja za upravljanje z dolgom. Treba je povedati ali pa izpostaviti, 15 člen odloka za 

leto 2022, kjer opredeljujemo zadolževanje Komunale Kranj do višine 8 milijonov evrov. Tukaj moram poudariti, 

da to zadolževanje ne vpliva na kvoto zadolževanja mestne občine Kranj, niti ne dajemo nobenega poroštva 

Komunali. Ampak po zakonu o financiranju občin, moramo to vse občine ustanoviteljice v enakem besedilu imeti 

v odloku o proračunu. Glede tega zadolževanja predlagam, da na kratko razloži namen direktor Komunale, 

gospod Berčon.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ti si pa končal svoje?  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Jaz bi potem nadaljeval… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še nadaljeval, Matjaž, prosim.  

 

MATJAŽ BERČON (direktor Komunale Kranj) 

Dober dan še z moje strani. Glede na to, da je to, kot je omenil moj predhodnik, posebnost letošnjega proračuna, 

da zakon o javnih financah pač predvideva, da vsi občinski sveti občin ustanoviteljic javnega podjetja podajo tako 

soglasje, se mi zdi prav, da tudi v kontekstu osnutka proračuna izvedemo tole predstavitev celotno gradivo boste 

sicer, v kolikor bo to šlo v drugo fazo obravnave, dobili za predvidoma na naslednjo sejo, ko bo o tem tudi posebna 

točka in poseben sklep, vendar glede na to samo težo in pomen, mislim, da je kar prav, da se tudi že v samem 

osnutku ta predstavitev izvede. Prosim, da gremo naprej. Namreč jaz sem prvič predstavil to nekako vizijo razvoja 

junija na svetu ustanoviteljev vsem županom in je bil soglasno sprejet sklep, to morajo slišati tudi občinski sveti, 

gre za pomembno stvar, ki vpliva na življenje vseh nas, nenazadnje tudi na stroške v prihodnjih letih, na, bom 

rekel, neke koncepte, ki jih v bistvu uvajamo kasneje bo sledila točka zero waste, za to smo tudi, bom rekel, našo 

strategijo oziroma pravzaprav vizijo, iz katere bomo potem izpeljali konkretno strategijo, v kolikor bo doživela 

odobravanje, smo jo preimenovali oziroma poimenovali prehod v krožno gospodarstvo. Samega podjetja ne bom 

predstavljal, ker mislim, da ga zelo dobro poznate, tako da gremo kar naprej, skratka, v tej viziji smo definirali tri 

stebre razvoja, prvi steber je krožno gospodarstvo kot tako, drugi je digitalna preobrazba in na koncu glavni 

poudarek, zaradi česar sploh predlagamo zdaj ta sklep o zadolževanju, je pa izvedba teh tako imenovanih zelenih 

naložb. Vsak od teh stebrov ima tudi svoje, kako naj rečem, vsaka o d teh vertikal, ima svoje horizontale in če 

gremo naprej na tisto, kar že delamo, po čemer nas prepoznate, gremo naprej, to je krožno gospodarstvo. Najbolj 

tipičenprimer krožnega gospodarstva je pač ravnanje z vodo, od zajemanja, črpanja, do potrošnikov in na koncu 

to, čemur smo priča zadnja desetletja, odgovorno vračanje te prečiščene na čistilnih napravah tudi nazaj v naravo. 

Tukaj naj izpostavim eno zanimivo dejstvo, da ravno občina Kranj ima najstarejšo čistilno napravo v Sloveniji, iz 

leta 1957 na Golniku, ki jo je izgradila takratna bolnišnica, zadnja leta jo je prevzela občina oziroma Komunala v 

upravljanje. Skratka, je bil Kranj tukaj je oral ledino. Druga področja seveda krožnega gospodarstva so tudi 
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ravnanje z odpadki. Prej ste videli mogoče, če gremo en slajd nazaj, desno zgoraj, vključevanje v tako imenovane 

snovne kroge. Na pobudo Komunale Kranj in pa tistih, ki se ukvarjajo z nadaljnjo predelavo odpadkov, se vseh 

pet občin, kjer zbiramo odpadke, letos vključilo v tako imenovani snovni krog na področju tetrapak embalaže, kar 

pomeni, da vso embalažo tetrapak, ki jo zberemo na območju Kranja in okolice, nam v sortirnicah preberejo in 

potem odpeljejo v predelavo, na žalost v Italijo, ker v Sloveniji takega obrata ni, in ta tetrapak se potem vrne v 

naše okolje, v javni sektor prednostno, v šole, vrtce, javne ustanove v obliki toaletnega papirja. In jaz upam, da 

glede na to, da je ravnokar v postopku nov zakon o varovanju okolja, okrog tega je kar precej burno v javnosti, 

da bo tudi ta predlog, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra Vizjakom, 

spodbuja in je prvič v slovenski zakonodaji se sploh našel princip in pojem krožnega gospodarstva. Tako da 

Zbornica komunalnega gospodarstva in vsi tisti deležniki, ki smo tukaj na strani občin, na strani uporabnikov, zelo 

podpiramo ta zakon in upamo, da bo tudi še, v kratkem doživel svoj sprejem. Tretja vertikala, gremo naprej, je 

pa področje zmanjševanje ogljičnega odtisa, o tem se vsaj v Komunalah do sedaj ni kaj veliko govorilo pa vendarle, 

mi smo vsaj na lokalnem nivoju, velik proizvajalec, razmeroma velik proizvajalec ogljičnega odtisa, zato smo tudi 

že v lanskem letu oziroma začetku letošnjega leta, konec lanskega leta pristopili k projektu Emobilnosti pod 

okriljem Mestne občine Kranj. V tem trenutku imamo tretjino osebnih vozil in pa lahkih dostavnih, to pomeni 20 

vozil na električni pogon, zasadili smo 152 grmovnic in 34 dreves, vso toplotno energijo na Zarici in polovico 

električne energije že proizvedemo na kogeneraciji, ravnokar smo zopet v okviru partnerstva emobilnosti 

inštalirali preko 200 kilovatov sončnih elektrarn, v naslednjem letu imamo v načrtu še 300 kilovatov, kar pod črto 

pomeni, da smo prihranili 14700 dreves, toliko CO2, kolikor bi ga predelalo 14700 dreves. To je energetska bilanca 

zadnjega tričetrt leta oziroma s tem pogledom še v naslednje leto. Če gremo na drugo vertikalo, to je digitalna 

preobrazba, ta je seveda tudi v današnjem času zelo pomembna. Tukaj zopet sledimo in gremo v korak s projekti 

ali aktivnostmi Mestne občine Kranj, začeli smo na pametni mlaki, predvsem v smislu manifestacije vseh teh 

aktivnosti, seveda pa če pogledamo spodnjo vrstico, pa lahko praktično na vseh področjih, od vodovoda, zbiranja 

odpadkov, odpadnih voda in tako dalje, povemo, da imamo inštalirane številna digitalna orodja že vrsto let, da 

imamo odličen zajem podatkov, dobro analitiko in tisto, kar zdaj gradimo, je pa tisto proti vrhu, skratka neko 

omrežje, da bo ta digitalizacija res popolna. Na primer, odčitki se danes še vedno izvajajo po sistemu drive by, to 

pomeni že skoraj 10 let, da se avto, ki ima radijski sprejemnik, vozi mimo naših hiš in sprejema te podatke, ta 

shema pa kaže na to, da tudi tistega avta ne bo več potrebnega in voznika, ki bo vozil ta avto, ampak bodo ti 

podatki samodejno prehajali v naše sisteme. Tukaj lahko rečem, vsaj na področju odčitkov, torej pitne vode, smo 

prvi v Sloveniji, daleč pred ostalimi komunalami, tri tedne nazaj na srečanju zbornice oziroma vsega komunalnega 

gospodarstva Slovenije, v Podčetrtku na primer so se mariborski vodovodi hvalili, kako prehajajo na sistem drive 

by, ki je bil v Kranju uveden 10 let nazaj, Ljubljana večji del še vedno peš, popisuje števce, tako da ne samo v 

Sloveniji, ampak tudi globalno gledano smo tukaj, lahko se pohvalimo, kar nekaj korakov naprej. In če vseeno 

pridemo na ta konkretni del, ki se pa tiče teh konkretnih naložb, ki bi jih želeli, prosim naprej, realizirati. Veste, 

da trenutno situacijo v Kranju je taka, da delujemo na vsaj štirih lokacijah. To seveda pomeni daleč od oči, daleč 

od srca, uprava na Primskovem, zraven en kup smeti, po drugi strani pred leti prenovljen, bom rekel, potencial, 

ki ga prinaša Zarica s svojim prostorom, sedem hektarjev, Čebelica, mestno pokopališče in tako naprej. Skratka 

ena ključnih prioritet je, da bi želeli čim več dejavnosti, ki jih je seveda možno glede na prostorske pa tudi neke 

druge, družbene, če hočete, okoliščine, tudi upoštevajoč lokalno prebivalstvo, umestiti na Zarico. Nenazadnje 

samo ta logistika šestih kilometrov, pa ne šest kilometrov kot takih, ampak tudi zastoji in vse skupaj, po teh 

cestah, saj poznate dobro ta teren, nam pomeni določene ovire pri našem poslovanju in sigurno ena taka 

koncentracija vseh dejavnosti v eni zaključeni celovito urejeni coni je bistvena dodana vrednost za celo naše 

podjetje in seveda tudi za to, kar delamo kot javni servis. Seveda, gremo naprej. To ponzarja ta, bom rekel, nove 

center krožnega gospodarstva, tudi sama zasnova objekta je krožna, kot vidite, lesena izgrajena iz recikliranih 

materialov, zopet danes je bila ena od javnih predstavitev nove gradbene zakonodaje, ki bo zopet uzakonila 

principe krožnega gospodarstva tudi pri gradnji, sploh pri gradnji javnih stavb, prvič bomo imeli na zakonski ravni 

v bistvu tudi možnost, da bomo uporabljali zares uporabljene materiale. Ker eno je, kaj govorimo, drugo pa je, 

kaj trenutno naša zakonodaja dejansko omogoča, sploh na področju gradnje javnih stavb. Vse se konča pri 

toplotni izolaciji, vse se konča pri požarni varnosti in kako boš ti stara vrata inštaliral v en tak nov objekt, če tega 

ne smeš. Eno je, kar ti povedo na seminarju, kar je zakonodaja in to se zdaj spreminja, tudi predlog gradbenega 

zakona je trenutno v proceduri, skratka tukaj se obeta kar, bom rekel, veliko novosti in mi tem trendom sledimo. 

Ta center seveda pomeni, če gremo pogledali tloris na naslednjem slajdu, da imamo popolnoma javno pritličje, 

osrednji del je tisto desno, ta desno zeleni del, ko vam malo ven štrli, je izobraževalni center. Mi želimo imeti 

tukaj vsak dan vsaj en razred otrok, bodisi vrtca, bodisi šole, ker ugotavljam, da tukaj se začenja ta vzgoja. 
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Marsikdo je že prestar za to, pa z vsem spoštovanjem do vseh tistih, ki že imamo nekaj križev na sebi, ampak 

začne se vzgoja v vrtcu, skratka, en center ali pa en poudarek je na izobraževanju. Diametralno spodaj je center 

ponovne uporabe s trgovino, to, kar danes gostimo pod šotorom Fundacijo Vincenca Drakslerja z njihovimi 

dejavnostmi, potem imamo sam sprejem v zbirni center, ki bi moral biti bolj urejen, bolj organiziran. In 

nenazadnje imamo tamle tudi prostore krajevne skupnosti Orehek – Drulovka, ker si želimo res integrirati lokalno 

skupnost v to okolje, da je to tudi prostor srečevanj, da je to prostor, ki ga bodo domačini, ta mikrolokalna 

skupnost, vzela za svojega. Sam objekt, naj povem, je pač tudi projektiran, se projektira po tako imenovanem 

DGNB principu oziroma certificiranju, to je eden od uveljavljenih mednarodnih certifikatov, ki seveda pa potem 

pomeni tudi neko možnost kandidiranja na neka nepovratna sredstva in tako dalje, kjer se pač tovrstni certifikati 

tudi zahtevajo oziroma pričakujejo. Če gremo naprej, tudi še na nekaj takih praktičnih zadev. Tukaj smo že parkrat 

govorili o sušenju blata, zadeva je danes pripeljana tako daleč, da imamo v petek že konkurenčni dialog, na 

podlagi javno objavljenega naročila, s tremi ponudniki, ki bi nam lahko s svojimi tehnologijami pomagali 

zagotoviti oziroma vzpostaviti to sušenje blata. Gre za premično sušilnico, skratka, saj pravim, mislim, da sem 

vsaj že dvakrat to tukaj razlagal. Tamle je levo ena od možnih postavitev. Ladijski kontejner, kjer se to naše 

dehidrirano blato, ki ga je trenutno dobrih 3000 ton, slej kot prej bomo prišli na 4000 ton, s čedalje večjim 

prikapljanjem gospodinjstev, posušimo za dve tretjini in ustrezno manjše količino in za ustrezno manjši denar 

tudi odpeljemo na neko stalno deponiranje. Druga nevralgična točka je pa ta kup odpadkov pred poslovno stavbo 

Elektra Gorenjska, to je fotografija lanske pomladi, iz tiste krize, ki smo imeli tukaj preko 700 ton mešane 

komunalne embalaže oziroma plastike. Dovoljenje imamo 150 ton, kar pomeni, da mi moramo vsakič, ko 

prekoračimo 150 ton, sami sebe prijaviti na inšpekcijo. To je pa pač stanje tega odpadkarskega trga v Sloveniji, 

ampak zagotovo velja ena stvar. Eno bo naredila država, prej sem omenil ta zakon, drugo je pa, da dejansko ta 

kup odpadkov in ta pretovor tjale sredi Kranja, sredi Primskovega nikakor ne sodi, nenazadnje tudi ta občina ima 

tam predpisan OPPN, poslovno stanovanjsko sosesko, verjetno v kratkem tudi OPPN, in nikakor ne gre v bistvu 

vztrajati ali pa tolerirati tega na tem mestu. Če gremo naprej, še mogoče dva poudarka, ki sta vezana na Zarico. 

To je, da bi želeli znotraj tega kompleksa, to je ta leva slika, kjer je bila stara čistilna naprava, kjer že danes se je 

nekako na teh podrtih bazenih vzpostavil en tak naraven biotop, bi a radi nekoliko bolj uredili, kot eno rastlinsko 

čistilno napravo, kot en, zopet učni poligon za vse tiste, ki prihajajo v ta naš center in jih lahko tam v bistvu v živo 

popeljemo skozi ta sistem in jim prikažemo, kako ti procesi bi morali potekati. Na desni strani imate fotografijo, 

ki je najbližja stanovanjski soseski, to je preprosto povedano, deponija mestnih služb. Tukaj je vse, kar delamo na 

področju vzdrževanja cest, javnih površin v Kranju, je seveda izgleda zelo nesrečno. Do nedavnega je bila tam 

celo državno zemljišče, ki ga je mestna občina Kranj uspela pridobiti v svojo last. Imamo eno črno gradnjo, skratka, 

to so tiste konsolidacije ali pa, bom rekel, tudi kompenzacijski ukrepi, ker mislim, da ni nam ravno v ponos, da na 

lastnem dvorišču v bistvu imamo takole neurejeno stanje. To je to. Gremo naprej. Na koncu je finančna 

rekapitulacija. Na okroglo to pomeni 10 milijonov evrov, mi imamo sicer kar nekaj lastnih sredstev, s katerimi 

smo sposobni to, bom rekel, vse te projekte nekako financirati, seveda predvsem tudi na račun dezinvesticije na 

Primskovem, nekaj pa iz tekočega poslovanja, ampak če želimo ta ambiciozen plan, časovno ambiciozen plan, 

uresničiti, predlagamo seveda zadolžitev, zadolžitev pomeni tudi eno dolgoročno razbremenitev in 

prerazporeditev nenazadnje v cene. Obstaja tudi druga možnost, da to delamo zgolj z lastnimi sredstvi, kar 

pomeni časovno veliko daljšo dinamiko. Obstaja pa še tretja možnost, da vse skupaj naredi občina pa seveda se 

odpove kakšni drugi investiciji. Mi smo se odločili skupaj z župani za tisto prvo, glede na to, da podjetje, kot 

rečeno, je sposobno tak dolg servisirati, da se to praviloma, to smo že naredili eno simulacijo, ne bo pokazalo na 

cenah komunalnih storitev, ker če bi to naredile občine, bi mi to naredili v najem pa bi dali v omrežnino, tako 

bomo pa dali amortizacijo. Glede na to, da se nam vsa ostala infrastruktura relativno stara, in tudi počasi ceni, v 

bistvu lahko to financiranje, sploh če bo nekje 15 do 20 letno, kot je tudi v sklepu zapisano, v tem 1 členu osnutka 

odloka o proračunu, potem dejansko vso to zadevo lahko na ta dolgi rok razmejimo. In če gremo res do zadnjega 

slajda, praktično, gospa Milena, dobimo nekako eno novo podobo te Zarice, ki ne samo, da bo eno kompleks 

industrijskih oziroma komunalnih objektov, ampak vsaj ta kot vidite obcestni pas, dobi en zelen urban značaj, ki 

nenazadnje na koncu dneva tudi pomeni eno dodano vrednost tudi za tisto sosesko, ki je tam zraven in z vsemi 

temi kompenzacijskimi ukrepi, ki sem jih prej omenjal, zelenimi ureditvami, dvoriščem in tako dalje. Mislim, da 

ne bi smeli izzvati tudi kakšnega novega revolta v tisti lokalni skupnosti. Jaz se opravičujem, malo sem bil daljši, 

ampak glede na to, da gre za vsebino, ki je nenazadnje tudi del urbane prenove ali pa urbane značilnosti, ki jo 

ima Kranj kot eno največjih slovenskih mest, mislim, da je prav, da to slišite na ta način.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Hvala lepa, Matjaž.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ok, še enkrat Mirko Tavčar. Kar se tiče samih odlokov v proračunu, moram povedati, da na oba odloka je imela 

pripombe ali pa lepotne popravke statutarno pravna komisija, in sicer na četrti člen, kjer se je v drugi, tretji in 

četrti točki prvega odstavka četrtega člena črtajo besedo lahko in pa v odloku samo za leto 2022 na ta 15i člen se 

pred besedo odločajo vstavi iz prejšnjega odstavka. Te pripombe sprejemamo in bodo v predlogu odlokov 

upoštevane. Toliko okrog samega odloka. Zdaj, da ne bomo predolgi, tukaj so klasifikacije javnofinančnih 

odhodkov, ki so tudi v bistvu sestavni del gradiva, institucionalna pač je po uporabnikih, odgovarja na vprašanje, 

kdo uporablja proračunska sredstva, ekonomska, kaj se plačuje iz javnofinančnih sredstev, enostavno to je, če 

hočete kontni plan, programska klasifikacija, za kaj se porabljajo javna sredstva, in pa funkcionalna. Ta je samo 

ko funkcionalna izpisana v posebnem delu pa to ni več izpostavljeno. Tukaj vidite sestavne dele proračuna in pa 

bistvene podatke, splošnega dela proračuna pa bi jih samo na hitro preletel. V letu 2022 predvidevamo za 72,4 

milijona evrov prejemkov, prihodkov in drugih prejemkov, in pa 88 milijonov pa pol odhodkov in drugih izdatkov. 

Predvidevamo razliko med prihodki in pa odhodki oziroma odhodki in prihodki, to negativno razliko naj bi pokrili 

s predvidenim ostankom sredstev na računu proračuna konec leta 2021 v višini 4,7, 4,8 milijona evrov in pa s 

predvidenih zadolževanjem do višine 12 milijonov evrov. V letu 2023 je predvidenih prihodkov in drugih 

prejemkov za dobrih 68 milijonov, izdatkov in drugih in odhodkov in drugih izdatkov pa za 80 milijonov in pol. 

razliko naj bi pokrivali s tem minimalnim ostankom, predvidenim ostankom konec leta 2022 na račun proračuna 

in pa zopet s predvidenim zadolževanjem do višine 12 milijonov. Od vseh predvidenih odhodkov, se pravi v letu 

1988, v letu 2022 88 milijonov in pol je vseh odhodkov, od vseh teh odhodkov jih je v načrtu razvojnih programov, 

torej investicijskih odhodkov po investicijskih projektih za 37,5 milijona. V letu 2023 pa od 80,5 milijonov vseh 

odhodkov, jih je v teh investicijskih programih 28,4 milijona evrov. Kar se tiče prihodkov, je treba povedati, da je 

v letu 2022 predvidenih davčnih prihodkov skoraj 45 milijonov, v letu 2023 pa slabih 44 milijonov. Največji del 

jasno predstavlja prihodek iz naslova dohodnine. Nedavčnih prihodkov je v letu 2022 predvidenih za 9,7 milijona, 

v letu 2023 pa 12 milijonov evrov. Transfernih prihodkov, torej prihodkov od drugih občin, iz državnega proračuna 

in pa iz državnega proračuna iz evropskih sredstev, je v letu 2022 predvidenih 12,4 milijona evrov. V letu 2023 pa 

10,6 milijona evrov. Napisani so po projektih posamezne vrednosti v posameznih letih. V letu 2022 predvidevamo 

tudi 4,3 milijona prihodkov iz naslova prodaje premoženja, v letu 2023 pa slabe 1,6 milijona. Če gremo naprej na 

izdatke po ekonomski klasifikaciji, vidite, da od 88 milijonov in pol odhodkov v letu 2022 jih je med tekočimi 

odhodki 21,7 milijona, med tekočimi transferji 27,1 milijon, investicijskih odhodkov je predvidenih za dobrih 34 

milijonov, investicijskih transferov pa 2,1 milijonov. Za odplačilo dolga 3,6 milijonov. Podobni zneski za tekoče 

odhodke in tekoče transfere so tudi v letu 2023, dočim so investicijski odhodki predvideni v višini 22,7 milijonov, 

investcijski transferi 4,5 milijonov in pa odplačilo dolga 4,6 milijon. Če vse te odhodke strnemo v dve skupine, 

odhodki brez NRP, vključno z odplačilom dolga, in pa odhodke po projektih, iz načrta razvojnih programov, se 

pravi investicije, vidimo, da v letu 2022, je teh odhodkov brez NRP, dobrih 51 milijonov, 37 milijonov in pol pa je 

investicijskih projektov, to je kar 42,4 procenta. V letu 2023 je tekočih odhodkov brez NRPjev dobrih 52 milijonov, 

odhodkov po investicijskih projektih pa 28,4 milijona ali pa 35 procentov. Verjetno nima smisla, da naprej jemljem 

čas, pa bi potem v debati še kaj. Mogoče bi pokazal samo še razmerje, to tako rad pokažem, razmerje med 

tekočimi odhodki pa tekočimi transferji po pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev 

primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe, in pa se pravi razmere med dohodnino pa tekočimi 

odhodki in vidimo, da kljub zvišanju dohodnine, prihodka iz naslova dohodnine v letu 2022 in 2023 se te škarje 

še vedno odpirajo. Tukaj bi res zaključil pa mogoče še v debati kaj, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mirko. Zdaj pa odpiram razpravo glede teh dveh osnutkov. Kar bi prosil. Prosim, Branko.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, vsem prav lep pozdrav. Najprej bi dopolnil tole predstavitev, ker bi veljalo reči, da zahvaljujoč 

Vladi Republike Slovenije imamo in pa državnemu zboru, kjer smo sprejeli ustrezne zakone, imamo zdaj v občinah 

najboljše finančno stanje, kar smo ga imeli od osamosvojitve naprej. Toliko denarja za investicije kot ga imajo 

občine zdaj, po eni strani iz naslova glavarine, drugih prihodkov in pa iz evropskih sredstev, ni bilo na razpolago 

še nikoli doslej, to je tudi temelj, na katerem so predstavljeni projekti, ki so danes pred nami, sam jih zelo 

podpiram. Vsi v SDS bomo glasovali za oba proračuna. Predlagamo pa še, da se dopolni z dvema dodatnima 
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projektoma, in sicer s projektom Ohranitve oziroma nadaljnje krepitve zelenih površin na Primskovem in pa z 

odkupom nepremičnine v Krajevni skupnosti Mavčiče, zraven vrtca imajo zaplet zaradi dodatnega pač objekta, ki 

ni v lasti občine oziroma krajevne skupnosti in sedaj prihaja do popolne blokade enih in drugih, zaradi sporov, ki 

jih je tisti lastnik, ne krajevna skupnost, sprožil še z dodatnimi lastniki naokoli, pa ta zadeva enostavno 

sporazumno ni rešljiva in če se hoče prekiniti začarani krog, ohraniti vrtec, s tem se tudi izogne mimogrede gradnji 

nadstropja, ampak bi se potem lahko naredilo v enem nivoju, bi bilo najboljše tisti projekt odkupiti in mi 

predlagamo, da se to vključi do faze predloga. Zaenkrat toliko. Hvala vsem in jaz samo upam, da bodo vsi ti 

projekti čim prej in v celoti se realizirali. Kar se moje strani tiče, tudi s strani Vlade Republike Slovenije, obljublja 

vso pomoč, ki je možna v okviru realnih možnosti Republike Slovenije. Hvala vam.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Lahko Ana zdajle, ko ji otrok mir da.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Ana Černe. Svetovalna skupina za covid 19 je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za novo šolsko leto 

predlagala, da naj zagotovit tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme, vključno s tehničnimi 

smernicami in prioritetami glede ustreznosti klimatskih naprav v izobraževalnih ustanovah. Kot je znano, se 

šolsko ministrstvo za prezračevalne sisteme ni odločilo. Večina šol in pa tudi vrtcev prezračuje učilnice in igralnice 

s klasičnim prezračevanjem, kar pomeni, da med odmori in tudi med poukom preprosto odpirajo okna. S tem si 

vsaj približno zagotovijo primerno kakovost zraka. Če bi hoteli konstanten kakovosten zrak, bi morale učilnice 

imeti okna ves čas na vznak odprta, kar pa pogosto zaradi hrupa in prevelike porabe toplotne energije v kurilni 

sezoni, ni izvedljivo. Z mehanskim prezračevanjem, torej z visoko stopnjo izmenjave zraka, lahko tokom 

zagotovimo neprestano svež zrak, ki je kvalitetno prefiltriran in ne vsebuje pršic, bakterij in ne spodbuja alergij. 

Svež zrak skrbi tudi za boljšo koncentracijo, preprečuje glavobole in utrujenost. Hkrati pa bi s tem tudi privarčevali 

pri energiji. Predlagam torej uvedbo mehanskega prezračevanja v vzgojno izobraževalne ustanove in vključitev 

rekuperacije v predlog proračuna MOK za leti 2022 in 2023, saj bodo vrtci in šole s tem zagotovili boljše pogoje 

dela, manj širjenja bolezni in pa boljše počutje. Prosila pa bi tudi za odgovore, ali občina v razpisnih pogojih za 

izdelavo projektnih dokumentacij za prenovo objektov zahteva rekuperacijo ali jo vključuje v energetske prenove 

šol in vrtcev in pa, ali je narejen izračun, koliko bi predlagana uredba stala, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Ana. Andreja je bila prej, Igor, prosim.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Hvala lepa. Andreja Kert, samostojna svetnica, zdaj nadaljevala bom tam, kjer je že predhodnik, Branko Grims 

načel, da bi se dopolnil proračun za leto 2022 in 2023 z delom ureditev reševanja oziroma problematike 

prostorske ureditve zelene površine ob domu krajanov na Primskovem. Vsem vam, spoštovani sosvetniki, sem 

vam poslala tudi gradivo, katerega so pripravili krajani skupina krajanov in ne bi izgubljala preveč besed okoli 

tega, ker tudi sama zgodba ima že kar precej dolgo brado. Mislim, da je stara vsaj 10 let, če ne še več, svetniki, ki 

ste že dolgo časa tukaj, verjetno to tudi dobro poznate. Dejstvo je, da to zemljišče je v lasti zasebnikov, in sicer 

Sklada obrtnikov in podjetnikov iz Ljubljane. Dejstvo je, da je Ustavno sodišče ugotovilo, da sprememba 

prostorskega akta v tem delu, da gre tukaj za nezazidljivo zemljišče, je bilo pač naloženo s strani ustavnega 

sodišča, da mora občina ustrezno urediti ta del. To so dejstva, katera so ta trenutek na razpolago. Ni še jasno, 

kakšna je točno odločitev občine, ker še nismo prejeli novih pogledov na ta, na reševanje te problematike, vendar 

bi tukaj apelirala, da občina naredi vse, da obdržimo to zeleno površino, da se tam izoblikuje park, se naredi neka 

zaokrožena celota, ki predstavlja dejansko središče Primskovega. Primskovo je bilo vedno bolj ruralno območje, 

na katerem so se pojavile, bilo je veliko zelenih površin, če si malo bolj zdaj pogledamo stvar, je popolnoma 

pozidano in dejansko ostaja to eno izmed redkih zelenih površin, ki je še možno, kjer bi se lahko dejansko obdržalo 

to, kar pravzaprav imamo mestni svetniki ves čas vsaj v tem mandatu pred očmi. Želimo si zelenega okolja, želimo 

si dobrega okolja za naše zanamce, ne samo za nas in kar pomeni, da pravzaprav na ta način, je potrebno skrbeti, 

da celotna občina ne samo v okviru Primskovega, krajevne skupnosti Primskovo, ampak da se na celotnem 

območju občine skrbi za to, da ne izgubljamo teh predragocenih zelenih površin. Tako da bi predlagala, da bi 

nadgradila to, kar je že Branko pred mano povedal, da bi se  v letošnjem proračunu poskušalo zagotoviti sredstva, 

najti sredstva za to, da se zagotovi ustrezna podlaga, ki bi jasno opredelila ta, bom rekla, nadvlado javnega 
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interesa nad zasebnim interesom in na ta način omogočila, da se ne spreminja prostorskih aktov v to, da bi 

slučajno bilo to zopet zazidljivo zemljišče, in da se v nadaljevanju zagotovijo potrebna sredstva ali v letošnjem 

letu ali v prvem letu, to se pravi 22 in 23, za vsaj prvo fazo, da bi se zagotovili vsi prepotrebni predpogoji za to, 

da bi se začelo z realizacijo izdelave tega oziroma pristopa k oblikovanju tega parka, ki bi za Primskovo in pa 

mislim, da tudi za Kranj predstavljal kar veliko pridobitev. Glede na to, da gradimo zelene površine na strehah, 

mislim, da je prav, da obdržimo tiste zelene površine, katere imamo na tleh, ne samo da iščemo nekaj, kar je 

izven tega, kar nam lahko narava sama nudi. Tako da predlog je tukaj bolj razdelan, bolj je razdelan tudi v 

dokumentaciji, ki sem jo poslala vsem svetnikom in seveda tudi tebi župan. Moje sodelovanje pri tem imate, 

prosim pa mestno upravo, da z vso resnostjo pristopi k temu in najde ustrezne rešitve ter predlaga tudi, kolikšna 

so ustrezna sredstva in se to vključi v oba proračuna. Tako da, hvala zaenkrat, vsekakor pa sem na voljo za 

kakršnekoli dodatna pojasnila ali pa pomoč.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jaz, zdaj predno gremo naprej, bi kar prosil Janeza pa še pravni vidik Mateje glede tega vprašanja, to 

vprašanje dobro poznamo. Vemo, da je staro več kot 20 let, zdaj pa samo vprašanje, ali se odrečemo enega vrtca 

za 1,8 milijona pa novih prostorov v zdravstvenem domu pa zadržimo to zeleno površino ali pa pač nimamo 

zelene površine… 

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, hvala lepa, Janez Ziherl. Zdaj, to vprašanje sem pričakoval, tako da sem se tudi malo, bom rekel, tudi pripravil 

pa da mogoče te vidike skupaj pogledamo. SOB je leta 2001 to kupil in kupil je parcelo, kjer je bila možna celo 

večstanovanjska gradnja, se pravi bloki, leta 2004 je bilo to sprejeto, da je lahko samo enostanovanjska gradnja 

in kasneje na podlagi pobude KS Primskovo, in ta pobuda je bila dana celo na sami seji, ko se je sprejemal ta OPN 

in potrjeno se je to spreminjalo v zelene površine. Tukaj je, če gremo mogoče naslednja stran, bila s strani SOP 

sprožena tožba, ki je šla na ustavno sodišče in tudi četrtega šestega 2020 smo dobili odgovor Ustavnega sodišča, 

kjer nam nalagajo oziroma ugotavljajo, da ni bilo izvedeno skrbno tehtanje javnega in zasebnega interesa. Se 

pravi, kaj , koliko se poseže na zasebni interes, napram kaj pridobi javni interes. Tega dejansko ni bilo. In tudi, 

bom rekel, ni to enostavno, bom rekel, dokazljiva zadeva tekom postopka. Vmes smo naredili tudi cenitev, kakšna 

je vrednost zemljišča, ko so to zelene javne površine in kakšne so, kakšna je vrednost pri zemljiščih, če je to eno 

ali dvostanovanjska gradnja. Razlika je pol milijona po cenitvi iz leta 2020, danes verjamem, da je ta razlika še 

precej večja oziroma ta podatek je pač tak kot je bil takrat narejen, mi smo vmes imeli tudi sestanek tudi z 

županom in s SOB, kjer smo skušali najti neko vmesno rešitev, da bi pustili mogoče del zazidljiv, del pa zelene 

površine. Vendar tudi če mogoče naslednjo stran daš, Milena, ali pa še naslednjo pa bomo šli potem nazaj, aha, 

no, bom pa prebral, sem še eno verzijo powerpointa pošiljal, pa očitno manjka, ampak smo dobili jasen odgovor, 

proti kakršnemkoli drugačnem načinu bo SOB do SOBovih zemljišč bomo uporabili vsa pravna sredstva, da bomo 

to preprečili. In so nam dali jasen odgovor, da pač oni želijo za taka zemljišča dobiti pač primerno plačilo, če že, 

in da od tega, kar so kupili in kakršne pravice so pridobili, pač ne bodo odstopali. To pomeni mogoče nekako tako, 

če mi vztrajamo na zelenih površinah in da to celo uspemo dokazati, kar je še velik vprašaj, bi lahko privat lastnik 

zahteval, da ga razlastimo. Razlastili bi ga lahko po neki vrednosti 227 tisoč evrov, kar bi pa verjetno insceniralo 

odškodninsko tožbo, ki bi pa šla lahko v veliko večje številke, kot je tržna vrednost za stanovanjsko gradnjo, če bi 

tako gledali. Se pravi, tukaj je tveganje, da nas to zemljišče stane na koncu lahko milijon ali pa celo milijon in pol, 

ne vem, nimam teh izkušenj pač nimamo, veliko, in zato smo tudi pretehtali, da je to prevelik strošek za zelena 

zemljišča, za park, zraven, na nek način, ne park, to je park od osnovne šole, ampak če mogoče še naslednjo stran, 

Milena, mi prosim daš, smo v predlogu OPN definirali tako, da se območje spremeni nazaj v rabo, ki je bila pred 

spremembo v se pravi v park, to je v stanovanjsko rabo eno in dvostanovanjske prostostoječe hiše in da se na 

tem območju, ki ni komunalno opremljeno, predvidi, OPPN. Posebno smo tudi zavarovali to območje tako, da 

smo dali v usmeritvah, predlog je to še v OPN, da smo dali v usmeritvah tudi, da je potrebno vzpostaviti peš 

povezavo v smeri med cerkvijo in šolo in da je potrebno vzpostaviti zeleno bariero sklenjene drevesne vegetacije 

na jugu območja proti domu krajanov, v smeri med objekti in domu krajanov, da bi s tem zaščitili del teh zemljišč 

in bom rekel tudi poskrbeli za to, da do tega doma, v odnosu do doma ti objekti ne bi bili problematični, z OPPN 

pa zasledujemo tudi cilj, da je javnost vključena in da lahko da tudi še po tem, ko je OPN sprejet na javni razgrnitvi 

ali javni obravnavi tudi pripombe in tudi primerno odreagira. To je bilo stališče, ki smo ga sprejeli in v tej smeri 

peljemo OPN. Zaenkrat hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Janez, še Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Tako kot je že Janez poudaril tukaj, če bomo rabo pustili tako kot je, tvegamo 

tožbo, in sicer najmanj v višini kupnine, to je pač tista minimalna. Zdaj ocena je bila podana okrog 714 tisoč evrov, 

ampak mislim, da ti zneski bodo šli še več. Tako da če bomo tvegali in pustili rabo tako, kakršna je bila določena 

pred na tisti seji, so pač posledice lahko take, da bomo s proračuna plačali najmanj 714 tisoč. Zdaj pa, ali bomo 

dali ta denar za vrtce, kot je rekel župan, ali pa bomo imeli zelene površine v Primskovem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Je pa na teh razgovorih so zelo agresivni, obkroženi so s pravniki, tako da res lahko pričakujemo kar hudo 

tožbo. Jaz se bojim, da se nam ne bo zgodil Dovrtel potem. Ok, Igor je bil.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Jaz bom najprej, nisem mislil, ampak bom pokomentiral to na 

koncu. Vedno me zmoti, ko tako lepo argumentirano vsem vse jasno, se razlaga, na koncu je treba pa zastrašiti, 

če ne bomo pa vrtce vzeli. Ni nujno, lahko bomo pa Bleiweisovemu parku vzeli pa bo tam park drugje. Kje bomo 

vzeli, bomo določili znotraj 80 milijonov, tako da ne posploševati, ker potem vrže slabo luč na vso to 

argumentacijo predhodno, ki je bila res kvalitetno povedana. Drži, da je leta 2002 nekdo nekaj imel, vmes mu je 

bilo odvzeto in normalno poznamo ustavno odločbo, 33. člen ustave pravice do lastnin in nekaj nas bo koštalo, 

ali zelo drago ali nekje vmes, da bo malo parka, malo stanovanj, ali pa bomo vse popustili pa nas ne bo nič koštalo 

za prebivalce. Verjamem, da bo na koncu moralo biti nekaj vmes. Nekaj bodo morali dobiti pa čim manj, da tudi 

okoliški prebivalci manj vpliva. Samo to, pa ne zameriti, Mateja. Kar sem pa proračuna hotel povedati, je pa tako, 

lahko ta  proračun pohvalimo, pa rečemo, da je največji v zadnjih letih ali pa sploh do zdaj, lahko pa ga kritiziramo, 

da se bomo največ zadolžili do zdaj. Lahko ga objektivno pogledamo skozi proračunske zakonitosti in pa pač v 

okviru, kaj je možno in kaj si vse želimo. V svetniški skupini Lista za razvoj Kranj smo ga objektivno pogledali, in 

verjemite mi, da znamo pogledati proračuna, ker smo skozi pet mandatov prisotni v tem mestnem svetu in lahko 

rečem, da je ta proračun dober. Dober je zato, ker je razvojno naravnan in predvsem daje prednost, prioriteto 

projektom tam, kjer lahko še poberemo denar od drugje in normalno, logično je prvo, da naredimo te stvari. V 

zvezi s tem smo tudi v Listi za razvoj Kranja se tokrat vzdržali, da bi tukaj na veliko razlagali in predlagali, kaj vse 

rabi, ker vedno lahko kdorkoli od nas predlaga, to se dobro sliši, ampak smo se tega vzdržali. Zakaj? Zato, ker še 

enkrat proračun je dober in skozi te projekte, mnogo teh projektov mnogo NRPjev, mnogo vsebin se tudi vidi 

Listo za razvoj Kranja, vidimo svoj program, svoje predvolilne obljube in smo zadovoljni, da se bo to realiziramo. 

Ko na eni strani hvalim in napovedujem podporo temu proračunu, si dovolim upati, da bo skozi leto, če se bo 

kakšna stvar, če se bo kakšna stvar pokazala tudi, župan, ali pa mestni svet s prerazporeditvami, tudi imel posluh 

in bomo kaj pohvalili. Proračun je živa stvar, in če imamo vzdrževanje ceste, imamo športne parke, lahko se nam 

jutri nekaj pojavi novega, kar danes ne vemo in se bomo temu prilagajali, tako da v upanju tega in do zdaj smo 

imeli pozitivno izkušnjo z upravo in županom v zvezi s tem in verjamem, da bo tako tudi v naslednjem proračunu, 

da ne bomo z mislimi, saj so volitve, mogoče jih pa ne bomo rabili več. Še enkrat, proračun je razvojno naravnan, 

kar nas veseli, je velik, kar nas tudi to veseli in ga bomo v naši listi podprli. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Igor, jaz bi samo toliko dopolnil, da v bistvu ste vi sodelovali, svetniške skupine, dobili smo se že, kar 

veliko časa je šlo za to, da smo vaše ideje in pa dali v proračun vključili, zato pa je tako. To je skupno delo, 

pričakujem seveda nekaj dodatkov, seveda to je možno. Ampak večinoma smo gledali, da smo vaše ideje in pa 

sugestije tukaj notri zavzeli. Irena. Potem je pa Bojan in Jože.  

 

IRENA DOLENC (občinska svetnica) 

Irena Dolenc, Nova Slovenija. Nova Slovenija podpira oba osnutka proračuna za leto 2022 in 2023 in moram reči, 

kot je že župan povedal pa Igor, tako demokratično nismo vodje svetniške skupini še nikoli sodelovali pri 

sestavljanju, bom rekla osnutka proračunov za leto 2022 in 2023, odkar sem jaz v mestnem svetu od leta 2018 

zagotovo ne. Povedala bi še tisto zgodbo, zelo sem vesela, da se je dvignila povprečnina. Zakaj je bil dvig na tak 

znesek, vlada je pričakovala malo manjši dvig, je pa en moj kolega, župan občine Rogatec, Martin Mikulič, pa 
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zakaj ne bi dvignila toliko, da bi občine malo lažje zadihale, predlagal je znesek in vlada ga je podprla. To pomeni, 

da smo veseli tega višjega zneska povprečnine, ki občinam omogoča več investicij. Investicije so dobro 

pripravljene. Jaz sem videla tudi pretežno se ukvarjamo s tem, kar je naše osnovno poslanstvo, da zagotavljamo 

tiste stvari, ki so nujne za občinske proračune, ne gre za nek luksuz. Kljub temu bi pa tudi jaz, kot je Branko že 

omenjal, kot je seveda Andreja najbolj povzela, vseeno podprla pobudo krajanov Primskovega, da jim 

pomagamo, zadeva je res stara že več kot 20 let se eoni trudijo ohraniti te zelene površine in jaz bom tako rekla, 

tako kot nekdo grozi z nekimi tožbami, veste, da so te grožnje dostikrat tudi za to, ker pravzaprav se potlej 

nasprotnik ustraši. Ampak tisti, ki grozi s tožbami, se tudi ve, tudi ve, da so te grožnje zelo dolgotrajno trajajo ti 

postopki, gre za dolge postopke in preden bo to tožbo dobil, bo minilo veliko časa, zato je v upravnem postopku 

možen proces tudi poravnave. Poravnava je pogovarjanje, dialog, da pridemo skupaj, da rešimo, kar se pač rešiti 

da, da nekaj zelenih površin ostane in res, bom rekla, če načrtujemo nov park, dajmo malo s tistim mogoče 

počakati. Jaz bom tako rekla, ta gospod Franc Čeh, ki spremlja, kar mi delamo, v Kranju, je kar predlagal, da bi ob 

projektu pobratenju Kranja z enim od ruskih mest, lahko park ob domu krajanov poimenovali po pobratenem 

mestu ali pa eni njegovih znanih osebnosti, ali pa bi bil to kar Park slovensko ruskega prijateljstva. Vem, da so to 

sanje, želje, ampak če ne sanjamo, če si ne želimo, nič ne dosežemo, tako da jaz apeliram, podpiram celotno tak 

osnutka, ampak vseeno apeliram, da se pristopi k reševan ju, da se poskuša pogovarjati in nekaj narediti, da bi 

neke zelene površine, če že ne vsaj ob domu krajanov Primskovo ostala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Saj jaz bi samo zdaj glede Primskovega to povedal, mi smo imeli kar nekaj sestankov, zdaj kakšne pol 

leta ne. In delamo intenzivno na tem, da bi mi vnesli neko število v proračun. Se mi zdi nesmiselno, raje je to, kar 

je Igor rekel, ko bo zadeva zrela, jo bomo dali na dnevni red na seji in šli v spremembo proračuna, v rebalans. 

Dajte nam zaenkrat še čas, ker se dogovarjamo, iščemo variante, vključujemo tudi sosede gospoda Čeha in pa 

trije po navadi pridejo, delamo na tem, tudi nam je v interesu, da so tam ljudje zadovoljni. Bomo pa videli, kaj se 

največ da. Bomo jih pa še vključili, da bodo oni stalno zraven, ampak jaz dejansko ne bi to dajal v proračun. Veste 

pa, da delamo na tem, saj sta vam kolega povedala. V redu, Bojan. Jože, še kdo za Jožetom, ne?  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Seveda podpiramo proračun, lepo je bilo 

predstavljeno stališče komunale, kaj bomo dobili tam, takim predlogom si težko proti. Mogoče malo pomislekov, 

da se spet preveč denarja namenja za samo mestno jedro, pametno mesto, tam notri so velike postavke, bi 

mogoče s tega kaj več naredili, ampak danes temu ne bom nasprotoval, Slovenska demokratska stranka je že 

povedala, da ima dve pobudi, za Primskovo in pa za krajevno skupnost, jaz pa dam temu širšemu mestnemu svetu 

tudi en pobudo, idejo v razmislek, prošnjo, ki je stara že tudi preko 20 let. Naslednja točka bo podelitev naziva 

častni občan in pa ostalo. Častni občan bo velik kolesarski zanesenjak, Kranj je pa tudi kolesarsko mesto. Kranj je 

gostil Giro d Italia, gostil velike kolesarske dirke v 54letni zgodovini, od zmagovalcev velikih nagrad Kranja do 

omenjenega bodočega častnega občana, do Draga Ziherla, Bojana Ropreta, Cudermana, Lampiča, Marna, 

Pagona, Valjavca, Mohoriča, še bi lahko našteval zmagovalcev na veliki nagradi Kranja. Velikokrat je bilo že 

predlagano, da se pod Jelenovim klancem naredila neka silhueta, nek spomenik kolesarstvu. Kranj je kolesarsko 

mesto, v Kolesarskem klubu Kranj smo delali to že kar nekaj natečajev, tako da ideje so vse pripravljene, tako da 

mogoče, za letošnje leto, ker imamo častnega občana, ker drugo leto gostimo Giro, bi bilo mogoče smiselno, da 

se ta zadeva uredi in postavi. To niso neki veliki zneski, natečaj je pripravljen, treba je samo poiskati izvajalca in 

ga umestiti na ta krožišče pod Jelenovim klancem in bi se Kranj s tem zaznamoval kot kolesarsko mesto. V 

razmislek upravi in pa vsem, vesel bi bil, če bi to bilo sprejeto, če pa ne, bomo čakali na nadaljnja leta in boljše 

čase. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Bojan. Lahko samo to povem, da Zavod za turizem že dela na tem projektu, in sicer idejno zasnovo za 

kolesarja pa za skakalca, še to krožišče za Gorenjo Savo, ni pa to treba dati to NRP, ko bomo imamo ta sredstva, 

tako da hvala. Jože.  

 

JOŽE ROZMAN (mestni svetnik) 

Če sem ta zadnji, je prav, da nekaj bolj minornega. Sicer sem se mislil oglasiti s to problematiko med, v točki 

pobude, ampak ko je ravno tukaj direktor Komunale, pa ker so ena sredstva namenjena za pokopališče, bi pač 
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dal eno pobudo. In sicer vemo, vse več je, niso redke skrunitve grobov s tem pa tudi nezadovoljstvo lastnikov in 

ko se pritožijo, ko to sporočijo na upravo pokopališča, jim tam odgovarjajo, da bi zadevo omilile kamere, štiri 

vhode imamo, torej štiri, gre za štiri kamere pa še osvetlitev teh vhodov in da bi se s tem tole nezadovoljstvo 

zaradi skrunitve zmanjšalo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Jože. Direktor je to vzel na znanje, še kdo? Če ne, potem bi šli kar na glasovanje. Jaz predlagam, glede 

na to, da vidim, da je dobra volja, glede teh proračunov, da vse glasujemo naenkrat za 22 in 23. To se pravi pod 

1.11 in pa pod 1.11, pod 23, je kdo proti slučajno ta predlog? Vas mora biti 17 za to, da gre osnutek proračunov 

skozi, se pravi ni nobenega skozi. Glasujemo, to se pravi za leto 2022 in 2023, o odloku proračunov Mestne občine 

Kranj, gre za osnutek. Vašo prisotnost, prosim. 25 prisotnih. Kdo je za ta sklepe? 27 prisotnih, malo jih je na vratih, 

dekleta otroka občudujejo. Še enkrat prešteti, koliko vas je. 27 prisotnih. Hvala lepa. Gospa Gunčar ni dvignila, v 

redu 27. Kdo je za? 27. Soglasno. Najlepša hvala. Super. Gremo naprej, točka 6. Igor, oprosti. Hvala lepa Komunali 

in pa Mirkotu.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Igor Velov, hvala vsem vam, da ste podprli spremembo dnevnega reda, imam neke obveznosti 

in bom moral iti po tej točki. Točka, predlogi za podelitev priznanja Mestne občine Kranja za leto 2021. kot v 

gradivu piše, smo 19 julija že objavili poziv oziroma razpis in je trajal, kot po navadi, vsako leto do 15ga septembra, 

v tem obdobju nismo dobili predlogov za nagrado Kranja, to je ta denarna in za Prešernovo plaketo, zato smo 

ponovili razpis zadnjega septembra in je to potekalo do osmega oktobra. Po tem obdobju pa smo dobili dovolj 

predlogov, da smo pripravili predlog za vse nagrade iz pravilnika oziroma odloka. Bom kar po vrsti šel, kot je v 

gradivu, za naziv Častni občan Mestne občine Kranj smo dobili štiri predloge, ki jih imate v gradivu, se pravi 

Maksimilijan Sagadin, pobudnik NSi, gospod Franc Hvastja, pobudnik Kolesarski klub Kranj, gospod Marjan 

Mihelič, pobudnik Društvo upokojencev Kranj in gospod magister Štefan Kadoič, pobudnik Socialnih demokratov. 

To je bil včasih tudi dva mandata je bil podžupan gospod Kadoič. Tukaj smo v komisiji tehtali, če bi vsakega 

posebej gledali, vsak izpolnjuje pogoje, nobenemu ne bi mogli reči, da si tega ne zasluži, ampak ta naloga komisije 

in tudi mestnega sveta, da imamo enega častnega občana in smo glede na vse, kdo je dal neko najvišjo širino, 

največjo prepoznavnost ali pa Kranja kot celoto, smo se odločili, da je to gospod Franc Hvastja. Jaz vam ne bom 

bral, ker imate v gradivu obrazložitev in tudi verjamem, da gospoda Franca Hvastja, ki prihaja iz kolesarskih 

krogov, poznate. Potem je nagrada Mestne občine Kranj, tukaj smo imeli najlažje delo, ker je bilo predlagano 

Planinsko društvo Iskra Kranj iz dveh naslovov, se pravi dva pobudnika, dve fizični osebi in to so bile edine pobude, 

tako da nagrado Mestne občine Kranj predlagamo, da se podeli Planinskemu društvu Iskra Kranj. To je tudi ta 

nagrada, kjer ima finančno je finančni vložek s strani občine, nagrada v višini 5000 evrov. Listino o priznanju 

Mestne občine Kranj smo dobili štiri predloge, in smo, čakajte tukaj pa nekaj ne štima, pet predlogov je, v gradivu 

manjkajo gasilci. Samo moment, da vidim, listina o priznanju je pet predlogov, v gradivu zdaj vidite, ko vam 

govorim, ugotavljam, da manjka, poleg tega, ki jih imate, gospod Janez Štros, gospa Sonja Mašič, gospodarski 

zavod Brdo in pa gospa Barbara Mehle Mihovec pa gospod Jože Benedik, v enem imamo pri listini za priznanje 

imamo predlog Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica. Zdaj, ko smo razmišljali na komisiji, mi smo to pretresali in 

smo ugotovili, da nedvomno gospod Janez Štros izstopa, znotraj tega skozi svoje humanitarno delo, predvsem na 

področju otrok s posebnimi potrebami in da je nekako nesporno favorit tukaj tudi prostovoljno gasilsko društvo 

Kokrica, ob tem, da je celo stota letnica delovanja. In to je bilo nesporno, potem smo te dva v štartu izglasovali, 

potem smo pa o ostalih predlogih, ki so prišli iskat še enega, da zapolni tretje mesto. Moram reči, da je debata 

bila zelo tako široka, vsak je nekako preferiral neko ime ali pa ta gospodarski zavod, potem smo pa prišli do 

mnenja, da gospa Sonja Mašič in ta zadnji predlog, ker sta dve fizični osebi, je predlagan s strani krajevne 

skupnosti, da so aktivni, vsa zasluga in zahvala vendar gre za neko lokalno stvar, bolj za delo znotraj neke krajevne 

skupnosti, javni gospodarski zavod Brdo smo pa prepoznali kot tistega, ki daje pečat življenju v mestnem jedru, v 

mestu Kranj in prepoznavnost občini kot taki. Gre za gospodarski zavod Brdo, vse to, kar je zraven, kot neko 

kongresno središče, kot nek protokolarni servis, nenazadnje tudi kot neke rekreacijske površine okoli njega. Tako 

da to nas j vodilo k temu, da smo predlagali njega in nikakor ne kot nekje mi je nekdo rekel, a zato, ker so dali 

nek pribor. Daleč od tega in moram poudariti, da to dobiva zavod kot tak ne direktor ali pa njegova tajnica. Tukaj 

v Listini o priznanju, kot je v predlogu, predlagamo gospoda Janeza Štrosa, prostovoljno gasilsko društvo Kokrica 

in pa, kot omenjeno, Javni gospodarski zavod Brdo. Velika plaketa Mestne občine Kranj je naslednja nagrada, kjer 

je prišlo več predlogov: gospod Andrej Tavčar, pobudnica Špela Kern, Prostovoljno gasilsko društvo…, to paše 
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nazaj, to je ta pomota pri gradivu. Prvi predlog sem povedal, drugi je bil gospod Jože Veternik, pobudnik Osnovno 

zdravstvo Gorenjske, potem Prostovoljno gasilsko društvo Britof in pa gospod Matjaž Bogataj, pobudnik Krajevna 

skupnost Britof. Velika Prešernovo plaketo podelimo samo eno, in tukaj, da se ne bom ponavljal in dolgovezil, 

smo nekako ugotovili, da izstopa Jože Veternik, sploh če gledamo v tem kontekstu, najprej gospod je dolga leta 

vodil Osnovno zdravstvo Gorenjske, kariero tam končal, smo v nekem obdobju, ko se zavedamo, kako potrebno 

je zdravstvo in delovanje vseh v tem sistemu in nenazadnje tudi zdaj si prizadevamo, da dobimo regijsko 

bolnišnico in mislimo, da je pravi moment, da se iz tega področja da letos velika plaketa Mestne občine Kranj, in 

da je gospod Jože Vetrnik zagotovo pravo ime. Zato tudi predlagamo, da mestni svet potrdi predlog komisije in 

veliko plaketo podeli njemu. In zadnja nagrada, ki jo predlagamo mestnemu svetu, je velika Prešernova plaketa. 

Tukaj smo imeli dva predloga, eden je bil gospod Toni Cahunek, pobudnik zavod ŠKL, potem pa dve pobudi za 

isto, za Lutkovno gledališče Vnebo, ponovno seveda vsakega posebej, če gledamo, bi lahko komurkoli to podelili, 

vendar je lahko delimo samo eno, in menimo, da si je Lutkovno gledališče Nebo to ta moment bolj zasluži. Gre za 

20 let neprekinjenega dela in ustvarjanja, čeprav v samem gradivu in v pobudi boste brali bolj o izkušnji neke 

ustanove z njimi. Menimo, da z vsem spoštovanjem do gospoda Cahnunka, da je še dovolj mlad, da bodo 

priložnosti v naslednjih letih, ko bo deležen kakšne nagrade. Tako, probal sem pojasniti naše razmišljanje, kaj nas 

je vodilo do tega predloga. Prosil bi, če to podprete, župan vas prosim, v kolikor ne bo razprava, da se kdo ne 

strinja s čim oziroma da ven štrli, da glasujemo v paketu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, ste slišali, hvala lepa, Igor. Kakšno mnenje, razprava? V redu, potem ne, dajem na glasovanje. Predlog 

je, da glasujemo v paketu, je kdo, ki se ne strinja, ki nasprotuje temu? Če ne, potem bi vseh pet sklepov dal na 

enotno glasovanje. Najprej vaša razprava. Oziroma vaša prisotnost, pardon. 27 prisotnih, kdo je za te sklepe? 27, 

soglasno sprejeto. Mislim, da si komisija in nagrajenci zaslužijo en velik aplavz. Ok, v redu, gremo pred pavzo še 

mogoče dve točki. Tanja, prosim, najprej točka 7 po novem.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala lepa, Tanja Hrovat. To se pravi, predlagamo ponovno spremembo o zagotavljanju socialno varstvenih 

storitev. Če se spomnite, smo nedolgo nazaj že obravnavali ta odlok in nekatere spremembe v njega že vnesli. 

Tokrat pa predlagamo še spremembo iz treh razlogov, eno je, da zaradi delno tudi covidne situacije in s tem 

povezanih težav, ki se pojavljajo posameznim družinam, govorimo o nasilju v družini in težavah z mladostniki, in 

podobno, da bi mobilno službo trenutne službe programa Škrlovec, razširili z mobilno službo na terenu. Gre za 

to, da lahko posamezni strokovni sodelavec prisoten večkrat v teh družinah, ki pomoč potrebujejo, torej, da 

družina hodi v obravnavo v prostore Škrlovca, ampak da je mobilna služba prisotna v družinah, ki potrebujejo to 

pomoč. Trenutno je takih 20 družin v Kranju, in menimo, da bi s to spremembo zagotovo naredili nekaj 

pozitivnega. Seveda ima ta zaposlitev mobilne enote oziroma delavcev v mobilno enoto finančne posledice, ki so 

bile že upoštevane v proračunu, ki ste ga potrdili v predhodni točki oziroma osnutku le tega, govorimo pa o 28500 

evrih, ki jih bomo zagotovili iz Mestne občine Kranj. Drugi razlog za spremembo odloka je v potrebni 

prerazporeditvi sredstev znotraj programa Katapult pa Labirint, se pravi centra za odvisnost, tam je zaposlenih 

pet strokovnih delavk, za katere plače zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vendar še vedno 

zagotavljajo zgolj kvoto za osnovne plače teh delavk, ki so pa v vseh teh letih, kar program funkcionira, že 

napredovale skladno z rednim napredovanjem javnih uslužbencev. Mi pa zagotavljamo sredstva za materialne 

stroške in delno s prerazporeditvijo sredstev bi zagotavljali sofinanciranje tudi plač na način, da del materialnih 

stroškov prerazporedimo na plače s tem, da kvota za to dejavnost ostane enaka, torej nima neposrednih 

finančnih posledic za proračun. Tretji razlog je pa sprememba na enkratnih denarnih pomočeh, tudi tukaj je covid 

naredil svoje, da so se številne družine znašle v stiski, zato je povečano povpraševanje po teh enkratnih pomočeh, 

ki jih za Mestno občino Kranj postopke govorim, vodi Center za socialno delo, število vlog se je povečalo, našo 

vlogo smo s predhodno spremembo odloka malenkost podaljšali oziroma zaostrili, da dobimo vse zahtevane 

podatke na vlogi, hkrati se je pa z GDPR onemogočilo pridobivanje podatkov iz centralnih baz, iz javnih evidenc, 

za kar moramo zdaj za vsak vpogled pridobiti soglasje teh, ki zaprosijo, skozi to se je postopek podaljšal in zgolj 

polovička delavcev na CSD v ta namen ne zadostuje več, da bi se tudi ta program v celoti izvajal naprej, tako da 

tukaj predlagamo, kar ste tudi že prej pri proračunu v osnutku potrjevali, 3300 evrov finančne posledice za 

polovičko delavca, da bo program enkratnih socialnih pomoči potekal naprej nemoteno. Te tri spremembe so v 

odloku predlagane, z veseljem sem na voljo za pojasnila, v kolikor pa soglašate s tem, če en bo bistvenih pripomb, 

pa predlagamo kar, da se sprejme v eni fazi ta odlok.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tanja, odpiram razpravo. Prosim, Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Mene zanima, zakaj vse to potrebujemo, jaz ne 

vem, saj imamo CSD, imamo cel kup teh služb, ne vem, zakaj rabimo še posebej te zadeve, če mi lahko to razložite, 

ker mi zdi, da potem na CSD, kaj delajo… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Tanja, prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Tanja Hrovat. To se pravi, občina zagotavlja socialnovarstvene dejavnosti po zakonu oziroma po našem odloku, 

ki je sprejet. Mi smo se odločili, da bomo financirali Škrlovec oziroma sofinancirali Škrlovec, dnevni center za 

mlade in družine, ki pomagajo družinam, načeloma disfunkcionalnim, to se pravi, da imajo take ali drugačne 

težave. Cel program stane 96500 evrov, od tega mestna občina Kranj prispeva 24 tisoč evrov za ta program, zato 

ker gre za naše občane in ta služba oziroma ta dejavnost ni v celoti pokrita s strani Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve. Enkratna socialna pomoč, ki smo jo omenili, je zadnja od pomoči, ki se namenja, torej ko so 

izčrpane vse denarne socialne pomoči, ki jih zagotavlja država in ki jih za državo izvaja center za socialno delo. 

Šele v takem primeru, ko so torej fizične osebe že povsem na dnu, da potrebujejo enkratno socialno pomoč za 

plačilo, ne vem ogrevanja ali pa stroškov šolskih potrebščin in podobno, takrat priskočimo, ko so izčrpane vse 

ostale pomoči, tudi mi z našo, zadnja v vrsti je, zapisana je pa v odloku, ki je bil sprejet že pred nekaj leti, da to 

storitev oziroma to pomoč tudi mi nudimo. Na sejmišču dol pa deluje center za odvisnost, to sta center Katapult 

in pa Labirint. Oba sta namenjena različnim dejavnostim, eno je za dejavnost odvisnikov, ki se želijo pozdraviti pa 

so še pač povsem odvisniki, ki jih obravnavajo zaposlene strokovne delavke, potem pa iz tistega ob individualni 

pomoči, ko pridejo recimo en korak višje, da so že delno na poti ozdravitve, potem pa še stanovanjska bivanjska 

skupina, v kateri je trenutno vključenih 6 oseb, in katerim se nudi, ko so že v bistvu pripravljeni za samostojno 

življenje, da spet ne zaidejo na kriva pota. Tudi ta program sofinanciramo tako občina, kot ministrstvo. Ker pa ne 

zagotavlja popolne cene tega programa ministrstvo, smo mi z odlokom, to smo že v preteklosti naredili, to 

dejavnost pač predvideli tudi v našem proračunu in je bila v preteklih letih že zagotovljena, s to današnjo 

spremembo zgolj nadgrajujemo obstoječe programe. Upam, da sem odgovorila.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Potem gremo najprej sprejet to zadevo, ta osnutek odloka o spremembah odlokov zagotavljanja 

socialnovarstvene dejavnosti v Mestni občini Kranj, vašo prisotnost bi prosil. 23 prisotnih, kdo je za ta sklep? 

Soglasno 23. 24, ok. In gremo potem še predlog, da je to skrajšan postopek. Imamo dva sklepa tukajle, da se 

sprejme po skrajšanem postopku in da se sprejme predlog odloka o spremembah odlokov zagotavljanja 

socialnovarstvene dejavnosti v Mestni občini Kranj. Vašo prisotnost bi prosil? 24. Kdo je za ta dva sklepa? 

Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Še eno točko pred odmorom. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča. Janez?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Lep pozdrav. Janez Ziherl. V prvem branju vam predlagamo odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 

Glavni razlog je namreč, da je bila sprejeta odločitev ustavnega sodišča, kjer objekti, to se pravi, ljudske obrambe 

oziroma vojaški objekti niso več upravičeni oprostitve plačila NUSZja po zakonu, kar pomeni, da jih mi lahko po 

NUSZju tudi, torej nov NUSZ, zaračunamo, vendar v našem odloku, kjer smo imeli oprostitve po zakonu naštete, 

še vedno ne bi smeli tega zaračunavati. Zato smo se odločili, da gremo v nov odlok. Poleg tega pa smo tudi dolžni 

uskladiti neskladnosti tega člena z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih, kjer smo imeli notri tudi oprostitve 

za, bom rekel, za kmetijsko proizvodnjo, gasilce in, to se pravi, objekte zaščite in reševanja, kar pa ni oprostitev 

po zakonu. Tako da, bom rekel, te dve sta glavni spremembi. Tretja, ki je pa tudi pomembna, je pa, da se točka 

za pozidana stavbna zemljišča uskladi z, bom rekel, letno rastjo, z indeksom letne rasti v gradbeništvu. Za 

nepozidana stavbna zemljišča pa je predlog, da se poveča za 100% in se s tem tudi, bom rekel, poskuša vplivati 

na lastnike zemljišč, da se te zemljišča začnejo sproščati na trgu. Namreč, v Občini Kranj je to postal velik problem. 
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Imamo ogromno nepozidanih stavbnih zemljišč, ki nam tudi pri samem sprejemanju oziroma pri spremembah 

prostorskega načrta zavračajo mnenjedajalci vloge z odgovorom: nepozidanih stavbnih zemljišč v Kranju je ali za 

stanovanjski namen še dovolj ali za kakšen drug namen še dovolj in najprej zapolnite tista območja, šele potem 

boste dobili neke širitve naselij v smereh kmetijskih površin, gozdnih površin. To postaja vedno večji problem in 

takšen ukrep zemljiške politike je smiseln. Mogoče naslednja stran. Oprostitve, ki smo jih imeli zdaj napisane, 

taksativno se zdaj to, bom rekel, umika in se v novem členu, bom rekel, zapiše, da se nadomestila ne plačuje v 

primeru določenih z zakonom, torej, če se bo zakon v teh primerih še spreminjal, ne bo potrebno sprejemati 

novega odloka ali pa sprememb. Še vedno pa ostaja noter in je tudi določeno z zakonom, da lahko stranke za 

dobo pet let se oprosti plačila NUSZja. To je, če fizične osebe kupijo stanovanje ali zgradi stanovanje in so plačani 

prispevki. Za to ima možnost dati vlogo in pet let ne plačuje tega NUSZja. In pa še seveda tisti, ki prejemajo 

socialno pomoč, se jih ravno tako oprosti NUSZja. Prosim naprej. Zdaj, glede rešitve za kmetijstvo, zaščita in 

reševanje, torej za gasilce in kmetice. To, kar smo imeli do sedaj, bom rekel, oproščeno, mi ne smemo oproščati, 

ker bi šlo za posredno oprostitve, česar ne sme biti in smo bili na to tudi s strani MOPa opozorjeni, zato smo šli v 

to rešitev, ki se jo poslužujejo tudi nekatere druge občine, da smo dodali nove dejavnosti za kmetijstvo in 

gozdarstvo ter zaščito in reševanje pri požarih in nesrečah in jim dodelili minimalno število točk in s tem, bom 

rekel, tudi omejili neke visoke stroške pa ugodili tudi zakonodajalcu, da bo odlok seveda ostal. Za občutek je nek 

objekt, večji kmetijski, recimo 1000 kvadratnih metrov, bi plačal med 10 in 30imi evri NUSZja na leto. Ravno tako 

tudi po opremljenosti se plačuje minimalno  z eno točko za ti dve kategoriji. Lahko kar naprej. Zdaj tukaj je še 

predlog o vrednosti točk. To se pravi, za zazidana stavbno zemljišča se za en procent poveča vrednost točke. Za 

nepozidana stavbna zemljišča pa za 100%, kar je pa še vedno, bom rekel, relativno nizek strošek. Lahko kar naprej. 

Zdaj, lahko kar naslednjo stran. Je vidno, kakšne so te obremenitve. To je primerjava po občinah za različne 

dejavnosti. Predvsem je tukaj vidno, da imajo občine zelo velike razpone. Nekje tudi faktor 100 od najnižje do 

najvišje, kar pomeni, da so ti razredi so zelo narazen. To se pravi, neko območje v središčih mest pa na obrobjih 

ali pa komunalno opremljeni ali komunalno neopremljeno, kar je tudi, bom rekel MOP zelo napadel take odloke 

in našega relativno pohvalil, ker ima ta faktor dva. Prosim še en slide… A, potem pa enega nazaj, sem mislil… Aha, 

tukaj… Primerjava… No, hotel sem še to povedati pa se bojim, da mi je ta podatek ušel. Pri nepozidanih stavbnih 

zemljiščih smo ravno tako še vedno, še vedno zelo nizko. Tudi, če povečamo za 100% nepozidana stavbna 

zemljišča, smo recimo napram Ljubljani, tisti dražji varianti, faktor 20. Tako da imate občutek, kakšne v bistvu še 

vedno relativno nizke obremenitve so pri nas. No, saj tukaj predzadnja vrstica se vidi, ima Ljubljana celo 15,40, 

bom rekel, evra na kvadratni meter za nepozidana stavbna zemljišča. Najnižjega pa 0,78. Potem pa so različno od 

občine do občine, vendar imajo večinoma višje postavke. Recimo, Domžale imajo nižjega, ampak ostale občine 

so pa pri nepozidanih stavbnih zemljišč manj prizanesljive kot pa Občina Kranj. Toliko na kratko, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Janez. Odpiram razpravo. Lea.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Lea Zupan. Samo obrazložila bi svoj glas. Zakaj bom proti. In sicer po razpravi na Komisiji za 

okolje, prostor in komunalno infrastrukturo smo majčkeno bolj se pogovarjali o teh stvareh in po razpravi smo 

prišli do tega, da, kaj to pomeni? To pomeni, da je to bo privedlo do tega, da se bo prisililo ljudi, da prodajajo 

svoja zemljišča. Nepozidana stavbna zemljišča. To se pravi, če nekdo, primer, podeduje neko zemljo, ki je 

zazidljivo in trenutno že ima neko hišo, to želi ohraniti za svoje otroke, vnuke, karkoli in trenutno ne bo imel 

denarja, bo prisiljen v prodajo tega zemljišča, zaradi tega, ker je ta postavka tam. Razumem, da je širjenje na vsa 

ta obrobja in da primanjkuje teh nepozidanih stavbnih zemljišč. Bi se strinjala s tem, če bi bila to neka omejitev, 

da bi rekli, če imaš več kot dve ali tri take parcele. Ok, daj prodaj, ker imaš preveč. Ne pa da se to gre tudi na 

vsakega posameznika lahko. Tako da kar se tega tiče, jaz tega zagotovo ne bom podprla. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

 Hvala lepa, Lea. Še kdo? Tomaž.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Tomaž Ogris. Hvala za besedo. Ja, tudi moje razmišljanje je zelo podobno Leinemu. In to povečanje praktično iz 

enega leta v drugo za 100% za nezazidano stavbno zemljišče mi ni všeč. Pač tukaj bi jaz mogoče raje videl, da bi 

to naredili postopoma po 10, 20% na leto. Ne pa kar naenkrat za 100%. In to se dejansko, če preračunamo nekoga, 
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ki ima nekakšno parcelo, srednje vrednosti, 250€ plačuje sedaj, potem bo pa plačal 500€, kar pa ni več majhen 

znesek. Tako da tukaj jaz tega ne morem podpreti. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kdo je naprej?  

 

JANEZ ČERNE 

Jaz pa mislim, da je ta stvar zelo pozitivna. Vse občine, ki smo jih povprašali, ki se poslužujejo tega mehanizma, 

so bile kar tako, da pojdite v to zadevo, ker je to edina prava stvar, da boste rešili svojo razvojno komponento. 

Tukaj se gre predvsem zaradi, to se pravi, bom rekel, veleposestnikov, ki ali pa razdrobljenih lastnikov, ki pač 

zadržujejo uresničitev določenih investicijah. Verjamem, da posamični primeri, kot so pač lastniki hiš ali pa 

zemljišč za hiše, obstajajo, ampak treba se je zavedati, da v Kranju smo pač prišli do roba tega koeficienta 

nezazidanih stavbnih zemljišč in tukaj je treba nekaj narediti. Pač lahko imamo primere tako da gremo skozi OPPN 

spreminjati nazaj zemljišča v nezazidljiva pa bomo pač prihajali v možnosti razno raznih tožb. Tako kot na 

Primskovem. Ampak mi imamo kar nekaj OPPNjev sprejetih, ki se kar ne realizirajo in ne realizirajo. Ali pač gre za 

posamične lastnike, ki nimajo denarja za njihovo realizacijo ali gre za pač ljudi, ki ne najdejo investitorja ali pa gre 

za tako razdrobljeno zemljišče, da ljudje pač enostavno nočejo pogovarjati pa nočejo teh stvari realizirati, tako 

da ta ukrep, verjamem, ja, da marsikateremu veleposestniku tukaj v Kranju ne bo všeč, ampak stvari v imenu 

razvoja se morajo začeti premikati. Ta ukrep, kot lahko vidite, tukaj na tabeli, ki velja tudi v vseh ostalih občinah 

in kot sem povedal, vse te občine zelo podpirajo, da se gre v ta ukrep tudi v Kranju. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Ja, jaz bi samo še to dodal, da v bistvu vidva se, se spomnimo poslovne cone v Čirčah. V bistvu se je 

samo naredil Hofer, vse ostalo je pa prazno, zato, ker se lastniki tam ne znajo zmeniti in to je en tak primer. Pa 

recimo Kalan pod Joštom. Ja, za to naselje. Skratka, kar veliko. Čakaj, samo tole je, Janez je hotel še nekaj reči, je 

imel neko repliko.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Eno zelo kratko repliko oziroma celo informacijo. Zdaj, za neko parcelo, prazno, nepozidano, bom rekel, nek 

sadovnjak, ki ga ima sredi naselja še ena hiša in ki je sadovnjak velik še 500 kvadratov, bi po novem plačal lastnik 

150€. Zdaj je 75€. Za hišo je pa že danes plačeval 250€. Pa bo tudi po novem 250€. To se pravi, ta sorazmerja so 

še vedno. Marsikatera občina ima nepozidana več obdavčena kot pozidana. Mogoče še to v razmislek. Če želimo 

dobro opravljati prostor, to se pravi, obdavčene so samo parcele, nepozidana stavbna zemljišča, ki so komunalno 

opremljena. To se pravi, občina, javni denar je bil že v te zemljišča, bom rekel, vlagan na nek način. To se pravi. 

Imajo vso infrastrukturo te parcele in se lahko dejansko jutri priklapljajo, če bi se tam gradbeno dovoljenje 

pridobilo. Te parcele je dejansko škoda, se ne pozidajo, ker imajo vso infrastrukturo. Vemo, kakšni so problemi 

na območjih, kjer ni infrastrukture in je potrebno graditi in to traja, ali so pogodbe o opremljanju ali imajo lastniki 

težave in tako naprej. Mi imamo pa to po OPPNju teh površin v samem mestu, te so pa neaktivne.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Bojan, prosim.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik)  

Hvala za besedo. Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Mislim, da smo v Sloveniji ali pa imamo v Kranju 

še veleposestnike pa bajtarje pa viničarje. Mislim, da smo s tem zadevam že enkrat zaključili. Sem gledal Moj ata, 

socialistični kulak pa tam noter so zemljo talal pa so jo nazaj vzel pa so jo spet veleposestnikom dal. Ali bomo zdaj 

spet zadruge delali ali kaj naj. Kako to bo, bo Jani razložil. Kar se pa tiče tega, jaz bi, ja, na nek stran občino kot 

predlagatelja razumem. Mi imamo, sprejemamo OPPNje, težko jih sprejemamo. Na vsakih 10 let se spremeni 

prostorski plan. In ko imamo zdajle spet nove vloge za pozidati, naletimo na Ministrstvo za kmetijstvo, na 

okoljevarstvenike, na naravo, na vse in oni najprej vprašajo, koliko ste pa pozidali procentov iz prejšnjega OPPNja. 

Mi smo v prejšnjem OPPNju dali toliko novih zazidljivih zemljišč za pozidati in zdaj vi nam težite, da bi radi imeli 

še nove zemljišča za gradnjo. In oni rečejo, vam to ne pripada, ker niste po koristili 80 ali pa 90% prejšnjih zemljišč, 

ampak ste jih po koristili samo 30. Zdaj pa k nam hodite pa bi radi na to imeli še nekaj novega. In tukaj 

predlagatelja razumem, zakaj to hoče spodbuditi. Zato, da se stara zemljišča, ki so namenjena gradnji, pozidajo. 
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Ali prodajo, če ne mislijo zidati. Ali pa ljudi spodbuditi, da zazidajo. Druga pesem pa je, kjer pa ni tako kot je župan 

rekel, Kalanovo zemljišče pa ta zemljišče. Tam pa občina, prosimo že deset let, da naj cesto na Jošta že vendarle 

zgradi, noter da infrastrukturo, kanalizacijo, elektriko, vodo, gor pripelje in tam bo tisto zemljišče prodano takole. 

Ali pa bi bila na potezi občina. Veliko zemljišč imamo mi, kjer investitor enostavno ne gre skozi, zato ker mu 

občina ne gre nasproti. Da bi zgradila oziroma bi mu približala komunalno infrastrukturo. Ker ti plačaš komunalni 

prispevek, občina pa reče, za zunanjo ureditev bomo pa poračunali ali pa jo vi zgradite, ker mi nimamo denarja. 

Prvič v zgodovini mestne občine, da je šla Mestna občina Kranj na pobudo našega mestnega sveta narediti 

infrastrukturo sama za Hrastje. Do zdaj so morali vedno investitorji zgraditi infrastrukturo sami. In potem imamo 

zemljišča, tako kot je tamle gor, smo desetkrat sprejemali Kokrico, naprej dol pa smo višal pa nižal bloke. Pa smo 

že trikrat sprejemali Tekstilindus pa ta Bonaci je še vedno zdaj za bloke pripravljen pa še noče Tekstilindusa 

prodat. Pa X takih zemljišč. Za Savo smo kmetom celo 15 let oprostili plačilo komunalnega prispevka, ker smo šli 

sami na roko. Toliko, da mi enim gremo na roko, enim pa ne gremo na roko. In ta zemljišča zdaj ostajajo. Zdaj bi 

pa občina rada kar naenkrat za vse občane, ki ima tisti vrtiček, tako kot je Lea rekla, zemljico, za vse poveča. En 

je rekel, dajmo danes narediti razpravo, do naslednje seje naj občina pripravi, katera pa so tista zemljišča, ki v 

veliki meri zavirajo razvoj Kranja. Tudi to zemljišče, ki je bilo omenjeno tamle pri Čirčah, tam mi zaviramo 

zemljišče. Če bi mi spremenili OPPN, da je možno za gradnjo industrije, ampak je pa naš mestni svet sprejel, da 

mora biti zemljišče namenjeno izključno za potrebe kmetijstva. In zdaj iščemo, ali je to zadruga ali karkoli. Noter 

bi lahko bila trgovina z avtomehanično delavnico, salonom, ampak po kategorizaciji objektov avtomehanična 

delavnica noter ne sodi. Ker mora iti v industrijsko cono. Pa bi bilo že pol zemljišča prodanega. Sam sem bil pri 

temu aktiven, ampak smo naleteli na take ovire. Pa X takih zemljišč imamo, kjer so tudi druge ovire. Ni samo ovira 

občina, zato jaz vseeno mislim, da je predlagatelj mislil dobro, ampak da so pa cene pa vse skupaj še malo 

pretirane. Dajmo si še malo časa, preglejmo točno, za katera zemljišča gre in kako bi lahko te investitorje, ki pa 

dejansko špekulirajo, tamle zdaj gor pri piceriji Gorenc, tam se je tisto zemljišče prodalo in se bo začelo graditi. 

To ni špekulativno. Res pa je, da se je to vleklo dolgo, da je moralo krožišče narediti, da se je moralo to narediti, 

da se je moralo uno narediti, da je prišel potencialni investitor, ki mu je šla občina nasproti in je nekaj zgradila, 

kar bi moral drugače on. In njemu se je investicija enostavno pocenila in matematika se mu izplača, zdaj bo pa 

začel graditi. Če pa on nima matematike, pa ne bo šel graditi. Saj vi tudi ne bi šli nekaj graditi, če se vam nekaj ne 

splača. Vi ne greste hiše graditi, če nimate dovolj denarja, če vidite, da je investicija upravičena ali pa 

neupravičena. To tukaj jaz razumem predlagatelja, vse razumem, gre zadeva v pravo smer, samo 100% podražitev 

za vse občane, ki imajo, kot je Lea rekla, tisto zemljico, tisti sadovnjak, ki ga šparajo, da ga ne bodo zdaj prodali, 

pozidali pa ga zdaj obremeniti, to je pa malo huda. Mogoče se pa najde še kaka druga varianta, da samo za tiste 

velike špekulante, ki imajo nad toliko in toliko arov, če se to da narediti ali obremeniti kar naenkrat vse reveže, 

po domače povedano, ki so zdaj nekaj podedovali ali pa dokupili majhen, zato da bodo vrtiček ali kaj. Veliko pa 

imamo na mestni občini zemljišč, ki so jih pa ljudje enostavno uzurpirali. Naša zemljišča, ki jih pa uporabljajo pa 

ne plačujejo zdaj leta in leta nobenega stavbnega zemljišča pa nič takega. To smo tudi imeli na prejšnji seji, recimo 

Besnica. Zdaj smo pa to tistim ljudem, ki so 20 let uzurpirali, jim pa zdaj cenilec ceni na 12 evrov, da lahko odkupi. 

To bi tudi jaz, vsak bi to kupil. Tako da ta zemljišča ni tako enostavna zadeva, treba je imeti eno tako zmerno 

politiko, seveda pa tam, kjer ne gre skozi, pa tudi majhen bolj rigorozno. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jaz bi vseeno vsaj glede Čirč pa če bi še enkrat ponovil benefite, ki jih ima občina glede tega predloga.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, dejansko, kar se teh OPPNjev tiče, v Čirčah je bil na koncu problem samo en lastnik. Kadarkoli so dali pobudo, 

OPPNji se sprejemajo, razen tistih, ki so javnega značaja, to je recimo kanjon Kokre, staro mestno jedro, na 

podlagi pobude lastnikov. In tak OPPN kot je, je na podlagi lastnikov. Ne na podlagi občine. To, kar je v Čirčah, so 

oni predlagali. In so tudi zdaj v novem OPPNju predlagali spremembo namembnosti, da je možna tudi 

stanovanjska gradnja. Vsi lastniki. Čeprav je bil ves čas samo en lastnik problematičen. In tudi tukaj bomo skušali 

iti nasproti, ampak bo treba nov OPPN sprejeti zato, ker je območje komunalno neopremljeno. Tako da… vemo 

pa, da smo sprejeli par teh OPPNjev na zalogo pa se nič ne zgodi, kar je pa pravi primer Tekstilindus. Kjer se nič 

ne zgodi. In nas to tudi boli, ampak ne znamo iti nasproti. Ne znamo bolj nasproti kot gremo. Tam pač plačuje 

NUSZ po obstoječi rabi, po obstoječih objektih. Zdaj, mogoče samo še to. Mi bomo pripravili, imamo v bistvu 

podatke, tudi lahko damo to, kar nam pošiljajo najemodajalci, te baze imamo, koliko je nepozidanih stavbnih 

zemljišč, katere so, lahko se to tudi prikaže, ampak dejansko če želimo mi, bom rekel, začet upravljati s prostorom 



19 

 

dobro in kvalitetno in da nas ne ohromi dejansko vsaka širitev, ker tri četrt širitev ali najdete nadomestno 

zemljišče, če posegate v K1 in tudi razumem kmetice, da varujejo prvo kmetijska zemljišča, hvala bogu jih imamo. 

In razumem tudi tistega, ki si želi širitev pa mu reče, ja, saj tam pa sredi vasi pa ima en eno parcelico pa žal tako 

je. Pač moramo celostno gledati, celosten pogled je, da so parcele v Kranju imajo visoko ceno. Tudi zato, ker so 

davki nizki. Te cene so šle v nekaterih primerih čez vse zdrave razumske meje. Pritisk se na občino prenaša, da 

naj gradi infrastrukturo, prodane so pa parcele po 220, 250 evrov na kvadratni meter, občina naj pa gradi tam, 

ko sta dva v zadnjih ornk zaslužila. To, bom rekel, ni sistemsko, ni pošteno in je treba, bom rekel, na tem delu 

nekaj narediti. To je eden od možnosti, ki jih, bom rekel, tudi država to vidi, spodbuja, da se primerno obremeni 

nepozidana stavbna zemljišča, ki, kot ponavljam še enkrat, so komunalno že opremljena.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, še to. Potrebna je velikost zemljišča, da se NUSZ sploh obračuna. To si pozabil povedati. Še enkrat povej za ta 

sadovnjak. To ni naperjeno proti posameznemu občanu, ampak za velike projekte, ki nas ovirajo pri razvoju.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

To se pravi, nepozidana stavbna zemljišča dejansko mora imeti osnovni objekt, svoje pripadajoče zemljišče in če 

je ostanek večji od tistih minimalnih 400 kvadratov, veliko je pa tega, kjer je tudi par tisoč kvadratov, če je ostanek 

večji od tega, potem se to zaračuna, komunalno opremljeno. In teh površin je veliko. In to je, bom rekel, razlog. 

Zdaj, ali je gor sadovnjak ali ni ali je samo otroško igrišče, pač ljudje uporabljajo to marsikje na različne načine, 

eni imajo gor parkirane samo svoje prikolice. Ampak je komunalno opremljeno v neposredni bližini je vsa 

infrastruktura in take parcele so primerne za trg. Kdor pa špara to za svoje zanamce, je pa tako, igra pa neko igro. 

Po navadi se otroci potem prodajo tisti, naslednja generacija proda pa se raje kje drugje odselijo. Tak primer 

imam jaz oseben.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še kdo? Ok. V redu. Potem dajmo na glasovanje. Jaz bi prosil vašo prisotnost. 21, ker gre v bistvu prvo branje, je 

to za nami, 22. To se pravi, gre za drugo branje, prvo branje... Gremo zdaj na glasovanje, 22 prisotnih, sprejema 

se osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Kdo je za? 12 za. Je v redu? 12 za, hvala lepa. 

Kdo je proti? 9 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Zdaj pa 20 do začnemo s točko 9. Hvala. Odmor.  

 

/odmor/ 

MO KRANJ, 20.10.2021, SEJA MESTNEGA SVETA, 16:00  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej gremo hitro. Smo sklepčni. Točka devet Kokrica Janez.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Lep pozdrav. Janez Ziherl. Sklep o lokacijski preveritvi za območje na Kokrici. Tam so dali pobudo podjetje LVR. 

Naj bi bilo že na prejšnji seji obravnavano in pa je še nismo imeli mnenja od vodarjem, sedaj pa smo dobili 

pozitivno mnenje in gre pa za povečanje bom rekel faktorja zazidanosti tet tudi višinskega gabarita in zaradi samih 

tehničnih potreb podjetja, ki se tam širi in bom rekel ima tudi notri dvigala, ki morajo biti toliko visoka in drugače 

pač ni šlo, tako da vsa mnenja pozitivna so pridobljena v postopku lokacijske preveritve in tako pač predlagamo 

sklep kot je zapisan.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Janez. Razprava. Ne. Gremo na glasovanje. Najprej vaša prisotnost. Dvajset. Kdo je za lokacijsko 

preveritev za ta del oziroma Kokrica? Dvajset. Soglasno. Hvala lepa. Gremo na točka deset. Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat. V mestnemu svetu predlagamo potrditev sklep o določitvi prosto 

oblikovane najemnine in sicer pravne podlage so stanovanjski zakon, preveritev dodeljevanja neprofitnih 

stanovanj za najem, uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitve višine subvencije 

najemnin in pa statut. Bom kar malo dol dala masko, ker težko govorim. Prosto oblikovana najemnina se 

uporablja pri določanju izklicne cene najemnine v postopkih tržnega, oddaje tržnega stanovanja v najem in v 
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postopkih ko najemnik ne izpolnjuje več pogojev do neprofitnega najema in pa ko najemnik v neprofitnem 

stanovanju zaseda preveliko površino stanovanja. Trenutno veljavni sklep določa višino proste oblikovane 

najemnine v višini šest celih pet evrov po kvadratnem metru. S predlaganim sklepom pa bi se ta najemnina 

povišala in sicer na način, da bi se prosto oblikovana najemnina obračunavala v skladu s predpisi, ki določajo 

način izračunavanja neprofitne najemnine, ter bi znašala sto osemdeset odstotkov neprofitne najemnine. Sedaj 

če malo se vrnem na te zadnje spremembe stanovanjskega zakonika, ki je bila sprejeta v letošnjem letu in ta 

uvaja povišanje neprofitnih najemnin in sicer postopoma v dveh letih in tako da to se sedanja vrednost točke iz 

dva cela triinšestdeset postopoma poviša na tri cela petdeset. Kot sem že omenila bi se pač na podlagi tega 

predlaganega sklepa ta najemnina povišala za sto osemdeset procentov neprofitne najemnine in pa enkrat letno 

bi se usklajevala z rastjo življenjskih stroškov. To bo vplivalo tudi na povečanje prihodkov in sicer nekako smo 

izračunali, da bi na letni ravni lahko iz tega naslova pridobili petinšestdeset tisoč evrov več. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Mateja. Vaše mnenje, razprava. Ne, v redu. Gremo na glasovanje. Vašo prisotnost bi prosil. 

Enaindvajset. Kdo je za ta sklep? Soglasno. Hvala lepa. Sedaj gremo na Strategijo Zero waste. Tukaj sta 

predstavnici Ekologi brez meja, oziroma predstavnica in pa predstavnika Komunala Kranj.  

 

MAJA ROZMAN (Komunala Kranj) 

Dober večer. Moje ime je Maja Rozman. Prvi del te predstavitve bom predstavila pravzaprav cel proces kako smo 

Zero waste zgodbo pripeljali do točke ko je zrela za prikaz v mestnem svetu, oziroma mestnem svetu v občinah, 

kjer Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo v ravnanju z odpadki smo pripeljali strategijo tako daleč, da 

je zrela za predstavitev in s tem, da smo v procesu pridobivanja znanj in pa motivacije s strani Ekologov brez meja 

sklenili, da bomo tudi kot Komunala Kranj pristopili k pridobivanju tega certifikata, če temu lahko tako rečemo in 

smo stopili kot ena prvih, eden prvih podjetij v Sloveniji tudi na pot Zero waste in smo ravno tako v tem postopku 

in začenjamo z ukrepi tako kot ostale občine. Mogoče še okoli poimenovanja zakaj Zero waste. Veliko nas je že 

vprašalo zakaj je poimenovanje v angleščini. To je globalna blagovna znamka in pomeni mnogo več kot direkten 

prevod, kar je brez odpadkov in to pomeni, da je znotraj Zero waste so združeni tako ukrepi, motivacije, znanja, 

karkoli si pravzaprav zamislimo in kar nam lahko pomaga, da postane družba ne samo brez odpadkov, ampak 

tudi, da zmanjša materiale in pa zniža porabo energije. Tako da smo tudi v dogovoru z vsemi občinami, kjer bomo 

sprejemali strategijo, oziroma kjer je strategija postavljena na svetih, da uporabljamo poimenovanje Zero waste 

in kaj pa to točno pomeni definicija je pa potem v strategiji tudi navedeno. Mogoče ko sem že omenila 

zmanjševanje odpadkov in da to ni samo zmanjševanje odpadkov moram pohvaliti občane in občanke mestne 

občine Kranj, da sicer zelo dobro ločujejo, ločujemo ampak Zero waste je mnogo več in tista stvar, ki nas zelo 

skrbi je ta, da so številke ko naraščajo skupno število, to je drugi in prvi stolpec zbranih odpadkov. Mogoče je 

malo pripomogla tudi koronsko leto ko smo bili več doma, ampak vendarle namen zero waste ni samo, da dobro 

ločujemo, ampak da tudi zmanjšamo pridelavo odpadkov, če lahko temu tako rečemo in k temu seveda ne 

pripomore krožno gospodarstvo. Ravno danes smo poslušali na predstavitvi osnutka strategije prihoda v krožno 

gospodarstvo v Mestni občini Kranj ko je župan omenil, da je pač potrebno narediti neke premike v glavah in to 

je dejstvo in odpadkov bo manj, če jim bomo ustvarili manj. Odpadke ne ustvarja ne komunala in ne nihče drug 

kot mi sami in zato je potrebno vedeti, da nas Zero waste strategija spodbuja k temu, da čim več odpadkov, 

oziroma čim več proizvodov ostane čim dlje v krogu, v krožnem gospodarstvu in da čim več stvari ponovno 

uporabimo in čim več stvari zberemo in tudi tisto, kar odvržemo premislimo kako lahko iz tega naredimo kaj 

uporabnega. Temu se reče krog, kroženje in manj bomo kupovali, manj bomo proizvajali, manj energije se bo 

porabilo zato, da se nekaj prezre in to je pravzaprav bistvo krožnega gospodarstva. Seveda kako bomo tja prišli 

in dejstvo je, da bomo za to potrebovali kar nekaj volje, energije in predvsem znanja in to znanje je tisto, ki nam 

ga lahko Ekologi brez meja posredujejo. Nujno je vključevanje javnosti in to smo videli že v samem postopku in 

veliko so nas spraševali zakaj se tega lotevamo in na kakšen način se bomo lotili in to smo poizkušali več čas 

odgovarjati. Veliko stvari kar je tukaj gor navedenih že počnemo, izobražujemo, hodimo v vrtce in šole in z dijaki 

in obiskujejo naše prostore, čistilno napravo, zbirni center in pravzaprav to vključevanje skupnosti je nujno. 

Mogoče se bomo potem, ko boste videli kakšne zaveze so pravzaprav predlagane odločili tudi skupaj kakšne 

spremembe bomo na področju zakonodaje lokalne lahko uvedli. Skratka gre za spreminjanje vzorcev in to ne gre 

na kratek rok in to je dejstvo in to je nekaj, kar lahko naredimo na dolgi rok in pa predvsem s skupnimi močni in 

s podporo občine. Če grem potem mogoče še čisto na hitro na ukrepe, ki jih mi pravzaprav že počnemo in pa je 

nekaj o njih že govoril naš direktor v prejšnji točki, oziroma točki, ki je bila na začetku na vrsti. Mi smo ves čas 
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pravzaprav po načelu, kar je že Zero waste in pa nismo tega tako poimenovali, ker pač nimamo uradnega 

certifikata, oziroma poimenovanja, ampak ves čas usposabljamo, motiviramo, razdeljujemo različne pripomočke 

našim uporabnikom. Vključeni smo v snovni krog, kjer tetrapak predelujemo v higienski papir. Razdeljujemo 

stiskalnico za zmanjševanje prostornine odpadkov, izobražujemo tudi konec koncev tudi interno zaposlene, 

čistilke in zakaj je potrebno, da ločujemo in zakaj je potrebno, da tisto kar ločujemo ne vržemo potem na koncu 

v isti koš. Skratka ukrepi so že in pa jih nismo združili in pa jih nismo pravzaprav znali naprej implementirati na 

pravi način in mislim, da smo na dobri poti, da samo to, kar pravzaprav že imamo nadgradimo in potem glede na 

to kaj se odločimo, da bomo počeli in smo še boljši. Ta trenutek smo na točki ko je po postopku, ki je predpisan 

mestni svet, oziroma sveti občin kjer bomo sprejemali Zero waste strategijo in pogledajo, potrdijo, se seznanijo 

s strategijo in o njej bo malo več povedala potem kolegica iz organizacije Ekologi brez meja. Dolg postopek je bil. 

Začeli smo marca in vse občine kjer izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki in to je Mestna občina 

Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko in pa Šenčur smo povabili na delavnice in izvedli smo kar nekaj delavnic in skratka 

so bile povabljene različna društva in nevladne organizacije, predstavniki komunal, Ekologi brez meja in veliko 

smo novega izvedeli in veliko poslušali. Kar je bilo bistvenega pomena menim in kjer smo se tudi veliko tega, kar 

so ljudje, ki so bili prisotni na delavnicah sicer na daljavo pa vendarle povedali kaj si želijo in to smo tudi zapisali 

v ukrepe in cilje. Potem pa so vse skupaj ekologi združili dokument, ki je bil tudi javno predstavljen v septembru. 

Ta trenutek je pa na poti okrog ostalih občinah, kjer si lahko vsi ostali pogledajo, če bi imeli še kakšno pripombo. 

Do danes še nismo dobili sicer nobenih pripomb na strategijo. Zaenkrat kaže, da je dokument tak kot in vendarle 

je to odprt dokument, živ dokument in ga lahko spreminjamo sproti. Mogoče še na hitro, da je zaveza skupna 

vsem občinam, oziroma strategija skupna vsem občinam in zaveze na koncu so pa pač priloga vsaki občini 

posebej. Ta trenutek so in sta še dve gorenjski občini v postopku in sicer občina Škofja Loka in pa Železniki in 

mislim, da so ravnokar pred javno razgrnitvijo, če imam pravi podatek. Tako da bo potem vse skupaj ko se 

zaključijo te postopki v Sloveniji šestnajst takih občin, ki bodo dobile seveda, če potrdimo strategijo ta naziv. Za 

konec mojega dela bi jaz mogoče povedala samo to, da je občina je in ne bi morala, ampak je zgled krožnega 

gospodarstva in vse javne ustanove in tudi občina sama kot institucija in kot stavba je pravzaprav tista, ki daje 

zgled. Vsi cilji v zavezah so taki, ki so dosegljivi in niso postavljeni previsoko. Je pa res, da gre za spremembe, ki 

posegajo v kulturo in v neke naše ustaljene procese in v rutino, ki smo jo vajeni in ne samo, da želimo zmanjšati 

število odpadkov ali pa količino odpadkov in pa da želimo ločiti tisto, ki jih bomo predelali in predvsem bi želeli 

veliko delati na trajnostnem razvoju občine kot celote. Kot smo danes slišali že na predstavitvi zjutraj samo kot 

celota lahko dosežemo tisto, kar si želimo in to pa je trajnostna prihodnost in zeleno za vse nas. Kar pravzaprav 

je v strategiji in kakšne so zaveze pa bo o tem spregovorila malo več Žaklina Žnajder.  

 

ŽAKLINA ŽNAJDER (Ekologi brez meja) 

Torej pozdrav še iz moje strani. Kot je že Maja omenila je Zero waste strategija napisana za obdobje naslednjih 

deset let in je skupna vsem petim občinam in za vsako občino so nekateri ukrepi prilagojeni na lokalne specifike, 

ki bodo tudi upoštevane pri sami izvedbi. Kot izhodišče priprave na strategije nam je služil širši koncept krožnega 

gospodarstva in evropski okvir. In zakonodajski, zakonodajni okvir evropske unije. Upoštevali smo tako 

nacionalno zakonodajo kot tudi usmeritve občinskih strateških dokumentov. Na kar smo v samo strategijo zajeli 

seveda kaj so načela Zero waste in čemu dajemo, čemu daje Zero waste prednost. Torej to je preventiva. 

Ločenemu zbiranju in zniževanju količin mešanih komunalnih odpadkov na kar smo tudi že navedli nekaj vzrokov 

zakaj je to tako pomembno. Kako je potekal postopek v korakih smo tudi že slišali nekaj minut nazaj in mogoče 

bi samo izpostavila, da je ta strategija res rezultat kolektivnega sodelovanja, ki smo ga dosegli skozi omenjene 

delavnice. Na podlagi pregleda stanja smo določili možne cilje in jih primerjali s podobnimi občinami iz sosednje 

Italije, kjer pa ima mreža Zero waste občin že več kot deset letno tradicijo. Najpomembnejši del strategije so 

vsekakor ukrepi. Te smo razdelili na pet glavnih ciljnih skupin. To so javna uprava, vzgojno izobraževalne 

ustanove, gospodinjstva, komunala, turizem ,ter prireditve. Seveda ne gre brez medsektorskega, oziroma 

lokalnega povezovanja za dosego dobrih rezultatov in tudi dolgoročnih sprememb navad. K temu pa največ 

prispeva dobra komunikacija, ki mora biti v prvi vrsti spodbujevalna, pozitivna in ne kaznovalna. Namreč s 

primerno zasnovano komunikacijo in tudi transparentnostjo bo umeščanje novih pravil na področju trajnostnega 

razvoja občin kot tudi navad posameznika mnogo lažje dosegljivo. Zato je tudi pomembno, da vsak občan in da 

je vsak občan seznanjen z konceptom Zero waste in ga tudi razume in v njegovem duhu tudi deluje. Kako bomo 

te  rezultate, oziroma cilje preverili. To bomo storili na podlagi letnega poročila in srečanja Zero waste odbora 

vsaj enkrat letno. Tudi ta Zero waste odbor je že ustanovljen. Naj še omenim, da je v letošnji prvi polovici leta 

tudi zaživel mednarodni certifikat zero waste certified city, oziroma zero waste občina, ki pa še dodatno 
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pojasnjuje minimalne kriterije in področja na katerih je možno doseči izboljšave in višanje transparentnosti in 

prav te zahteve smo tudi upoštevali pri sami pripravi strategije, ki je odločen korak k pridobitvi tega certifikata. 

Pri predlogah lahko najdemo še podatke, ki niso skupni vsem občinam in dodatne informacije kot so na primer 

sortirne analize. Torej verjamemo, da na lokalni ravni lahko naredimo veliko, kar tudi pripomore k trajnostnemu 

napredku na državni ravni. O tem priča veliko primerov dobrih praks tako doma kot v tujini in res smo veseli, da 

ste se tudi vi odločili za to pot. Občina se tako zavezuje k trajnostnemu opravljanju z viri, upoštevanju Zero waste 

hierarhije, ter ključnim aktivnostim, ki bodo pripomogli k temu uspehu. To so vključevanje, izobraževanje, 

ozaveščanje in podobno. Tukaj lahko vidimo tudi cilje v številka. Ja cilji so ambiciozni, ampak so zastavljeni tako, 

da bodo dosegljivi in bomo pa na tem morali aktivno delati. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Odpiram razpravo. Ne mislim, da lahko samo pohvale. Predvsem komunali, ki se je lotila in seveda tudi 

svetovalcem Ekologom brez meja in smo lahko ponosni, da je Mestna občina Kranj dejansko med prvimi občinami 

skupaj s sosednjimi tudi pri tem, teh ciljih da postanemo čim bolj zelena občina. V redu. Če ne potem dajem na 

glasovanje. Vaša prisotnost prosim. Devetnajst. Aha dvajset. Kdo je za? Soglasno. Najlepša hvala. Vam tudi hvala 

za tole pripravo. Imate našo pomoč, oziroma sodelovanje tako da srečno. Hvala lepa. Gremo na turiste. Še zadnja 

strategija in potem pa vprašanja.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti n promet) 

Lepo pozdravljeni. Marko Čehovin Mestna občina Krajn. Ja gre za strateški dokument Mestne občine Kranj, 

strategija turizma, razvoja turizma v mestni občini Kranj 2021 -2027 in zadnji ta strateški dokument take vrste je 

bil sprejet leta 2014 in se je iztekel leta 2020 zato smo ob koncu leta 2020 že začeli z aktivnostmi za sprejem nove 

strategije, ki je vključeval javni, zasebni in civilni sektor. Zunanja izvajalka priprave je podjetje za razvoj in 

komunikacijo v turizmu Nea Culpa, tako da danes pozdravljam tudi dve predstavljalki strategije Petro Goneli in 

pa Slavko Zupan, ki bosta kasneje tudi več povedali o sami strategiji. Proces je vodila in usmerjala ožja delavna 

skupina pod vodstvom podžupana Černeta. Pomembna je bila še podpora širše akcijske skupine sestavljene iz 

vseh ključnih deležnikov, ki so v MOK s turizmom neposredno ali posredno povezani. Potek priprave je potekal 

na odprt in vključujoč način. Izvedenih je bilo večje število delavnic, intervjujev in spletnih anket je bilo tudi več 

narejenih in pogovor s kulturnimi institucijami povezanimi s turizmom in tudi bila je javna obravnava tega 

dokumenta. Mestni svet se je tudi vključil enkrat z vmesno seznanitvijo procesa priprave tega dokumenta. To je 

bilo na majski seji in strategija je usklajena tudi z zeleno shemo slovenskega turizma v katero je mestna občina 

Kranj vstopila v letu 2021 in pridobila zlati znak. Usklajena je z trajnostno urbano strategijo, strategijo digitalnega 

razvoja, pametnega mesta, trajnostne, energetske in podnebnim načrtom, lokalnim energetskim konceptom ob 

programu kulture MOK in občinski strategiji športa, ki je v pripravi. Namen strategije je pospešiti razvoj turizma 

kot gospodarske panoge v Kranju, ter povečati multiplikativne učinke turizma na druge sektorje. Sedaj bi pa 

predal besedo Klemenu Malovrhu direktorju Zavoda za kulturo in turizem, da tudi še iz svoje perspektive pove 

nekaj več o nastajanju tega dokumenta in saj gre v bistvu za enega ključnih dokumentov tudi zavoda za turizem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Marko. Klemen kar izvoli.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo) 

Ja hvala za besedo. Najprej bi pozdravil tudi v imenu zavoda za turizem in kulturo v Kranju. Ja moram povedati, 

da je ta strategija nastala v res nekem takem zahtevnem obdobju za pač celoten, celotno turistično gospodarstvo 

in je bilo nekako na preizkušnji, ampak ne glede nato na kakšno je stanje ko smo se mi strategije lotili in tako zelo 

se mi zdi optimistično ambiciozno in z to neko željo, da sam Krajn popeljemo do neke prepoznavne turistične 

točke in da se ljudje ustavijo tu in tudi koristijo te naše turistične produkte. Sedaj to se vse lepo sliši, ampak sedaj 

kako bomo pa to dosegli? Dosegli bomo to s tem, da bomo nekje to našo turistično ponudbo naredili bolj 

kakovostno. V to strategijo se opredeljuje tudi to, da bodo mogoče ta naša doživetja še toliko bolj privlačna in da 

na koncu dosežemo ta glavni pomen in da dobimo te ta prave jaz jim rečem organske turiste, ki v Kranju prespijo 

in tudi ta Kranj nenazadnje doživijo. Na vseh teh naših delavnicah se je pa pokazalo neko prepričanje, da si ne 

želimo tranzitnih turistov teh, ki smo jih imeli sedaj kar precej. To so turisti, ki pridejo v našo destinacijo izključno 

prenočiti in že takoj bežijo potem naprej v neke druge recimo temu bolj prepoznavne lokacije. Sedaj upajmo, da 

bodo v teh petih letih ljudje prepoznali ta naš recimo alpski mik, mestni šik. Se pravi na eni strani res kulturo in 
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nek prijeten mestni utrip in na drugi strani naravo. Nenazadnje se lahko pohvalimo, da imamo res pravo 

Prešernovo mesto. Se pravi dogaja se precej tako na kulturnem kot na recimo temu zabavnem področju in 

istočasno mesto kjer lahko vidimo vse tri glavne vrhove vseh teh alpskih verig, tako da imamo urbano in imamo 

naravo. V relativno kratkem času pridemo lahko praktično povsod, tako da sama strategija načrtuje nek dvig 

števila nočitev in to, da bomo tudi povišali neko potrošnjo gostov. Sedaj smo pod slovenskim povprečjem in 

upam, da pridemo na dvokratnik tega števila, ki ga imamo sedaj. Sedaj pri tem pa še vseeno mogoče nisem omenil 

te celostne obravnave destinacije in se pravi lotile smo se tako mestnega jedra in kot tudi podeželja. Se pravi 

nekje načrtujemo razvoj nekih mikrodestinacij na podeželju kjer bi iz zavoda za turizem in kulturo nekdo, ki bo 

opravljal s to mikrodestinacijo tudi aktivno sodeloval. Se pravi bomo neko podporo tako finančni kot strokovno, 

da bomo tudi te destinacije bom rekel mikrodestinacije, oziroma ta podeželski del čim bolje razvili. Sedaj samo 

še na hitro identificirali smo šest glavnih produktov. Eden izmed teh je ključni mestni in kulturni turizem, drugi je 

poslovni in kongresni turizem. Te dva sta že sedaj kar precej razvita in tudi generirata ogromno bom rekel nočitev, 

oziroma večino nočitev in mislim, da jih je treba tudi naprej kvalitetno razvijati in potem imamo pa neke dva 

produkta, ki pa rabita res velik preskok. To pa je gastronomski turizem in pa outdoor in pa zeleno zaledje. To sta 

pa dva produkta, ki bosta dobila neko posebno pozornost in se pravi nekje neko dodatno podporno polje, da 

bomo res kvalitetno razvili. Potem sta pa tukaj še podporni projekti, produkti. To so pa recimo kulturni in družabni 

dogodki, ter šport in športni dogodki. Taka notranja strategija in taka lepa produktna matrika, da to prikazuje. 

Glejte še iz vidika razvojnih aktivnosti bi povedal, da se že sedaj lahko pohvalimo z znakom Slovenija green gold 

destination. Se pravi imamo zlati znak in upamo, da s to strategijo dobimo platinastega in to je najvišji znak in 

trenutno ga ima samo ena destinacija in to je Bohinj, tako da sam dokument še toliko in potem pa res vse to 

zaključim in kot je nastal na terenu in šli smo tudi na teren in preverjali situacije in nenazadnje smo se kar precej 

tudi pogovarjali z ožjo delavno skupino in s to širšo delavno skupino in z vsemi ponudniki turističnih storitev in 

pa tudi kulturnih, tako da se mi zdi, da smo dobili en tak dober dokument, dolgo časa je nastajal, ampak je 

kvaliteten, tako da bi se zahvalil tako ožji delavni skupini kot širši in pa nenazadnje gospod Slavki Zupan KZ 

Consulting in pa gospe Petri Goneli agencija Nea Culpa, ki sta res pač kvalitetno vse to zapisali. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Petra Goneli in pa Slavka Zupan. Sem prav povedal?  

 

PETRA GONELI (Agencija Mea Culpa) 

Ja lep pozdrav še iz najine strani. Vemo, da je za vami danes že dolga seja. Bova skušali biti zgoščene je pa na naši 

strani tudi odgovornost, da pa enoletni proces, ki smo ga vodili skupaj z deležniki predstavimo vam kot 

najpomembnejšim odločevalcem v mestni občini Kranj in tako, da se vam že v naprej zahvaljujem za vašo 

pozornost. Kot smo že omenili Kranj je destinacija, ki na eni strani združuje kulturni utrip, bogato kulturno 

dediščino, šest tisoč letno zgodovino, šport in tudi obiskovalci, ki so odgovarjali na ankete so izpostavili, da tista 

stvar, ki jih je prepričala v Kranju je bil šarm, atmosfera. Torej nekaj na čemer moramo graditi tudi v prihodnosti. 

Na drugi strani tudi zeleno zaledje, ki ga razvijamo s to strategijo. Torej hiter skok v zeleni del. na delavnicah smo 

ga poimenovali kar mestno podeželje. Kranj je destinacija v razvoju in sicer pred korona krizo je dosegala rast v 

letih od 2008 do leta 2020 se je podvojilo število ležišč, za štiri cela tri se je dvignil odstotek prihodov, vendar 

Kranj še ni razvita turistična destinacija in s to strategijo želimo narediti štiri ključne premike. Vidim, da nam malo 

nagaja prezentacija. No te premiki so dvig prepoznavnosti, to je prvi premik. Se pravi želimo dvigniti 

prepoznavnost Kranja v slovenskem prostoru, v mednarodnem prostoru Kranja kot turistične destinacije in 

celostni razvoj destinacije tin tukaj smo pripravili cel model razvoja mikrodestinacij in sedaj sta razvita predvsem 

staro mestno jedro kot taka turistična privlačnost, zaokrožena celota, Brdo in okolica in torej želimo razviti še vsaj 

dve dodatni mikrodestinaciji v naslednjem obdobju. Struktura gostov, direktor zavoda za turizem in kulturo je že 

lepo izpostavil kakšnih gostov si želimo. Torej gostje, ki bodo več potrošili pri nas ko bodo prišli in ki bodo spoštljivi 

do okolja v katerega prihajajo. Torej želimo spremeniti tudi strukturo gostov in pa deležniki se izpostavili v začetni 

anketi, da si želijo več povezovanja, več koordinirane akcije na destinaciji in zato je ravno to sodelovanje in 

povezovanje četrta točka. Sam proces smo že nekajkrat opisali tako, da ga ne bom več natančno opisovala. Kaj 

pa če mogoče, kar vi prestavljate pa bo najlažje in pa bom jaz povedala kje se gre naprej in tako da mogoče samo 

to omenimo, da smo delali strategijo tudi v sodelovanju z prebivalci in se pravi že v spletnih anketah in na začetku 

smo vključili prebivalce in tudi na koncu pri sami objavi na spletu smo zopet opazovali tudi prebivalce. To je pač 

sodoben pristop v turizmu, kjer turizem ni več neka odmaknjena panoga, ki skrbi samo za goste, ki prihajajo, 

ampak je pomembna tudi skrb, da se prebivalci dobro počutijo in gosti radi prihajajo na destinacije kjer se dobro 
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počutijo prebivalci in to je nekako tudi nov trend turizma in nekako tudi nek nov zaključek po korona krizi, kjer 

se je delala malo evalvacija nadaljnjega turističnega razvoja. Kranj na kvadrat je naš strateški model. Kot smo že 

povedali združujemo urban in umetniški značaj Kranja z naravo in športom in na eni strani upravljavski kvadrat, 

na drugi strani zgodba dvojne moči tudi prostočasnega turizma v mestu, prostočasnega turizma na podeželju, 

poslovnega in kongresnega turizma, ter športnega turizma. Torej dvojna moč z upravljanjem in na drugi strani 

razvojem produktov. Sama vizija, v viziji smo zastavili, da bo Kranj 2027 destinacija na pragu Alp prepoznavna po 

prostočasnem turizmu in s poudarkom na kulturnem turizmu, mednarodnih poslovnih in športnih srečanjih, s 

ponudbo urbanega utripa, doživetja kulture in outdoor aktivnosti v zelenem zaledju bo Kranj navduševal 

prebivalce in turiste. Torej tudi tukaj omenjamo prebivalce. Navezujemo pa se tudi na krovno strategijo in torej 

turizem bo postal pomemben gradnik privlačne in trajnosti bivanja, dela in doživljanja Kranja kot živahnega 

regionalnega središča. In zastavili smo smer v središču tega smo postavili štirikotnika še enkrat smo postavili štiri 

ključne cilje. Prvi cilj je okrevanje in sicer Kranj je kar v devetdesetih odstotkih odvisen od tujih obiskovalcev, kar 

pomeni, da je korona kriza močno prizadela turistično gospodarstvo in zato smo nekako do leta 2024 ko so 

napovedi tudi na svetovnem nivoju, da se trendi v turizmu potem vračajo nazaj nekako na leto 2019 predvideli 

predvsem ohranjanje delavnih mest, ohranjanje podjetij, ki so že v temu sektorju in potem naslednji del je 

nadgrajena ponudba in kot smo že omenili želimo dvigniti potrošnjo na destinaciji in če želimo dvigniti potrošnjo 

moramo imeti tudi privlačno in zanimivo ponudbo za goste in tukaj želimo razviti dva celostna produkta na 

destinaciji in pa tudi dve novo razviti mikrodestinaciji, ter dvigniti potrošnjo. Tržna pozicija, kar je pomembno, da 

poleg prepoznavnosti se v letošnjem letu pripravlja tudi nacionalna strategija turizma in tukaj je pomembno, da 

Kranj ohrani status vodilne destinacije in ker to pomeni tudi dodatne vire za financiranje in pa tudi večjo 

prepoznavnost na ravni slovenske turistične organizacije. Učinkovito upravljanje, to je pa še četrti cilj, kjer 

dejansko želimo, da destilacijska organizacija ni samo promocijska, ampak dobi tudi svojo razvojno funkcijo. In 

znotraj tega smo zastavili tudi štiri strateške cilje in se pravi razvoj produktov in doživetij in trženje, trajnost, 

sodelovanje in celostni razvoj destinacije in infrastrukture in upravljanje. To so štiri strateška področja, ki vam jih 

bova sedaj na hitro še s Slavko predstavili. Se pravi razvoj turističnih produktov in doživetij je že zelo lepo 

predstavil direktor zavoda za turizem Kranj in tako da ne bom natančneje predstavljala. To je ta matrika in torej 

dva nosilna produkta ostajata, dva produkta kjer želimo narediti preskok in dva podporna produkta in na tak 

način se dejansko potem tudi viri in kadrovski resursi usmerjajo na sami destinaciji. Primarni in ključni produkt 

ostaja mestni in kulturni turizem in tukaj želimo nadgraditi frakcije, pod Kranjem dobivajo svoje nasprotje, 

razglede na Kranjem. Torej povezujemo na eni strani stolpe, zvonike in utrjujemo to veduto Kranja, ki je tudi 

edinstvena v evropskem prostoru in gradimo na prepoznavnosti Kranja tudi z njegovo tipično veduto. Hkrati pa 

ta krog širimo potem tudi na okoliške hribe z razgledi nad Kranjem in pa potem še s povezovanjem z bližnjimi 

destinacijami in tudi na Vršace. Poslovni in kongresni turizem, tukaj je v bistvu zelo velika konkurenca in pa zelo 

pomemben produkt za Kranj in kot veste v Ljubljani nastajajo tudi številni novi hoteli in torej bo moral Kranj poleg 

same strateške pozicije dobre, ki jo ima zagotoviti tudi kvalitetno ponudbo, da bo ohranil poslovne goste. 

Poslovni gosti so pa pomembni tudi zato, ker destinaciji prinašajo celoletni dohodek. Se pravi so celoletni gostje 

in ne samo v času visoke sezone in zato je tudi to zelo pomemben produkt. Gastronomija je podporen produkt 

vsem ostalim produktom na destinaciji. Gostje vedno želijo nekaj pojesti, če pridejo kolesariti, če pridejo na 

kulturna doživetja in tako da je to zelo pomemben produkt za vse ostale, ki jih na eni strani podpira in na drugi 

strani je pa lahko z vrhunskimi restavracijami tudi motiv prihoda. Gostje pridejo prav zato, da nekaj dobre pojejo. 

In pa sedaj outdoor in pa zeleno zaledje. Tukaj pomemben preskok želimo narediti tudi v prepoznavnosti Kranja 

kot outdoor destinacije in tukaj še kar pomembna bo tudi sama podjetniška iniciativa in manjka še nekaterih 

storitev, od specializiranih vodnikov, izposoje koles in podobnih zadev, tako da tudi tukaj je treba narediti na 

novem strateškem obdobju pač en pomemben preskok, da bo Kranj konkurenčen ostalim destinacija tudi 

okoliškim. Kultura in kulturni dogodki, na delavnicah je nekdo izpostavil, da ima Kranj baje največje število 

dogodkov na prebivalca. Tukaj je sedaj pomemben tudi en strateški razmislek in se pravi izpostaviti nekaj teh 

dogodkov in zgraditi močno zgodbo okoli njih, prepoznavno znamko in narediti eno tako strategijo dogodkov, da 

bodo gostje ki pridejo v Kranj na dogodek o tem tudi prenočili in se pravi jih povezati te dogodke tudi s turistično 

ponudbo in pa šport in športni dogodki in tukaj je velika priložnost pač infrastrukturni projekti Kranja na področju 

športa, kjer je dejansko ena priložnost tudi, da Kranj postane mesto športnih priprav in tudi tukaj je pomembna 

podjetniška iniciativa in to so taki zahtevni turistično produkti in na drugi strani ima pa Kranj že veliko rekreativnih 

dogodkov in tudi te se lahko še nadgradijo na način, da bodo privlačni za turiste. Sedaj pa vabim Slavko, da 

narediva menjavo in Slavka predstavi še drugo strateško področje.  
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SLAVKA ZUPAN (K&Z poslovno svetovanje) 

Hvala lepa Petra. Bom lahko kar tukaj. Sedaj vsi ti produkti, o katerih je govorila Petra niso nekaj imaginarnega. 

Odvijati se morajo, oziroma se odvijajo v nekem in med seboj potrebujejo tudi infrastrukturo. V tem kontekstu 

smo kot drugo strateško področje zastavili celostni trajnostni razvoj destinacije Kranj in v čemer smo dejansko 

malo že govorila tudi maja ko sva imele tukaj predstavitev in v bistvu izpostaviti ukrep in ko s to prioriteto 

dejansko poizkušamo organizirati koncept urbano zelenega modela in se pravi povezovanja mesta in pa podeželja 

in razvili smo nek mehanizem podpore mikrodestinacijam in pa kar je bistveno ves čas se tudi skozi infrastrukturo, 

tako kot smo jo izpostavili trudimo povezovati mesto in pa podeželje in ta programsko kot je pravila Petra in v 

tem segmentu pa tudi fizično s potmi, z avtobusi, skratka povezovanje celotne destinacije. Osnova, da smo 

postavili shemo in mreže mikrodestinacije je seveda dediščina Kranja, naravna, kulturna dediščina je izjemna in 

neke zaključene celote, ki v bistvu kar naravno pridejo iz samega iz same analize, oziroma iz tega, ker se dejansko 

že na terenu dogaja. Sedaj Kranj in Brdo sta kot mesto Kranj in Brdo sta že nekaj destinacij, ki imata neke 

organizirane skupine in neko opravljanje in poleg tega pa smo zasnovali še sedem mikrodestinacij, kamor je 

smiselno vložiti neke resurse, podporo in pa kjer je treba spodbuditi lokalne podjetja, krajevne skupnosti, 

nevladne organizacije, društva, da pokažejo interes in same ponudijo in same želijo in izrazijo podporo in ideja 

je, da podpremo tiste, ki se sami javijo, da želijo to destinacijo razvijati in tako da nekako žogica je vržena na 

območje Golnika in s tem širšim zaledjem proti Kriški gori in potem drugo mikrodestinacijo smo oblikovali okoli 

Udimboršta in ta se dejansko potem navezuje na sosednji dve občini. Posebna destinacija zelo specifična bo 

Bovška jezera in potem Besniška dolina do Jamnika, ki se smiselno naprej navezuje na območje Jelovice, kjer 

nastaja prav tako zdaj neka iniciativa, ki je zelo zanimiva in ima velik potencial. Območje Šmarjetne gore smo 

izločili kot posebno območje prav zaradi specifike in razvoja tega adrenalinskega športa od skakalnice in vsega, 

kar je tam okoli že dogaja in ima še potencial in kot samostojno območje smo potem predlagali območje Jošta s 

širšo okolico vse dol do soškega polja in kjer se izrazito sedaj postavlja ta kulinarika in pa pohodništvo z drugimi 

outdoor dejavnostmi in en poseben potencial se nam pa zdi tudi v sami in v bistvu vse od Kranja in sotočja s Kokro 

in pa do Trbojskega jezera, kjer. Ja v Kranju imamo Mavško jezero, Mavško, oziroma Trbojsko. Na vsaki strani ima 

drugo ime. Jezero in to pač ki bi s plovnostjo rekel dobil dejansko lahko velik potencial in tako da če ste prebrali 

dokument smo nastavili se pravi ta mehanizem o katerem sem govorila mikrodestinacij in ukrepe po 

mikrodestinacijah in pa tudi potem ne glede na to ali se bodo pobude po posameznih območjih pojavile ali ne je 

pa smiselno na celotnem območju občine zaokroževati mrežo pešpoti, mrežo kolesarjenja, tematske poti. V 

bistvu nadgrajevati in ne vzpostavljati novi, ampak te, ki so izboljšati in jih vključevati v ostala omrežja, izhodiščne 

točke v te destinacije, planinske postojanke urejanje in to je smiselno za razmislek obe zelene linije mestnega 

prometa in med mestom in med Brdom in morda proti Joštu. Načrtno delati na naravnih kopališčih in tudi zaradi 

podnebnih sprememb, ki so pred nami in pa jasno izboljševanje dostopnosti obiskovalcev do ključnih točk s 

parkirišči. Koncept mikrorazvoj mikrodestinacij je v dokumentu tudi podrobneje predstavljen. Mogoče še tretji 

steber, ki je tudi nenazadnje zelo pomemben, da se stvari sploh dogajajo in premikajo, kajti zadaj so ljudje in 

upravljanje destinacije in če so te destinacije do sedaj se ukvarjale predvsem s promocijo in je sedaj čas, oziroma 

se turistične destinacije se bolj ukvarjajo z upravljanjem razvoja in upravljanjem struktur znotraj destinacije in 

recimo no v Kranju sigurno deluje več kot tristo nekih deležnikov s katerimi se mora zavod za turizem dnevno, z 

nekaterimi dnevno, z nekaterimi mesečno, z nekaterimi manj pogoste se ukvarjati in jih peljati in voditi v smer 

kot smo si jo začrtali in to strategijo in odvisno od intenzitete te barve recimo tukaj notri je odvisna tudi 

intenziteta nekih dejavnosti in odnosov. Bolj se ukvarjaš z lokalnimi ponudniki in z gosti in hkrati pa moraš 

povezovati tudi razvojne agencije, zbornice, občino, komunalo in pa sosednje destinacije. Zelo pomembna je pa 

vloga in relacija tudi STO-ja, kajti STO je tisti, ki nekako pozicionira tudi Kranj navzven in tako da na opravljanju 

krepitev kadrovske in profesionalna krepitev zavoda za turizem je pomembna in druga usmeritev je to trajnost o 

kateri je bilo danes že ogromno govora in tudi na predhodni točki in stvari se sinergijsko lepo dopolnjujejo in 

tukaj je pomembno, da trajnostne znamke ne prenesemo tudi v privatni sektor in v gostilne in v hotele in da so 

prireditve  brez plastike in tako, da gremo v konkretne stvari in v oilativne destinacije je bilo tudi že govora. Želimo 

podpreti in pa spodbujati tiste, ki želijo vstopiti v turizem in vsaj svetovanje in če bi se dalo tudi z mikro podporami 

in pa jasno vsa digitalna komunikacija je nujno, da se usklajuje in povezuje tudi na kranjsko digitalno platformo, 

tako da se te sinergije med turizmom in ostalim razvojem Kranja izkoriščajo. To je pa še posebej pomembno za 

trženje o katerem pa Petra samo še zaključi.   

 

PETRA GONELI (Agencija Mea Culpa) 
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Zelo na hitro. Se pravi krepimo tržno pozicijo z močno destinacijsko znamko, ki jo Kranj že ima in sedaj jo želimo 

nekako razširiti tudi med vse deležnike in dvigniti tudi njen ugled in moč in komunikacijsko platformo gradimo in 

pa pomembni so tudi lastni kanali in destinacije in se pravi, da se stalno osvežujejo in nadgrajujejo in v tej strategiji 

smo zastavili tudi še en preboj in sicer preboj prav v trženju in predvideli smo tržnika na samem zavodu za turizem 

in rezervacijski sistem in se pravi, da se na spletno mesto direktno vpelje tudi rezervacijski sistem in to je že v 

letošnjemu letu izvedeno in pa tudi da se vpelje pametna kartica, ki lahko združuje ponudnike, javne zavode in 

na tak način dejansko povezuje celo ponudbo destinacije. Pomembno je tudi produktno trženje. Prej pri razvoju 

produktov nisem omenila za vsak produkt smo predvideli produktno skupino in to je taka operativna skupina 

sestavljena iz zasebnega, javnega sektorja, ki dejansko usmerja tudi te produkte in tudi nekako zastavlja trženje 

znotraj te skupine in ga predlaga potem samemu zavodu, tako da res nagovarjamo posamične segmente gostov 

in pa tudi skupna produkcija, promocija s samimi ponudniki. Predvideli smo tudi deset projektov z dvojno močjo. 

Nekako smo jih izluščili iz cele strategije. To so projekti, ki so dejansko povezovalni projekti med sektorsko, 

oziroma na različne načine. Eden je celostna prenova doživetij in vsebin rovov pod starim Kranjem in tukaj javno 

in zasebno partnerstvo in če so te rovi kot glavna atrakcija raste nekak organsko in sedaj je pomembno, da se v 

novem strateškem obdobju celostno zastavijo vsebine in povežejo vsebine in da res takšna atrakcija kot so glavna 

atrakcija dobijo tudi eno celostno zgodbo. Razvoj produkta in razgledi nad Kranjem sem že prej omenila in Kranj 

kot festivalsko mesto in tukaj povezujemo kulturo in turizem, celostni, trajnostni model razvoja mikrodestinacij 

je predstavila Slavka. Se pravi povezujemo tudi krajevne skupnosti, turistična društva skupaj z zavodom za 

turizem. Pametna mestna kartica, kjer lahko dejansko povežemo celostno ponudbo Kranja tudi preko aplikacije 

kartice in pa močna gastronomska ponudba, gastronomska skupnost v letošnjem letu je že nastala produktna 

skupina za gastronomijo in nekako v tej strategiji so vključeni cilji, ki so se zastavili od spodaj navzgor in akcije in 

tako da to je zelo pomembno, da ostane tudi naprej. Oblikovani produkti za globalne niše. Tukaj se povezujemo 

tudi z prenovo same stare pošte in torej startup gorenjske, kjer želimo privabiti tudi take specifične goste kot so 

digitalni nomadi in Kranj mesto športa z razvitim športnim turizmom in destinacija v preboju zelenih rešitvah in 

to je že Slavka omenila in se pravi se povezujemo tudi z drugimi projekti v občini Zero waste in ostalimi in pa 

plovna reka Sava in to je tudi še ena priložnost Kranja, kjer lahko razvijemo ponudbo okrog same reke Save in 

potem tudi za izposojo čolnov in naredimo v bistvu tudi eno tako novo privlačno območje za razvoj turizma in pa 

seveda urejen kanjon Kokre in tega ne smemo pozabiti. Vedno kadar ga ob Savi nismo omenili so nas spomnili na 

delavnicah, da Kokra je pa tista stvar, ki je glavna vrednota v Kranju in tako da smo jo pridružili. Evo Slavka še 

malo manj zabaven del strategije.   

 

SLAVKA ZUPAN (K&Z poslovno svetovanje) 

No v bistvu ocenjevanje finančnih posledic strategije, ki se in ki naslavlja dolgo strateško obdobje je kar zahtevno 

in pa hkrati res tvegana naloga. Mi smo kljub temu poizkušali vse te ukrepe, ki so predstavljeni v strategiji tudi 

nekako ovrednotiti in poiskati tudi vire financiranja pa vsaj indikativno nekako ali jih povezati z načrtovanimi 

evropskimi viri in viri z načrta za okrevanje in potem pa vse skupaj rangirati po prioritetah od ena kot osnovno, 

nujno potrebno, dva zelo zaželeno in optimalno, da uresničimo te cilje in pa s prioriteto tri smo dali, smo ocenili 

projekte, ki jih lahko prestavimo in, ki niso tako ključni za doseganje ciljev ali pa so zelo povezani z drugimi 

politikami. Turizem je prepleten in tako s športom, s kulturo, s prometom a ne in da imamo nekatere projekte, ki 

jih lahko pokažemo tudi kot turistični infrastrukturo in dejansko je pa bolj prometna in zato smo nekaj presečnih 

projektov, ki so zelo povezani s turizmom tudi umestili sem in so potem padli v tretjo prioriteto in zato je tudi ta 

scenarij tretji, tretji scenarij finančno najobsežnejši. No naš cilj je, da se uresniči vsaj optimalni scenarij in kot 

rečeno scenarij ena pa zdrži obstoječa stanja brez večjih dodatnih vložkov in tako da mislim, da v dokumentu smo 

natančno obrazložili tudi te številke in je pa vse skupaj res ocena v tej fazi in en okvir v katerem se gibljemo.   

 

PETRA GONELI (Agencija Mea Culpa) 

Evo še zaključek. Se pravi Kranj po številu nočitev in razvitosti produktov še ni zrela destinacija in če na eni strani 

sedaj v tem strateškem obdobju to pomembno naredite preskok naprej je lahkoto za Kranj tudi ena prednost za 

razliko od destinacij, kjer že imajo masoven turizem in se soočajo z določenimi problemi smo mi smer razvoja 

zastavili skladno tudi s svetovnimi standardi in torej gradimo destinacijo, kjer se dobro počutijo prebivalci in 

vpenjamo lokalno ponudbo in zelene dobavne verige in skrb za okolje, tako da to da je Kranj manj znana 

destinacija lahko izkoristimo tudi v trženju in saj se v zadnjem obdobju iščejo ravno take neodkrite destinacije, 

kjer še ni masovnega turizma, tako da hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala. Evo zelo lepo pripravljeno. Kakšno mnenje, razprava? Torej gremo potem na glasovanje. In sicer 

da se sprejme naslednja strategija za razvoj turizma v mestni občini Kranj 2021 -2027. Vašo prisotnost bi prosil. 

Dvajset. Kdo je za? Vsi za. Najlepša hvala. Evo iskrene čestitke in zahvala za tole pripravo in sedaj pa veselo na 

delo in pa hvala lepa. Lep večer. Gremo zadnja točka številka trinajst, vaše prijave prosim. Saša prva. Saša kar.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Saša Kristan Slovenska demokratska stranka. Kot prvo bi rada izpostavila temo, ki je vedno bolj 

aktualna in tudi pereča za mestno jedro. Ukinitev pošte na lokaciji, kjer je. Ljudje v mestnem jedru so zelo 

nezadovoljni z namero pošte, da se jo prestavi v pogodbenemu partnerju Dovrtelu. Dejstvo je, da je Kranj tretje 

največje mesto v Sloveniji in da ne bi smelo ostati brez pošte v mestnem jedru. Sedaj, če smo že pustili, da se 

nam na desnem bregu zaprli ne vem koliko Žabnica, Mavčiče, Besnica, ostalo je samo Stražišče in še to odprto 

samo do petih se mi zdi. No v glavnem jaz mislim, da tukaj to na tej lokaciji bi pač to pošta morala stati. Lokacija 

Dovrtel je praktično že blizu lokacije na Dražgoški in ne vidim smiselnosti te prestavitve. En prebivalec mestnega 

jedra mi je povedal, da pač pošto uporablja vsaj trikrat na teden in sem mnenja, da bi lahko ostala na tej lokaciji 

v manjšem obsegu in se pač prepolovi. Glavno poštno dvorano bi se predelalo tako, da bi se za polovico zmanjšala 

in dobila sem tudi neuradno informacijo, da toliko kot je bilo klicev in mailov, da Pošta Slovenije do sedaj še ni 

bilo za nobeno drugo pošto, ki se je zapirala. Predlagam, da naslovimo pismo na Pošto Slovenije, da želimo, da 

ostane na isti lokaciji kot vem. No ne vem ali se na tej stvari sedaj kaj dogaja. Pozivam pa tudi župana, da se 

pogovori z pošto in mogoče omogoči, da v manjšem obsegu ostane na omenjeni lokaciji. Izgovor vem, da bo glede 

sofinanciranja obnove objekta pošte, ampak tudi startup podjetja bodo potrebovala poštne storitve in načeloma 

bi z optimizacijo prostorov pošta potrebovala cirka šestdeset kvadratnih metrov, kar pomeni polovico trenutnih 

prostorov. V tem deležu bi bilo manj sofinanciranja, ampak če pogledamo na celotno kvadraturo, ki je okoli tisoč 

dvesto kvadratnih metrov je to zgolj pet procentov. Izguba pošte v centru pa je večja škoda kot teh pet procentov. 

Toliko bi imela, kar se tiče pošte in sedaj naslednjo stvar bi jaz še enkrat opozorila. Sicer moja dva kolega sta 

danes na to že opozorila in sedaj ne vem upam, da sta bila dovolj jasna glede odkupa uveljavljanja predkupne 

pravice za na lokacije Mavčiče sto tri. Upam, da sta bila dosti jasna in v redu potem imam pa še eno stvar in sicer 

bi rada opozorila na parkiranje pod Šmarjetno goro, tam saj veste kjer ste zidali in kjer ste postavili spomenik 

NOB. Prosila bi tudi za to, če mi pošljete točen znesek koliko je to stalo. Opozorila bi tam na parkiranje. Tam je 

parkirnih mest ne vem devet, oziroma deset in tam je vedno polno. Parkirajo na obeh straneh in sedaj zadnjič mi 

je gospod vodja redarstva povedal, da delajo redarji podnevi in ponoči. Fino bi bilo, da se tam tudi kdaj popoldne 

pripelje in bodo videli, da tam je cesta praktično je zaprta. Parkirajo na obeh straneh in na obeh straneh, tako da 

v bistvu z avtomobilom in s prikolico sploh ne moraš mimo priti. Parkirajo tudi ob vznožju gor in na cesti parkirajo 

in tako da res mislim, da tam je treba nekaj narediti in predlagam, da se nasproti teh parkirnih prostorov, ki so 

bili narejeni je tam na drugo stran zelena površina, oziroma se lahko tudi tam naredi deset parkirnih mest in pa 

se mogoče reši ta problem. Toliko hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Saša. Začnemo kar z odgovori Marko pošta.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ali lahko samo še nekaj. Se opravičujem samo še tole. Smo poslušali tole strategijo turizma. Predlagam, da se 

naredi viseči most iz desnega brega do Kranja dokler časa je še. Desni breg spada še pod Kranj in mogoče pa ne 

bo več a ne tako kot občine. Sicer ne vem kje je gospa, da se naredi viseči most in bi bila mogoče tudi to atrakcija 

za pridobitev gostov. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Marko a prideš gor. Pošta odpiranje. Ceno NOB-ja bomo pa pogledali.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja najprej glede pošte, oziroma preoblikovanja poštne poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj v starem mestnem 

jedru. To je bil tudi ime dopisa, ki ga je župan poslal četrtega desetega na začasnega generalnega direktorja 

Tomaža Kokota, se pravi začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije d.o.o. Sedaj v temu dopisu, kjer sta 

podpisnika ne samo župan, ampak tudi direktor komunale Kranj in jaz bom na hitro povzel vsebino, da boste 
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seznanjeni tudi s tem. Oziroma ga bom na hitro smiselno prebral, nekaj stvari bom tudi spustil, ker niso tako 

pomembne. Uvodoma bi vas seznanili, da smo v preteklosti mestne občine Kranj sicer nasprotovali 

preoblikovanju, ukinitvi ali preselitve poštne poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj, ki se nahaja v starem mestnem 

jedru, tretje največje občine v Sloveniji na Poštni ulici štiri. Več v našem dopisu z dne osemnajsti dvanajsti 2019. 

Po odločitvi agencije za komunikacijske storitve in omrežja RS in našega nakupa poslovnih prostorov. Mogoče še 

obrazložitev agencija za komunikacijske storitve je v nasprotju z stališčem mestne občine Kranj, ki je bilo 

negativno do preoblikovanja pač to podprla in dala zeleno luč za preoblikovanje. Da naprej berem. In našega 

nakupa poslovnih prostorov poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj smo se s strani mestne občine Kranj proaktivno 

vključili v vključitev nastalega izziva in hkrati izrazili interes, da se poštna dejavnost odvija čim bližje obstoječi 

lokaciji. S predstavniki Pošte Slovenije in Komunale Kranj smo se na podlagi dogovorov, ki so se intenzivneje 

pričeli leta 2021 še avgusta 2021 dogovarjali, da bi redna pošta z delavko pošte Slovenije delovala v neposredni 

bližini obstoječe pošte v naslednjih najetih prostorih na naslovu Glavni trg sedemnajst. Večino podrobnosti je 

bilo že je bilo avgusta 2021 že dogovorjenih in kot zadnje sporočilo predstavnikom pošte Slovenije ob koncu 

avgusta 2021 smo bili seznanjeni, da so prostori za normative pošte Slovenije premajhni za petnajst kvadratov, 

da bi pa bilo mogoče v prostorih opravljati pogodbeno pošto za kar so nižje zahteve. V mestni občini Kranj smo 

bili v drugi polovici septembra 2021 s strani KS center seznanjeni in ob tem neprijetno presenečeni, da naj bi bila 

pogodbena pošta vzpostavljena v prostorih dimnikarske na Koroški cesti petinštirideset. S strani predstavnikov 

Pošte Slovenije pa smo šele osemindvajsetega septembra glede tega prejeli tudi uradno potrditveno obrazložitev. 

Glede na strateški pomen poštne poslovalnice za oživljanje dejavnosti in življenja v starem mestnem jedru in 

glede na predhodne dogovore nam ni razumljivo, da v tej poslovni odločitvi nismo bili prehodno seznanjeni, 

vzpostavitev pogodbene pošte na Koroški cesti petinštirideset je za mestno občino Kranj in za kraj iz centra 

absolutno nesprejemljiva in saj bi se pogodbena pošta prestavila izven ožjega dela mestnega središča zaprtega 

za promet na sam rob krajevne skupnostni Kranj center in le še sto metrov razdalje, štiristo petdeset metrov 

zračne razdalje od poštne poslovalnice štiri tisoč sto ena Kranj na Dražgoški ulici osem in tristo metrov od 

podzemnega mesta za pakete pri poslovalnici Petrola na Koroški cesti. Pričakujemo, da še enkrat pretehtate svojo 

poslovno odločitev, saj smo prepričani, da je škodljivo za razvoj mestnega središča in tudi za ugled Pošte Slovenije 

v očeh naših občanov. Potem pa še en zelo pomemben del. Komunala Kranj javno podjetje d.o.o., ki je jo večinsko 

obvladuje Mestna občina Kranj je pripravljena pogodbeno prevzeti pogodbeno opravljanje poštne poslovalnice 

štiri tisoč sto šest Kranj v starem mestnem jedru na naslovu Glavni trg sedemnajst s prvim prvim 2022, kar s 

svojim podpisom spodaj potrjuje tudi direktor. Do enaintridesetega dvanajstega 2021 pa smo v mestni občini 

Kranj pripravljeni podaljšati pogodbo za delovanje poslovalnice štiri tisoč sto šest v obstoječih prostorih na Poštni 

ulici štiri. Toliko za to je pa tudi podpisan spodaj direktor javnega podjetja komunale Kranj. Toliko o poštni 

poslovalnici. Sedaj za konec, če lahko še glede parkiranja. Omenil bi, da smo okrog deset dodatnih parkirišč sicer 

na drugem območju vznožja Šmarjetne vzpostavili lansko leto, tam kjer so sedaj tudi še dodatne športni rekviziti 

postavljeni. To je na območju lastništva Mestne občine Kranj in medtem ko na tistem delu kjer je postavljen 

spomenik tam pa na žalost Mestna občina Kranj ni lastnik. Se pa strinjam, da bi bilo tudi smiselno vzpostaviti in 

razširiti. Ja se pravi nasproti tistega spomenika je Kajzer Janez tam kjer so vrtovi, na tisti zelenici je pa Suida 

Jozefina Marija Avgusta, Mestna občina Kranj je pa lastnik dva tisoč osemsto enaintrideset od deleža od sto 

triinsedemdeset tisoč nula šestinpetdeset. Se pravi. Ne ti podatki so dostopni na zemljiški knjigi. V zemljiški knjigi 

so te podatki javno dostopni. Mogoče še ne vem ali je podžupan mislil gleda mosta čez Savo. Okej bom to 

prepustil. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. moram priznati, da je bil direktor Novak in tam smo se odprto pogovarjali in potem so pa kar sami 

naredili tako kot so naredili. Podpisali pogodbo, oziroma ne vem, če je podpisana. Predpogodba je in tako da 

sedaj se trudimo, če pa bi lahko še preko vaših kolegov bi bilo pa tudi zelo, zelo dobro. Okej. Jani.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe. Sej sem se hotel na tole pošto še malo uglasiti. Se pravi zaradi prenove objekta pošte naj bi z prvim 

prvim začasno ta prostor bil nedosegljiv za kogarkoli in se pravi tudi pošta ne bi morala biti notri, ker bi se to 

prenavljalo in mi se pa s to zadevo ukvarjamo že od nakupa bivše pošte in smo se pogovarjali z Pošto Slovenije 

ali o tem, da bi sprejeli pogodbeno pošto in se pravi preko komunale Kranj in zraven dodali tudi mestno blagajno 

in pa vse funkcije, ki jih lahko dobiš na okencu spodaj na občini ali pa da damo Pošti Slovenije v najem prostore. 

Ta projekt nekaj časa vodil Gregor Tomše in tako da lahko vprašaš malo za informacije in pač ti, ki smo bili res 
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neprijetno presenečeni, da je pošta na enem momentu prekinila pogovore in pa se začela pogovarjati  z 

Dovrtelom in jaz upam, da tisoč sto zbranih podpisov v pobudi za ohranitev, da bo imelo nek efekt na VD 

direktorja in prosil bi pa tudi kolege iz SDS-a glede na menjave vodstva, ki so bili v zadnjem času, da pač probate 

tudi po vaših neformalnih kanalih apelirati na vodstvo pošte, da se ta zadeva spremeni in pa začnejo se 

pogovarjati z občino, da se uvede ta skupna mestna blagajna. Kar se tiče mosta. Se pravi mestna občina Kranj je 

v bistvu že naredila idejno zasnovo mosta od Stražišča do starega mestnega jedra. To bi bil peš most z možnostjo 

kolesarske uporabe. Planiramo ga pa vzpostaviti skupaj z centralnim potniškim terminalom na železniški postaji. 

Gledali smo dosti tudi prehodno finančno perspektivo in pa da je možnost, da se ta most vključi skupaj z tem 

centralnim terminalom v naslednjo finančno perspektivo. Cena samega mosta je cirka pet milijonov evrov, plus 

še nekje ene dva milijona evrov za terminale za avtobuse. Lahko pa potem tudi pokažem kako naj bi cela stvar 

izgledala. Kar se tiče Mavčič, bila je dana pobuda in jaz bi bil pri tej pobudi malo previden in pa ne toliko 

pesimističen kot je predsednik KS-a. Namreč zakaj se gre. Privatni investitur na delu stavbe želi postaviti 

stanovanja, želi seveda maksimizirati svoj profit in medtem ko v celotni stavbi imamo mi svoj vrtec in pa tudi pač 

ostale dejavnosti se je pojavil problem pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ker ni dovolj ali a zelenih površin ali 

pa b stanovanj. Se pravi, če bi investitor pristal na to, da bi zmanjšal svoje investicijo na recimo pač določen del 

manj stanovanj in ne bi rabili več toliko parkirišč ali pa če bi dobili pri sosedu nekje zeleno površino in se pravi 

pas mislim, da je okrog tri metre in bi potem tudi imeli dovolj zelenih površin, tako da stvar in mogoče ne. Pravite, 

ampak nismo še pokopali upanja, da se to ne bi uspeli dogovoriti z tem investitorjem. Je pa tako smo šli tudi 

računati drugo varianto in za nakup njegovega dela stavbe bi zapravili cirka med tristo in štiristo tisoč evri. On je 

tudi višje cifre omenjal, ampak se je treba zavedati, da po nakupu je tukaj potrebna še investicija in pridemo 

potem pri številkah bolj do milijona kot pa karkoli drugega. Jaz se bojim, da. Hočem omeniti še dom krajanov, 

oziroma dom kulture Simona Jenka in se pravi pred mnogimi, mnogimi leti se je pač zadeva kupila in je dolga leta 

propadala in sedaj pač imamo namen to obnoviti in kupljeno je bilo mislim, da za tristo tisoč evrov in mogoče ta 

Saša in pa Bojan bolj vedla, ker se ne spomni čisto točnih številk, ampak ta stvar je propadala in mi jo sedaj 

obnavljamo in to tudi zahteva po mojem cirka pol milijona in če ne še več. In zraven pa v bistvu stopamo v neko 

investicijo, ki ima enostavnejše rešitve, če bi ljudje pač bili bolj razumski in pa prišli do nekega skupnega interesa, 

tako da mi bomo naredili še en poizkus, da se dogovorimo in ker tista varianta z nakupom jaz mislim, da bo šlo 

milijon evrov za nekaj, kar je neupravičeno in kar za nekaj kar bi lahko rešili v bistvu z dvajsetimi jurji. Tako da to 

je za razmisliti do prihodnjega, do drugega branja in pa seveda napor občine, če se lahko dogovori z okoliškimi 

prebivalci in pa z investitorji.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Bojan.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Bojan Homan. Kar je Jani rekel sedaj okoli Mavčič ravno tako zadeve ne stojijo. Pa nisem hotel 

komentirati pa bom sedaj pokomentiral in ker je prav, da tudi to slišite. V Mavčičah se je ta stavba kupila, ker je 

bila notri dolgo časa pošta. Pošta je šla ven in prostore so imeli krajevna skupnost in v teh prostorih je vrtec. 

Nakar se je prijavil investitor in kupil zgornje prostore in hoče v teh prostorih zgraditi še stanovanja. Če investitor 

ta štiri stanovanja proda štirim družinam bomo notri imeli štiri krat po štiri recimo ljudi in to je štiriindvajset novih 

oseb, spodaj vrtec in streha je dotrajana in nikoli se ne bomo morali znebiti in do kdaj bomo zamenjali streho, 

ker bodo te novi ljudje rekli mi smo ravno stanovanje kupili in nimamo denarja in nimam to in nimamo onega. 

Občina bi se morala pravilno odločiti. En gospodar ena strah in ena komanda. Ali prodamo investitorju še spodnje 

prostore in pa jim iščejo nove lokacije za nov vrtec, krajevno skupnost ali pošto ali pa kupimo od investitorja 

kupimo zgornje prostore in smo potem mi gospodarji in s tistim prostorom lahko delamo mi, kar hočemo in tudi 

občina lahko na vrh naredi štiri nova stanovanja in za mlade družine socialna stanovanja in te une, ta tretje, 

ampak jih mi oddajamo, mi vlečemo najemnino in mi odločamo kdaj bomo objekt popravljali in streho menjali, 

fasado menjali, okna menjali. Vrtec je tako dotrajan, da je inšpekcija se samo obrnila in rekla bolje, da grem, 

drugače moram vrtec zapreti. Okna so dotrajana in so po domače povedano z žeblji zabita, da ne padejo dol. To 

je realno stanje. Prosim pojdite si še enkrat pogledat in do naslednje seje sporočite idejo, ki jo boste prinesli in 

sedaj pa moje vprašanje, oziroma razmišljanje tudi na strategijo turizma, ki je tako famozna. Pred štirinajstimi 

dnevi se je tamle pred vhodom v Struževem vklopil nov semafor. Ta semafor povzroča strašanske zastoje in turisti 

z avtobusom ne morajo v Kranja in proizvajajo problem pri turizmu, ker imamo toliko avtobusov, da enostavno 

ne morajo kje spati. Naši hoteli so polni in destinacije so polne. Z druge strani prihajajo ljubljanski turisti z 
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avtobusom v trumah in po cesti Ljubljana – Kranj, kjer je tudi vsa makadamska obnovljena in tudi turisti ne morajo 

priti v mesto. S tretje strani po avtocesti prihajajo turisti v Kranj v trumah in tudi ne morajo v mesto, ker je zastoj 

že tamle notri pri Šenčurju pa čakajo dvajset do trideset minut, da se v končnicah peljejo čez Kranj. Mi se pa 

gremo nove strategije turizma in ne vem kaj. Vprašam ta cenjeni zbor kam gremo mi sedaj lahko v Kranj, da 

spijemo ene tri koktejle, popijemo dva litra vina in pa nekaj dobrega pojemo in pa še eno dobro muziko 

poslušamo. Kam pa bo turist šel, če pride v Kranj ta trenutek? Ali imamo kje živo glasbo ali imamo kje v soboto 

popoldne ali pa danes popoldne živo glasbo ali imamo kaj danes, da gremo v gostilno in da nam kdo kje kaj igra, 

da se lahko malo pozabavamo in da je življenje ali pa kaj. Ali ima z Besnice, Žabnice, z Bitenj, s Kokrice, iz Golnika 

kakšen občan sedaj zvečer interes, da bo šel v Kranj na eno dobro pijačo, nekaj popil, nekaj pojedel. Po mojem 

ima v domači gostilni še več udobja kakor pa tukaj v Kranju. Mi se pa sanjamo o enih hudih turističnih idejah in 

pa sem že zraven bil pri najmanj treh strategijah in vse smo podprli vse, ampak realno stanje je pa tako. Poglejmo 

pa tudi v sebe. Hodimo v Kranj na prireditev, plačamo karto in tista prireditev, ki tam je ali nas je toliko v hlačah, 

da gremo po prireditvi še v Kranj na eno kranjsko klobaso pa na liter vina. Ne v avto pa domov. Kako bo v Kranju 

gostinec preživel, če mi nismo tisti, da ga podpiramo. Mislim, da je treba prvo začeti pri sebi in podpirati kranjske 

gostince, kranjske gostilne in pa tudi roko na srce zelo slabo tudi skrbijo za njih. Ampak če gledam me je kar malo 

slabo. Če grem jaz v tujino na dopust pa ne bom govoril destinacije je turizem bistveno drugačen. Tristo 

petinšestdeset dni na leto mi špila najmanj deset glasb po gostilni. Pa lahko kje zapravim na noč tisoč petsto 

evrov ali pa jurja, v Kranju jih pa težko. To je pa realno stanje in pa imamo lahko še ne vem kakšen turizem in 

pravimo kako bomo oživljali Šmarjetno goro in pa Jošt in pa nimamo parkirnih mest in pa tudi v proračunu jih 

nismo dali kaj dosti več, če hočemo Jošt oživeti rabimo parkirišče za petsto avtomobilov, za Šmarjetno pa tristo 

avtomobilov, da bodo ljudje lahko normalno gor in dol letali in pa se šli turizma. Gostinec na Šmarjetni gori mora 

pa tudi malo več dati od sebe. Jošt se trudi, Šmarjetna pa ne toliko, če smo čisto odkriti za pohodnike. Pa sedaj 

sem že toliko povedal, da me bo mogoče kakšen še kam poslal. Ključno vprašanje pa je, da tisti ki je semafor 

tamle iz ste ga prižgali, da pa res mimo seka in da je treba najmanj tistega, ki ga je priklopil malo pripreti in lučke 

dol in malo pripeti lučke za v Kranj in potem bo pa tudi turist in tiste trume turistov, ki sem omenil bodo malo 

lažje v Kranj prišle in pa se zadržale. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. še kdo? Še Jani bo za zaključek.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Samo da malo popravim. Semafor je pod upravljanjem družbe republike Slovenije za investicije. Se pravi DRSI, 

ker gre za državno cesto in to bi po mojem lahko vedel. Tako da mi smo jih opozorili glede na jutranje zastoje, ki 

se pojavljajo iz smeri Nakla, da se zmanjša interval in to stvar bodo pač sedaj uredili in kar pa se tiče Mavčič pa 

lahko povem še to, da je vrtec v planu energetskih sanacij za prihodnje leto, tako da vrtec bo sigurno obnovljen 

in ima pa ta stavba še precej drugih možnosti kot sam odkup. En je seveda tudi etažiranje in poznaš tudi verjetno 

novi stanovanjski zakon kjer ne bo zahtevana sto procentna večina za obnove stavb. Prav tako je pa ta stavba iz 

treh delov sestavljena in se lahko naredijo trije različni naslovi in pa se tudi temu problemu izognejo, tako da 

precej več rešitev je kot samo tisto, da je potrebno odkupiti in pa iti si nakopati še eno veliko investicijo kot je bil 

pa gasilski dom. Tako da to je treba probati, to bomo naredili in mislim, da bomo prišli precej ceneje skozi kakor 

pa  s tem predlogom. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej osem je ura. Jaz vam želim lep večer. Hvala ekipi, ki je pripravila dober proračun. Res hvala lepa in pa vidimo 

se v novembru. Srečno.  

 

 

 

Za zapisnik: 

Milena Bohinc       Matjaž Rakovec 

        Župan 
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