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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 11. 11. 2020 ob 16.00 uri, izvedena na daljavo.  

 

 

Sejo sta vodila župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Dober dan, danes 11. 11. 2020 ob 16.00 prvič pričenjamo z 20. redno sejo Mestnega sveta na daljavo. Svojo 

odsotnost opravičuje Nada Sredojevič. Seje se udeležujeta tudi Marko Trebec in Manja Vovk iz Urada za 

družbene dejavnosti z namenom pojasnil pri točkah. Z nami so tudi predsednik Nadzornega odbora Ivo Bajec in 

novinarji: Peter Šalamon, Žurnal24 in Matevž Vogrin iz Radio Sore in pa Miran Šubic. Najprej ugotavljam 

prisotnost. Prosim vas, da kliknete pravi gumb za vašo prisotnost. Prosim, če začnete z vašo prisotnostjo. Jaz 

bom odšteval koliko časa imate še možnosti za pritisk. Trenutno petindvajset prisotnih. Imamo kakšno težavo. 

Tisti naj dvigne roke, če ima kakšno težavo. Ja gremo naprej. Še enkrat za prisotnost snemam pet sekund a je 

prav. Odštevam. Hvala lepa. Zaključimo. Ugotavljam, da je na seji prisotnih osemindvajset članov in članic 

mestnega sveta, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Malo podrobnosti. Obveščam vas, da bo danes 

glasovanje potekalo na daljavo. Sklepi so tako imenovane točke. Tam bomo vodil razpravo in na koncu tudi 

glasovali. Vsa glasovanja bodo vidna po zaključku glasovanja. Danes ste po elektronski pošti prejeli naslednja 

poročila in sicer poročilo izvršilnih sklepov devetnajste redne seje. Seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, odgovor na pripombe TS Huje in pa svetniške skupine VZH. Tukaj bi rad še povedal, da je svetnica 

Barbara Gunčar predlagala razrešitev dnevnega reda z novo točko in sicer sprememba odloka zavoda za turizem. 

Zato točko uvrščam na dnevni red. bom pa proceduralno in vsebinsko povedal nekaj besed vezano na to in sicer 

pravna služba nas je obvestila sledeče. Milena a se slišimo a ne? Okej hvala. Glede na točke spremembe odloka 

zavodov za turizem. Pravilno se glasi odlok o ustavitvi javnega zavoda, zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

Posredovano gradivo ni pripravljeno v skladu z določbami poslovnika mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki 

urejajo postopek sprejemanja akta. S predlaganimi sklepi se v nasprotju z določbami statuta MOK in poslovnika 

mestnega sveta Mestne občine Kranj posega, oziroma spreminja določbe odloka ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem in kulturo Kranj in saj v skladu z določbo sto sedmega člena statuta mestne občine Kranj mestni 

svet lahko sprejme odlok kot tudi spremembe odloka le po postopku opredeljenem v poslovniku. Sprejem 

predlagane sklepa številka ena, ki bi zavodu prepovedal opravljanje nekaterih tržnih dejavnosti je v nasprotju s 

splošnim aktom Mestne občine Kranj. Torej odlokom o ustanovitvi zavoda za turizem in kulturo Krajn. V drugem 

in tretjem členu določa dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja. S predlaganimi sklepi se posega v pristojnost, ki 

ima v skladu z zakonom o zavodih in zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture organ 

upravljanja in to je naš svet zavoda, oziroma organ poslovodenja in to je direktor zavoda. Svet zavoda sprejema 
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statut, oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda, ter spremlja 

njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda in sedaj podčrtano predlaga 

ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih in opravlja druge zakone ali aktom o ustanovitvi, oziroma statutom ali pravilnik zavoda 

določene zadeve. Glede nato, da je v skladu z določbo trinajstega člena zakona o spodbujanju razvoja turizma 

uradni list Republike Slovenija številka trinajst skozi osemnajst načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbijanja 

razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin in mestni svet lahko glasoval edino o sklepu 

številka pet pri čemer morda predlagali, da se iz predlaganega sklepa črta rok v katerem se mora strategija 

pripraviti saj je priprava glede na trenutne epidemiološke razmere in nujno vključevanje deležnikov verjetno 

dolgotrajnejša in da bi se potem sklep glasil. Pripravi se nova strategija razvoja turizma v mestni občini Kranj. 

Mestna občina Kranj izvede javno razpravo v katero se vključijo med drugim tudi krajevne skupnosti in Obrtni in 

gospodarski zbornici, turistična društva in pa drugi deležniki. V kolikor bi svetniki vztrajali, oziroma boste 

izglasovali predlagane sklepe in razen sklepa številka pet bom kot župan moral v skladu z določbo šestega 

odstavka triintridesetega člena zakona o samoupravi zadržati izvajanje odločitve, oziroma sklepov mestnega 

sveta, ker so nezakonita, oziroma ker v nasprotju s statutom, poslovnikom, oziroma odlokom o ustanovitvi 

zavoda za turizem in kulturo Kranj in predlagati mestnemu svetu, da o tem ponovno odloči na naslednji prvi seji. 

Tako da to je to iz moje strani in lahko samo še to povem, da se pripravlja strategija in da je v toku tudi zbor 

direktorja in strategija bo v roku dveh mesecev tudi pripravljena za predstavitev na mestnem svetu in zato je pač 

sem moral to povedati in na vas seveda mestnih svetnikih pa svetnicah pa je, da se odločite ali to zadevo 

sprejmemo ali ne. Tako, da to je iz moje strani. Se je kdo prijavil za debato.  Ja Igor prosim. Dober dan.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Aha sedaj se slišimo verjetno. Okej hvala. Župan jaz razumem kaj ste hotel povedati, kaj si hotel povedati. Ampak 

mi sedaj ne govorimo o sklepih, ampak govorimo dnevnem redu in vidim, da je uvrščeno in prav je, da ostane na 

dnevnem reku, ko pa bomo razpravljali in glasovali o sklepih bomo imeli na znanje to, kar ste povedal sedaj in 

seveda bomo glasovali o takih sklepih ali o drugačnih ali sploh ne. Otom, potom. Če pa slučajno svet izglasuje 

kakšno neumnost bo pa tako kot ste rekel, oziroma si rekel boš zadržal sklepe. Tako da sedaj naj ne zahajamo v 

vsebino, ampak govorimo o dnevnem redu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa Igor. Še kdo. Zoran prosim.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (svetnik) 

Ja lep dober dan še iz moje stani. Jaz bi samo opozoril, da je javila Gunčar, da vas ne sliši. No sedaj verjetno bo 

želela kaj replicirati na tale vaš tekst pa tudi verjetno tudi sodelovati v tej debati glede nato, da je predlagateljica 

pa bi bilo prav, da jo mogoče Milena ali pa tale gospod, ki ureja zadeve kontaktira. Dejansko govorimo sedaj o 

dnevnem redu in ko se bomo pa v vsebino spuščali pri peti točki dnevnega reda. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Imamo še koga na vezi? Saša prosim.  

 

SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Ja dober dan želim vsem skupaj. Sedaj mene zanima v pač Barbara je predlagala to točko dnevnega reda dodatno 

k dnevnemu redu in sedaj verjetno moramo to glasovati prvo o tem ali kako? Ali se uvrsti ali ne? To me zanima? 

Ta točka za dnevni red.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jaz bi dal v glasovanje sklep, da se ta točka uvrsti na dnevni red in potem pa vi glasujete ali se uvrsti ali ne. Milena 

ali je to v redu a ne? Okej hvala. Še kdo.  
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MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Robert Nograšek.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Robert prosim.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Zdravo vsem. Se vidimo. Bom jo jaz takoj vklopil nazaj. Se opravičujem. Glejte tukaj sem. Zelo na kratko. Samo 

dve sekundi. Jaz bi reku samo to, da sem član komisije za pripombe in obtožbe občanov in za katero Barbara 

Gunčar pravi, da je bila ena od predlagateljica na začetku tega sklepa, oziroma teh sklepov za torej dnevni red. 

Ni res. Tam smo enoglasno izglasovali, da se ta točka umakne in da se v bistvu enkrat kasneje ko bo pripravljena 

o tem razpravlja. Torej to predlaga Barbara Gunčar in prosim, da ne govorimo o komisiji, ker komisija je bila pet 

za proti, da se ta točka danes uvrsti. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Robert. V redu. Milena imamo še koga?  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Ja imamo še. Jaz bi dala besedo Barbari.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Imamo jo že gor?  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Ja jo imamo in jo bomo pa poizkusili vzpostaviti zvezo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej Barbara živjo.  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Ja ne neki ni. Boštjan Trilar.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Boštjan prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Ja lep pozdrav vsem. Hotel sem samo povedati župan, da tisto kar ste rekel, da mestni svet o tem glasuje to ne 

drži. Svetnica je pravočasno vložila predlog za razširitev dnevnega reda in kot ste v uvodu rekel ste ga že umestil 

na dnevni red in o tem se ne glasuje. Če je bilo pravočasno vloženo se to župan je dolžan umestiti po poslovniku 

na dnevni rok in tako da mislim, da o tem ni treba glasovati, oziroma ne smemo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu. Hvala lepa. Milena imamo že naslednjega. Lea Bidovec.  

 

LEA BIDOVEC (svetnica) 

Ja živijo. Se slišimo. Okej lep pozdrav vsem skupaj za začetek. Prvo bi pač povedala, da nekatere predlagane točke 

v določenih segmentih niso za brez veze. Se mi pa vseeno zdi, da bi se lahko v pogovore in v iskanje rešitev 

vključili tudi kakšne druge deležnike in ne pa samo komisijo za pritožbe in pa kot ste slišali Roberta se niti niso 
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vsi strinjali. Malo me žalosti celotno dejstvo, da v trenutni situaciji nekdo izrablja nemoč in želi brezglavo uvesti 

neke spremembe, ki pa niso nujno ravno rešitev. Sedaj imam jaz eno retorično vprašanje, zakaj gospa Barbara 

Gunčar ni tega naredila v času ko je bila tudi sama članica sveta zavoda pa pustimo, da ji to ostane retorično 

vprašanje in bi jo pa z veseljem povabila, če lahko rečem na neko okroglo mizo sveta zavoda, kjer bi skupaj lahko 

strnili ideje pa bi mogoče našli tudi kakšno rešitev za spremembo za naš Kranj pa tudi povabila bi jo in povabila 

bi jo k sodelovanju priprave strategije za naslednja leta. To je to.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Lepa hvala Lea. V redu. Milena imamo koga naprej še? Vidim, da tukaj roko gor drži Ana Pavlovski pa Andreja 

Kert. Okej daj ti Boštjan.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

A sem jaz. Jaz bi hotel samo glede nato umestitev na dnevni red. Pa bi sedaj ločil od te konkretne točke. Torej 

ne glede nato, da gre sedaj za zavod za turizem in čisto generalno in torej svetniki ima vedno pravico umestiti 

katero koli točko na dnevni red, če to naredi pravočasno in pravilno in tukaj jaz to podpiram, ker je prav, da se o 

zadevah razpravlja in ni nujno, da se bomo mi strinjali in ni nujno, da se vsem zdijo vse pomembne in je pa to 

pravica svetnika in tudi njegova pravica, da potem predlaga glasovanje. Sedaj v kolikor se ne bomo strinjali in ne 

bo dovolj glasov in tema ni dovolj dobra bomo pač to izglasovali, ampak to vsebinsko se o temu pogovarjajmo 

pri sami točki. Trenutno smo pri dnevnem redu. Župan je rekel, oziroma župan je povedal, da je točko umestil, 

tako da nima smisla, da sedaj zahajamo v vsebino in lahko pa povem zase osebno, da bom podprl. Vedno podprl 

katerega koli svetnika ali svetnico, ki bo hotela uvrstiti točko na dnevni red. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu Boštjan. Barbara ali se sedaj lahko slišimo. Milena jo nimamo. Okej naslednji Zoran Stevanović.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ  (svetnik) 

Ja še enkrat živojo. Ravno prej sem to povedal, da ne smemo se sedaj pri dnevnem redu pogovarjati o vsebini 

dnevne točke. O tem se bomo pogovarjali pri peti točki in tako kot sem že včeraj na mail napisal. Koliko je bila 

na predpisan način pobuda za uvrstitev neke točke na dnevni red dana in ona mora iti gor. In to ni res, da je ona 

predlagala v imenu kakršne koli komisije. To je prej rekel gospod Nograšek ne drži. Ni v imeni nobene komisije, 

ampak je kot samostojna svetnica nekaj predlagala na nek predpisan način in to naj gre gor in nehajmo se že o 

vsebini pogovarjati, ampak potrdimo dnevni red tako kot je. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Naprej Barbara jo imamo. Dvakrat je sedaj gor. Ne bo šlo. Igor.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

A se slišimo. Ja a rokica je gor ostala. Pravzaprav sem hotel povedati to, kar sta pred mano že Boštjan in pa Zoran 

in to potrjujem in res se neki vsebini pogovarjati in postopkovno zapletati. Točka izpolnjuje vse pogoje in vi ste 

jo uvrstili na dnevnem redu in razprava je v dnevnem redu in glasujmo za ali proti pa gremo naprej, ker bo že 

tako dolga seja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Igor vi roko dvigujete in če roko dvignete vam moram dati besedo. Ali je tako in ponavljate se sedaj pa že štirikrat 

je bilo eno in isto povedano. Andreja prosim.  

 

ANDREJA KERT (svetnica) 

Se slišimo. Sedaj jaz to roko imam gor že zelo dolgo časa in tako da. A sedaj se slišimo. Čakaj kamero bom 

odklopila. A sedaj se slišimo. Pravim, da rokica moja je že zelo dolgo gor in nekateri govorniki so bili dvakrat, 
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trikrat na vrsti pred mano, tako da ne vem kaj deluje. Druge možnosti za razpravo pa sploh nisem imela odprte 

in tako da vem ali kaj ne deluje ali pa je bilo pač kaj spregledano. Drugače pa samo prispevam k temu, kar je bilo 

že ugotovljeno. Gre za te katerega si že uvrstil in prosim, da glasujemo. O vsebini in vseh teh zadevah in o 

zakonitosti in vseh teh sklepih bomo pa v teku razprave sigurno lahko imeli dovolj časa, da se vse podebatira in 

da ugotovimo kaj je in mislim pa da je prav, da se tudi tej tematiki pogovorimo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Janez Černe je dvignil roko. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE  (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja, a se slišimo ja? Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. To kar govorijo predhodniki je res in po 

sedeminsedemdesetem členu tretji točki v bistvu se lahko zavrne dnevni red in je potem treba glasovati o 

posameznih točkah, če kdo pač misli drugače kot je trenutno predlagani dnevni red. hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Jani. V redu gremo naprej. To se pravi potem še ena zadeva je proceduralna poslano vam je bilo gradivo 

za premoženjsko gradivo in sicer brezplačna odsvojitev požarne liste letnik enainosemdeset, registrirana 

dvainosemdeset in predlagamo, da se točka uvrsti na dnevni red. Odpiram razpravo. Počakam še pet sekund. 

Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Na glasovanje torej dajem sklep, da se na dnevni red uvrsti točka E pod 

premoženjske zadeve in sicer brezplačno odsvojitev požarne lestvice letnik enainosemdeset in registrirana 

dvainosemdeset in ugotavljam vašo prisotnost in prosim, če pritisnete gumb za vašo prisotnost. Triindvajset, 

štiriindvajset, petindvajset. Še kdo? Čakamo še deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dva ena. Hvala 

lepa. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o dodatni točki, pod točko E premoženjske zadeve. Kdo 

je za in je proti. Kdo je za? Glasujemo. Odštevam deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dva, ena. 

Glasovanje zaključeno. Devetindvajset glasuje za. Hvala lepa gremo na sklepe sprejeti. Gremo naprej in sicer 

četrta točka odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve je predlagan 

sprejem po hitrem postopku na podlagi šestinosemdesetega člena poslovnika in moramo o tem odločati s 

sklepom pred sprejemom dnevnega reda. Torej dajem na glasovanje, oziroma v razpravo, da se po hitrem 

postopku sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o uporabi sredstev proračunske rezerve. 

Podpiram razpravo. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Potem glasujemo. Najprej vaša prisotnost prosim. 

Petindvajset trenutno. Odštevam. Samo od pet. pet, štiri, tri, dva ena. Hvala lepa. Glasujemo o tem sklepu in 

sicer kdo je za in kdo proti. Odštevam. Deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dva, ena. Glasovanje 

zaključeno. Osemindvajset za. Sklep je sprejet, da se to uvrsti po hitrem postopku in v redu in sedaj smo na 

dnevnem redu in tako kot smo sprejeli dodatni zadevami in odpiram razpravo na dnevni red in Janez Černe. Jani 

prosim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Jaz bi samo. Ja hvala za besedo. Vprašal bi jaz gospoda Franca tukaj napiše, da je šestindvajset prisotnih, glasuje 

pa osemindvajset za. Torej me zanima kje je težava, da naj bi prihajalo v kakšna nasprotja z poslovnikom.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Gospod Franc beseda je vaša.  

 

FRANC DOLENC (tehnična podpora) 

Ja prosim, če ponovite, ker smo imeli še eno pomoč vmes.  

 

JANEZ ČERNE  (podžupan Mestne občine Kranj) 
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Bom jaz ponovil. V zadnjih dveh glasovanjih je bilo vedno prisotnih samo šestindvajset. Ob prvem glasovanju je 

bilo za devetindvajset svetnikov in svetnic in v drugem osemindvajset. Kje prihaja do te razlike, da se izognemo 

kakršnim koli nevšečnostim kasneje?  

 

FRANC DOLENC (tehnična podpora) 

Razlika je samo v tem, da je nekdo ni prijavil prisotnosti, je pa glasoval. Lahko pa preverimo vse spiske in bomo 

videli.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja prosim, če preverite in da se ugotovi, če je bilo kaj narobe. Pa ne rabimo nobenih imen in pa nič.  

 

FRANC DOLENC (tehnična podpora) 

Okej v redu. bomo preverili.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Gremo torej na razpravo o dnevnem redu. odpiram razpravo. Janez Černe. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE  (podžupan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Se slišimo. Ja jaz bi rad samo obrazložil svoj glas, da bom glasoval proti dnevnemu redu, ker glede na 

vse povedano ne moram biti za to, da se uvrsti točka sprememba odloka zavoda za turizem in pa mislim, da bi 

ta točka morala iti dol, ne glede nato, da je bila pravilno umeščena. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Robert prosim. 

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Jaz tudi želim svoj glas oddati zato, da se v bistvu ta točka umakne iz dnevnega reda. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ja se slišimo. Hvala za besedo. Glede nato, da sta to sedaj oba podžupana predlagala je to malo čudno in ne 

vidim razloga, da ne bi o tem razpravljali in bomo že sprejeli kar bomo in če kaj bomo in to je najbolj 

demokratično in v nasprotnem primeru vaju oba podžupana opozarjam, da če bomo omejevali to demokratično 

in neko imamo ves čas, da lahko damo na dnevni red in da lahko razpravljamo o stvareh in boste ogrozili to sejo. 

Dobrohotno vas opozarjam preštejte se. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Potem je bil Boštjan. Boštjan prosim. Boštjan se slišimo? Barbara je bila potem še. Jo imamo? 

Okej na to je še Robert Nograšek.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja sedaj pa se vidimo ja. Malo sem si luč prižgal ,da ne bomo izgledali kot v temi, ampak jaz res v izogib mojemu 

osebnemu prepričanju, da ta komisija v kateri jaz sodelujem zraven o teh temah sploh nima kaj razpravljati pa 

Igor Velov oprosti, ampak spoštujem tvoje dolgoletno delo in želim, da vemo kaj majo komisije določene naloge 

in o čem delajo in sedaj pa da samo razložim in dve sekundi in bom uporabil, oziroma pol minute. Komisija za 

pobude in pritožbe občanov, ki ji predseduje gospa Barbara Gunčar je na svoji seji četrtega enajstega 2020 

soglasno sprejela, da se ta točka ne uvršča na dnevni red zaradi kompleksnosti edine točke dnevnega reda, ki 
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smo jo imeli in smo jo obravnavali in smo se dogovorili, da bomo naredili bolj celostno zadevo in točko, ki se 

obravnavajo na tej seji za pobude in imenovanje za pobude in pritožbe občanov so tako ali tako v nasprotju z 

mojim prepričanjem, ampak sedaj ste me malo sprovocirali in zato sem rekel, da bomo to točko pripravili in 

dajmo jo pripraviti in jo dajmo enkrat do naslednjih sej mestnega sveta. Ne danes ko je prva tehnična seja preko 

elektronskih medijev in se skupaj pogovarjamo in smo vsi malo v zadregi, ampak to je pretežka točka in šele prej 

Barbara Gunčar kot predsednica te komisije in sedaj sem pa zelo na glas in je skupaj z nami štirimi člani zraven 

sprejela, da to točko ne bomo dali na to sejo in naslednji dan je ona rekla jo bom pa jaz dala kot posebno mestna 

svetnica in pobrala podpise a ne in kar me najmanj kar je žalosti zato, ker med temi člani te komisije je tudi Ana 

Pavlovska, ki je mestna svetnica tako kot jaz in skupaj smo sprejeli, da bomo to stvar v eni prihodnjih sej 

obravnavali in ne pa danes in malo me razjezite s temi zgodbami, kjer se delamo nekaj, kar ni res in zaradi vsega 

tega se predlagal, da to točko umaknemo iz dnevnega reda. Se opravičujem, ker sem bil mogoče malo glasen. 

Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Robert. Boštjan upam, da smo sedaj na vezi. Boštjan prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Ja a se slišimo. Okej torej sedaj debata je zavila v napačno smer. Moram še enkrat ponoviti vsak svetnik ali 

svetnica ima pravico zahtevati umestitev točke na dnevni red ali je enemu od podžupanov to všeč, ker je pač 

tehnična seja ali kej bi o tem rad razpravljal drugi je popolnoma irelevantno. Drugič župana sem slišal in verjetno 

je tudi na sistemu posneto in takoj na začetku seje je rekel uvrščam sejo na dnevni red in ad acta župan je odločil. 

Kar je pa najbolj žalostno je pa, da sedaj ne vem ali podžupana ignorirata župana in to pomeni, da potem žal 

župan nima te moči, da bi jih obvladal in kar bi bilo prav, saj ste njihov šelf ali pa kar je šle slabše in da je to igra, 

da je župan dal na dnevni red in sedaj pa podžupana po njegovem skritem nalogu po razbijanju. Še enkrat 

svetnica Barba Gunčar je v skladu s poslovnikom pravočasno vložila zahtevo za uvrstitev na dnevni red in župan 

nima popolnoma nobene druge možnosti, kot ,da točko uvrsti in v kolikor njegove trditve držijo in da so sklepi 

nezakoniti jim bo zadržal in to je njegova pravica. Naša pravica mestnih svetnic in svetnikov kot najvišjega organa 

mestne občine Kranj pa da razpravljamo popolnoma čemer se odločimo in, da o tem sprejemamo sklepe. Naloga 

župana, podžupanov in uprave pa je, da jih sprašujejo sklepe mestnega sveta. Prosim, da o tem ne debatiramo 

več, ampak da dnevni red skupaj z točko predlagano s strani Barbare Gunčar, da v dnevnem redu skupaj s to 

točko glasujemo. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Boštjan. Jaz ne vem ali nisem bil dovolj jasen, da sem jo uvrstil na dnevni red in da bom predlagal tak 

dnevni red kot o katerem smo govorili. To se pravi z dodatno točko barbare Gunčar in pa z dodatnimi podtočkami 

ali karkoli že temu rečemo na premoženjskih zadevah in pa glede na ta sredstva, ki jih sprejemamo po hitrem 

postopku. To bo predlog dnevnega reda in imajo pa seveda svetniki in svetnica pravico, da dnevni red zavrnejo 

ali ne, oziroma sprejmejo ali ne. V redu. naslednja je Saša Kristan.  

 

SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Hvala za besedo župan. Lejte jaz mislim, da je treba sedaj tole zadevo zaključiti. Pač vi ste sedaj povedal točko 

ste dal na dnevni red in glasuje se o dnevnem redu in tako kot ste ga predlagal in ko pa pridemo do te točke in 

pa se lahko tudi še enkrat ponovno pogovarjamo o tem ali bomo razpravljali o njej ali pa ne bomo razpravljali. 

Tako da jaz mislim, da je tole vse skupaj sedaj brez predmetno. Glasujmo o dnevnem redu o tem in gremo naprej. 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja po vrstnem redu grem. Janez Branko pa Ana Pavlovski. Dajmo Ano no Pardon. Ana.  
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ANA PAVLOVSKI (svetnica) 

Ja halo, se slišimo? Hvala lepa. Glede nato, da sem že prej sicer hotela, pa sem ugasnili rokico, ampak me je sedaj 

Robert spet sprovociral. Sem članica komisije in zakaj se Barbara ne javi ima težave. Jaz sem že na komisiji 

povedala, da smo mi samo itak pod svetovalni organ komisiji in da nimamo kaj razpravljati kaj Barbara želi dati 

na sejo sveto. Povedal sem poudarila in Robert ti to veš, daj že predlagala zadevo pod točko dnevnega reda in 

kar bomo mi sklenili na komisiji se ne tiče. Ona je sprožila zadevo že pred tem in konec. Debate. Saj si je ona pač 

naslednji dan odločila, da spelje zadevo kakor se je odločila in je to njena legitimna pravica a ne in ti si pa pač 

prosil, da bi ona to umaknila zato, ker je to to tako rekoč etična seja in da se bomo še lovili in da se zadeva 

pripravi, tako da podpiram vse ostale predhodnike in dajmo to na glasovanje vse skupaj z predlaganimi točkami 

in bomo videli potem pri obravnavi točke kaj bomo sploh sprejeli in kaj ne pri sklepih samih. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Ana. Gremo naprej. Branko Grims.  

 

BRANKO GRIMS (svetnik) 

Ja vsem prav lep pozdrav. Samo da ne bo kakšnega nesporazuma. Dnevni red je seveda treba izglasovati v celoti. 

Kaj bomo potem naredili, je drugo vprašanje in tako kot je že opozorila Saša. Se pravi, če se dnevnega reda ne 

potrdi in potem morate vedeti, da se je ni ničesar. Glasoval bom za dnevni red in glede točke pa osebno mislim, 

da do sedaj je jasno zakaj sem jaz proti video konferencam. Tole naj bo izjema in prihodnjič upam, da se 

sestanemo v živo in če je dvorana premajhna po oceni koga, ki jo imamo zato pa je primerna je še spodaj večja 

dvorana, kjer lahko naredimo še večjo razdaljo in pa v živo pač potek je le nekaj povsem drugega in tam pridejo 

do izraza argumenti, retorika in vse tisto, kar danes nekako pač manjka.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Brane. Gremo naprej Jani.  

 

JANEZ ČERNE  (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja hvala. Sedaj jaz mislim, da je zelo dobro, da se je nekateri svetniki borijo za pravico njihovo, da se zadeve 

uvrstijo na dnevni red in s tem nimam nobenega problema. Pravilno se je stvar uvrstila na dnevni red, ampak 

tako kot velja za njih ta poslovnik demokratično, velja tudi zame in po sedeminsedemdesetem členu, če se dnevni 

red zavrne se potem mora svet glasovati o posameznih točkah in predlaganja dnevnega reda in ob upoštevanju 

sprejetih sprememb predloga dnevnega reda in se pravi, če je zavrnjeno rabimo potem glasovati o vsaki 

posamezni točki. Ampak v dokument temu, da bomo tukaj ohranili neko demokratičnost in se strinjam in dajmo 

potrditi dnevni red in čeprav se osebno sem zelo proti temu, ker je ne vem kako naj rečem drugače zelo slabo 

pripravljena in ne dodelana in ne vem o čem se bomo pogovarjali. Pač zopet se bomo pogovarjali, da bomo na 

neki prihodnji seji to sprejemali. Super dajmo se pogovarjati i temu, ampak izgubljamo čas in povsem brez veze 

in kot je že predhodnik povedal o kompleksni moramo pač takole obravnavati. To je totalno brez veze in 

amatersko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Hvala Jani. Še Andreja. Prosim Andreja.  

 

ANDREJA KERT (svetnica) 

Ja živijo. Se slišimo. Okej. Jaz sem se prijavljala, ampak potem očitno nekaj ne dela. Moram pač imeti replike 

glede nato, da Jani razpravlja o tem kaj je prav in kaj ne in mislim, da je ne vmesno razpravljati od dnevnem redu 

in ko bomo govorili o vsebini bo vse okej. Želela bi pa opozoriti, da Barbara še vedno ni z nami. Ostali je ne slišimo 

in to ni v redu, ker ona je predlagateljica in predlagam, da se to razreši preden gremo naprej. Drugače pa prosim, 

da gremo v sprejem dnevnega reda in vidimo in da začnemo delati. Hvala. Živjo.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej a lahko sedaj sprejmemo dnevni red ali bi še kdo kaj rad razpravljal? Jaz predlagam, da sprejmemo dnevni 

red.  

 

ANDREJA KERT (svetnica) 

Jaz pa predlagam, da Barbari damo besedo, če ne jo bom pa jaz poklicala na telefon, pa bom jo dala na zvočnik. 

Da ji damo to možnost.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Andreja Kert. Igor Velov. Igor.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

A se slišimo ja. Milena, kar je Barbara imela za povedati, je že povedala v obrazložitvi in predlagam da točko in 

po nepotrebnem sedaj samo podaljšujemo sejo. Gremo prosim h glasovanju.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej grem na glasovanje. Torej ponavljam. Dajmo se izklopiti. Na dnevni. Dajem na glasovanje dnevni red in 

točka ena tako kot stoji potrditev zapisnika, dve kadrovski zadevi, tri premoženjske s tistim dodatkom. Četrti 

odlok o spremembah in dodatno za hitri postopek in peti redni program športa za red enaindvajset in šesto 

soglasje za sodelovanje v projektih občina po meri invalidov in sedmo sprememba odlokov zavoda za turizem in 

osmo vprašanje in predlogi podobne članom mestnega sveta. Je še kaj za razpravljati tukaj? Pet, štiri, tri, dva. 

Boštjan kaj je? Boštjan. Lea Zupan. Andreja Kert. Dajmo za glasovanje. Najprej dajemo prisotnost. Okej 

glasujemo. Ja če lahko vse ostale izklopiš prosim. Ali glasujemo. Odštevam. Deset, devet, osem, sedem, šest, pet, 

štiri, tri, dva, ena. Glasovanje zaključeno. Devetindvajset za, eden proti. Hvala lepa. Dnevni red je sprejet tako 

kot smo rekli. Gremo naprej. Točka ena potrditev zapisnika devetnajste seje ter poročila o izvršitvi sklepov. 

Bor Rozman prosim.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Lep pozdrav vsem skupaj. Lahko ugotovim, da so vse točke iz prejšnje seje bile izvršene, oziroma sklepi bili 

izvršeni, razen točke podani v objavo v uradni list. Razen točko šest pod enajst odlok o občinskem podrobnem 

načrtu poslovne cone Hrastje in kjer bo odlog javno razgrnjen in obravnavan in bo šele po tem poslan svetu v 

drugo obravnavo in pa točka enajst predlogi nagrad in priznanj mestne občine, kjer računamo, da bomo nagrade 

in priznanja podelili ob občinskem prazniku drugega. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Na predvečer občinskega praznika. Občinski praznik je tretjega decembra. Okej. V redu. odpiram razpravo. Pet, 

štiri, tri, dva, ena. V redu ni razprave. V redu gremo v ugotavljanje prisotnosti. Spet smo pri šestindvajset. Pet, 

štiri, tri, dva, ena. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Ugotavljam, da smo sklepčni in glasujemo sedaj. Deset, 

devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dva, ena. Zaključujemo. Hvala lepa. Trideset za. Pomeni, da je sklep 

sprejet, oziroma zapisnik potrjen, ter poročilo o izvršitvi sklepov. Gremo naprej. Točka dva kadrovske zadeve. A 

predlog kandidatov za sodnike porotnike pri okrožnem sodišču v Kranju. Jani Černe poročevalec. Jani prosim. 

Jani.  

 

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

Ja se slišimo. Hvala lepa. Pri točki a predlog kandidatov za sodnike porotnike v okrožnem sodišču Kranj imajo 

pravico predlagati petindvajset kandidatov za sodnike porotnike v postopku evidentiranja se je prijavilo 

sedemindvajset kandidatov in kandidatk in katerih imena ne bi bral. Kjer ima končno besedo sodišče in je 

komisija predlagala, da mi sprejmemo predlagati vseh sedemindvajset kandidatov.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Jaz bi prosil vse tisto, kar bi radi razpravljali, da se vestno tam ne pod 

ekranom, ampak desno je in začnemo z razpravo in začnemo razpravo. Sedaj se je pravilno prijavil Igor Velov. 

Igor prosim jaz te bom priklopil in smo. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Slišimo se. Hvala za besedo. Jaz bi kot svetnik in član komisije samo to povedal, da smo na komisiji in vsaj jaz sem 

tako glasoval in sem potrdil vse za in tudi sedaj bom, zaradi tega, ker smo pogledali kdo izpolnjuje formalne 

pogoje in imenuje pa sodišče in tako, da bi rad še enkrat poudaril, da mogoče je pomanjkljivost tega postopka in 

ne vem mogoče pa ni in ker je potrebno ne samo formalne pogoje in potrebno je biti osebnostno primeren za 

tako delo, ampak to prepustimo sodišču, ampak še enkrat bi rad poudaril zaradi izpolnjevanja formalnih pogojev 

potrjujem in bom glasoval za vse kandidate.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Hvala Igor. Gremo naprej. Bojan Homan. Milena, imamo Bojana? 

 

BOJAN HOMAN (svetnik) 

Lep pozdrav. Halo. Še zmeraj mi ni jasno pri prejšnjemu glasovanju šestindvajset prisotnih in trideset za. Dajmo 

pogledati tisti, ki je prisoten naj tudi glasuje in tisti, ki pa ni prisoten pa naj ne glasuje zaradi verodostojnosti 

sklepov.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Francija vključujemo v to debato. A ste slišali. Tukaj je bila pobuda Bojana Homana svetnika in 

še vedno ni jasna zgodba šestindvajset se jih prijavi in prisotnih in glasuje jih pa trideset in čeprav na prvem 

glasovanju smo imeli trideset prisotnih in trideset jih je glasovalo za, tako da sistem bi moral delovati. Ali ste vi 

preverili.  

 

FRANC DOLENC (tehnična podpora) 

Jaz sedaj ravno gledam reporte pa bomo povedali kje so prišle razlike. Analiziram ravnokar in v roku desetih 

minut bomo vedeli.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Gremo naprej. Barbara Gunčar razprava prosim. Milena ali jo imamo? Dajmo še Boštjana, ki se 

je prijavil, ampak tokrat izjema. Dajte se desno prijavljati prosim Boštjan.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Hvala lepa za besedo. Saj to je moj problem ne moram se prijaviti in ne moram glasovati. S Francijem sva probala 

že vse zadeve in župan predlagam, če lahko za pet minut prekinete sejo, da bom probal usposobiti na drugem 

računalniku in vmes še Barbaro rešimo. Sva pa probala vse. Bom probal še na prenosniku, če bi mogoče za pet 

minut predlagam prekinili sejo, da zrihtamo tehniko in bo šlo takoj hitreje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Sejo začnemo šestnajst petinpetdeset, oziroma nadaljujemo. Hvala lepa. Sedaj takole Boštjan je povedal, da sta 

preko dveh računalnikov probala in da zadeva ne dela in pravi pa, da če se strinjamo, da on glasuje pač izven 

sistema in da se prijavi kot prisoten in potem glasuje tamle z rokico ali pa kakorkoli to lahko poštimamo. Ali lahko 

to nekako uredimo?  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Ročno bomo dopisali k sklepom.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu. vidim, da se je prijavil Robert najprej. Robert.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Jaz sem zelo za, ampak probali smo štirinajst dni vse testne variante in da pa danes ne laufa res to sem pa jezen. 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Robert.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja predlagam Boštjanu, da se v razpravi opredeli do točke glasov ali bo glasoval proti in da se potem pribeleži. 

Pravim, da predlagam Boštjanu, da se javi v razpravi in bo opredelil kako bo glasoval in pri vsaki točki pa da se 

potem zabeleži to pri fizičnemu vnosu v zapisnik.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Gremo sedaj, to se pravi to je bila sedaj točka dva. Imamo kadrovske zadeve. Imamo o teh 

sedemindvajsetih kandidatih. A ne Jani. Okej. Ugotavljamo prisotnost. Super gre tole. Enaindvajset trenutno, 

triindvajset. Evo petindvajset. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Prosim, če glasujemo o teh kandidatih kdo je za 

in kdo je proti. V redu. Odštevam. Pet, štiri, tri, dva, ena. Glasovanje zaključeno. Devetindvajset za. Sklep 

ugotavljanja je sprejet. Potem imamo točko b. Mnenje o kandidatih za ravnateljico, oziroma ravnatelja 

osnovne šole Stražišče Kranj. Jani prosim.  

 

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

Ja hvala za besedo. Moramo podati mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja, oziroma ravnateljico 

osnovne šole Stržišče Kranj. Se pravi pred imenovanjem mora svet zavoda pridobiti mnenje lokalne skupnosti o 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. Prispeli sta dve vlogi pravočasni, popolni. Prva je gospa Magda Šlibar, 

drugi je gospod Pavel Srečnik. Sedanji ravnatelj, kjer se damo mnenje lokalne skupnosti, da oba izpolnjujeta 

pogoje in komisija predlaga, da se obema da pozitivno mnenje o kandidaturi za ravnatelja. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Jani. Odpiram razpravo. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa ni razprave. Glasujemo. Najprej prisotnost 

prijavite prosim. No je že bolje. Okej pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Osemindvajset prisotnih in gremo na 

glasovanje. Kdo je za in kdo je proti in glasujemo sedaj. Okej v redu. Pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. 

Osemindvajset za. Super in tudi ta ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet in gremo naprej in točka tri in 

premoženjske zadeve in drugo poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve mestne občine Kranj v zvez i z 

epidemijo in poročevalec Mirko Tavčar vodja sektorja za finance in splošne zadeve. Mirko prosim. 

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Pa še gospod Franc in pa Boštjan Trilar imata nekaj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej Boštjan se lahko vključiš prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Ja pozabljaš me župan pri glasovanju. Okej tudi jaz se ne moram k besedi prijavljati, ker ta sistem ne dela in tako 

da bom roko dvigoval, če se strinjamo. Samo to sem še hotel povedati in smo ugotovili posamezniki, ki niso našli 

gumba, tako da boste dobili spisek razlik po seji.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Hvala lepa. Mirkota imamo že na liniji. Mirko prosim.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ja torej dober večer vsem skupaj. Ja sedaj, da eno drugo poročilo k porabi sredstev proračunske rezerve po 

odloku, ki smo ga v marcu sprejeli. Prvo poročilo smo dali maja in takrat smo v bistvu povedali, da smo in da je 

bilo do takrat porabljenega približnost šestindvajset tisoč evrov teh sredstev in plus, da je bilo za približno 

dvanajst tisoč evrov naročilnic in sedaj v drugem poročilu smo zapisali, da je do prvega enajstega izdanih 

naročilnic se pravi od začetka porabe in slabih sedemdeset tisoč evrov in od tega pa je plača slabih šestdeset 

tisoč evrov in sredstva se bila v glavnem uporabljena za razkužila, zaščitne maske, zaščitne vizirje, rokavice, 

škropilnice, naprave za merjenje temperature, pa ostali drobni inventar za potrebe civilne zaščite mestne občine 

Kranj in pa njene enote. Sredstva so bila navaljevane tako za potrebe civilne zaščite, kot mestne občine same in 

pa za javne zavode in se pravi za nekaj je šlo in nekaj malega je šlo na zaloge in dejansko se je pa večino tega 

porabilo. Toliko za moje. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hval lepa Mirko. Odpiram razpravo. Ne. Okej. Čakaj, da vidim. Boštjan prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Se samo opravičujem. Sedaj sem bil s Francijem na vezi. Ali smo pri točki za prerazporeditev sredstev za tele 

COVID sredstva? Okej potem pa umikam rokico.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej v redu hvala. Imamo še kaj. Ne? Dobro je. Razprave ni. Ugotavljam vašo prisotnost. Pet, štiri, tri, dva, ena, 

če upoštevamo še Boštjana sedemindvajset, osemindvajset. Hvala lepa. Glasujemo o tem za ali proti. Prosim, če 

glasujete. Pet, štiri, tri, dva, ena. Glasovanje je zaključeno. Devetindvajset za. Boštjan ali lahko samo tvojo. Tako 

je, ampak ti bo Mirko razložil. Mirko a lahko prosim?  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Sam jaz imam samo eno vprašanje konkretno, če lahko. A lahko nadaljujemo razpravo, ker si do konca že zaključi. 

Torej moja skrb je to in ne vem, če vsi veste in torej krajevno skupnost, kjer je predsednica gospa Sonja Ašič in 

torej Planina in pa svet staršev osnovne šole Jakoba Aljaža so izrazili skrb zakaj ravno, zakaj ravno osnovna šola 

Jakoba Aljaža za ta namen in tisto, kar jaz mislim, da bo zelo koristno, da jim damo vsaj en odgovor je to, da 

nekdo objasni po kakšnih prioritetah in po kakšni logiki je bila ravno ta šola izbrana. Jaz razumem, da občina 

mora zagotoviti. To še pride? Okej potem pa pri tej točki glasujem za. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Hvala lepa. V redu. Dobro. To se pravi trideset skupaj z Boštjanom. Evo sedaj pa gremo na točko b. Jaz bi 

se moral samo za malo opravičiti in bi prosil Janija, če lahko prevzame tole zadevo o mene. Jani prosim. Ga 

imamo?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa. Gremo na točko B in sicer nova projekta v okviru proračunskega sklada proračunske rezerve. 

Poročevalec je Mirko Tavčar vodja sektorja za finance in splošne zadeve. Mirko prosim.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Ja hvala. Sem mislim, da ne bo treba nič ko ste debato začeli. Malo za hec. Ja v okviru proračunskega sklada 

proračunske rezerve predlagam odprtje dveh novih projektov in namreč mestne občine se intenzivno 
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pripravljamo na morebitne krizne razmere in če bi za okužene s tem novim korona virusom zmanjkalo prostora 

v domovih za starejše, v nujnih socialnih zavodih in pa ali v bolnišnici in zato predlagamo, da se odpre ta dva 

projekta in eno je , ko smo ga poimenovali rdeča planina in to gre za objekt bivšega Mercatorja in ker smo ga 

poleti odkupili in tukaj je treba in moram povedati, da bomo poizkušali te nujne investicijske posege narediti 

tako, da bodo tudi ostali za kasneje za dnevni center in prvenstveno naj bi bil, naj bi bila ta cona namenjena 

domu upokojencev in za okužene iz tega doma upokojencev. Drug projekt, ki ga predlagali smo ga pa 

poimenovali COVID-19 nakup opreme in ta projekt bi bil bolj splošna in je za namenjen je nakupu opreme in 

drugih sredstev in za ustavitev ostalih rdečih con in eno je v tej osnovni šoli Jakoba Aljaža in pa tudi za nakup 

drugih potrebnih osnovnih sredstev in to so šotori in postelje in pa se pravi druga potrebna oprema za civilno 

zaščito, ki je evidentirana na COVID osnovna sredstva. To je za uvod in naprej pa v debati. Ja mogoče samo še 

to, da povem. Primernost obeh prostorov, ki jih predlagamo sedaj za vzpostavitev rdeče cone je ta poterjana s 

strani njihove mediacije skupine za gorenjsko. Nekateri so se tudi doktor Aleš Rozman, doktor Irena Grmek in 

Košnik in Delilec. Hvala. Ne vem a se ne slišimo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Ja mikrofon morate vklopiti. Župan me je prosil za vodenje naprej, ne vem če si slišala. Hvala Mirkotu in predno 

gremo naprej bi rad Sašota nisem opazil, da bi bil med prisotnimi in zato bom. Jaz mogoče vseeno naprošam, da 

nekdo od njih pove kako je potekala ta izbira in da gre konkretno samo za strokovno izbiro in ker je ta stvar del 

seva. Evo Sašo vidimo te. Prosim.  

 

SAŠO GOVEKAR (Vodja Oddelka za tehnične zadeve, zaščito in reševanje) 

En lep dober večer tudi v mojem imenu. Sedaj v tem kontekstu morate vedeti, da civilna zaščita je sestavni del, 

oziroma načrt civilne zaščite v doline sveč so načrt državnih, oziroma regijskih načrtov. Vsi te načrti vsebujejo 

tudi cone, tako imenovane cone, kjer mi na stalno prebivalce, oziroma tudi domači in poškodovane v primeru 

dveh in naravnih nesreč. To so tako imenovani procesi in padec letala in kjer pride nesreča in na žalost pa ni med 

njimi in je COVID. Te lokacije imamo vsi urejeni industrijski načrti in moram povedati, da danes sem imel neko 

zadevo iz teh načrtov in pokrajine dejansko vseh osnovnih šol in dribling vmesne nastanitve in te kapacitete so 

ozko in potem imamo pa praktično določene te lokacije za nastanitev, oziroma mednarodno pomoč, ki jo lahko 

postavim ter na severnem Škotskem, oziroma da Adrija in tisoč prebivalec mestne občine Kranj in oziroma 

oškodovani tudi na ravni sveta. Zakaj smo prišli do lokacije dvorana in predvsem zaradi operativno tehničnih 

funkcij in to se pravi bližina Luka in se pravi doma upokojencev in vseh kritičnih oseb, ki nastanejo. To se pravi 

lekarne, zdravstvene oskrbe, negovalne oskrbe in ostalih zadev. Tako da že eno veliko in vsako tako nastanitev 

oceni posebna koordinacijska skupina, ki je imenovana za gorenjsko. Imamo tudi to srečo, ker vozimo in je nekdo 

tudi člana državne komisije za ocenjevanje primernosti objektov in kot je bilo to v navadi v Škofji Loki, oziroma 

drugih objektov za začasno nastanitev in oni so ocenili to telovadnico kot primerno in z nekimi dopolnitvami in 

predvsem, kar se sanitarij tiče in to urejamo v tem kontekstu in s tem, da smo na teh razgovorih prišli potem 

tudi do zaključka, da ni to samo telovadnica v tem konkretnem primeru osnovne šole Aljaž, ampak da v primeru 

širitve pandemije, oziroma epidemije zadevo razširimo tudi na športno dvorano planina in ta bi bila pa potem 

namenjena vse prebivalcem, oziroma občanom mestne občine Kranj, ki si ne morajo zagotoviti samo izolacije, 

oziroma karantene in tako, da bi imeli praktično eno vstopno točko za potrebe epidemije, oziroma obvladovanja 

virusa COVID-19. Vsa vse doktrine gredo v to smer, da točke niso razdrobljene in da je to ena točka po možnosti 

in to zaradi teh logističnih zadev in če bo pa pač ta pandemija vztrajala kot so neke ocene do praktično do 

spomladanskih mesecev so pa v pripravi tudi drugi oglasi. Tako šola, oziroma telovadnica Stane Žagar, potem 

gremo na France Prešeren in v končni fazi tudi ledena dvorana v kateri je bilo tudi že nekaj govora, ampak ta je 

za posebne primere. Moram povedati, da štart, oziroma civilna zaščita in občina imata v rezervaciji tudi prostore 

za v dijaškem, oziroma študentskem domu in to so po tri, oziroma štiri garsonjere, oziroma manjša stanovanja, 

ampak to je rezerviran prostor predvsem za zdravstveno osebje, oziroma negovalno osebje. Mestna občina 

Kranj, oziroma vsi skupaj, ki sodelujemo v tej zgodbi in težimo na temu, da do naselitve to dvorane ne bi prišlo, 

ampak, da bi bila to Mercatorjeva trgovina ali pa žal komunalna in tu ker so pogoji, ki v tem momentu tega ne 
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omogočajo in se trudimo, da do meseca februarja usposobimo to trgovino in da je potem ta lokacija tista 

nadomestna v izogib. Jaz bi rekel pomislekom staršev in predsednikov krajevnih skupnosti. Moram še to 

povedati, da danes sem govoril z direktorico DUKA. Situacija je na prostoru DUKA obvladljiva. To se pravi število 

pacientov, oziroma pozitivnih oseb ne narašča in nekje status quo. To se pravi toliko kot jih zboli, toliko se jih 

tudi ozdravi in smo na številki dvajset in kapaciteta samega doma gabarit omogočajo petintrideset pozitivnih 

oseb v osamitvi in oziroma tako imenovani rdeči coni. Pripravlja se tudi še dodatno ena siva cona in to se pravi 

sledi se doktrini kot to dela država in za primer vsi poznamo sistem UKC-ja in kjer so v desetih, oziroma štirinajstih 

dneh usposobili še štirideset jaz bi rekel primernih prostorov za osebe pozitivne s COVID-19. Toliko. Jaz mislim, 

da je dosti.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Sašotu. Ali komisija za finance in pa premoženjska vprašanja se je strinjala. Pri tem da je, ki jih je 

posredovala tudi svetniška skupina MZK ste dobili in tako, da bi jaz sedaj tukaj odprl razpravo. Prosim, če se 

prijavljate pod točko. Prvi je bil tukaj Robert Nograšek. Robert prosim. Robert se slišimo. Robi. Ja prosim Robi. 

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Halo se slišimo. Ja zdravo. Okej. Ja hotel sem samo to reči, da sem se prej javil v bistvu samo zato, da sem vmes 

izpadel in sem se javil samo zato, da ta sredstva uporabljamo, tako da bomo tudi v naprej usposobljena pa neham 

in to je vse, ker sem samo hotel vzpostavljati povezavo. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa. Gremo naprej na Tomaža Ogrisa. Milena prosim odpri Tomažu. Tomaž.  

 

TOMAŽ OGRIS (svetnik) 

Ja hvala za besedo. Mene pa sedaj zanima tako kot prvič kot je Robert rekel in upam ,da se bo tole čim bolj 

smotrno porabilo. Sedaj me pa zanima koliko še ostane na tej proračunski rezervi po rezervaciji teh sto 

osemdeset tisoč evrov na postavki. To bi mi pa Mirko znal odgovoriti.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Mirko prosim, če odgovoriš Tomažu.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja sektorja za finance in splošne zadeve) 

Na postavki bo ostalo potem še cirka šesto tisoč evrov pa ne me za besedo držati, ker ne bom preveč natančno 

govoril sedaj. Bi pa samo še nekaj, da uvod malo poda še.  

 

SAŠO GOVEKAR (Vodja Oddelka za tehnične zadeve, zaščito in reševanje) 

Jaz bi to, ker je bilo preveč teh podatkov in preveč informacij v teh zadnjih dnevih, štirinajstih dnevih in bi hotel 

povedati, da sodelovanje vseh subjektov v teh zgodbah COVID-a in to se pravi od NIJZ-ja in od občine kot take, 

vodstva, župana, podžupanov, civilne, zaščite daje pozitivne rezultate na primeru Sejmišče štirih. Kot ste verjetno 

seznanjeni so imeli okužbo na Sejmišču štiri. To so brezdomci in pa odvisniki. Praktično smo imeli petindvajset 

pozitivnih oseb in s hitrimi in učinkovitimi sestanki in s pripravami na razrešitvi vseh vpetih in to se pravi vse 

ostale epidemiologinje Irene, meje osebno, mojega oddelka in tukaj župana, podžupana smo praktično v 

štirinajstih dnevih to epidemijo umirili in tako da v tem tednu že prehajamo na jaz bi rekel na neko pozitivno 

vzdušje in to pa je pokazatelj da smo na pravi poti in da znamo reagirati in da imamo znanje in da se znamo 

dogovarjati in pozabil sem tudi direktorico zdravstvenega doma Kranj. Se pravi to so bili vsi objekti kateri smo 

sodelovali na sanaciji stanja na Sejmišču štiri in smo ga praktično v štirinajstih dneh, ozirom treh tednih sanirali 

brez večjih posledic tako za stanovalce kot za nas kot ustanovitelja mestno občino Kranj. Jaz bi samo še enkrat 

rekel, da vsi akterji, ki nastopajo v teh zgodbah moramo misliti pozitivno. To se pravi think positiv in da moramo 
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biti vsi nek del rešitve in ne pa problema, ker le to bo potem pripeljalo, do relativno uspešnih zgodb v boju s tem 

virusom. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Sašotu. Vidim, da ima Boštjan dvignjeno roko, tako da bi prosil, da Boštjanu Milena odpreš.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Hvala za besedo. Naj že v naprej povem, da bom glasoval za ta sklep. Bi pa rad malo bolj konkretne informacije 

za kako bo s porabo teh sredstev. Sedaj bolj konkretno za bivšo Mercatorjevo trgovino kakšna je časovnica in kaj 

se bo s temi sredstvi naredilo. Sedaj razumel sem že in tudi s kolegiji in tudi za izjavo in da bo sistem dela tak, da 

bo potem tudi prostor uporaben z tem vložkom in za dnevno varstvo in zanima me pa kdaj se bodo začela dela 

in kaj konkretno se bo s tem denarjem naredilo v bivši Mercatorjevi trgovini, kdaj naj bi bilo to končano in pa kaj 

konkretno bomo kupovali iz teh sredstev. Lahko ni treba zelo natančno pa po zneskih, ampak da to naredimo 

občutek za kam bodo ta sredstva namenjena in kot sem pa že rekel bom pa glasoval za te sklep, ker mislim da 

moramo zadeve urediti in ne nazadnje ne vemo kako se bo epidemija razvijala in moramo poskrbeti, da bomo 

imeli kapacitet za Kranjčanke in Kranjčane.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Boštjanu. Mirko prosim.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja sektorja za finance in splošne zadeve) 

To, kar je Boštjan povedal, mislim da se moramo kar vsi strinjati in zagotoviti moramo primerne prostore, pogoje 

za bi rekel črn scenarij in pa vsi upamo, da do tega ne bo prišlo, tako da naš cilj je mislim, da sedaj Tomaž Ogris 

prej vprašal, čim več od teh sto osemdeset tisoč evrov sredstev naj bi porabil na ta način, da bodo ta investicije 

ostale tudi za v naprej. Če hočete postelje, ki se bodo nabavile in za iz tega drugega predlaganega NLP-ja nakup 

opreme in bodo pač skladiščene in pa uporabljene naprej v primeru civilne zaščite in šotori ravno tako. Kar se pa 

tiče rdeče cone na planini in je pa glavni cilj oprave in točno ta, da bi notri vlagali v ta objekt in v to investicijo in 

vlagali sredstva in ki bodo kasneje služila v celoti dnevnemu centru in konkretno dogovor z domom upokojencev 

je, da smo opremo nabavi država, oziroma dom upokojencev in občina bo pa investirala v vrata, okna in pa 

predvsem talno ogrevanje in pa usposobitev sanitarij. To je enako.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Mirko. Drugi razprave ne opazim. Ali ima kdo mogoče roko dvignjeno. Nima. Torej zaključujemo razpravo 

v pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Prosim, če ugotovimo najprej prisotnost. Okej mislim, da smo vsi prisotni in 

lahko gremo kar na glasovanje. Prosim Milena. Hvala. Glasujte. Okej odštevam. Pet, štiri, tri, dva, ena. Konec. 

Hvala. Tukaj se potem prišteje še glas Boštjana Trilerja. Hvala lepa. Gremo naprej na točko tri c. Aha moram še 

povedati pravi je izglasovano z devetindvajsetimi za. Gremo na točko tri c in sicer načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženjskega zadeve. Mateja se slišimo.  

 

MATEJA KOPRIVEC (Vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Lepo pozdravljeni. Hvala za besedo. Predlagamo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 

tri nepremičnine v katastrski občini Golnik. Samo še prezentacijo dam. Samo trenutek. Ni ta prava. Evo. S tremi 

nepremičninami v katastrski občini Golnik, ki v naravi predstavljajo športni park in gre za zemljišče v skupni izmeri 

štirinajst tisoč osemdeset kvadratnih metrov. Zemljišče pridobivamo brezplačno od Republike Slovenije in sicer 

za namen ureditve športnega igrišča na Golniku. To je to. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Mateja. Komisije za finance in premoženjska vprašanja se z zadevo strinja. Sam bi rad dodal, da so 

uspešno preko ministrstva za gospodarstvo ali pa gospodarski razvoj uspeli od bolnice Golnik se dogovoriti, da 
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nam prinese ta tri zemljišča v skupni vrednosti skoraj milijon evrov v zameno za tako rekoč v narekovaju naj bi 

potem neke poti v parku, ki so pa v lasti mestne občine Kranj prinesli njim. Ampak to je potem v naslednji točki 

in tako, da boste razumeli. Prešli bi potem na razpravo in prijavljena je pa Nada Mihajlović, tako da bi prosil 

Mileno, če Nado odpre. Nada se slišimo? Nada. Halo Nada. Nada pod videom odprite mikrofon prosim. Je šlo. 

Očitno ne gre. Čakam še tri sekunde. Halo. Ne gre. Gremo prosim naprej. Je še kdo za razpravo. Boštjan se je 

javil. Prosim Boštjan.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Lepa hvala. Sedaj jaz sem pri tej zadevi precej skeptičen. Podžupan je prikazal, da je bilo tok kot uspeh in da smo 

od države to del dobili in da je to vrednost en milijonov evrov in meni se to ne zdi uspeh, namreč bolnišnica 

Golnik to zemljo ponuja že leta in leta in ponujali so tudi v mojem mandatu in pa kolikor vem tudi v mandatu 

prej župana Mohorja in nihče se za to ni odločil in ker smo vsi hoteli doseči, da država na svoje stroške to uredi. 

Zanima me sedaj najprej in predno se bom lahko informirano odločal in torej je štirinajst tisoč kvartarnih metrov 

in če bomo hoteli urejati športni park ali pa samo park bo treba kar velika investicija in potem tudi veliko stroškov 

vzdrževanja. Zanima me projekcija torej stroška in kakšen strošek bo potrebnem da bo park urejen in kakšen je 

strošek petletnega vzdrževanja. Prepričan sem, da je uprava to izračunala saj nenazadnje pri taki zadevi je vedno 

treba narediti gib in te stroške oceniti in tudi narediti variante in na momente za ali proti. Tudi ko smo spremljali 

novo sistemizacijo sem bil vesel, da je prav na vsakem delu vmesnem bilo napisano, da je v opisu del in nalog 

tudi DIP, torej dokument identifikacije investicijskega projekta in me zanimajo te številke predno se odločijo za 

glasovanje in še enkrat pa zelo sem skeptičen. Golnik je to, torej bolnica Golnik je to parcelo ponuja vedno in 

nihče je pa ni hotel vzeti, ker to pomeni, da za sabo potegne veliko stroškov. V kolikor si to lahko privoščimo je 

to seveda odlično in da bo Golnik dobil en tak prosto in me pa zanima torej kakšna je investicija , da bo park 

usposobljen in koliko so stroški letnega in petletnega vzdrževanja. Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Boštjan. Res je pripombe so na mestu. To je bil tudi pogodbe, ki smo jo  usklajevali preko MGRT-ja pa 

mislim, da je z nami tudi Marko Trebec, ki je pripravljal ta DIp in bi prosil Milena, če Markota vključiš. Marko pod 

videom pritisneš na mikrofon.  

 

MARKO TREBEC (Urad za družbene dejavnosti) 

Ja pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja in sicer za pogodbo o prevzemu športnega parka od bolnice Golnik smo 

projicirali investicije v športna igrišča in sicer napisali smo samo, da bomo obnavljali rokometno igrišče, 

odbojkarsko, košarkarsko in pa balinišče in sicer v skupni vrednosti dvaintrideset tisoč evrov. In za prvi pogoj, ki 

so nam ga s strani MGRT-ja postavljali je to dovolj. Več bo povedala pogodba o prevzemu v opravljanje in koliko 

bodo pa potem stroški vzdrževanja asfaltnih igrišč pa nismo še izračunali in tako, da tega podatka pa še nimamo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Marko. Še koga? Boštjan prosim. 

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Ja torej, če za športna igrišča potrebujemo samo dvaintrideset tisoč evrov je to sigurno zelo dobra investicija in 

torej dobiti za milijon evrov zemljišča in pa narediti tri ali štiri igrišča za dvaintrideset tisoč evrov. Razmerje je 

tukaj seveda zmagovala. Ampak torej teh štirinajst tisoč kvadratov ima tudi zelene površine in ima tudi pohodne 

površine in je na nekaterih mestih ograjeno in ima zelenje in ima drevesa in vse te stvari niso poceni, saj 

nenazadnje vemo, da za koncesionarja za vzdrževanje zelenih površin zelo veliko porabimo in pričakoval bi, da 

vse te stroške ocenimo. Namreč, če tega ne bomo naredili bomo imeli vsa leta rebalanse in pa dodatne stroške 

in to se pa meni ne zdi resno. Torej v DIP-u je treba oceniti vse stroške in seveda je to zelo lepo optimistično in 

okej dobili smo pa milijon evrov zemlje in štiri igrišča bomo postavili in skupaj vsi srečni in potem bo pa treba 

travo pokositi in drevje obrezati in ograjo popraviti in položiti tlakovce in tega pa nismo upoštevali. Torej, če bo 
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to še četrt milijona evrov. Nič narobe in tudi to je še vedno upravičeno, ker bo to za Golnik ena velika dodana 

vrednost, ampak ne zdi se mi pa primerno, da to tako delamo. Nenazadnje to ni po metodologiji DIP in če je 

župan ali pa kdo drug ta DIP odpisal se mi zdi, da je to narobe. Torej mogoče se motim in mogoče so pa te številke 

notri Marko in se opravičujem, ampak rad bi slišal koliko nas bo to vse skupaj stalo. To kar se do sedaj sliši je zelo 

v redu. Torej zanimam me konkretno, če je ocena narejena zelene površine, drevje, pohodne poti, ograja, karkoli 

bo to potegnilo za sabo. Razsvetljava.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Boštjan. OVG je bil obveščen, da bomo prevzemali te zadeve in pripravlja se tudi rebalans za leto 2021 in 

tako da te stvari bodo upoštevane, ampak glede na velike površine, ki jih še sedaj s to zgodbo o zelenih površinah 

in ocenjujem, da ta številka ne bo toliko velika kot bi se mogoče lahko zdela, tako da tukaj vidim, da se je k 

razpravi prijavila še Irena Dolenc. Prosim Irena.  

 

IRENA DOLENC (svetnik) 

Dober dan. Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa rekla, da se na nek način veselim, da se nekaj zgodi tudi v eni oddaljenih 

krajevnih skupnosti. Zdi se mi, da zelo veliko vlagamo v razna igrišča in ki so neposredno v bližini ali celo v centru 

mesta, zelo redko pa se odločamo za neke investicije na obrobju naše mestne občine Kranj. Ta igrišča so bila 

sedaj trenutno popolnoma zanemarjena. Bolnica tudi nima v sklopu sedaj tako kot deluje nazaj delovanja bolnic 

trideset let nazaj so bili popolnoma drugačni in tudi bolnicam so dali tudi urejanje parka, urejanje igrišč in to 

danes ni več tako, tako kot recimo je Sava financirala folklorno skupino Sava in to danes ni več tako. Mnogo 

stvari se je spremenilo in da bi bolnica še vedno skrbela za igrišča in to lahko kar pozabimo. Čisto drugo 

poslanstvo. Mislim pa, da je poslanstvo mestne občine Kranj, da poskrbijo, da so igrišča tudi v oddaljenih 

krajevnih skupnostih in tako, da jaz sem zelo vesela, da se bo zgodilo in tudi mislim, da samo vzdrževanje in če 

lahko po mestnih krajevnih skupnostih igrišča vzdržujemo in bomo pa našli še nekaj denarja tudi za neke obrobne 

krajevne skupnosti. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Irena. K razpravi pa še Igor. Prosim Igor.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ja trikrat zato, ker sem mislil. A se slišimo. Trikrat sem kliknil, ker sem ves čas pričakoval, da se mi bo pobarvalo 

zeleno ali pa ne vem. Okej očimo se. Glejte seveda, če tako a prvo žogo gremo in rečemo država nam nekaj 

podarja a ne in štirinajst tisoč kvadratov in če je to ena cela štiri hektarja in bi bilo nori, če bi rekli ne. Seveda 

bom v vsakem primeru glasoval za. Ampak tukaj ne gre zato, ker slišim, da kolegica govori, da je treba in da ne 

vlagamo v neke krajevne skupnosti. Gre za način pridobivanja premoženja in prevzemanja obveznosti. O tem, 

kar je govoril Boštjan in prav je, da vemo ko nekaj prevzamemo in kaj nas bo to tudi stalo in kaj moramo narediti, 

ker, če bo sedaj bom rekel to je bila sramota bolnice in če bo pa od jutri naprej to sramota občine Kranj in samo 

s spremembo lastništva, potem nismo nič naredili. Če pa smo kaj naredili, če pa bomo kaj naredili, potem pa 

moramo svetniki vedeti. Jani recimo si omenil, da to že predvideva rebalans proračuna. Jaz sem zastrigel z očmi. 

Nihče ni omenjal kdaj bo rebalans proračuna in nihče ni povabil svetniških skupin k sodelovanju in nihče ni 

povedal nobene številke in potem. Okej dobro ampak to priložnost izrabim tudi zato, da opozorim, da nas ne 

postavljati ob steno na neko sejo januarsko in da je treba sedaj nujno rebalans in če ne bodo dvanajstine pa bo 

ta investicija spet trpela. Okej sedaj je čas, da nas vključite zraven pri rebalansu in tudi te številke kot je ta danes, 

da nam je jasna že sedaj, ker kot rečeno bi bili nori, če tega ne bi vzeli in še bolj nori pa bi bili, če bi nekaj vzeli in 

pustili, da je v takem stanju kot je sedaj. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Kot je že Marko povedal pač želja je, da se to uredi in to je tudi zaveza v pogodbi z MGLT-jem in tako, da te 

bojazni so danes odveč. Prijavljena je Saša. Prosim Saša.  
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SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Hvala za besedo. Jaz bi samo toliko, oziroma jaz nimam težav s tem in bom tudi to zadevo podprla in se strinjam 

da se te stvari uredijo, ampak ne za tukaj na Golniku pred dvema, tremi meseci me je poklicala pač ena stanovalka 

in imajo ogromne probleme tam pri blokih dol z točno to infrastrukturo in sicer z kanalizacijo, odvodnjavanjem 

in tako naprej in jaz mislim, da bi bilo treba tudi tam zato, ker se ni še nič naredilo in se tudi to pogleda.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Saša. To je spodbuda in bomo upoštevali. Vidim, da ima še Boštjan dvignjeno roko. Prosim Boštjan.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Ja lepa hvala. Rad bi zelo jasno povedal, da nimam absolutno nič proti, da občina dobi osem in da ga uredi in da 

Golnik nekaj od tega ima, tako da, kar se tiče komentarja Irene, da se razumem, da se popolnoma strinjava in ne 

strinjam se pa s tem, da danes mestni svet ne ve koliko nas bo to stalo in torej, če je to štirinajst tisoč kvadratov 

in izvedeli smo, da bodo igrišča dvaintrideset tisoč, ampak igrišča skupaj predstavljajo mogoče tisoč dvesto, do 

tisoč petsto kvadratov in deset do petnajst procentov celega površja od cele površine in zato sprašujem in zato, 

da bomo imeli danes na zapisniku in ali mi zna kdo iz uprave povedati poleg vložka dvaintrideset tisoč evrov v 

igrišča, koliko nas bo v petih letih to še stalo. Lahko na petdeset tisoč evrov natančno. Ne rabim na cifre zelo 

natančne, ampak radi bi pa vedel predno glasujem za, ker je zadeva res dobra za Golnik in bi rad vedel. Ko bomo 

enkrat sprejemali naslednji proračun in se bo natri znašlo kar naenkrat tristo tisoč evrov za Golnik in da bom na 

to pripravljen in tako, da mi prosim dajte eno številko, da bomo imeli tudi zavedeno. Koliko nas bo stalo ureditev 

parka Golnik v naslednjih petih letih. Najboljšo možno oceno.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Take ocene v tem trenutku ne moramo dati. Pač tukaj sedaj iz zelo veliki številkami operiraš Boštjan in kar je in 

jaz mislim, da malo ne fer in če hočeš ti pač do v jutri ali pa v naslednjih dneh te številke koliko še zajema to, kar 

se tiče zelenih površine in koliko dejansko je sploh te silnih štirinajst tisoč kvadratov in ali je vse treba karkoli 

vzdrževati, ampak to je zanemarljivo v primerjavi z številko kot je ta kaj bo pa treba za park nameniti, da se 

obnovijo igrišča. Torej številke so minorne v primerjavi z to številko, ki jo nam bodo namenili za prenovo parka. 

Hvala. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ja hvala. Meni se kamere enostavno ne da vklopiti in zato me ne vidite. Sedaj uvodoma dve stvari. Prvo jaz sem 

dobro poslušal Boštjana in Boštjan nič ni operiral z nekimi številkami zelo namerno ali pa ne vem argumentirano, 

ampak je ugibal, zato ker ne vem in je spraševal zato, ker ne ve in Jani tukaj ne gre za višino sredstev. Saj konec 

koncev kar bo bo in če gremo v to, da pridobimo lastništvo bomo morali to urediti in ko gremo in kaj pravijo 

kamor je šel bik naj gre še štrik in ker ni prav, da se tako gospodari z občinskim premoženjem in proračunom in 

gre za načelo, gre za princip, gre za način dela in jaz se sedaj opravičujem, če sem kaj spregledal, ampak to prej 

si govoril, da je z MGRT-jem nekaj v pogodbi in da so neke zaveze občine. Ali so v gradivu ali mi vemo kakšne 

zaveze smo sprejeli. Ali na slepo županu nekaj dajmo ali pa se celo v tej priložnosti nekaj vprašajmo, kaj je 

pravzaprav župan vpisal in podpisal, če je in predno je sploh dobil mandat tega seva, ki pač odloča o proračunskih 

zadevah in se pravi gre samo za način dela in nič za drugega in seveda bi bilo najmanj, kar je korektno vedeti kaj 

smo se zavezali do MGRT-ja in neko okvirno ceno koliko nas bo to koštalo potem.   

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

No Igor sedaj dlakocepite. Seveda ni podpisana pogodba, ker ne mora biti dokler ni sklepa mestnega sveta, če 

hočete na pamet oceno, krajevna skupnost ne vem velikosti za urejanje raznih parkov okoli dobiva cirka tri tisoč 

evrov letno in torej, če hočete na pamet številko je to petnajst tisoč letno za urejanje vse te površine in tako, da 

ne opehariti, da je to petdeset tisoč evrov letno, ker je to nekorektno. Govorimo pač o številkah, ki so pač v petih 
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letih tja od petnajst do dvajset tisoč evrov za vse košenje in vzdrževanje. To je to. Robert prosim. Replika je bila 

še. Se opravičujem. Replika od Igorja.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Jani še enkrat v izogib vsemu. Ne govorimo o številkah, niti sem rekel petdeset. Če boste danes rekli, da je pet 

tisoč ali je petdeset ali je dvesto in v vsakem primeru bomo mi to podprli, ker se nam zdi prav. Jaz ti samo to 

hočem povedati in prej mogoče nisva bila oba dovolj jasna. Okej in super hvala za pojasnilo. Vi ste usklajevali 

pogodbo si rekel in sedaj si rekel, da ni podpisana, ampak jaz samo želim, da bi bilo prav, da ko dobimo gradivo, 

da imamo čim več informacij. Samo zato se gre in bi bil zelo hvaležen, če bi rekel to bomo dobili in zavezali smo 

se, da bomo to in to do takrat naredili in to nas bo približno toliko stalo in sploh se ne bi drezal niti v en cent. Ali 

je to petdeset ali petsto ali me razumeš in samo zato gre in upam da se razumemo in se ne bom več javljal in 

dolgovezil in pod to točko, ampak bomo podprli.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej. Hvala lepa Igor. No mogoče pričakoval, da se spomnita koliko so dejansko te številke bile po krajevnih 

skupnostih, glede nato, da imata malo več izkušenj s tem kot jaz in hvala za to pripombo. Robert prosim.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Jani in ostali hvala lepa. Jaz sem razočaran in ker torej toliko na frišno poslušam. A veste krajevne skupnosti s 

katerimi se jaz ukvarjam in ne morajo narediti nič zato, ker je vse v lasti države. Mi ne moramo narediti nič, ker 

je vse v lasti države in sedaj mamo pa možnost, da država, da to da vse nam in pa mi lahko naredimo in mi pa 

razpravljamo ali to hočemo ali nočemo in sploh ne vem v čem je tema te debate. Hvala lepa res.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Igor ima repliko. Igor.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Hvala. Do replike sem upravičen in ker sem prepoznal svojo razpravo v odzivu kolega podžupana Nograška in 

gospod Nograšek in glejte, če bi me poslušal bi videli, da ne jaz in ne Boštjan in ne drugi nismo problematizirali 

tega in hočemo ali nočemo. Hočemo, samo pod kakšnimi pogoji in koliko nas bo to koštalo in ne glede nato 

koliko nas bo bomo v to šli in da se razumemo in govorimo samo o načinu in še enkrat sem rekel, da se ne bom 

javljal, ampak sem se moral, ker ne bi rad, da izzveni, da sedaj mi nekaj nočemo in se izogibamo. Hočemo, ampak 

pravilno. Samo to sem hotel.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Igor. Da bo še enkrat jasno edine zaveze, ki jih bomo imeli če tole potrdimo je to, da obnovimo ta igrišča 

in kot je povedal je to cirka malo več kot trideset tisoč evrov in to so naše zaveze. Hvala lepa. Gremo naprej. Saša 

Kristan prosim.  

 

SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Hvala za besedo. Jaz bi se samo odzvala na razpravo Boštjana in Igorja, ker jih res zelo skrbi koliko nas bo to stalo 

a ne. Bi pa rada spomnila, da je nas tudi zelo skrbelo takrat pa nas še danes skrbi ko se je delala in ko smo 

potrjevali pri gradnji telovadnice pri osnovni šoli Stržišče in rečeno je bilo dva milijona in pol na koncu je bilo pa 

pet milijonov in pol, tako da. Ne samo povem to ko ste bili za to zadevo in tukaj pa nekaj ali pa nič. Pa plačali 

bomo pet milijonov in pol.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Saša. Igor imaš repliko.  
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IGOR VELOV (svetnik) 

Ja očitno nekaterim kljub temu, da je bilo stokrat pojasnjeno in poslano gradivo in pa jaz se ne bi rad kregal, da 

ni jasno, da ko govorimo o dveh milijonih in nekaj govorimo o ceni investicije in toliko košta izgradnja neke 

telovadnice. Ko govorimo pa pet milijonov in pol pa pomeni, da bo gotovo v petnajstih letih koštalo, da ti bo 

nekdo ogreval, upravljal, čistil, enajsto leto streho zamenjal, zamenjal fasado in tako naprej. Tako, da ne mešati 

hrušk in jabolk in prosim, da to temo ne mešamo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Igor. Prosim, če se držimo teme. Barbara je naslednja. Prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (svetnica) 

Ja a me slišite. Torej jaz torej v celoti podpiram končno smo začeli gledati na okoliške krajevne skupnosti in to pa 

ne pomeni, da lahko pa delamo čisto kakor nam paše, oziroma da ne kakor nam paše, ampak bolj se nam zdi, da 

lahko delajo eni in drugi pa ne. Tukaj tokrat namigujem na to, da eni lahko gradivo pripravijo tako in pa je 

uvrščeno in drugi drugače in tukaj čisto enostavno gledam na to, da pač se preveč deli ljudi na to čigavi so in 

čigavi ne in podpiram v celoti zadevo in sem vesela, da bomo Golnik uredili. Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara. Vidim, da ima Boštjan dvignjeno roko.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Hvala gospod podžupan. Uvodoma bi rad povedal, da prihaja v miru in niti slučajno nisem želel pri teh točki 

izzvati take debate kot, da nekaj hočem nagajati. Podžupan, če me ne zdi se mi primerno, da mojo razpravo 

ocenjuješ kot dlakocepljenje. To se mi ne zdi primerna komunikacije med podžupanom in svetnikom, tako da 

prosim v bodoče, da se to ne dogaja. Mislim, da to ni bilo primerno in nikdar, če se spomniš tudi ko sva bila 

najbolj na bojni nogi in nisem dlakocepil in v tej razpravi bi mi popolnoma zadostovalo brez kakršnega koli 

gradiva, če bi povedal dobil smo milijon, dvaintrideset tisoč evrov bo šlo za obnovo igrišč in še kakšnih deset, 

petnajst na leto bo šlo za obnovo zelenih površin in mogoče nam bodo morali kdaj kakšno stezo obnoviti ko nas 

bo nekaj koštalo in to bi nam popolnoma zadostovalo. Če pa bi dlakocepil in bi pa rekel, da je DIP pripravljen 

nepravilni in da tisti, ki ga je podpisal krši zakon, ker če tega ni notri in če tega ne vemo in potem je to narejeno 

žal narobe. Sedaj vem in torej dvaintrideset tisoč evrov za igrišče in sedet, petnajst, dvajset na leto za vzdrževanje 

in sprejemljivo tudi, če bo petindvajset in glasujem za in prsim pa te podžupan, da obdržimo debato in razpravo 

na nivoju. Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Boštjan. Vzeto na znanje. Prosim Tomaža za razpravo.  

 

TOMAŽ OGRIS (svetnik) 

Ja hvala za besedo. Jaz mislim, da bodo tukaj krajani Golnika zelo veseli, da bodo dobili eno tako fajno stvar, ker 

tudi vse te krajevne skupnosti takih lastnih površin nimamo in vse kar dobimo je zelo dobrodošlo. Dobili bodo 

igrišče in poleg tega pa bodo lahko dobili en prostor, kjer bi lahko krajevna skupnost Golnik tudi mogoče 

organizirala kakšna druženja s krajani in seveda ko bo COVID mimo in pa seveda izvajale prireditve in tudi njih je 

sedaj treba tukaj zraven, če se bo tole pač potrdilo povabiti zraven, da soustvarjajo tudi vsebino tam na teh novih 

pridobljenih površinah in mogoče lahko še kaj iz svojimi idejami še kaj. Mogoče bo kakšen še zastonj kaj naredil 

tam in pa bo rekel evo super eno stvar smo dobili pa dajmo čim bolj izkoristiti. Tako da jaz vidim samo pozitivno 

in seveda so pa pomisleki, če seveda ne bodo samo potegnili prevelikih stroškov, ampak se mi zdi, da kaj jaz vem 

s smotrnim prerazporejanjem sredstev se bo tudi to dalo z malo denarja dosti narediti in vsaj, če je krajevna 

skupnost zainteresirana za vključevanje v delo zraven. To je to. Hvala.  
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JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Tomaž. Še kdo za razpravo. Prosim, če se prijavi. Igor prosim razprava. Če ni nobene druge 

zaključujem. Pet, štiri, tri, dva ena. Hvala in gremo prosim na prisotnost. Hvala. Osemindvajset prisotnih. Mislim, 

da lahko zaključimo in prosim gremo na glasovanje. Dajem še pet, štiri, tri, dva, ena. Zaključujem. Trideset jih je 

glasovalo za in tako da je sklep sprejet in prosim, če se prišteje še Boštjanov glas. Hvala. Gremo na prej, mislim, 

da smo ostali pri točki dve in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj za leto 2020 

dopolnitev poročevalka Mateja Koprivec. Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (Vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala za besedo. Predlagam v dopolnitev načrta z razpolaganjem nepremičnim premoženjem in sicer z vpisom v 

katastrski bolnik v občini Golnik. Gre za zemljišče v skupni meri tisoč sto enainšestdeset kvadratnih metrov, ki pa 

v naravi predstavljajo pripadajoče zemljišče s katerim upravlja bolnišnica Golnik. Nepremične ležijo v območju 

parkov in centralnih dejavnosti, ki so namenjene gospodinjstvu in nepremični dejavnosti. Zemljišče prenašamo 

brezplačno in krajevna skupnost pa se strinja s prenosom. Nadaljnje predlagamo, da načrta z enim zemljiščem v 

katastrske občine Evo in gre za zemljišče v izmeri dvajsetih kvadratnih metrov in naravi predstavlja del železniške 

infrastrukture in zemljišče smo prodajali na podlagi cenitve in po ceni tisoč triinšestdeset evrov, oziroma osem 

celih šestinosemdeset evra po kvadratnem metru in slovenskimi železnicami vozovno in objavo javne železniške 

infrastrukture in krajevna skupnost se prav strinja s prodajo. Nazadnje predlagamo še nekaj v načrtu za eno 

zemljišče katastrski občini Golnik in gre za zemljišče v izmeri triintrideset kvadratni metrov in ki v naravi 

predstavlja del igrišča, oziroma travnika in proda se zaradi funkcionalne vključitve na podlage vloge in lastnik bo 

sosednjega zemljišča in cena na podlagi cenitve je določena v višini dvesto, dva tisoč dvesto šestdeset evrov, 

oziroma štiriinšestdeset celih petinpetdeset evrov po kvadratnem metru. Tudi tukaj se krajevna skupnost strinja 

s prodajo. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa za mikrofon Milena. Strinja se komisija za finance in premoženja vprašanja in gremo sedaj na razpravo 

in prosim, če se prijavite Vesna.  Ne vidim nobene razprave in zapiram v pet, štiri, tri, dva, ena in zapiram in hvala 

lepa in gremo prosim na prisotnost. Zapiramo pet, štiri, tri, dva, ena. Gremo na glasovanje. Milena v vmesnem 

času sem od Nade Mihajlović dobil sporočilo, da dela vse razen mikrofona, ki se ne da vklopiti in če jo lahko 

Franci pokliče.  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Bomo uredili.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej v vmesnem času zapiram glasovanje. Hvala lepa. Enaintrideset prisotnih in enaintrideset za in zraven se 

prišteje še Boštjanov glas. Boštjan se sicer ni opredelil, ampak smatran, da je za. Okej smatram, da je za. Okej. 

Se šteje zraven. Hvala lepa. Gremo naprej na točko E in sicer to je nova brezplačna osvojitev požarne lestve 

letnik 1981 kot je sam poročevalec in ako, da bi samo na kratko opisal in pred kratkim smo dobili novo moderno 

lestev, ki je sedaj v opravljanju za vodo gas. Tale stara je kot rečeno letnik enainosemdeset, knjigovodstva v 

vrednosti nič. Gas je ne potrebuje več in kontaktirati. Pomembno je povedati tudi to, da lestev ne mora več 

pridobiti zaradi starosti certificiranja za uporabo za gasilko dejavnost znotraj evropske unije, zato je uporabna 

samo v državah izven evropske unije in že nekaj časa se pogovarjamo, da bi jo donirali eni od pobratenih občin 

kontaktirali smo srbske in makedonske pobratene občine. Izrazila je zainteresiranost občina Kučani in zato tukaj 

dajemo predlog na mesti svet, da se brezplačno odsvoji ta požarna lestev za občino Kočani iz Severne 

Makedonije, tako da bi šli kar na razpravo. Če ni razprave zapiramo pet, štiri, tri, dva, ena. Hvala lepa. Gremo 

prosim potem na pokrivanje prisotnosti. Zapiram pet, štiri, tri, dva, ena. Gremo na glasovanje. Glasujte. Pet, štiri, 

tri, dva, ena. Zapiram glasovanje. Trideset prisotnih in trideset za. Smatram, da je predlog sprejet. Gremo prosim 

potem na četrto točko in sicer odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske 
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rezerve po hitrem postopku in poročevalec je Mirko Tavčar, vodja sektorja za finance in splošne zadeve. Mirko 

prosim.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja sektorja za finance in splošne zadeve) 

Se slišimo. Ja še enkrat lepo pozdravljeni. Bom čisto kratek. Odlok smo sprejemali marca in takrat ko je bila 

razglašena epidemija prvič in sedja moramo zaradi pravne podlage upoštevati tudi razglasitev epidemije drugič 

v oktobru in bistvo tega odloka za nas je pa v drugem členu, ker v bistvu vsebino bolj natančno povzemamo, da 

ne bi bilo kdaj naprej kakšnih zapletov in zato smo zapisali, da zagotavljanje preventivnih ukrepov in vključno z 

nakupom zaščitnih sredstev in opreme. Vzpostavitvijo ustreznih ločenih prostorov za namestitev okuženih 

občanov in odpravljanje posledic in tako naprej in skratka, da bo čisto jasno namen porabe in pa pravne podlage 

in to je bistvo tega predloga. Hvala.   

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Mirko. Nimamo pripomb na statutarno pravni komisiji. Strinja se komisija za finance in premoženjska 

vprašanja. Odpiramo razpravo. Prosim, če se prijavite desno. Razprave ne vidim, tako da jo bom zaprl v pet, štiri, 

tri, dva, ena. Hvala. Zapiram razpravo. Prosim, če se prijavite na prisotnost. Zapiram v pet, štiri, tri, dva, ena. 

Prosim gremo na glasovanje. Zapiram v pet, štiri, tri, dva, ena. Glasovalo je osemindvajset za in eden je glasoval 

proti. Dvignjena je roka, če prav vidim od Boštjana. Boštjan, če je možno bi te prosil, če se lahko prijaviš pri 

razpravi in da se tam opredeliš in bo najlažje. Prosim, če roko takrat dvigneš ko bo razprava a prav. Okej sklep je 

sprejet, tako da prehajamo.  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Še Lea Bidovec se je javila.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Lea prosim.  

 

LEA BIDOVEC (svetnica) 

Ja čav. Jaz sem pritisnila proti, ampak potem nisem morala več spremeniti v za, tako da nisem proti, ampak 

narobe sem pritisnila, prehitro sem pritisnila. Tako, da če lahko moj glas spremenite v za. Mislim, da ga lahko.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Prosim, če ponovimo. Gremo na prisotnost. To smo že. Prosim, če še enkrat glasujete. Zapiramo pet, štiri, tri, 

dva, ena. Konec. Hvala. Glasovalo je za trideset in prišteje se zraven še Boštjanov glas, tako da je tole sprejeto. 

Hvala lepa. Prehajamo na peto točko. Letni program športa za leto 2021. Poročevalca sta Tanja Hrovat vodja 

urada za družbene dejavnosti in Marko Trebec strokovni sodelavec istega urada. Tanja evo beseda je tvoja. 

Dobrodošla še na seji kot nova vodja.  

 

TANJA HROVAT (vodja urada za družbene dejavnosti) 

A se slišimo. Okej hvala lepa za besedo. Lep pozdrav in prvič v novi vlogi. Glede nato, da področja še zelo 

podrobno ne poznam bom v svojih uvodnih pojasnilih malo krajša. Pa verjamem, da vam bo potem tudi Marko 

znal odgovoriti na nadaljnja vprašanja. Torej letni program športa je kot vsako letni akt na podlagi zakona o 

športu in ostale pravne podlage navedene v gradivu sprejet vsako leto preko mestnega svet in določa pač cilje 

in naloge, ki smo si jih zadali na tem področju in ureja samo izvajanje nacionalnega in občinskega programa 

društev, klubov, zavodov za šport in pa športne zveze Kranj in natančneje določa tudi neko zagotavljanje in 

razdelitev sredstev za sofinanciranje programov društev preko javnega razpisa, ki ga objavljamo vsako leto in 

tudi letos se že pripravljajo podlage za objavo razpisa v mesecu decembru. Določa pa tudi višino sredstev, ki jih 

namenjamo programom, oziroma izvajanju oziroma delovanja zavoda za šport Kranj. Tako, da to bi jaz uvodoma 

pojasnila in potem pa odgovorim kvečjemu na nadaljnja vprašanja. Hvala.  
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JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Tanja. Torej še Markota bi kaj dopolnil?  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Ja dober večer še v mojem imenu. Bom dopolnil seveda ko se bodo pojavila vprašanja v razpravi, tako da kar.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Marko. Potem pa odpiram razpravo. Prosim, če se prijavite. Saša Kristan se je prijavila prva.  

 

SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Ja hvala. Jaz bi imela samo eno vprašanje tukaj pri preglednici številka dva in je v razpredelnici znotraj napisano 

športna vzgoja otrok s posebnimi potreba, šesto evrov, športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami štiristo 

evrov. To mislim se mi zdi malo majhen znesek in glede nato, da se gre pač za ljudi, oziroma invalide in bom rekla 

tako in imamo pa v naslednji točki potem, da bo občina Kranj kandidirala po v projektu občina po meri invalidov. 

Tukaj pa dajemo šesto in štiristo evrov in samo toliko me zanima. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Predno bo odgovarjal gremo na Bojana Homana.  

 

BOJAN HOMAN (svetnik) 

Hvala za razpravo. V okviru svetniške skupine je bilo predstavljeno, da se prenaša skakalnica na last mestne 

občine Kranj s strani smučarske zveze. Jaz bi rad pojasnilo odgovornih in ti svetniki, ki vedo za kaj se gre in gre 

pa zadeva, da pred leti se je ta skakalnica zdela smotrno, ker je bila stara Bloudkova skakalnica v Planici porihtana 

in so se trakt v Kranju naredili Frelih, Javornik, Gorjanc in pa Šimčičeva ravnateljica spomenik in takrat je šel in 

tale tehnik preneslo na mestno občino in pa del na smučarsko zvezo. Jaz razumem, da danes smučarska zveza 

nima denarja in mora plačevat vzdrževanje smučarske skakalnice. V redu. ni pa smotrno.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Bojan malo te prekinja. Bojan ali se slišimo. Bojan? Evo. Ja.  

 

BOJAN HOMAN (svetnik) 

Jaz bi rad videl, da je to v stanje v lasti smučarske zveze in ker bomo potem pisali kakšne in kar postavni.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej dajmo, kar Tanja, Marko prosim, če lahko na prvi dve zadevi odgovorita.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec urada za družbene dejavnosti)  

Ja se slišimo. No bom kar jaz, ker verjetno bom lažje kot Tanja in sicer najprej na prvo vprašanje glede posebnih 

potreb. Ja se strinjam, da je znesek majhen glede na ostale postavke in po drugi strani je pa to na podlagi 

zatečenega stanja vsakoletnega razpisa. Namreč na programu je proti mladini s posebnimi potrebami praktično 

nimamo prijav in pa ne zato, ker se verjetno to v praksi ne bi izvajalo, ampak na podlagi besed in predsednika 

zveze za invalide gospoda Zevnika in pa gospe Tjaše Feličič, ki se s to populacijo ogromno ukvarjata in pravita, 

da so pri teh prijavah tudi zadržani in zato pravih prijav na otrocih in mladine praktično ni in potem pri športu 

invalidov pa je. Naslednje vprašanje pa gospoda Homana glede skakalnice v upravljanje in no ta ping pong s tem 

kdo bo opravljal skakalnico je že stara zgodba in tako kot je sam omenil. Opravlja jo tisti, ki ima sam z njo največ 

interesa in v preteklosti je imela smučarska zveza take interes in jih ima še tudi danes in ne smemo pozabiti, da 

še zmeraj sofinancirajo športne razrede na gimnaziji Franceta Prešerna in dijaki v dopoldanskem času tudi 

skačejo. Pred parimi dnevi je bilo tudi na televiziji povedano s strani selektorja skakalcev, da sta zaletni smučini 
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iz leda izdelani tako v Kranju kot v Planici in se skače na obeh skakalnicah, tako da sta obe skakalnici obe v uporabi 

in tudi v Kranju in glede nato, da imamo pač letos skakalnico je v uporabi praktično celo leto in lahko vam povem 

,da imamo z smučarsko zvezo vseeno odprto več front in ena je tudi, da bi se povečala uporaba sedežnice. Ta 

trenutek je v uporabi samo za smučarje skakalce in mi bi jo pa radi uporabljali tudi za prevoz koles in na desni 

strani bi uredili kolo park ali tako imenovani downhill stezo in načrti so in ta predlo glede prevzema upravljanja 

je pa še v stopnji pogovorov in nikakor ne zaključen in ker z smučarsko zvezo je to samo en del fronte. Namreč 

drugi del je sigurno tudi biatlonski center, letni biatlonski center, ki je bil razpravljana na komisiji za kulturo in 

šport in pa seveda športni razred. Gimnazija France Prešeren je dala pobudo na ministrstvo, da se formira še en 

oddelek, ker je vpis pač povečan in tako da ta pobuda ni nova in ni pa nikakor ne realizirana in samo ocenjujem 

tudi, da se v prvih treh, štiri zimskih mesecih jih niti ne bo realizirala in bodo pa pogovori že potekajo in seveda 

pa s to skakalnico niso samo stroški, ampak so tudi prihodki, če se izpeljejo vse te tekme in pa treningi. Toliko. 

Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Marko. Tukaj lahko dam še besedo župana, ki jih je zadnjič na kretnje župana za svetniškimi skupinami 

povedal pač tako kot si smučarska zveza to predstavlja in da bi to občina dobila nazaj v opravljanje pa,  da bi 

odplačevala ta milijon kot imajo ono v svojih knjigah zavedo in s tem se občina nekako ne strinja in se v takšne 

zgodbe, da bo občina neke velike denarje plačevala za to skakalnico definitivno ne bomo šli. Lea Vidmar si 

naslednja.  

 

LEA BIDOVEC (svetnica) 

Živjo. Se slišimo. Okej. V uvodnem delu predstavitve programa je bilo predstavljeno mesto Kranj kot mesto 

športa in pa neka želja po več. V letu 2021 naj bi se poskrbelo za neke dodatne rekreativne površine, obstoječe 

obnovilo pa posodobilo. Zanima me ali so pripravljavci prepoznali pač to športno panogo skateboarding. Liter, 

da malo obrazloži, da boste malo vedeli kaj je moj namen. Leta 2006 se je v Kranju ustanovilo društvo kranjskih 

rolkarjev in z namenom povezovanja mladih in pa izboljševanja strukture v Kranju. Ta društvo povezuje mlade iz 

gorenjske regije in pa nudi tudi prostor za vadbo in pa različne aktivnosti in delavnice in ki naj sovpadajo z nami 

kot subkulture. Glede na dejstvo, da je dejavnost od leta 2018 tudi olimpijska dejavnost je njihovo društvo tudi 

član slovenske rolkarske zveze, ki pa je tudi del olimpijskega komiteja Slovenije in tako pač nosilna organizacija 

za izvedbo državnega prvenstva in pa kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre. V Kranju se pravi v Kranju imamo 

sicer nek skate park, ki pa je zelo, zelo v slabem stanju in se je nanj razen z izjemo in redkimi vzdrževalnimi deli 

pozabilo. Imamo veliko mladih, ki svoj čas preživljajo ravno v tej disciplini in tukaj notri je tudi moje mnenje, da 

smo v Kranju popolnoma zaspali in glede razvoja te discipline in nekako je bil tu moj namen, da bi težila, da pač 

razvijemo nekega novega prvoligaša in tako, da ga vsaj mladim ponudimo nek kvalitetni prostor. To je pa tudi 

osnova za mogoče razvoj nadaljnjih pač dobrih športnih rezultatov in naj še povem, da pač imam mesto Kranj 

kar dolgo zgodovino ponujanja alternativnih športov kot je pač skateboarding in ker smo že v osemdesetih letih 

imeli enega edinih rolkarskih objektov v stadionu v bivši Jugoslaviji. Od prestopa stoletja pa je to zanimanje se 

mi zdi in pa tudi udejstvovanja v tej subkulturi le še raste. Sama podpiram žejo, da postanemo pač neko regijsko, 

oziroma tudi državni ceker v določenih športnih panogah in v tem delu pa bi rad, da se v ta zavoj vključi tudi 

discipline na katere se mi zdi, da smo malo pozabili in ena od teh je vsekakor skateboarding in tako, da bi pozvala 

pripravljavce, da se športna panoga skateboarding doda v strategijo športa, ki se pripravlja za naslednje leto, 

oziroma za obdobje od leta enaindvajset do 2030. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Lea. Marko boš odgovoril.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Ja bom. Se slišimo. Hvala gospe Bidovec na vprašanju. Seveda hvala za pobudo in pri teh zadevah novih panogah 

ali pa stare panoge, ki se spet ponovno obujajo in je seveda bora informacija, ki prihaja iz terena in namreč sami 
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postajamo mogoče preveč v pisarni in sam se trudim, da nisem tak, ampak vseeno in tako da ljudje iz skate parka 

na štadionu je seveda potreben prenove in se v to smer že pogovarjamo tudi z zavodom za šport in iščemo 

pobudo, oziroma ponudbo za samo obnovo in je pa res, da za samo mesto Kranj je en skate park v taki obliki kar 

premalo. Zaslužili bi si sigurno več in Kranj je tako ste rekli znan po drugih alternativnih panogah tako, da smo v 

preteklost že imeli vodno košarkarski klub pa imamo podvodni hokej, pa smo skoraj letos pa je odpadlo zaradi 

COVID-a evropsko prvenstvo v namiznem hokeju in tako da Krajn do tega ni preferenten in se odziva, tako kot 

sem prej omenil in dal probo iz skakalnice in ob delu skakalnice in velja isto za skate park in tako da v pogodbi 

bomo razpravljali. Imam celo med sodelavci Luka, ki je navdušen skateboarder in tako to v smeri tudi naredili in 

sigurno seveda uvrstili v strategijo za naslednjih deset let notri obdobje.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Marko najprej je bila Nada in potem pa mislim, da je Še Boštjan vmes dvignil roko in tako da najprej dana. Prosim.  

 

NADA MIHAJLOVIĆ (svetnica) 

Najprej dober večer. Sem Nada Mihajlović. Letni program športa za leto 2020/21 je napisan konkretno in zajema 

vsa področja športa, ki jih želimo doseči. Za iste vse te starostne skupine za in pojavne oblike športa. Pogrešam 

pa kvalitativne in kvantitativne kazalnike, ki jih bomo sledili predvsem ko bomo zapolnjevali nove strokovne 

delavce v športu. Poleg nam športni regati predvidenega progama in zapostavljanja, pogrešam tudi kazalnike, 

oziroma analizo športnih in rekreativnih aktivnosti naših občanov na nivoju občine, regije primerljivih občin in 

države. Predvsem me to, da nima v duhu slogana, ki ga Kranj ima in sicer Kranj mesto športa. Če se ozrem malo 

v preteklost in se primerjam sedanje čase s časi ko sem sama bila mlada zagnana športnica in ki je dosegla 

zavidljive rezultate v svojih športni poti in kot članica košarkarske ekipe Triglava in ljubljanske Olimpije in ter 

reprezentance naše bivše države lahko zaključim naslednje, da smo bili profesionalni športniki, ki nismo igrali za 

denar, če ne štejem nekih minimalnih reprezentativnih nagrad, ampak za osebno zadovoljstvo, zmage in uspehe. 

Brodili so pa nas v tretji, ki so bili v mojih časih vrhunski strokovnjaki in ki so vložili v uspehe teh športnikov 

bistveno več svoje energije, znanja, volje in časa in kot so bila prejeta sredstva in nagrade, ki so za svoje dokazano 

uspešno delo in vodenje športnikov prejeli. Na kratko lahko rečem, da niso bili profesionalci in bili pa so 

zmagovalci. Danes pa se ob stanju športa ob mestu športa sprašujem kje imajo naši športniki in novodobni 

trenerji tisti entuziazem in energijo, ki športnike in trenerje loči med sabo na outsiderje in vrhunske športnike in 

zato sem mnenja, da z masovnim zaposlovanjem in nagrajevanjem športnih strokovnjakov brez temeljite analize 

in osnove za njihovo zaposlitev in uspešno delo še dolgo ne bo mesto športa in sijalo športa kot je že sijalo včasih. 

Hvala vam.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Nada. Hvala za ta komentar. Mogoče Marko na temo analize.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Ja seveda in sicer kvantitativni in kvalitativni kazalci za trenerje so sicer uvrščeni v samo odlog o sofinanciranju 

in pa potem direktno v javni razpis, kjer so zapisana tudi merila in kvantitativni kazalci so tako ali drugače 

povezani tudi z višino proračuna in če imamo ta trenutek plače zagarantirane za štirinajst trenerjev in potem se 

zadeva ne premakne iz mrtve točke in seveda si želimo več trenerjev in seveda še več kvalitetnih trenerjev in 

analize in pa primerjave z drugimi občinami in športi in po navadi podajajo kar naša združenja občin Slovenije, 

oziroma skupnost občin Slovenije in kar se Kranja tiče in oddanih podatkov je stanje tako, da smo po višini 

proračuna preverljivi že zadnja leta in močno prekašamo glede časa razpisa in pa glede razdeljevanja sredstev in 

podatek za leto 2020 in pa tudi pretekla leta je da je občina Kranj primer dobre prakse in z razpisom vedno štarta 

ob zaključku tekočega leta in sredstva razdeljuje v spomladanskih mesecih in tudi za dvajset, dvajset ko je bilo 

spomladi COVID so bila sredstva že razdeljena in odločbe napisane in pogodbe napisane in Kranj je tudi po vaši 

zaslugi svetnikov tako primer dobre prakse. Drugo je tudi z načinom razpisa, način razpisa za uporabo 

elektronskih obrazcev in vse mestne občine se tega še ne poslužujejo in so še na papirju in Excel tabelah in je to 
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tudi naša prednost, da potem razpis končamo prej. Gospa Nada je bila tudi kot podžupanja predsednica te 

komisije in ima izkušnje z našimi razpisi in glede zaposlovanja trenerjev je pa spet se dotaknemo proračuna, če 

imamo zagotovljenih tako kot piše v rednem programu dvesto štirideset tisoč, petsto evrov in potem je to dovolj 

denarja za trening na štirinajst trenerjev in seveda so pa panoge, ki se razvijajo in tako so karateisti in prej so bili 

omenjeni skateboardisti in potem so športni plezalci in to so še panoge v Kranju, ki pa trenerja še nimajo 

sofinanciranega s strani mestne občine, tako da je prostora in pa potreb še veliko.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej. Hvala Marko. Naslednji je bil se je javil Boštjan Trilar. Prosim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Lepa hvala. Jaz bi samo mislim, da slišal mnenja ostalih svetnikov glede prestave in s tem kaj se v tem je 

pristojnost države, oziroma medijskega kriterija in pa državnih panožnih zvez. Namreč v postavkah sem videl in 

pa na naj me prosim popravi, če narobe berem in dve postavki v skupni vrednosti šestdeset tisoč evrov in sicer 

za vrhunski šport trideset tisoč evrov in za štipendije za kategorizirane športnike trideset tisoč evrov in pa se mi 

tukaj postavlja vprašanje ali je primerno, da občina financira nekaj, kar je pravzaprav v pristojnosti države. Ključni 

ali pa v programu občin in v nalogah občine, kar se tiče športa je, da zagotovimo možnost športnega 

udejstvovanja in čim širšemu krogu Kranjčank in Kranjčanov. Od tistega trenutka ko spodijo in pa do aktivnih 

starejših in to je poslanstvo občine in sedaj glede nato, da nam za društva, klube in te, ki se s tem ukvarjajo vedno 

manj  denarja se sprašujem ali je smiselno, dajati šestdeset tisoč evrov za vrhunski šport in za kategorizirane 

športnike in če nam manjka za tiste kadar smo pravzaprav namenili. Vem, da je debata nehvaležna in seveda 

želimo obdržati in seveda želimo imeti v občini v Kranju vrhunske športnike kot neko vzor, ki bodo potegnili za 

sabo mlade in ki bodo spodbudili, da bodo šli nenazadnje tudi v vrhunski šport. Seveda je fino, če kategoriziranim 

športnikom finančno pomagam in štipendije so okoli tisoč evrov, kar tudi ni veliko. Seveda je to vse prav, ampak 

potem se sprašujem ali je je meja in moja stališče je vedno bilo, da moramo občinska sredstva namestiti pa temu 

in kar je naloga občine in tako da bi mogoče tudi druge kolege svetnike in svetnice vprašal kaj je njihovo mnenje, 

če zelo poenostavim ali je teh šestdeset tisoč evrov za katere so v resnici dolžni zagotoviti sredstva država, 

panožne zveze, olimpijski komite ali jih je bolje nameniti tukaj ali je morda bolje namesto šesto evrov za tako kot 

je kolegica Saša Kristan omenila, da je šesto evrov zelo malo za handikapirane otroke in pa je mogoče bolj dati 

tam njim tri tisoč evrov koliko nekomu drugemu, ki bo moral to od države odbiti in ni mogoče bolje za skate 

boarding uporabiti in bomo naredili en vrhunski skateboard poligon, ker to je znotraj naše občine tisto, za kar 

smo dolžno. Ne nasprotujem programu športa in niti tem finančnim sredstvom, ki so impresivna in tri milijone 

osemsto za šport v mestni občini s petinpetdeset tisoč prebivalci je zelo veliko in prav, da je tako. Bi pa vseeno 

rad neko razmejitev kaj mora financirati država in kaj mora financirati občina in da bomo lahko naša sredstva še 

bolj učinkovito ali pa še bolj racionalno porabili in točno za tisto za Kranjčane in Kranjčanke. Pa mogoče, če bi 

lahko na to temo slišal kakšno mnenje koleg svetnikov in svetnic in bolj kot komentarje, ki se o teh uživa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Boštjan. Imaš Marko kakšen komentar predno gremo naprej na svetnike, tako kot je predlagal Boštjan?  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Jaz bi se kar pridružil mnenju gospoda Trilarja in da svetniki povedo svoje. Lahko pa potem na koncu še tudi svoje 

strokovno mnenje. Okej gremo Lea Zupan je naslednja, ki se je javila. Lea prosim.  

 

LEA ZUPAN (svetnica) 

Hvala za besedo. Bi se prvo dotaknila mnenja in pa izrazila svoje mnenje, kar je predlagal gospod Trilar in sicer 

moje mnenje tudi kot demonstratorka, ki izobražuje na področju učitelje, trenerje in pri panogi teka na smučeh 

in nordijske hoje in je ta in nekje do dvanajstega leta mi spodbujamo igro otrok in da se vse dela preko igre in da 

se vse spodbuja na motoriki in kombinaciji in tako naprej in tako, da moje mnenje je, da otroci do nekje 
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dvanajstega leta jim je treba zagotoviti, da probajo čim več različnih športov in tukaj bi jaz podprla, da se v klube 

recimo pomoč da, kar se tiče socialne ogroženih in da se jim pomaga pri raznih članarinah in da se lahko otroci 

udejstvujejo določenega športa a ne in kar zadeva potem kategoriziranih razredov in bi poudarila recimo ko sem 

bila jaz v perspektivni reprezentanci mladih je bila zadeva, taka da sem že takrat dobivala od občine štipendijo 

in moram reči, da mi je zelo veliko. Ni bila ne vem kakšen velik znesek, ampak mi je zelo veliko pomagalo takrat 

in če ne drugega pa da sem si lahko kupila del opreme in ker perspektiven razred takrat ni bil plačljiv in mislim, 

da ni smučarska zveza pomagala, da bi nam kaj finančno priprla. Dočim pri vrhunski športni pripravi je višje pri 

članih je treba res in tam pa država pomaga in sicer po navadi so zaposleni pri razni policiji, vojski in tako naprej 

in dobivajo plače in res država tukaj pomaga in tako, da jaz bi tudi dala mogoče bolj poudarek in moje mnenje 

tam in se pravi od nekje dvanajstega do mladincev, da bi se bolj financirali in bolj pomagali in da bi se tukaj notri 

dajalo denar in pa za same vrhunske športnike in ker tam res država pomaga. Kar se tiče olimpijskega komiteja 

in sedaj jaz ne vem, kar se izobraževanj tiče so več ali manj iz evropskih sredstev financirani so skozi neki razpisi 

tudi za trenerje, ki lahko izvajajo določene, določena izobraževanja in brezplačno, če ustrezajo pogojem, se pravi 

res neke pogoje, da morajo biti stari osemnajst let in pa res minimalno peta stopnja izobrazbe. Tako da tukaj 

sedaj se veliko pomaga in ni pa nič narejeno na sami trenerski stopnji in tako, da je to zelo pozdravljam in ta izpit 

za trenerje in sam program sem pregledala v celoti in res mi je zelo všeč in vidim ogromno in veliko se dela za 

otroke nekih prireditev in tako naprej in kar se tiče smučarske zveze in zakaj in sem tudi osebno preverila za 

smučarsko zvezo in jim podpiram to in predvsem to mi je zelo všeč, da ta žičnica, da bi se naredilo na drugo stran 

potem tudi ta mountain bike, oziroma, da še progo, da bi se to skupaj povezalo. Ogromno klubov skakalnih mi 

tudi povedalo, da bi se z veseljem se je Kranj jim bližje kot Planica za same treninge in tako je kranjski klub od 

tega je tudi, oziroma občina bi tudi na podlagi tega za opravljanje lahko dobili denar od samih klubov in tudi 

recimo nordijski center in vse te višji razredi, ki so in se pravi in razne reprezentance to je vedno bilo brezplačno 

in za treninge se ne plačuje in za kluba morajo plačevati vse in tako, da od skakalnih klubov bi tukaj lahko dobili 

kak denar in me pa še ena druga zadeva zanima in sicer če pride res do tretjega vala korone in bo odpadlo 

ogromno prireditev, ki so v tem letnem programu in kako boste ta denar potem prerazporedili, kar bo ostal. Ker 

to je pač moje mnenje glede vsega tega programa in tako, da hvala za besedo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Lea. Marko prosim. Marko. 

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Ja sem že tukaj, samo sem si moral napisati in sicer začenjam s tem zadnjim vprašanjem gospe Zupan glede 

tretjega vala.  No dejstvo je, da tudi v letu 2020 določene prireditve niso bile izvedene in je seveda denar in bo 

ostal v proračunu. Tukaj se zadeve ne mora prerazporediti na način, da bi razpisali nov razpis in pa razdelili še ta 

sredstva in je pa tudi dejstvo, da se pa določeni programi lahko izvedejo v celoti in sicer so trenerji pri vseh 

postavljeni pred nova dejstva in nove preizkušnje in tako, da se veliko dela preko Zoom-a preko Teams in preko 

Facebooka in tudi sam sem oče športnika in tudi ga lahko spremlja v živo in kar pomeni, da programi vsaj kar se 

treningov tiče bi se lahko izvedli v celoti. S tem, da moramo biti  pošteni in povedati, da občina te programe 

sofinancira in ne financira v celoti, kar pomeni, da morajo klubi še vedno pobrati vadnine in članarine in imeti 

sponzorja in da svoje programe pokrijejo sto procentno in s strani občine sem mnenja, da se klubom pomaga 

maksimalno in da se ta sredstva ne zadržuje, ki so namenjena za programe in tudi ne za trenerje in drugo je glede 

prireditev in izobraževanja in tam so pač zatečena dejstva in če se izobraževanja in prireditev ne izvede in potem 

ni jasno, da ta denar ne mora biti podeljen in je pa res, da smo v letu 2020 še vedno izpeljali določene prireditve 

in kolesarska dirka je lep primer, da se je dalo in čakamo še kaj se bo zgodilo v decembru in drugo je pa bom 

rekel ne bomo tako rigorozni, če bo prireditev kot prijavljena v košarki ne bo izvedena z prijavljenimi šestimi 

ekipami z Italije, Hrvaške in pa Avstrije, ampak bodo potem mogoče iz drugih držav  in potem bomo tako 

prireditev seveda tudi podprli. Kar se pa tiče razprave gospoda Trilarja, vrhunskega športa in štipendije in če vam 

lahko postrežem z podatki in namreč ravno ta teden sva z vodjo urada podpisovala odločbe za štipendije in 

namreč teh trideset tisoč občina razdeli kot je v letnem programu športa napisano preko teh pozivov in sicer te 
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pozive se lahko klubi prijavijo s svojimi perspektivnimi športniki in mednarodnimi in statusom perspektivnega 

razreda in mednarodnega razreda in svetovnega razreda in statistika govorita tako, da je  bilo prijavljeno 

oseminštirideset športnikov in od tega jih je štiriintrideset perspektivnega razreda, enajst mednarodnega in trije 

svetovnega in še po višini štipendije to pomeni, da športnik, ki ima perspektivni razred je trikrat na leto dobil sto 

petdeset evrov in torej skupaj štiristo petdeset in mednarodnega razreda okoli štiristo petdeset in pa svetovnega 

razreda med štiristo in petsto. To je ta štipendija razdeljena med približno petdeset raznih športnikov na treh 

pozivih. Športniki se po navadi ponavljajo zaradi tega, ker ta status traja tudi leto, dve in celo štiri leta in odvisno 

od višine kategorizacije in kar se tiče vrhunskega športa je pa stvar odločitve in tudi ta predlagan znesek  je 

zatečeno stanje zadanih par let in mislim, da se ni spreminjal kar nekaj čas in je pa na mizi razprava kot jo je začel 

gospod Trilar in ali to podpira občina ali država in tukaj je odločitev naša in lahko še postrežem s podatkom , da 

ni prijavljenih programov za vrhunski šport v letu dvajset dvajset in je bilo prijavljenih štirinajst, štirinajst športnih 

društev. Toliko.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej hvala Marko. Mislim, da ima Boštjan repliko.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Ja hvala lepa. Sej hvala lepa Markotu za statistiko in se nismo spomnili in to je tudi v vodilu napisano koliko jih je 

in koliko denarja se z njih. Zdi se mi pa ključno, da občina prevzame malo večjo pobudo napram državi in da 

vsakič ko sprejemamo plan športa in da tudi napišemo pristojnemu ministrstvu zahtevo, predlog, pobudo, da 

prevzamejo financiranje teh vrhunskih športnikov in ker Luka, kapo in pomagajte in prav dobro je povedano, da 

bi jim ta štipendija dobro prišla in jaz se s tem absolutno strinjam ,absolutno, samo naj pride od države, ker je to 

njena naloga in tukaj moramo bolj aktivno k temu pristopiti in saj smo tudi v mojem mandat te štipendije dajali 

in tako, da dajem pobudo, da po sprejemu tegale odloka, oziroma tega programa športa pri katerem bo glasoval 

za, da občine dopis ministrstvu za šport in predlagam, da začnemo čim prej in da prevzamejo financiranje tega. 

Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Boštjan. Gremo v naprej ukrepe.  

 

ANDREJA VALIČ ZVER (svetnica) 

Pozdravljeni kolegice, svetnice in svetniki in pa tudi vse in ostali. Hvala lepa za besedo. Kot je že Marko povedal 

prej smo imeli na komisiji za kulturo in šport kar precej živahno razpravo in načeli smo celo vrsto tem in na tudi 

tisto, kar je gospa Kristan prej omenila prej recimo šport, da rečem ranljivih skupin in od invalidov, starejših in 

pa recimo paraplegikov in šah, slepih in tako naprej in moram reči, da je bilo vse skupaj kar zadovoljivo in 

pojasnjeno s strani gospoda Marka in pa gospe Tjaše. Pa dovolite mi, ker nisem imela priložnosti, ker sem pač 

manjkala na prejšnji seji, da se zahvalim gospe Nadi Bogataj Kržan za dobro sodelovanje in pa želim gospe Tjaši 

Hrovat uspešno delo kot vodji urada za družbene dejavnosti. Bi pa vseeno izpostavila eno temo, ki pravzaprav 

mene bi rekla po dolgoletnem delu v tej komisiji za kulturo in šport muči ko vidim ta naš stadion, ki ga vendarle 

v teh ukrepih po domače bom rekla flikam, kakor se pač da in potem spet zagledamo neko strehico nad vzhodni 

tribuno in nad hribčkom kot pravi Marko in pa se mi zdi, da glede nato našo željo, da postanemo slovenska 

prestolnica športa in pa da se celo uvrstimo med evropska mesta odličnosti glede športa in je pa to vendarle tako 

bi rekla malo nezadostno. Dejansko mi smo imeli pripravljen nek projekt tistega regijskega športnega vadbenega 

centra in sedaj očitno je to vse padlo v vodo ,ampak se mi zdi neprimerno za tako visoke ambicije Kranje kot 

športnega mesta, da flikamo še naprej in čez par let se bomo pač spomnili, da ta stešica ni estetska in ni ni 

primerna in tako naprej in pa bomo to spet vložili neka sredstva. Jaz mislim, da si Kranj kot mesto športa, kar v 

resnici je in kot je rekla gospa Nada zasluži nek celosten projekt nekega lepega štadiona, katerega bi bili vsi ne 

samo Kranjčani, ampak tudi Gorenjci in pa Slovenci ponosni in to je moje mnenje bi prosila, da v tej strategiji 



29 
 

športa kot nam je Marko pojasnil in da bi se delala in se že verjetno dela in je bila tudi prihodnjo pomlad na 

mestni seji sveta obravnavana in da se ta moja pripomba ali pa pobuda tudi upošteva. Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Andreji. Imaš mogoče še kaj za dodati Marko? Marko.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Z vklopom mikrofona mi mora Milena pomagati in ja ni kaj dodati. Namreč v strategijo 2021/2030 bomo seveda 

štadion uvrstili in seveda bi bilo pa najbolj pametno, če bi imeli veliko vrečo denarja in zadeve se lotili celostno 

enostavno ne gre in že zadnje kratka zgodovina govori o tem, da smo urejali reflektorje in pa trtan in so tenisači 

sami preplastili dvorano in pa sedaj govorimo  skat parku pa mogoče o strehici na hribčku in enostavno ni toliko 

sredstev, da bi se lotili  tudi RVŠVC-ja in kot je bilo v planu in celo z gradbenim dovoljenjem in v strategiji pa bo 

seveda to navedeno in celostno, ker je park že ko je bil Kranj projektiran ta del namenjen za športne površine in 

do severne obvoznice in v tam name se veliko piše in dogovarja in pogovarja in tudi z lastnikom kmetijskih 

zemljišč z gospodom Strupijem in tako da se strinjamo in to bo uvrščeno v strategijo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Marko. Gremo naprej na Tomaža Ogrisa. Tomaž prosim.  

 

TOMAŽ OGRIS (svetnik) 

Hvala za besedo. Ja kar bi se, če bi se dotaknil financiranja bi se kar strinjal z vsem povedanim in mi smo le občina 

in če gledam še malo nižje kot krajevna skupnost in si večina otrok ali pa kar teh začetnikov začenja v teh lokalnih 

klubih, kjer se pač s članarino in s sponzorji omogoča program športa in ko pač te posamezniki ratajo boljši in ne 

vem pred bi reke perspektivnega naprej in grdo do vrhunskega športnika in kjer se popolnoma strinjam, da bi 

potem stiski tega v čim večji meri prevzela država in pa sedaj zelo zadovoljen sem tudi ko sem slišal Markota 

glede porabe žičnice za namen prevoza koles in za kakšno downhill progo in sedaj porast tega športa je po celem 

svetu in če se spomnite pred časom smo tudi in smo imeli ene od prvih v stoletju downhill proge iz Jošta in je 

bilo to tudi uradno tekmovanje. Sedaj to imajo bolj na Pohorju in kakšna je na Krvavcu in mi pa imamo edino 

tako progo, ki je mogoče malo bolj bi rekel urejena in je ta blubery hill za katerega skrbijo v klubu Kranj in tudi 

tam pač seveda na koncu zelo veliko otrok tam trenira in tudi vse se dogaja z plačevanjem treningov, oziroma s 

članarino in pa vsi skupni poziv tako te lokalno in pa take bolj recimo nične zadeve in na entuziazmu tistih, ki se 

jim s tem da ubadati in tako, da jaz upam, da bodo šle stvari v tej smeri in da se tudi tem entuziastom počasi 

lahko pomaga in pa da se jih potem najboljše, da v delo damo šport, kot pa karkoli drugega in to je to, kar sem 

res želel.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Tomažu. Gremo naprej k Robertu.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Zdravo. Evo se slišimo, smo v redu. Jaz se bom pridružil in to je pri nas Jani. Pri meni doma pa drugi in tu so sveže 

in tako, da mislim, da tisti, ki govorijo kot občani o športu v Kranju so predvsem mali kritični ali pa grdo govorili 

in se jih je spet kar nekaj krožilo in tako da se je besedila in tisto, kar je pa res je pa to, kar se tiče marigov in so 

začeli ukrepati, ker tudi mi imamo osebno komisijo in, ki jo je spodbudil župan in z njo opravljamo, oziroma smo 

se pogovarjali in dogovarjali on oblikujemo vse možne variante in tudi točka ta, ki pride danes je to kako 

strategijo, Kranju prijazno mesto za ljudi s posebnimi potrebami in to je samo mogoče malo razočaran in kateri 

ne berejo čist vsega gradiva, kar bo danes razpravljali, ampak ni treba. No mogoče imam pa tisti, ki smo zelo 

dogovorni na tem delati, ampak nič se sekirati. Smi skrbimo za ljudi tudi s posebnimi potrebami. Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  
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Okej gremo naprej na Ireno Dolenc prosim.   

 

IRENA DOLENC (svetnica) 

Še enkrat lepo pozdravljeni. Jaz vsako leto zelo z veseljem preberem letni program športa in lahko rečem, da 

opažam, da je vsako leto letni program športa bogatejši in pokriva tako več športnih disciplin kot vse bolj skrbi 

za vse različne skupine. Prebrala sem natančno torej ta letni program športa za leto 2021 in na drugi strani sta 

točki tri in šest in imam nekaj vprašanj v zvezi s tema dvema točkama. Za točko tri bi vprašala ali je Triglav sklad, 

oziroma fundacija za napredek športa že ustanovljena in kdo jo, oziroma bo vodil to fundacijo in ali je kakšen 

interes s strani gospodarskih subjektov po donacijah ali je to samo neka pobožna želja v zvezi s tretjo točko in 

potem pa še za točko šest in ali je že kakšna idejna zasnova kje in kako velik in kako naj bi delovali športni 

imperativni in kurativni center gorenjske in to je diagnostika v športu in naj bi bi bil to pod okriljem zdravstvenega 

doma Kranj, oziroma OZD in ali bi to pomenilo kakšne finančne posledice za proračun mestne občine Kranj. To 

bi bila vprašanja, ob enem bi pa rekla, da sem podpornik tako kakovostnega športa, kot tudi vrhunskega in moja 

želja je, da bi bil vsak lahko vključen v tisto športno disciplino, ki pač njemu odgovarja in pa, ki tudi mogoče 

odgovarja njegovi starosti in sposobnosti in prav, da je daje mestna občina Kranj omogoča pogoje in da sofinacira 

ta šport in ob enem bi pa morali se zavedati, da brez vrhunskih športnikov Kranj ne bo nikoli postal mesto šorta 

in ne moram oračunati, da se bo danes odločila država, da bo vse perspektivne in vrhunske športnike začela 

podpirati in kajti tudi država špara na vseh možnih koncih in naši kranjski športniki so ambasadorji športa in 

mesto Kranj ponesejo v druge občine Slovenije in v druge države po svetu. Trenirajo šestkrat tedensko in tudi po 

dvakrat na dan in zelo veliko starševske podpore rabijo, finančne in časovne zaradi voženj in vsega in oprema 

stane. Več časa kot trenirajo boljši kot so in bolj draga ja oprema in menim, da tudi minimalna štipendija in tako 

kot je recimo že Lea Vidovec omenila in pomeni neko spodbudo tem perspektivnim in vrhunskim športnikom in 

da jim tudi mesto Kranj daje neko priznanje za ta njihov trud in da ceni njihove žrtve in uspehe. A ne to pomeni, 

da ja bi v bistvu rekla, da moramo podpirati kakovosten šport in pa moramo podpirati tudi perspektivni in 

vrhunski športnike in vse. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Irena. Marko. Se slišimo. Milena, a lahko Markotu mikrofon.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Evo sem priključen. Ja hvala za pohvalno gospa Dolenc. Res se trudimo, da je lep porast športa vsako leto 

bogatejši, ampak bogatejše je tudi na račun vseh vpletenih. Namreč program športa ni samo naš, od občinske 

uprave in niti samo vaš od mestnih svetnikov in je zelo močno od zavoda za šport in športne zveze in vseh društev 

in klubov in tudi šol in namreč tukaj smo vpleteni vsi in vsak svoj delež opravljamo maksimalno, kar smo sposobni 

in nikakor ni realiziran v celoti in se pa trudimo, da vsaka vsebina dobi delček svojega in tudi omenili ste vrhunski 

šport in ja povem iz prakse, kjer ni bilo potrebno praktično nobenega evra in sicer Tjaša Ristič je karateistka in 

kandidatka za olimpijske igre. Samo dobra beseda za direktorja zavoda za šport in pa predstavnike judo kluba in 

pa je bila dovolj, da Tjaša Ristič trenira na katamijih od judo kluba in Kranj je po eni strani velik in po drugi strani 

pa tako simpatično majhen, da se med sabo poznamo in si lahko tudi v takih priložnostih pomagamo. In isto velja 

tudi za Triglav in namreč, ker je teh klubov na razpisu prijavljenih vsako leto okoli petdeset in vsi te predstavniki 

trkajo na ista vrata in k istim podjetjem in gospodarstveniki in ja je želja s strani in gospodarstva, da se formira 

en skupen TRR, kjer se bodo sredstva zbirala in sistem razdeljevanje je že narejen in tudi predlog komisije in notri 

bodo seveda predstavniki občine in zavoda za šport in pa vsak predstavnik kluba, ki bo v tem polu sodeloval in 

seveda ne bodo vrata zaprta za nikogar in niti za tiste klube, ki danes še niso bili sopodpisniki pisma o nameri in 

bi si ta pristop zaslužili in govorimo o večjih klubih kot so karateisti in planinsko društvo in imamo košarkarska 

kluba in nogometne in podobno in do teh sredstev bi bili praktično lahko upravičeni vsi tisti, ki bi k temu tudi 

prispevali in iskali smo formalno obliko tega društva, oziroma ne društva, ampak fundacije in ne sklada in povsod 

naletimo na ovire in tako, da je zadnja rešitev, da se oblikuje zveza društev in občina bo odigrala vsaj 

koordinacijsko vlogo. Sam sem se tudi izpostavil glede nato, da izpeljujem vsakoletni javni razpis in mi je društva 
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zaupajo in da bi tudi tukaj sodeloval aktivno in trenutno smo na tem in na tej točki in narejena je bila tudi že 

simulacija in razdeljeni, razdelitev takih sredstev seveda z možnostjo tudi, da tisti velik vplačnik tudi preferira 

določeno panogo ali pa klub in tako, da tudi to je narejeno in sedaj bomo to dokazovali, če se strinjajo s to našo 

koordinacijsko vejo in pa predlagali rešitve in še zadnjo vprašanje oziroma odgovor, glede idejne zasnove in glede 

medicinskega centra in več je rešitev in sicer ena je, da se že v sklopu ko pride do olimpijskega bazena o tem je 

razpravljalo in se še razpravlja in namreč direktor Fartek je v tem že opravil nekaj razgovorov in po drugi strani 

se načrtujejo večje investicije kot je  večnamenska dvorana z plezališčem. Tam bo dovolj prostora ali celo na 

Brdu, kjer se planira nacionalni športni center s strani panožnih zvez in Kranj z vso to športno ponudbo in uspehi 

bi tak center nujno potreboval en centralen in v to smer tudi nekaj program športa govori in tako da se bo ja 

naredila idejna zasnova in predlagala optimalna rešitev.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Marko. Gremo naprej. Barbara Gunčar prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (svetnica) 

Hval za besedo. Sedaj veliko je strokovne debate in veliko zanosa bi rekla in jaz imam pa enih par vprašanj. 

Zanima me ali lahko Šenčurjani tudi prihajajo na naše stadione in naše prireditve in so ravno tako bi rekla 

enakovredni ostalim našim krajanom, oziroma občanom občine Kranj. To namreč zato sprašujem, ker vlagamo 

kar precej denarja v ta razvoj športa in se mi zdi res dober in vse vaše razprave zelo podpiram in vendar bi sedaj 

to vprašanje postavila vam. Ali smo recimo na Nakrčani, Kranjčani in pa Šenčurjani ali Cerkljani med seboj 

enakovredni med tem kako koristno recimo stadion pa recimo klube in tako naprej.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara. Marko prosim.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Ja hvala gospa Gunčar. Res je prav besede zanos in športnik in praktično cel dan še Kranjec ima tudi zelo fer do 

naših sosednjih občin in namreč seveda Šenčurjani in Cerkljani so praktično vsi enakovredni v naši športnih 

objektiv in to je tema že kar nekaj časa in pa ne govorimo samo o športnih objektih, ampak lahko omenim isto 

zgodbo z gledališčem in z bolnico in podobnimi objekti ali pa inštitucijami in tako, da bi lahko bila debata širša in 

smo pa v verjetnem programu športnikov in tudi, da se formira različna možnost urada za šport  in iz tega vidika, 

da se vidijo prihodi tudi iz sosednjih občin in na naše športne objekte in pa ne samo kot uporabniki in uporabnice 

recimo ledeno dvorano ali pa na bazen, ampak tudi seveda Peter Prevc ni Kranjčan in še marsikdo, ki je Kranj 

ponesel po svetu in ni rojen v Kranju, ampak trenira  kranjskem društvu in uporablja kranjske objekte in občina 

Kranj ga tudi sofinancira in mogoče tudi za štipendijo in tako da po tej plati je debata na mestu in sigurno je pa 

bilo pa prav, da se sosednje občine v podporo teh svojih krajanov priključijo tudi finančno.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej. Hvala Marko. Še Zoran Stevanović, Zoran prosim. Milena a lahko Zorana prosim.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ  (svetnik) 

V prvi vrsti bi rad pohvalil program. Dober je in vezan tudi na odlog, ki smo se ga mi trudili dopolniti s 

kategorizacijo določenih športov in še enkrat pohvale. Všeč mi je tudi ta zadeva, da ni vezan na leto 2022 kot je 

bilo v statu mišljeno, ampak na naslednje leto in tak, da se lahko potem tudi pogovarjamo drugih zadevah, kakor 

se pogovarjamo. Bi pa dal en jasen nasvet gospodu Nograšku in petkrat se je do sedaj javil in vsakič neka 

negativna čustva izraza. Enkrat je bil sprovociran in enkrat je bil razburjen in enkrat je bil jezen in nekajkrat 

razočaran. Ja saj se držimo. Ob enem drži, da ne mara športa pa bi mu svetoval, da se mogoče s tem začne 

ukvarjati. Namreč ugodno vpliva in na razpoloženje in na zdravje in tako da škodilo mu ne bo.  
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JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Zoran prosim, če to posebej. Repliko ima Barbara. Prosim Barbara.  

 

BARBARA GUNČAR (svetnica) 

No moram reči, da sem se kar nasmejala sedaj ko bi rekla, da lahko je dobro in ko je in pa sem in sedaj bom 

vprašala in sedaj vemo in kdo financira jo in občine in to seveda in na podoben način je seveda kazalo in naredi 

se razpravo in hočejo in na prihodnjih sedja in če ne drugače in pa pri rebalansu na temo gospodarstva. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara. Marko.  

 

MARKO TREBEC (strokovni sodelavec Urada za družbene dejavnosti)  

Ja na temo gospodarstva ne bom moral odgovoriti in nimam teh podatkov. Glede sofinanciranja okoliških pa 

imajo vsaka občina svoje odloke in svoje lepe programe športa in tako kot smo mi glede tega rigorozni in verjetno 

sofinancirajo samo programe na območju lastne občine in ne pa tudi v drugih klubih in se pa lahko pozanimam 

in s tem podatkom postrežem ob naslednji priložnosti.   

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej. Hvala Marko. Drugih razprav ne vidim. Roko je tukaj dvignila Irena Dolenc. Al ali je ta roka.  

 

IRENA DOLENC (svetnica) 

Ni sedaj nobena razprava in replika, ampak samo opravičujem se Lei Zupan, ker ko sem izgovorila besede sem 

se spomnila, da sam napačen priimek uporabila. Tako, da se ji samo opravičujem. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa. Pa isto opravičilo prej Tanji Hrovat, ki mislim, da jo je nekdo kot Tajo poimenoval. Sedaj vidim, da ni 

več nobenega razprave in tako, da bi to zaprl in prosim Milena, če gremo v preverjanje prisotnosti. Pet, štiri, tri, 

dva, ena. Hvala gremo v glasovanje. Milena prosim za glasovanje. Evo ga. Pet, štiri, tri, dva, ena. Zaključujem 

glasovanje. Zadeva je sprejeta. Prosim, če se še Boštjan oglasi. Tukaj je še pa gremo na šesto  točko in sicer 

soglasje za sodelovanje v objektu občina po meri invalidov in to reševati Tanja Hrovat in vodi zaradi dejavnosti 

in tako in naprej in se in Tanja prosim za debato.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Še enkrat lep pozdrav v mojem imenu. Torej res je in predlagamo, da se mestna občina Kranj vključi projekt 

občina po meri invalidov in kot je to storila že številne mestne občine, oziroma druge občine po Sloveniji. Gre za 

projekt, oziroma za pridobitev listine in za katere podlago sprejel upravni odbor zveze delavnih invalidov 

Slovenije. Gre zato, da bi v maksimalni možni meri prilagodile občine življenju, oziroma ga naredile, da rečem 

čim bolj enakega ostalim, tako z odpravo arhitekturnih ovir, kot z vključevanjem v vsakdanje življenje in tudi na 

mestni občini Kranj smo s temi aktivnostmi že začeli in sicer je župan že deloval komisijo za osebe z posebnimi 

potrebami, ki aktivno deluje že približno leto in pol in z namenom, da bi se vključili v ta projekt v občino po meri 

invalidov moramo pa narediti še kaj veš in sicer poleg soglasja, ki ga potrebujemo s strani mestnega sveta in ga 

potem naprej podeli župan in moramo narediti tudi lokacijski načrt in tako kot je navedeno v gradivu in pa samo 

analizo položaja invalidov in v nadaljevanju pa potem še izvedbo okrogle mize. Vsako leto se izvede v novembru 

javni razpis občine, oziroma ne občine. Narobe sem rekla. Medobčinsko društvo invalidov kandidirajo in z 

namenom, da bi tudi mi prihodnje leto pri tem sodelovali in predlagamo, da mestni svet temu poda soglasje in 

toliko od doma. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala lepa Tanja. Sem član komisije in sedaj še ena razpravo prosim za razpravo in sedaj Saša Kristan prosim. Ja.  
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SAŠA KRISTAN (svetnica) 

A se slišimo. Hvala za besedo.  Sedaj tukaj bi jaz imela dva vprašanja. V četrti točki gradiva piše pod finančne in 

druge posledice, da je občina Kranj želi, da bi izvajala aktivnosti, ki pomeni izboljšanje v prid življenja invalidov 

in smo z enim zagotavljanjem proračunov možni v občini seveda v tisto evrov in mene zanima v Frelihu loči in se 

zelo kaže in ko greš naprej in sedaj dogovor in pa mnenja občina in občine do tisoč evrov. In sedaj mene zanima 

zakaj so pravi in se uporablja ta sredstva in zakaj.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Saša. Gremo sedaj naprej. Tanja. Ja  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja za milijon približno tristo tisoč kje so ta sredstva in v letu 2020 v stavbi cirka pet tisoč evrov in potem za evro 

ključ je bilo šesto evrov in potem je bila oprema za nov park petsto evrov in potem itak cele oznake za slepe na 

osmih lokacijah je bilo dva tisoč sedemsto evrov. Financirali smo javna dela za cirka devetinpetdeset in z akcijo 

v višini cirka petinpetdeset tisoč evrov. Za devetdeset tisoč evrov in potem za družinskega pomočnika cirka sto 

ena trideset tisoč evrov. Potem cirka deset tisoč evrov in potem pa v osnovni šoli Helena deset tisoč evrov. Za 

sofinanciranje otrok s posebnimi potrebami je bila za sofinanciranje en evro in za financiranje oseb s prevozom 

in posebnimi potrebami in cirka približno tristo evrov na leto in  drugo bo postavil za petdeset tisoč evrov za 

otroke rezervirana sredstva za en evro nakup pa za pripraviti v mestni občini Kranj, ki mora biti predloga tej in 

poleg tega pa imamo tukaj rezervirano še sredstva za morebitne priprave in pa ekipa in pa tipa evropske unije.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Tanja. Gremo naprej. Robert prosim. Ali pa dajmo najprej besedo Saši, ker je bila replika. Prosim Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Ja sedaj jaz bi imela tisto razpravo kar okoli štirikrat ko smo in je bila razdeljena na finance, ampak v teh področjih 

se pozna izboljšani kvaliteti za življenje in potem po eni strani in imamo še in enkrat in praksa je bila dobra in me 

zanima in zakaj. Hvala.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja na katerih področjih se pozna izboljšanje in imamo odprtih področjih in v vsakdanjem življenju, če se pločnike 

sanira pa, če se prilagodi različna objekte in v življenju se pozna. Moramo pa to še nadgrajevati in ker gre za večja 

sredstva in nek in sedaj pa še drugo vprašanje in pa je bilo pa. Drugo vprašanje še enkrat.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Saša še enkrat Saša vprašanje in Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (svetnica) 

Hvala. Drugo vprašanje je pa bilo ali bi bila in kako in.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Financiranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva, kjer se prijavljajo te invalidske organizacije in 

ko bo vidni COVID med občinsko družbo invalidov in društvo vojnih invalidov, Sonček, Sožitje, invalid in pač so 

dobili toliko sredstev, cirka petinpetdeset tisoč v lanskem letu. Po svojih možnostih.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala gremo naprej Robert. Evo imaš besedo.  
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ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Hvala vsem in so zelo na podlagi županov in sedaj rodbine in mislim ideje že za prima invalide in vse 

je to polno stvari in veliko spodbujanja in magisterij in se ukvarjajo in tokrat je vlada in invalidov s posebnimi 

potrebami in se odločijo, da malo tako izražam in preverjamo koliko je svetnikov in ker se vsak mesec 

pogovarjamo in koliko je sedaj in koliko sedaj naredijo in potem lahko naredijo in potem razbremeni in pride za 

volitve in za mene to ni pomembno. To je to. Hvala lepa. Delamo. Seveda smo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej gremo naprej. Igor sedaj.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Sedaj čisto tako nič in malo je začudilo, ker Nograšek kolega je rekel, da je to dela volontersko in čisto tako me 

samo zanima kaj sedaj razumem ali on to dela kot podžupan tako priključimo in če to lahko pojasnimo. Ja a se 

me sliši. Ali se me sedaj sliši. Ali se me vidi. Se pravi, če se sliši in pridemo in kako pomagamo in hkrati je pa medij 

od občine, ki pa to dela kot podžupan in ali je to nekaj izven občine in tako da lahko vemo kako pomagamo in to 

je en del vprašanja da govorimo o programu športa. Jaz sem sicer nekaj stvari, ki jih je Maja odgovori in ali je bil 

to projekt, ki se izven programa športa pomaga pač ljudem s posebnimi potrebami.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Mogoče je sedaj tukaj mišljeno na ta način, ker mi dela in nekaj so v tej komisij za posebne potrebe so pa 

prostovoljno. In na to ni njim pomagajo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej. Upam, da ste opravili večerje, pijače, WC, kar ste mogli. Nadaljujemo s sejo. Gremo na sedmo točko in 

sicer to je sprememba odloka zavoda za turizem. Poročevalka je predlagateljica točke svetnica Barbara Gunčar. 

Barbara se slišimo.  

 

BARBARA GUNČAR (svetnica, predlagateljica točke) 

Evo a se slišimo. Hvala lepa za besedo. Hvala tudi svetnikom, da so podprli to točko, da o tem razpravljamo in 

moja prvobitna želja je, da o tem razpravljamo in da skupaj najdemo rešitev. Jaz sem svoje predloge predstavila 

in torej izhodišče je, da smo to na to temo pravzaprav v teh dveh letih razpravljali oziroma razpravljamo sedaj že 

tretjič in da se po mojem mnenju in po mojem marsikoga predvsem gospodarskih subjektov v mestu in zadeva 

poslabšuje. Torej, če izhajam iz tega, da v času epidemije COVID-19 se ta potreba po delovanju zavoda, da se 

prilagodi delovanju gospodarskih subjektov in bi se morala tudi na podlagi tega bi se morala revetrinirait tudi 

vloga zavoda za otvoritev. Zavod bi moral pridobivati sam čim več sredstev pa žal to počne predvsem pod 

konkurenčnimi projekti in ki jih že drugi počnejo in tako na nek način ustvarja tiste dneve ko je največ dela in 

kadar so obremenitve ustvarja pravzaprav konkurenčno dejavnost tistim, ki edini še vztrajajo v mestu in bi takrat 

lahko mogoče od več zaslužili in na ta način bi rekla, da je zavod za turizem pravzaprav zgrešil svoje poslanstvo 

in kasneje bom še prebrala kaj pravzaprav sploh piše v odloku. Jaz sem sama že večkrat želela tudi še pri 

prejšnjem direktorju pa se sedaj ta zadeva ni nič izboljšala in da bi mi dobili kakšne konkretne podatke in m danes 

govorimo o big data. Mi danes govorimo  cele kupu enih analiz in tako naprej in me na zavodu za turizem nimamo 

nobenih podatkov in če jih pa imamo bi pa prosila ,da jih dobimo in oziroma mi smo na naši komisiji za pritožbe 

in pobude skušali te podatke dobiti in nam je uspelo dobiti samo tisto, kar sem nam jaz poslala in torej želeli smo 

pridobiti kakšno je bilo stanje lani ko še ni bilo tako kritično, kar se tiče tega COVID-a ko se je pravzaprav situacija 

že mogoče malo nakazovala, ampak na to se pravzaprav še nihče ni pripravljal in bi radi vedeli. Jaz bi rada vedela 

kakšno je bilo stanje nočitev lani po določenih profilih gostov in kakšna je bila poraba na nočitev, ker je zelo 

pomembno in ves čas smo govorili, da nočemo imeti Korejcev, ker premalo porabijo in mene zanima kakšni so 

drugi profili in koliko mi porabimo in to ni prvi, da rečem in jaz sem to že prejšnjič ko smo govorili o zavodu za 

turizem že vedeli. Število ključnih, vključenih turističnih društev v to kar počne zavod, ker zavod za turizem nisem 
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zadela dobro in da dela odločni prireditve, ampak vedno se je treba vprašati za koga so te prireditve in kaj so 

pravzaprav te odlične prireditve in meni se zdi izjemno pomembno, da ustvarja program z deležniki, ki delajo 

turistične prireditve iz Kranja in to so tudi turistična društva in marsikdo mi je skušal naprtati ,da delam tokrat in 

tole točko predvsem za gostince in kot ste videli ostalih gradiv, oziroma ostalih mojih točk to ni res in število in 

želim vedeti koliko je bilo vključenih turističnih prireditev iskrenih skupnosti. Oni so tudi in recimo tudi Golnik in 

tudi oni delajo določene prireditve pa ne vem ali so kdaj vključeni v te programe in saj jaz ne vem, da bi bili in 

včasih še v prejšnjem mandatu se spomnim, da so bile to tudi dan krajevne skupnosti in prej tega nisem videla, 

da bi bilo. Potem je treba in bi rada vedela recimo koliko je vključena in koliko so vključeni elementi kulturne 

dediščine in zakaj zavod za turizem ne porabi ostale prireditve in da jih vključi v svoje dejavnosti. Število novih 

zaposlenih v gospodarstvu in ali raste ali to pada in sedaj ali je to v času COVID-a in število povezav z muzejem 

gledališčem, umetniki in športniki in število izobraževanj in ker na koncu koncev se mi zdi, da je ključna kakovost 

zavoda za turizem je tudi izobraževanje. Ker so mi namreč odgovorili v tem dogovoru na komisiji za pobudo in 

pripravljanje, da oni ne dobijo ponudnikov, ki bi dobre ekološke prireditve delali in ja ne morajo jih, če jih ne 

vzgajajo in torej in potem želim vedeti na podlagi tega, oziroma na podlagi te diskusije je bi predlagala te 

naslednje sklepe in sicer, da se zavod za turizem preneha ukvarjati s konkurenčnimi dejavnostmi in tistimi, ki 

gospodarskim subjektom delajo pravzaprav najbolj ostro konkurenco in naj delajo prireditev, oziroma naj se 

ukvarjajo z oglaševanjem in naj pridobijo ne vem projekte, ki bi lahko pripeljali recimo visoko tehnološke 

predstavnike za promocijo in karkoli in oddajo določene lokale v ta namen in ne pa konkurenčne tiste, ki komaj 

preživijo. Potem sklep številka dve, ki ga predlagam in da se ne iz zavoda in turizem izločijo prireditve in v prejšnji 

strategiji, ki je še danes bom rekel dva tisoč dvajset velja in je pisalo, da naj se prireditve izločijo in meni ko sem 

bila še v svetu zavoda pač to ni uspelo in danes spet dajem to pobudo in bom rekla, da če preberem iz odloka in 

poslanstvu kakšno je osnovno poslanstvo zavoda in je celostno opravljanje s turistično destinacijo Kranj. Zavod 

spremlja, analizira, raziskuje turistične destinacij in načrtuje strateške aktivnosti in razvoja in promocije in izvaja 

razvoja turistične ponudbe, promovira ponudbo, izvaja dejavnosti turistično informacijskega centra in trgovine 

s spominki in receptivne dotične agencije. Izvaja zavod aktivnosti povezovanja in izpostavljanja deležnikov v 

Kranju in vse to kar sem povedala in vse to naj dela, ampak vse drugo dela in samo to ne. Med drugim ena od 

točk je tudi načrtuje in organizira in soorganizira in zato bi jaz dala ven organizira in lahko pa naredimo 

soorganizira , oziroma koordinira vse ostale in to oglašuje, izobražuje, da bodo te prireditve, ki jih recimo delajo 

v določenih krajevnih skupnostih predvsem volontersko naj jih naredijo na nekem višjem nivoju. Torej je ta sklep, 

ki sem ga že imenovala malo obrazložiti. In potem naslednji step, da se pripravi nov odlog in, ki bo smiselno 

vključeval te predlagane spremembe in svet zavoda in se imenuje predstavnike okoliški krajevnih skupnosti in to 

predvsem mislim iz severa Kranja in juga Kranja in predstavnika mesta, ki se ukvarja z gostinsko turistično 

dejavnostjo in predstavnika prenočitvenih obratov in predstavnika turističnih društev in predstavnika turističnih 

kmetij in potem na koncu v roku dveh mesecev se pripravi nova strategija razvoja turizma v mestni občini Kranj 

in MOK naj pripravi javno razpravo po krajevnih skupnostih, obrtni gospodarski zbornici, turistični in drugih 

društvih in pri drugih deležnikih. To je pač kratka moja predstavitev in bi pa še povedala kaj so mi pa napisali na 

tej naš komisiji za pobude in pritožbe in kjer smo pač to zadevo malo bolj intenzivno obravnavali in o tem je že 

govoril Robert. Torej mi smo dobili od zavoda za turizem odgovor, da so pač oni v času te epidemije, ki je 

pravzaprav najbolj prizadela turistično gostinsko dejavnost in seveda tudi predvsem deležnike v centru Kranja, 

ki že tako zelo težko živijo in so mi potem odgovorili in da so oni pripravili turistične pakete. Namreč naša komisija 

je dala tudi že pobudo naj pripravijo turistične pakete in da se bodo ljudje lahko z voucherji odločali tudi za 

kakšne prenočitve v Kranju in mogoče obiskali določene kulturne zanimivosti v Kranju in kakšen  dvodnevni paket 

bi si lahko s tem privoščili. Oni so to napisali in da so pobudo poslali naokrog in da so dogovorili z Brdom za 

brezplačni vstop in vendar konkretno koliko je bilo tega narejenega nismo dobili odgovora in koliko promocijskih 

aktivnosti na to temo so naredil in samo, da so dali spodbudo in jaz sem seveda tudi vprašala posamezne 

ponudnike turističnih nastanitev in so mi povedali nekateri, da so res nekaj po mailu dobili in nekateri pa da nič 

niso z njimi govorili. Potem je dobila komisija za pobude tudi odgovor in kako se je s pridobivanjem prihodkov in 

v tem starem mestnem jedru in pač oni pridobivajo neke določene prihodke in so napisali, da se in da delajo 

številne razpise in vabijo k sodelovanju predvsem na področju ponudbe pijače  in hrane. Konkretno se na razpise 
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prijavi malokdo iz mestnega jedra in v zadnjem pa se žal zgolj zunanji izvajalci prijavljajo na razpise. Lepo vsa 

prosim jaz vas vprašam, če bi imeli svoj lokal v centru mesta ali bi se vi prijavili na razpis. Če imate lokal in če 

plačujete vse te ne vem prispevke ali bi se vi prijavljali na razpis, da bi še plačevali ali pa delali  drugje svoje 

dejavnosti, če jo že tam imate. Saj zato ste tam ostali in zato pravzaprav niso dali še tega Albancem v najem. Ker 

najbolj enostavno bi bilo sedaj, da oni dajo Albancem in pridejo samo takrat ko je kakšna prireditev in imajo 

takrat štant in se najboljše na bi rekla na najbolj pameten način preživijo. In tukaj seveda govorijo o nekih 

prireditvah na kar petek in da za TKK dobijo prihodke le na osnovi oddaja prostor in stojnic v upravo, ki jih oddaja 

tudi po zelo konkurenčni in tudi zakon za konkurenčno dejavnost in pa še kdaj. Torej potem so dali še naslednji 

odgovor. Glede sodelovanja in da pripravljajo odlične prireditve in ki jih uporabljajo obiskovalci od blizu in od 

daleč in da naredijo cirka osem, petdeset dogodkov v lastni organizaciji in da imajo ogromno strokovnega znanja 

pri tej dejavnosti. Jaz bom rekla o tem kakšne so odlične prireditve in se mi zdi, da je treba najprej nam vsem 

naliti čistega vina. Ali je to najprej Đodđe Balašević ali je to vključevanje političnih društev. Jaz mislim, da se je 

tukaj zelo, zelo jasno treba povedati kaj so kvalitetne turistične prireditve. To ni dogodek, kjer ti čez mesto ne 

moraš iti in dejansko ne moraš priti do šanka in temveč je to dogodek in to so dogodki, kjer vsak dan nekaj je in 

se ljudje vsak dan imajo za kaj skozi Kranj sprehoditi. Pa da ne bom jaz samo kaj govorila. Jaz bi prosila vas za 

diskusijo in da skupaj pripravimo neke sklepe, ker se mi zdi, da bomo skupaj najdi rešitev in da bo ta COVID bolj 

in da jo bomo lažje preživeli in predvsem, da jo bodo lažje preživeli turistični in ostali gospodarski subjekti v 

Kranju, v mestu Kranj in tudi izven Kranja. Saj tudi izven Kranja imamo razne turistične subjekte, ki težko živijo. 

Toliko sedaj na kratko za mojo diskusijo. Res bi bila vesela, da skupaj najdemo enih par sklepov, ki bi bili lahko 

koristni zato, da se lažje preživi tole obdobje in namreč milijon dvesto, ki jih dobi zavod za turizem in to je res 

veliko denarja in toliko za sedaj in hvala za enkrat.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara za ta pojasnila. Prvo kot prvo bi rad izpostavil, da komisija za pritožbe nima teh pristojnosti da 

zahteva te zadeve in pač je točno specializirano kaj ima ta komisija in predlagam za take za v nadalje v te zadeve, 

ki bi jih rada dobila in da je svetniško vprašanje in pojdi na sejo komisije za turizem in ali pa na sejo sveta zavoda 

in vse te zadeve so javne in te pač noben ne mora ustaviti in če želiš tam sodelovati in edina omejitev, ki jo imaš 

je da ne glasuješ. Debate se pa definitivno lahko vključuješ. Prosim ne strašiti z Albanci in ker je to pač nesmotrno 

in  te predlogi, ki so narejeni je že župan prej na začetku prebral mnenje pravne službe in večino teh sklepov je 

neskladno z zakonodajo in predvsem v tem, da privilegira ene in omejuje konkurenco, ampak definitivno 

jemljemo tvojo pobudo pozitivno in v smislu to, da želiš dobro in si želimo to da se pač na tem začne delati. Jaz 

predlagam, da se dobiš z člani sveta zavoda in ko imenovan direktor novi in ti, da se dogovorite glede programa 

in se pravi program turizma, ki se pripravlja za naslednjo obdobje in da se vključi pozitivne in sprejete predloge 

za ta program in pa zavezujemo se seveda, da bo tako kot si predlagala, da se ta program turizma javno 

obravnava na vseh teh inštitucijah kot si predlagala. Prav tako predlagam, da se naredi pač neka nova komisija 

znotraj zavoda za prireditve in z vsemi deležniki ki si jih tukaj naštela in se pač da vse te pobude, ki bi jih oni imeli 

v ta program. Toliko je na kratko z moje strani. Mislim pa, da se nam je priključil še Marko Hočevar. Ne Marko 

Hočevar, se opravičujem, Marko Čehovin, ki bo dal še par pojasnil s strani mestne občine. Milena a je Marko.  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Ja Marko je z nami.  

 

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

Ja se slišimo. Okej pozdravljeni vsi. Ja mi smo pripravili odgovor tudi na pobudo mestne svetnice za to točko. 

Mislim, da ste ga vsi dobili in da ga ni treba posebej še enkrat brati. Mogoče bi samo izpostavil to, kar je najbolj 

pomembno bilo na mestni občini Kranj in smo pričeli z pripravi nove strategije razvoja turizma 2021/2026. Kot 

verjetno veste se v tem letu izteka in ravno ta konec tega tedna končujemo evidenčni postopek. Tako da bomo 

izbrali kandidata, oziroma izvajalca in izpostavil bi tudi, da COVID kriza in sprememba realnosti, ki jo ta COVID 

kriza prinaša na področju turizma je bila eden od zahtevkov že na samem javnem zbiranju ponudb in da morajo 
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to pripraviti in da to mora biti vtkano v samo strategijo, tako da glede tega bomo še posebej pozorni in zagotovo 

boste tudi mestni svetniki in strokovne komisije vključene v strategijo in na večjih navojih in lahko bi tudi še 

potem izpostavil. Sedaj glede samih podatkov in koliko jih je svetnica Gunčarjeva izpostavila in v letu 2019 imamo 

neko statistiko koliko je bilo nočitev in sicer sto enaindvajset tisoč tristo sedeminšestdeset je bilo nočitev v 

mestni občini Kranj, ampak na žalost je štirideset, do petdeset procentov teh nočitev gosto iz Južne Koreje, ki ne 

izkoriščajo turističnih produktov in tukaj je naša naloga vseh, da to probamo spremeniti in sedaj te hoteli so 

seveda zelo na udaru v sami krizi in sedaj jaz mislim, da ta širša debata in saj to smo tudi izpostavili oziroma je 

župan izpostavil v dopisu ko ste ga dobili na mizo in da je ta debata bila še preuranjena in bi tudi pozval, da 

mogoče samo nujne stvari predebatiramo in da mogoče ene širšo debato potem v okviru tudi strategije, 

strategije turizma mestne občine Kranj in razvoja turizma mestne občine Kranj, da več in da več še v okviru tiste 

seje spregovorimo. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara je javila se strinjaš s to potjo ali bi še naprej razpravljala prosim Barbara.  

 

BARBARA GUNČAR (svetnica) 

Ne moramo, ker nam ne omogočate teh možnosti. Jaz se s tem ne moram strinjati. Ali me slišite. Torej mi 

vsekakor mislimo, da je situacija  sedja potrebno reševati in sedaj je COVID in sedaj ljudje nimajo mira in sedaj 

jim je treba omogočiti neke možnosti. Strategija in to bo kar dva meseca sigurno trajalo, da jo dobimo in bo pa 

hitro, če bomo v dveh mesecih dobili in jaz predlagam, da se tukajle sedaj o razpravah vključijo še ostali svetniki 

in ima gotovo kdo kakšne dobre predloge in zato prosim, če odpremo razpravo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Okej gremo naprej. Prosim Milena, če odpreš razpravo. Razprava. Evo Zoran. Se slišimo.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ  (svetnik) 

Ja hvala lepa za besedo. No jaz se tukaj z Barbaro strinjam predvsem v temu predlaganju sklepov, da je treba 

outsorsat prireditve. To je dejstvo in tudi položil bi na srce naj se držijo več ali manj tega sklepa, ker v tem sklepu 

ni popolnoma nič nezakonitega ali pa v nasprotju s pravili in kar tudi župan ne bo moral zadržati. Zakaj se strinjam 

v tej točki, ker izkušnje izražajo zelo slabo sliko, kar se tiče organizacij prireditev zavoda za turizem. Dejstvo je, 

da so prireditve vedno slabše obiskane in razen prireditve recimo ob Prešernovem dnevu in š to zaradi drugih 

okoliščin. Večina prireditev in tudi tistih, ki sicer imele tradicijo pa je popolnoma v ozadju in večinoma je mestno 

jedro prazno in turistične destinacije samevajo, da se pa trikrat na leto v mestno jedro za en kratek čas nekoliko 

napolni pa je občutno premalo. Zakaj pa je temu tako in predvsem zato, ker tisti, ki so na zavodu za turizem 

zaposleni v tem segmentu ne razumejo managementa prireditev in predvsem pa ne pomena prireditve enega 

turizma, ki bi ga moral zavod za turizem popolnoma obvladati. V prvi vrsti bi morale biti prireditve pozitivne za 

Kranj in to pomeni, da je prireditev atrakcija, da pomeni sposobnost prireditve, da namesto dogajanja privabi 

večje število udeležencev, ker se meri s številom ustvarjenih nočitev, podaljšano dobo bivanja in to imamo za 

posledico povečanje dohodkov tako na ravni destinacije in kot na ravni posamezne organizacije in ne vem 

povečano trošenje v namestitvenih, prehrambnih objektih in kaj ja zvem trgovinah in podobno. Ob enem 

prireditve omogočajo premagovanje negativnih vplivov sezonskosti. Prisotnost prireditev je pomembna 

predvsem v ne sezoni. Prireditve take so lahko animatorji in to pa pomeni s odpornost prireditve, da oživiš in 

omejenski utrip v kranjski občini, kar poveča zanimanje turistov zanjo in krepi pripadnost domačinov in posledice 

se ne vem izražajo v možnosti za povečanje ali pa ponoven obisk destinacije in ki je drugače gor sploh ne bi 

obiskal. V povečevanju ne vem publicitete Kranja in dobe bivanja in v povečanem trošenju na primer. Prireditev 

je lahko kreator ugleda kranjske občine in pomeni, da lahko dobro pripravijo prireditev z ustrezno vsebino 

pripomore k dvigu ugleda kranjske občine in je hkrati njen promotor. Ekonomske posledice sedaj so vidne 

predvsem v lažjem pridobivanju sponzorjev in pa donatorjev za prireditev in pa v povečanem povpraševanju v 

storitvah. Še posebej pa to velja zaradi dlje časa trajajoče se prireditve in take prireditve sol lahko tudi 
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usmerjevalci razvoja in pomenijo recimo možnost, da se zaradi organizacije bodoče večje prireditve začne vlagati 

sredstva v zavoj Kranja in to pomeni na eni strani vlaganje na splošno v turistično infrastrukturo in na drugi strani 

pa se povečajo zaposlitvene možnosti lokalnega prebivalstva in ekonomske posledice so tako predvsem 

dolgoročne narave in tega se zavod za turizem enostavno ne zna iti in zato je treba te prireditve v celoti outsorsat 

in v prvi vrsti, ker lahko občina naa razpisu izbere konkurenčnega in kvalitetnega izvajalca, ki bo to znal izprovesti 

in od katerega se to lahko zahteva. V drugi podvrsti pa bo tako podvajanje storitve za občino cenejše od vlaganja 

v zavod za ta name. Kot tretje pa se itak zmanjša nivo korupcije na minimum in se po vseh zasebnih z lastnim 

kapitalom na drugi popolne konkurence ravnal popolnoma drugače kot pa sedaj ravnajo zaposleni na zavodu za 

turizem, ker razpolagajo z uganite s čim, z davkoplačevalskim denarjem. In verjemi mi, da se podizvajalci na 

prireditvah izbirajo na zelo, zelo zanimiv način. Verjeno niti ni treba omenjati kaj to pomenu  za lokalno 

gospodarstvo in gostinstvo. Živimo v obdobju prostega trga in ta dejavnost pada na trg popolne konkurence in 

zato je prav, da ni v monopolu zavod za turizem in lista Zoran za Kranj bo gotovo ta predlog zagotovo podprla, 

kar se tiče outsorsanja prireditev in tukaj imam pa eno vprašanje za. Sam imamo mi predstavnike občine v svetu 

zavoda in predstavnika tudi Vidovičeva predlaga za predsednico sveta zavoda in takrat je govorila, da je za to 

funkcijo sposobna in kompetentna in bi jo sedaj samo to vprašal na kakšen način ona skozi sfero managementa 

prireditev želi spodbuditi ta prireditveni turizem in drugo vprašanje je pa da glede nato, da zavod za turizem v 

Ljubljani pridobiva sredstva sedemdeset procentov iz naslova tretje dejavnosti in ostalih trideset posto pa samo 

od MOL-a in kakšno razmerje pri nas v Kranju in na kakšen način mislim to razmerje spremeniti. Hvala lepa za 

besedo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala najprej se je prijavil Boštjan Trilar, ki sem ga prej že zgrešil. Prosim Boštjana Trilarja.  

 

BOŠTJAN TRILAR (svetnik) 

Lepa hvala za besedo. Jaz bi tukaj skušal delovati ne sedaj, da se o zadevi pogovarjamo in ne da kritiziramo in ne 

da sedaj iščemo en drugemu izgovore. Moje stališče je, da zavod za turizem in kulturo ne smemo pozabiti, da je 

v imenu tudi kultura in tudi v funkciji in že dolgo časa ne deluje dobro. Priznam, da tudi ne v mojem mandatu in 

v mojem mandatu sem jaz zavodu kar nekaj funkcij odvzel in jih prenesel na kabinet župana in ker enostavno 

drugače ni šlo in navezal bi se tukaj na razpravo in najprej to podpiram, da se o tem pogovarjamo in ne moramo 

stvari enostavno pod preprogo in ne moramo potem enega pa bomo sedaj turizma in spet ne vem koliko časa 

se podpira in predlog kolegice Gunčarjeve in da se o tem pogovarjamo in tukaj bi nadaljeval tisto, kar je kolega 

Stevanović začel. Kaj je sploh dodana vrednost turizma za Kranj in zakaj smo sploh ustanovili zavod in oziroma 

mogoče za koga smo ga ustanovili in kdo ob tega imel neko ekonomsko dodano vrednost ali pa kakršno koli 

drugo dodano vrednost in tukaj se je treba vprašati kako so tisti, ki od tega turizma živijo in ki so od njega odvisni.    

 

BARBARA GUNČAR (svetnica) 

Znajo pa zelo dobro prireditve delati recimo srbsko društvo. Tam bi se morali učiti. Od njih se pa lahko naučimo 

kako se dela prireditve. Takrat ni pa problem rakije prodajati po moji logiki in da se v roku drugi sklep v roku 

enega meseca mora biti predlaga in bom dala v postopek sprememba odloka zavoda za turizem, ki bo upoštevala 

spremenjeno sestavo sveta katerega sem omenila, glede na vsebinske spremembe in vključeni morajo biti 

predstavniki in z dela očine in predstavniki gostincev iz centra, predstavniki prenočitvenih obratov in turističnih 

društev in predstavniku turističnih kmetij in ta dva sklepa pa bi jaz predlagala, da se ga in da se danes sprejme, 

ker mi moramo tole COVID situacijo zrihtati takoj sedaj. Temu kar to počne in to pa po mojem ni dobro in pa ni 

bilo dobro prej, ampak je bilo pa boljše in toliko bi jaz zaključila s tem v tem trenutku in pa prosim, če ostale, da 

svoje mnenje povedo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara. Branko Grims ima proceduralno. Prosim Branko.  
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BRANKO GRIMS (svetnik) 

Še enkrat lep pozdrav. Glede na uro in glede na odločitve, ki so predlagane in pa glede nato, da tole poteka v 

vzdušju, ki je očitno obarvano z osebnimi zamerami in s pol preteklo zgodovino in nekaterih, ki so bili v veliki 

vlogi tam na zavodu in pa nič naredili takrat in imajo sedaj izredno veliko dobrih idej in to mene spominja na 

Šarca, ampak pustimo sedaj državno politiko ob strani. Jaz predlagam naslednji procesni sklep, da se danes takoj 

sedja glasuje, ker ima procesni sklep prednost in da se tale razprava prekine in da se nadaljuje potem ko bo na 

razpolago stališče uprave  pisno do samih predlogov, ki so danes tukaj dan in seveda strategija razvoja zavoda 

za naprej. To naj bi bilo v roku predvidoma meseca dni in potem seveda takoj na naslednjo prvo sejo uvrsti ko 

bodo vsi te materiali na razpolago in se opravi ena resna razprava, ker tole danes seveda je recimo temu 

predvsem nabijanje političnih točk in glede na situacijo v kateri žal smo in saj pravim veliko dobrih idej, ampak 

žal nekateri so imeli priliko in pa jim niso izkoristili takrat ko je bil čas in zato predlagam, da daste ta procesni 

sklep takoj na glasovanje. Hvala.   

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Branko. Milena ali to lahko naredimo?  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Seveda lahko naredimo in samo če jaz lahko popravim en sklep. Pet minut rabim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej prosim Milena za pripravo, v vmesnem času dajem na repliko najprej je prosil Robert.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja se slišimo. Ja jaz dve stvari je. Prvič pa bom nehal potem res, ker kajti ko gremo politične točke in lej s 

spoštovanjem do gospe Barbare Gunčar hvala lepa, ampak gospa Barbara Gunčar takrat ko smo se pogovarjali o 

Jenkovih nagradah vas ni bilo zraven, takrat ko smo se pogovarjali o obnovi doma Jenka v Bavčah vas ni bilo 

zraven. Takrat ko je bila in kolikokrat ste se zadnjič sprehodili po poti Jenkovega učitelja in vas ni bilo in neham 

in končamo. A prav. Kolegu Branku Grimsu pa res pravilno in dobra odločitev in se strinjam z njo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Replika je še Marko Čehovin. Marko.  

 

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

Ne jaz se odpovem glede na zadnji proceduralni predlog in bolje, da naslednjič. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Mateja Koprivec se je še javila pri repliki. Mateja prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Pozdravljeni. Evo tukaj sem se morala še jaz oglasiti glede nato, da se očitno ne razumemo. Sama razprava je v 

bistvu čisto na mestu in legitimna in je pa težava, da pač predlogi spremembe odloka niso pripravljeni v skladu s 

poslovniškimi določili in pa statutom, zato so pač nezakoniti in če v primeru, če bodo ti sklepi tako kot so 

oblikovani z izjemo sklepa številka pet izglasovani in še enkrat poudarjam, da bo župan moral te sklepe zadržati. 

Če grem pa sploh na vsak posamezen sklep in pojasniti in v čem pač ni sprejemljiv in bom šla kar po točkah. 

Sprejem predlaganega sklepa pod točko številka ena, ki bi zavodu prepovedoval upravljanje nekaterih tržnih 

dejavnosti in bi bil v nasprotju s splošnim aktom mestne občine Kranj in to je odlok o ustanovitvi zavoda za 

turizem in kulturo in kje v drugem in tretjem členu oziroma četrtem določa dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja 

in med temi dejavnostmi  štejejo tudi med drugim gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba 

programov in projektov za druge pravne in fizične oseben in fizična dejavnost. V kolikor bi mestni svet takšen 
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sklep sprejel bi bil tak sklep v nasprotju odlokom in zato bi župan v skladu s šestim odstavkom triintridesetega 

člena zakona o lokalni samoupravi bil dolžan njegovo izvajanje zadržati. Tudi v drugem delu tega predlaganega 

sklepa, ki zavodu nalaga pripravo letnega načrta pridobivanja prihodkov iz drugih dejavnosti in ki niso 

konkurenčne obstoječim in bi bil ta sklep v delu neizvršljiv za letni načrt pridobivanja prihodkov iz drugih 

dejavnosti in ki niti ne obstajajo in to ne glede na odločbe odloka kot tudi upoštevajoč ustanovno zakonodajo. 

Niti ni jasno katere so tiste dejavnosti, ki bi bile konkurenčne obstoječim, oziroma čigavim in tako da tukaj po 

mojem bi bilo treba pač malo premislite ali se o takih sklepih glasuje, oziroma če dajemo potem k temu 

predlaganem sklepu številka tri in ta sklep je po naši presoji vsebinsko nejasen in ni točno predeljeno katere 

ponudnike in na kakšen način naj se vključi v delovanje zavoda za turizem in kulturo in vsi so našteti kot pravne 

osebe in javne prava in ki so pri svojem delovanju zavezane k izvrševanju dejavnosti in ki so predeljene kot javni 

interes se posameznimi ustanovitvenimi akti. Izvedba prireditev, ki jih gospa Gunčar navaja pa temelji na 

različnih in predvsem po pravnih podlagah in zelo pavšalnih navedbah in zato po mojem ni niti izvedljivo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej hvala Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Mogoče samo še to no. Sklepom se mestnemu svetu ne mora nekako odrejati vsebina splošnega akta in, ki mora 

biti sprejeti v skladu s poslovniškimi določili mestnega sveta in predlagani sklep pa tudi v delu, ki bi v sestavo 

vključeval predstavnike krajevnih skupnosti in vprašljiv z vidika določb zavoda zakona o zavodih in pa zakona o 

uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ki oba določata, da svet zavoda predstavljajo predstavniki 

ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in pa predstavniki uporabnikov, oziroma zainteresirane javnosti.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Mateja smo razumeli, tako da. Hvala. Še dve repliki imam. Lea.  

 

LEA BIDOVEC (svetnica) 

Ja se slišimo. Na začetku bi se prvo zahvalila gospodu Grimsu za zdravi razum in da je edinega, ki je prepoznal 

mogoče situacijo za vsem skupaj. Tako da prvo hvala. Prva replika bi bila na gospoda Stevanovića in menim, da 

si in veš, da smo situacijo prevzeli, oziroma sem prevzela v slabem stanju in mislim, da smo z ostalimi člani tega 

zavoda pokazali, da smo to zavedo in pa funkcijo sprejeli resno. Naša, oziroma moja vizija je bila, da opozarjamo, 

da zavod ni banka in da želimo, da je zavod čim bolj agilen. Dejansko si štejem v neko čast Zoran, da polagaš 

neke upe vame, ampak mislim, da bi si moral kakšen statut prebrati, da bi vedel da kot predsednica sveta zavoda 

nimam take moči, da bi lahko povedala kako želim rešiti način glede prireditev Kranju in da so zato zadolženi 

drugi ljudje in da je moja funkcija čisto nekaj drugega. Se pa zavedam, da je outsourcing nekaj zelo pomembnega 

in tudi o tem smo se pogovarjali in bi dala tudi poudarek na to, da po mojem se vsi zavedate, da v začetku leta 

so se začeli neki pač pogovori o predhodnem direktorju in o tem smo se tudi pogovarjali in pač outsorsing ni tako 

enostavna stvar in treba je resnično razmisliti kaj bomo outsorsali in kaj ne bomo in še vedno pa določeni 

dogodki, ki so predstavljajo nas in pač naš zavod in mislim, da niso kar vse stvari, ki bi se outsorsale a ne. Ne vem 

mogoče. Pač hotela sem samo povedati, da outsorsing prireditev in pa prireditev ko prosiš za petdeset tisoč 

evrov za neko kranjsko klobaso pač a ne in je zelo razlika in kar je treba pač debatirati in ne samo danes tukaj. 

Barbara s tabo sploh ne bi začela, ker se mi zdi zelo žalitev in v bistvu res na nizkem nivoju si se spravila name in 

se mi zdi neprimerno in pač to sem želela povedati in ostalo bom pa pustila odprto in kar sem že prej povedala 

in res me žalosti dejstvo, da v tej trenutni situaciji nekdo izrablja to moč in pa želi brezglavo uvesti neke 

spremembe, ki po mojem niso neka prava rešitev. Hvala za možnost odgovora in replike.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  
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Milena prosim, ker je ura pozna in je treba priti domov zaradi policijske ure prosim, če daješ tale proceduralni 

sklep na glasovanje. Bomo očitno še naslednjič govorili o tem, tako da prosim, če prebereš tale sklep pa da gremo 

na glasovanje.  

 

MILENA BOHINC (Služba za mestni svet) 

Razprava pri točki sedem, sprememba odloka zavoda za turizem se prekine. Razprava se nadaljuje ko bo na 

razpolago stališče mestne uprave na vprašanja v razpravi in strategija razvoja turizma.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Prosim za vašo prisotnost. Ja se opravičujem. To točko bomo pač morali prekiniti, ker drugače ne gre. Očitno je 

še precej razprave, tako da jo bomo uvrstili na prihodnjo sejo. Sklep je tudi sprejet, ampak točko uradno 

prekinjam in pa jo bomo uvrstili na naslednjo sejo. Po dnevnem redu gremo še na zadnjo točko pobude in 

vprašanja in opozarjam pa, da bom pet do devetih prekinil in končal sejo, ker je policijska ura in nekateri iz 

mestne uprave morajo priti domov, tako da gremo na osmo točko. Prosim, da. Prvi prosim Zoran.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (svetnik)  

Jaz bi se vsaj za nekajkrat javil za proceduralni in to enostavno ni okej, kar se je sedaj zgodilo in še nihče ni moral 

se sedaj prijaviti k razpravi in sedaj proceduralno ali karkoli. Prva je dala predlog gospa Gunčar in najprej bi 

moralo njenem predlogu glasovati in drugo Mateja Koprivec je govorila o ostalih sklepih, ki jih je vmes že barbara 

Gunčar preoblikovala in naloga občinske uprave je, da pomaga svetniku pri oblikovanju sklepov in ne da pa jih 

sesuva. Tretja stvar, klical sem ravnokar gospoda Černeta in sem mu povedal, da želim proceduralno in je rekel, 

da nima več časa za to in to je nesmisel in tale sklep sedaj je bil sprejet popolnoma nezakonito. Če je policijska 

ura ob devetih to pomeni, da on mora prekaniti sejo in potem se ta ista seja nadaljuje ob naslednjem istem 

možnem terminu. Tole sedaj je bilo popolnoma izven konteksta vsakega poslovnika in tole je bilo popolnoma 

narobe in tako da jaz mislim, da Koprivčeva vsaj vi povejte kako je tole možno in nihče. Evo sedaj dobivam 

sporočila po telefonu tudi od svojih svetnikov se ni moral prijaviti k razpravi in ne k proceduralni in ne glasovati. 

Ob enem sem zahteval proceduralno in nekajkrat sem stisnil tole roke in prej ko sem klical gospoda Černeta naj 

mi da možnost proceduralne in prej samim glasovanjem in med pa mi je pač ni dal, ker se ob devetih zvečer 

začne policijska ura. To enostavno ni res. Pa to ni normalno no. Torej, če je policijska ura prekinite sejo pri tisti 

točki in ne da sveti niso morali glasovati.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

V tisti točki smo jo prekinili in jo bomo uvrstili na naslednjo sejo, ker te točke danes nikakor ne bi morali končati.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (svetnik)  

Okej potem pa prekinite sejo, prekinite sejo in nadaljujte. Ja jaz nimam težav s tem, ampak želim, da sem 

obveščen o neke demokratične vrednote in pa rokovnik. Tole je izven pameti no.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Gremo naprej. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ja tukaj bom izrabil zelo kratko par sekund za prejšnjo točko, ker prej enostavno ni bilo priložnosti. To prej ni bilo 

v redu. Sedaj Jani se pa moraš odločiti v kolikor smo glasovali po predlogu kolega Grimsa ni okej. Iz več razlogov. 

Prvič zato, ker so bili prej podani drugi predlogi in ki so izpolnjevali predloge za glasovanje in drugič zato, ker 

nismo imeli priložnosti kot se prijaviti in niti na razpravo in niti na repliko in to ni okej. Če pa si stojiš na stališču, 

da se prekinil točko kot predsedujoči to drži, zato ker na predlog Barbare je to točko dnevnega reda predlaga 

župan in predlagatelj lahko prekine župana in lahko prekine in v naslednji seji lahko nadaljujem in tako prosim, 

da to razčistimo ali je bilo glasovanje ali si ti prekinil.  
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JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Ja povedal sem, da jo kot predsedujoči prekinjam in jo uvrščan na naslednjo sejo.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Okej, da smo si na jasnem o čem govorimo. Sedaj pa vprašanje mene zanima naslednje. Vidim, da se Kranj 

okrašuje z lučkami in tako naprej. Glede na sliko, ki je pred nami in glede nato, da se bodo bolj zapirale kot pa 

odpirale stvari sprašujem ali je to smiselno in zakaj se to sedaj dela, ker mislim da ta denar ki bi ga in ki ga bomo 

za to namenili in bi se lahko porabil za marsikaj drugega bolj primernega in potrebnega in pa ne gre samo za 

denar, ampak gre tudi za to, da ljudem govorimo bodite doma in ostanite doma, držite se skupaj in masko imejte 

in ne družite se in mi pa delamo ringelšpil v centru mesta. Se pravi gre za neko sporočilo oblasti ljudem. To je 

posmeh in se prav sprašujem ali se res to oglašuje za novo leto v režiji mestne občine Kranj in zakaj se s temu 

mudi in ali je to res potrebno. To je moje prvo vprašanje in potem se bom pa še enkrat javil. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Marko Čehovin si še z nami?  

 

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

Ja sem. Evo dobro vprašanje. Ampak tako je. Ideja vlade je, da bo december in želja nas vseh, vsaj kot jaz 

razumem evo sedaj svoje mnenje tudi izpostavljam in verjamem, da je to podobno mnenje tudi župana in 

vodstva mestne občine in da si vsi želimo, da bo december kolikor se da normalen in k tej normalnosti bodo 

verjetno tudi pripomogle lučke in zato je bila odločitev, da se gre sicer v nekoliko zmanjšanem obsegu naprej in 

za krajevne skupnosti je bilo pa tudi že odločeno, da se sprejme neka enotna merila in ravno včeraj je bilo 

poslano, poslano mail vsem krajevnim skupnostim, da naj predlagajo po eno drevo v krajevni skupnosti in da ga 

in da se ga lahko okrasi a ne, ker v preteklosti je bilo precej athok in v bistvu se je okraševalo tiste krajevne 

skupnosti, ki je bila bolj vztrajna in ki je več predlagala, tako da sedaj so nekako neka enotna merila in to gre v 

zaradi neke normalnosti.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Igor.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ja lej probal bom vklopiti kamero. Evo ja sedaj je dve stvari imam. Ena je ugotovili smo ta na daljavo seja se ravno 

ne obnese in če se ne motim je Grims, kolega Branko Grims o tem govoril in pri neki drugi točki že in župan je 

rekel to je zadnja seja in zato sedaj dajem in mora iti na glasovanje, ker je predlog brez finančnih posledic, da se 

naslednja seja organizira fizično in v skladu z priporočili NIJZ. To je ena stvar o katerem je treba glasovati in druga 

pa me zanima in to me pa zanima kot predsednika bolj komisije za nagrade in priznanja kako se planira izvesti 

letošnji praznik, bohinjski praznik in podelitev nagrad. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej glede tega, da je v živo sklicujem in mislim, da ni težav, ker to podpiramo, ker takole se očitno ne moramo 

nič zmeniti, tako da to bomo sigurno upoštevali in glede teh drugih zadev pa ti bomo očitno morali pisno 

odgovoriti, razen če imamo kakšnega poročevalca zraven. Lahko evo dobil sem mail. Se pravi slavnostna 

akademija ob občinskemu prazniku bo seveda drugega decembra na predvečer občinskega praznika in dogodek 

v živo in ni predviden in podelitev in predstavitev nagrad bo virtualna in obveščali bomo se pravi predstavnike 

komisije občanov in občank in pa častni čas. Okej Igor je to to?  

 

IGOR VELOV (svetnik) 



43 
 

Ja hvala za besedo. Jaz vsem mislim. Jaz mislim, da potem, če to ne bomo naredili tako kot je treba in je vseeno 

bolje in pa to je razmišljanje in pa v naslednjih dnem mislim, da razmisli uprava in da se to mogoče prestavi po 

času po epidemiji, ker na tak način podelitve nagrade a veste kako je to. Film pa priznanje pa medaljo so pošiljali 

po vojni tistim, ki so preminuli in tukaj se nam pa nič ne mudi in lahko naredimo tako kot je treba in se pravi o 

fizični prisotnosti in prireditvi. Tako da tukaj je vprašanje o upravi ali sprejme to in ali je to možno, da se prestavi 

v čas po tem po možnosti druženju.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Bomo probali pisno odgovoriti, ampak se pa strinjam s tabo. Greba naprej. Barbara prosim.  

 

 BARBARA GUNČAR (svetnica) 

Jaz bi se samo vrnila in bom pohvalila razmišljanje Lee, ki pravi, so razmišljali. A dovoliš, da nadaljujem. 

Predlagam. A lahko torej predlagam, da se ta beseda iz odloka in v bodoče ko bomo razpravljali pogojno razmišlja 

in da se ta beseda zavod načrtuje in organizira in da se organizira in da se da ven in imamo potem že kar veliko 

rešeno, kar se tiče odloka in razmišljajte o tem, da je treba ljudem pomagati in tako kot smo prej eno uro 

razpravljali o športu in za toliko denarja bi mi danes lahko rešili in poiskali za te ljudi, ki so danes brez dela v 

centru mesta in pa v okolici tudi in pa še hkrati odgovarjam, ki je prej rekel Jenka sem jaz štiri leta sem govorila, 

da je ga je začel zavod za turizem upoštevati, financirati in vključevati. Ti si samo nadgradil, oziroma, če si kaj 

dodatno naredil. Pa ne vem kaj bi ti sam pri tem naredi, ker v glavnem, kar smo naredili smo mi naredili, da ne 

bo kakšna druga uporabljala, ker itak po navadi se nič ne da. Tako da sedaj vas res prosim in vse ostale svetnike 

dajte razmišljati kako pomagati tem ljudem skozi denar, ki ga mora zavod za turizem.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara. Kot rečeno nismo želeli prekiniti na tej seji, ampak skoraj do konca in tako da bomo definitivno 

nadaljevali s to točko, ker je pač potrebno in očitno je zanimiva razprava in tako da jo bomo nadaljevali. Igor imel 

si še eno razpravo.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ne nisem imel razprave. To je bilo praznik o okraševanju mesta in to je pa to in nimam sedaj.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Prijavljen si pa vseeno. Se pravi se odpoveduješ. Okej gremo naprej. Prosim Andreja.  

 

ANDREJA KERT (svetnica) 

Živijo. Samo na kratko. Zanima me samo kako je s komunalo in pa z nadzornim svetom in kako daleč smo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Sem prejel vprašanje ne vem pa tukaj nobenih kje razlog zato, da se je ustavilo. Predvidevam, da ena od občin 

še ni imenovala in se je čakalo to, ampak ne glede na to, če je imenovanih več kot polovica članov nadzornega 

odbora seja lahko, se lahko svet komunale formira in tako da sedaj več bomo lahko odgovorili jutri in to je samo 

na pamet glede tega, kar sem prejel že prej vprašanje. Hvala. Barbara.  

 

BARBARA GUNČAR (svetnica) 

Obstaja odlok, ki ureja hrup v mestu, oziroma kako to če obstaja, da bi ga jaz dobila, oziroma kako to rešujejo 

recimo v krajevni skupnosti in potem kot sem že rekla smo bili včeraj na sestanku in so dva dni predno so začeli 

prenavljati most morali obvestiti ljudi, da boste tam prenavljali most in vendar nihče ne ve kako je s to statiko 

tega mostu in kakšna je stanje glede tega in ker namreč situacija je taka, da oni ocenjujejo, da ta pločnik, ki so 

ga naredili in ki so ga naredili zaradi tega, da pač v tisti strani mostu ne bi  vozili te težki traktorji in onemogoča, 

da traktorji, ki imajo mnogo širše ne vem razne priključke ne morajo tam mimo peljati in sedaj vse skupa 
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predvsem zanima kako je sploh bilo projektirano, ker na konec koncev ne vedo ali bo sploh zdržal most in če tisti 

pločnik stran dajo in da ne bom razpravljala na dolgo in široko in ob tem, da so dva ni prej izvedeli in niso morali 

ljudi obvestiti, da se recimo do parih sploh ne bo moralo čez dan voziti in od osmih pa do štirih ne morajo ne ven 

in ne notri in pa so stari ljudje in tako naprej in to je po mojem treba razmisliti in v naprej predvideti in kako se 

bo to promet odvijal in da ljudi obvestiš in da mogoče se določena dela ne delajo naenkrat ali pa se delajo v 

določenih časih in da vsaj malo lahko do njih pride al pa vsaj v določenih urah in toliko sem hotela jaz z moje 

strani predlagati in dati pobudo in hkrati pa še zmeraj mislim, da bi bili lahko zelo veseli, da naša komisija za 

pobude kaže, da deluje in čeprav imamo velike težave in ker je veliko stvari zelo težko rešiti. Toliko. Hvala.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala Barbara. Marko si še z nami.  

 

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

Ja mislim, da to ne bo za naš urad rudno in tako da predlagam, da damo ravno odgovor kot uprava pismo, ampak 

za hrup je pa urad za okolje in prostor in tudi drugi.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Pozdravljeni. Mogoče kar se hrupa tiče in posebej odloka za hrup ni ne za staro mestno jedro in ne za kaj drugega, 

zato ker to ureja uredba o hrupu in če je seveda hrup govorimo vezan na prireditve. Posebej zadeva je pa šele 

metodologija, ki pa govori o hrupu v nekih obrteh industrijske cone in tako naprej in bom rekel, da to urejajo 

državni predpisi in uredba o hrupu v na bom rekel na javnih prostorih pa je tista za katera tudi občina daje 

odločbo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

A je Tanja še z nami. Mogoče vprašanje glede tega projektiranja.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja lep pozdrav. Sem še. A se me sliši. Takole je. Kar se tiče tegale mostu je krajevna skupnosti in tudi preko 

krajevne skupnosti ostali vaščani so bili obveščeni o izvajanju del in prav tako o zapori in obvozih, ki so urejeni in 

sedaj kako je s projektom same statike bi morala s sodelavcem govoriti. V detajle je bila zadeva pregledana in 

verjamem pa da se ni prenovil samo voziščna konstrukcija brez, da bi se preverilo statiko. Bi verjela, da je to, 

ampak bi to še prosila, da se skrbnika prosi za odgovor in pa se odgovori pisno.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Okej velja. Tukaj tudi vem, da ste pošiljali predsedniku krajevne skupnosti v naprej tole in tako da krajevna 

skupnost je bila obveščena. Okej vidim da ni drugih razpravljavcev in tako, da končujem to sejo in uno točko pa 

kot rečeno bo takoj na naslednjo uvrščeno. Hvala lepa. Bodite varni in se vidimo. Igor Velov še ena razprava.  

 

IGOR VELOV (svetnik) 

Ja sedaj upam, da nisem zamudil, ampak zelo na kratko in za konec in sem prej sem nekdo je omenil, da se po 

krajevnih skupnostih po okrašuje. Sedaj me pa zanima in pričakujem tudi odgovor podžupana ali pa je to 

usklajeno s krajevnimi skupnostmi. Pardon.  

 

ROBERT NOGRAŠEK (svetnik podžupan) 

Halo tukaj. Halo, halo. Tukaj, tukaj. Igor zaenkrat nismo usklajevali in tako da ta odgovor ti bomo lahko poslali in 

to ni sedaj in ni bi se zmislil in bi rekel, da je odgovor vnesen ne. A me razumete direktno ali ne. Ne vem.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Marko naj še glede tega usklajevanja pove.  
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MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe) 

Ne ni šlo za usklajevanje. Najprej se ni okrašuje, ampak mi smo dali možnosti, ker v preteklosti ni bilo sistemsko 

urejeno koliko in na kakšen način se krajevnim skupnostim da možnost, da se okrašuje v njihovem okolju in 

dogovor je bil zato, da se nikogar ne preferira in da se ne daje prednost tistim, ki najbolj težijo v narekovaju na 

upravi, ampak da se da vsem možnost, da okrasijo po eno drevo v krajevni skupnosti in do višine desetih metrov. 

To sporočilo mislim, da je bilo včeraj poslano mislim, da na vse krajevne skupnosti. Sedaj pa izbiramo njihove 

predloge. To se še ne okrašuje tako.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Hvala. To je to. Vidim, da nima noben več ničesar, tako da se vidimo v prihodnje v živo v čim krajšem času. Hvala 

lepa in lep večer. Adijo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00. 

 

 

Za zapisnik: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

        Janez Černe 

        Podžupan 


