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Datum:      2. 2. 2022 

 

 

ZADEVA: Dobesedni zapisnik 32. redne seje mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

  dne  2. 2. 2022, ob 16.00 uri preko spletne komunikacijske platforme Obcine/Miteam. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

32. mestnega sveta Mestne občine Kranj. En lep pozdrav. Danes smo 2. 2., ura je malo čez četrto. Seja bo na 

podlagi 179. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj izvedena na daljavo. Do sedaj je svojo 

prisotnost opravičila Gordana Grobelnik. Tukaj imamo tudi člana nadzornega odbora Dušana Josevskega pa 

novinarje Simon Šubic, Maja Tekavec, Peter Šalamun in predsednica sveta Osnovne šole Jakoba Aljaža in pa Lucija 

Rakovec, ravnateljica Osnovne šole Jakoba Aljaža. Ti dve sta povabljeni za točko 2a, kadrovske zadeve. Zdaj bomo 

naprej ugotavljali prisotnost in prosim, da prijavite svojo prisotnost. Trenutno 25, še kdo mogoče? 26, 27. Bomo 

zaključili po 20 sekundah. Ok, hvala lepa. Ugotavljam, da je 27 prisotnih članov in članic sveta Mestne občine 

Kranj, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Danes ste po elektronski pošti prejeli dodatna gradiva, in sicer 

poročilo o izvršitvi sklepov 31. redne seje in 6 dopisne seje mestnega sveta. Potem seznam sklepov komisij za to 

sejo z vsemi pripombami. Potem gradivo je v ponedeljek, 20.12., torej ta ponedeljek obravnaval sosvet za 

krajevno skupnost in pa še zadnja zadeva, predlog obvezne razlage odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj, ki ga je posredovala statutarna pravna komisija. Poleg tega ste dobili še tri kadrovske 

zadeve, sicer zato predlagam, da se sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red. zato dajem na glasovanje 

naslednji sklep, in sicer na dnevni red se pod kadrovske zadeve uvrstijo b, imenovanje predstavnikov svet zavoda 

Dom upokojencev Kranj, c, imenovanje nadomestnega člana oziroma podpredsednika nadzornega odbora 

Mestne občine Kranj in pa d, imenovanje nadomestnega predstavnika v nadzorni svet Komunale Kranj. Najprej 

ugotavljamo prisotnost. Trenutno 25, še kdo? 26. Ok, od teh 26, prosim, če lahko glasujete. Še eden, hvala lepa, 

prosim za rezultate. 27 vas je za, soglasno sprejeto, da se te tri zadeve uvrstijo pod točko 2 kadrovske zadeve. 

Hvala lepa. Zdaj pa odpiram razpravo na dnevni red oziroma najprej dnevni red ste dobili, odpiram razpravo, 

prosim. Irena Dolenc, Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Dober dan, lepo pozdravljeni. Izkoristila bom, da se oglasim, preden se pravzaprav naša redna seja začne. 

Spoštovani vsi prisotni, poleg župana, svetnikov, tudi vsi ostali gostje na tejle seji. Nobena skrivnost ni, da NSi 

Kranj močno nasprotuje soglasju novi igralnici v Planet Kranj. Na, seji 24. aprila 2021 smo na razpravi nekateri 

svetniki podali nekaj argumentov proti, razprava je bila nato prekinjena in nismo glasovali. Na izredni seji, 5. 5. 

2021 smo imeli le eno točko dnevnega reda, a zaradi vsesplošnega nasprotovanja podelitvi soglasja ni prišlo do 

razprave, ampak je bil ob prisotnosti 32 svetnikov rezultat glasovanja 30 svetnikov proti, nobeden za, dva nista 

glasovala. Na januarskem kolegiju župana, pred dopisno sejo v januarju, sem dobila neprijeten občutek, da so 

nekatere svetniške skupine spremenile svoja stališča, a sem bila vseeno prepričana, da bomo svetniki večinoma 

glasovali proti, na primer v sosednjih občinah Naklo in Šenčur so bili vsi proti. Ker se je na dopisni seji zgodilo zelo 

nenavadno glasovanje, ko 5 glasovnic ni bilo veljavnih, prezgodaj, prepozno ali napačno oddane glasovnice in še 

pet svetnikov ni glasovala, sem ponovno prebrala poslovnik. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ima 

v 60 členu tale zapis: svetnik lahko poda ugovor na glasovanje najkasneje do pričetka razprave ob naslednji točki 

dnevnega reda. Če svetnik ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje ponovi. O isti 
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zadevi je mogoče glasovati največ trikrat. Če je po tretjem glasovanju podan ugovor, o ponovnem glasovanju 

odloči svet, sicer se šteje, da je zadnje izvedeno glasovanje o tej točki pravilno. Poslovnik mestnega sveta Mestne 

občine Kranj torej omogoča, da se o točki dnevnega reda glasuje na ugovor svetnika, nisem zbirala nobenih 

podpisov, ker zadošča ugovor enega samega svetnika. Ugovor na glasovanje podajam zaradi neupoštevanja volje 

petih svetnikov, ki so želeli glasovati, pa se njihov glas ni upošteval. Neupoštevani glasovi bi lahko spremenili izid 

glasovanja, za ponovitev glasovanja bi bilo dovolj, da se ne bi upoštevala volja enega svetnika, ki ni mogel izraziti 

svoje volje. V primeru dopisne seje pa je bilo takih svetnikov 5. v primeru zelo tesnega izida in nejasnosti smo v 

tem sklicu mestnega sveta že ponavljali glasovanja. Ne vidim nobene ovire, da se glasovanje ne ponovi. Danes še 

nismo imeli nobene točke dnevnega reda, zato predlagam, da se lahko po poslovniku o istem sklepu glasuje še 

enkrat. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena, še kdo?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Barbara Gunčar ima roko tudi gor.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Prosim, ja. Barbara, prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Jaz Irene nisem nič slišala. Ne vem, ali imajo drugi te težave, jaz je nisem nič slišala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mislim, da ne… 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Igor Velov je tudi klical, da ima težave pa Milan Glamočanin pa sem jaz to v bistvu s temi tehniki, z gospodom 

Vladimirjem sva na vezi, tako da upam, da se bo rešilo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok. Bomo malo počakali, a prav, Milena?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Velja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Milena, zdaj, Brane mi je tudi javil, da ne delajo stvari. Kako imamo?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Kar se tiče tehnike, ne morem kaj dosti pomagati. Tole imajo teli iz občine Miteam, gospod Vladimir… 

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Bom kamero vklopil, toliko, da mene vidite, ampak jaz nič ne slišim, nimam zvoka, enostavno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mi slišimo.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Jaz nič ne vidim…, slišim.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 



3 
 

Gospod Vladimir, če nas slišite, lahko kaj več poveste, kaj se dogaja?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Milena, je kaj informacij?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ravnokar sem govorila z gospodom Francem Dolencem in mi je povedal, da vsi tisti, ki ne slišite, osvežite brskalnik 

s F5 in ponovno vstopite v klic. Zdaj, verjetno bi mogla še mail napisati, ker nekateri pač ne slišijo. Mejl bom 

napisala.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Evo, tukaj imam na Chrome… Ni, meni kaže Janez Černe, razprava, nič ne slišim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Milena, se slišimo?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ja, se slišimo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se slišimo?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ja? Jaz sem navodila poslala, upam, da so naredili, kot je napisano. Mogoče se Milan Glamočanin kaj javi, če… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Kranj) 

Kaj pa ostali, da vidimo? 

 

MILAN GLAMOČANIN (mestni svetnik) 

Jaz vas v glavnem slišim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Dajte se tisti, ki nas slišite, dvignite roke, da vidimo, kdo nas ne sliši, lepo prosim. Dotaknite se tele roke gor, da 

vidimo.  

 

BOŠTJAN TRILAR (mestni svetnik) 

Jaz vas odlično slišim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

To je Boštjan, kakor zastopim.  

 

BOŠTJAN TRILAR (mestni svetnik) 

Ja, saj sem dvignil tudi roko.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Tudi jaz slišim, samo Irene nisem slišala.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov tukaj, zdajle mi je začelo delati, sem zraven.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Tudi meni dela vse.  
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JOŽE ROZMAN (mestni svetnik) 

Tudi jaz slišim, Joža.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Potem se vsi slišimo? Super, v redu. Potem še enkrat, Irena, bi te prosil, če lahko ponoviš, ker te marsikdo izgleda 

ni slišal.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

…okoli tega glasovanja o novi igralnic Planet Kranj, kaj se je zgodilo 14 aprila, kaj petega maja in potem kako 

pravzaprav v januarju sem dobila neprijeten občutek, da so nekatere svetniške skupine spremenile svoja stališča, 

a sem bila vseeno prepričana, da bomo svetniki večinoma glasovali proti soglasju, na primer v sosednjih občinah 

Naklo in Šenčur so bili vsi proti. Ker se je na dopisni seji zgodilo zelo nenavadno glasovanje, ko 5 glasovnic ni bilo 

veljavnih, prezgodaj, prepozno ali napačno oddane glasovnice, in še pet svetnikov ni glasovalo, sem ponovno 

prebrala poslovnik. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj v 60 členu pravi takole: »Svetnik lahko poda 

ugovor na glasovanje najkasneje do pričetka razprave o naslednji točki dnevnega reda. Če svetnik ugovarja 

poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje ponovi. O isti zadevi je mogoče glasovati največ 

trikrat. Če je po tretjem glasovanju podan ugovor, o ponovnem glasovanju odloči svet, sicer se šteje, da je zadnje 

izvedeno glasovanje o tej točki pravilno. Poslovnik mestnega sveta Mestne občine Kranj torej omogoča, da se o 

točki dnevnega reda glasuje na ugovor svetnika.« Nisem zbirala nobenih podpisov, ker zadošča ugovor enega 

svetnika. Ugovor na glasovanje podajam zaradi neupoštevanja volje petih svetnikov, ki so želeli glasovati pa se 

njihov glas ni upošteval. Neupoštevani glasovi bi lahko spremenili izid glasovanja. Za ponovitev glasovanja bi bilo 

dovolj, da se ne bi upoštevala volja enega svetnika, ki ni mogel izraziti svoje volje, v primeru dopisne seje pa je 

bilo takih svetnikov 5. v primeru zelo tesnega izida in nejasnosti smo že ponavljali glasovanje v tem mandatu 

mestnega sveta. Ne vidim nobene ovire, da se glasovanje ne ponovi. Danes še nismo imeli nobene točke 

dnevnega reda, zato predlagam, da lahko po poslovniku o istem sklepu glasujemo še enkrat. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, hvala lepa. Nekaj sem bil izklopljen. Gremo naprej, hvala, Irena. Jani, prosim. Jani?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)  

Zdaj so me priklopili tehniki. Jaz sem si prebral 60i člen poslovnika pa v bistvu je uporaben za sejo, ko je v živo in 

ko se svetnik zmoti. Lahko poda ugovor na glasovanje najkasneje do pričetka razprave o naslednji točki dnevnega 

reda. Ta seja je bila pa zaključena pač, ker je bila dopisna, je bila zaključena, tako da dvomim, da lahko to 

uporabljamo ta 60i člen pri tem. Tukaj bi dodal še, da je postopek soglasja zaključen. Ministrstvo za finance je 

imelo rok 15 januarja, mi smo 13 januarja to soglasje na podlagi izida dopisne seje tudi poslali, tako da težko zdaj 

to zamenjamo, tudi vlada je tista, ki podeljuje koncesijo, ne občina, v vladi ima pa Nova Slovenija kar nekaj 

ministrov in lahko oni spremenijo pač to koncesijo. Naj dodam, da ni bilo nobenega čudnega glasovanja. Razlike 

v izidu na koncu ne bi bilo, tudi če bi se upoštevali vsi glasovi pred, po pa tisti, ki so vmes padli še, zamenjali. Na 

statutarno pravno komisijo smo dali … glede tega, ampak je bilo to vprašanje povlečeno nazaj, ker izredna seja 

ni bila sklicana. Zato predlagam, glede na to, kar je Irena povedala, da se še enkrat vloži isto vprašanje na 

statutarno pravno komisijo, če menijo, da je karkoli bilo pri tem glasovanju napačno, ampak smatram, da je bilo 

vse v skladu s poslovnikom, z vsemi določili, ki zadevajo dopisne seje, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Jani. Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Ja, še enkrat se oglašam. To pomeni, vsak poslovnik, takrat, ko je sprejet, se lahko zgodi, da ima pravno praznino. 

Torej, bomo za vnaprej vedeli, da je treba to pravno praznino prekriti. Zaenkrat pa ta obstoječi poslovnik 

omogoča glasovanje, dokler nimamo naslednje točke dnevnega reda. To pomeni, po tem poslovniku jaz 

ugovarjam glasovanju, ker samo en glas, ki je meni pomemben, glas svetnika Nove Slovenije, ni bil upoštevam in 
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zato želim, da ponovimo glasovanje. Jaz razumem, da vas je strah, ker bi se lahko izid spremenil. Jaz bom tako 

rekla, kdor ima mirno vest, ima vse. To je rekel svetnik tega meseca, Janez Bosco, pa ne zato, ker je to nekaj tako 

nenavadnega, da bom rekla, da je to neka grozna ugotovitev, to vemo vsi. In če imamo mirno vest, lahko še enkrat 

ponovno potrdimo tisto, kar smo prepričani. To pomeni, lahko še enkrat glasujemo, poslovnik nam pa to 

omogoča. In nobene statutarno pravne komisije ne rabimo, da nam pove, kaj piše v poslovniku.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Irena, hvala lepa. Jaz bi vseeno, ker ne bomo do konca prišli, dal to na statutarno pravno komisijo, še prej bi pa 

prosil našo pravnico, Matejo, če lahko ona svoje stališče pove, glede na to, da jaz pravnik nisem pa marsikdo od 

nas tudi ne. Prosim, Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Lepo pozdravljeni. Kar se tiče določbe…, se vidimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se slišimo, vidimo pa tudi.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Evo, kar se tiče same določbe 60. člena, v konkretnem primeru ne pride v poštev zato, ker je določba 42.a člena 

specialnejša. Gre za to, da pač specialnejše ureja dopisno sejo in tukaj ni možno podati ugovor na ta način, kakor 

predlaga gospa Dolenec. Tako da žal v tem primeru brez neke dopolnitve poslovniških določil ne moremo 

uporabljati določbo 60. člena. In je glasovanje pravilno izvedeno, ker v bistvu že 42.a člen določa natančno, da 

da je dopisna seja sklepčna, če je bil sklic poslan vsem svetnikom, od katerih je vročitev potrdila potrebna večina 

svetnikov. Šteje se, da so vročitev potrdili svetniki, ki so glasovali, tako da v bistvu ti svetniki so bili tudi izrecno 

opozorjeni, da je treba kdaj se začne seja in jasno je, da se v tem obdobju opravi tudi glasovanje in kdaj se zaključi. 

Če je pa kdo pač zamudil ali pa bil prezgoden, tega ne moremo upoštevati. Toliko z moje strani.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, v redu. Milena, ne mi skoz mikrofona odklapljati, ker čakamo, ne vem kdo to dela.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Nismo mi.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jaz tudi ne. Kot sem videl, Igor Velov je dvignil roko.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja, me slišite? Ja, poglejte meni tudi mogoče ni všeč sklep, ki je bil na tisti dopisni seji bil sprejet. Ampak če 

govorimo o čisti vesti, čisto vest bomo imeli takrat, ko bomo delali po poslovniku in poslovnik dopušča, da 

ugovarja in ponovno glasuje takrat, ko kdo ni mogel svoje volje izraziti zaradi nekih tehničnih težav, ali pa da je 

bil problem pri glasovanju. Če pa je nekdo sam narobe glasoval ali pa nekomu ni všeč rezultat in argument, je 

samo en glas, dajmo ponoviti, potem to ne zdrži. Tako zdaj, ali nam je ta sklep všeč ali ne, glasovanje je bilo, tisti, 

ki so glasovali, so glasovali kot so, izid je jasen in tukaj, da bi ponavljali glasovanje, se mi zdi, da ni v skladu s 

poslovnikom, in to ne govorim zaradi konkretnega primera, ampak če bi se to zdaj zgodilo, bi lahko to postal zelo 

nevaren primer. To pomeni, vsakič, ko bi šlo na tesno za glasovanje ali pa komu ne bi bil všeč rezultat, dajmo še 

enkrat ponoviti, si lahko trikrat in si predstavljate, kaj iz tega lahko pride. Tisti, ki je narobe glasoval, moram sam 

prevzeti krivdo in zato ni krivda na sklicu ali načinu glasovanja. Bi v skladu s pravili glasoval v okviru časa, ki je bil 

pravilno določen in sklican. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Igor. Irena, prosim.  
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IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Jaz bi vseeno povedala, da se je dogajalo na sejah mestnega sveta, da smo glasovanje ponovili, če je kdorkoli od 

tistih, ki je glasoval, rekel, joj, jaz sem pa narobe pritisnil, joj, jaz sem pa pozabil glasovati. To pomeni, jaz sem 

pozabil glasovati, je bilo zadosti za ponovitev glasovanja. Lahko greste brati tonske posnetke ali pa dobesedne 

zapisnike.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Irena, hvala lepa, ampak kot jaz razumem Matejo, gre tukaj za poseben primer, ker je šlo za dopisno glasovanje. 

Zato še enkrat predlagam, jaz bom to dal na statutarno pravno komisijo, da oni povedo svoje mnenje in lahko to 

na naslednji seji potem rešujemo. Ok. V redu, še naprej, odpiram razpravo o dnevnem redu. Ne? Hvala lepa. 

Glasujemo o predlaganem dnevnem redu, najprej vašo prisotnost, prosim. Trenutno 23,24,25,26,27,28, ok, hvala 

lepa. Prosim, če glasujete. Hvala lepa. 27 za, eden proti. Gremo naprej. Dnevni red je sprejet, ugotavljam in gremo 

na točko 1, potrditev zapisnika 31 redne seje, šeste dopisne seje ter poročilo o izvršitvi sklepov. Bor, prosim. 

Bor, ne slišimo te.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Se zdaj slišimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se slišimo, povej.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Nekdo me je mutal. Skratka, ugotavljam, da so bili sklepi izvršeni, oziroma so bile tri točke uvrščene na dnevni 

red današnje seje. Glede šeste dopisne seje je pa že župan zdajle povedal, kako se bo v nadaljevanju reševala 

zgodba, tako da soglasje je bilo sicer posredovano ministrstvu za finance, govorimo pa o primeru igralniške 

dejavnosti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave. Prosim za vašo prisotnost, gremo na glasovanje. 28 prisotnih, 

prosim, če glasujete. Tomaž, izklopi se. Hvala lepa, prosim za rezultat, 28 za, hvala lepa. To pomeni, da je sklep 

sprejet, da se potrdi zapisnik 31. seje in 6. dopisne seje in poročilo o izvršitvi sklepov. Gremo točka 2, točka 2a, 

razrešitev predstavnika v svetu Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. Poročevalec tukaj je Jani Černe, prisotna pa, 

kot sem že prej povedal, predsednica sveta Osnovne šole Jakoba Aljaža, gospa Milena Ristič in pa tudi ravnateljica 

Osnovne šole Jakoba Aljaža, gospa Lucija Rakovec. Lahko še to povem, da so se na statutarno pravni komisiji so 

se s tem seznanili. Pa bi kar prosil, Jani, če podaš poročilo.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja, hvala lepa za besedo. Dobili smo predlog za razrešitev lokalne skupnosti Elvisa Brandića v svetu zavoda Jakob 

Aljaž Kranj. Ta predlog je podpisalo 17 članov mestnega sveta, hkrati smo dobili podobno pismo s podpisi večine 

članov sveta zavoda. Med nami sta pa predsednica sveta zavoda Milena Ristič pa bi jo pozval, če lahko še z njihove 

strani malo več pove, pa če lahko v imenu predlagateljev, svetnica Černe, malo več pove. Tako da bi predlagal, 

da oni dve še obrazložita mojo točko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, Jani. Gospa Ristič, prosim.  

 

MILENA RISTIČ (predsednica sveta zavoda OŠ Jakob Aljaž Kranj) 

Najprej en lep pozdrav vsem skupaj, vam, gospod župan, podžupanu in vsem članom mestnega sveta. Zelo mi je 

žal, da je prišlo do takega dogodka, da smo se mogli takole odzvati, da je vse skupaj tako daleč prišlo, rada bi 

povedala, da smo učitelji, uslužbenci, javni uslužbenci in smo dolžni slediti odlokom vlade. Zakaj je do vsega tega 

prišlo? 17 novembra naj bi se začeli otroci testirati, že prej so bile maske vprašljive in žal, učitelji moramo slediti 

odlokom, kot rečejo in se ne moremo strinjati s tem, da posamezniki svoja prepričanja lomijo na plečih svojih 
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otrok. Učitelji smo poskrbeli zelo konkretno, zelo prijazno za otroke, ki se niso smeli testirati. Tudi gospoda 

Brandića smo pozvali, pozvala sem ga sama osebno, ker sem razrednik njegovemu otroku in sva se popoldan 

zmenila vse, v redu, če ga izločite, seveda ga bomo mogli izločiti. Ampak, poglejte, jaz bom tako rekla, menim, da 

je vse skupaj, če želite vam lahko tudi splet dogodkov vam povedala, kako so stvari tekle, kakšne agresije so se 

dogajale nad nami učitelji, nad menoj, nad ravnateljico. Kakšna spodbujanja ste dobili v vaših dopisih na mizo za 

današnjo sejo, verjetno že za zadnjič, s kakšnim tonom pogovarjanja, s kakšno komunikacijo. Za moje pojme 

nekdo v mestnem svetu mora imeti spoštljiv odnos, prijazno komunikacijo, daleč od vse agresije, nekaj za 

poslušati, nekaj spodbudnega in iskati poti, kako te stvari rešiti, ne pa z grožnjami in tožbami in tako naprej. Kljub 

temu moram reči, da je tudi gospod župan Rakovec prijazno pozval starše, naj tolerantno sprejmejo stvari, da 

učitelji smo le v službi in moramo opravljati svoje delo. Tako da agresija se vleče, bila je že tudi pred tem, že v 

lanskem letu, moram pa še nekaj reči, absolutno sem pa proti temu, kar je potem piko na i dodala še … pa Žurnal, 

s temi stvarmi se pač ne strinjam in tudi svet šole s tem nima popolnoma nič, da se razumemo, objavo v časopisu, 

v člankih, poimensko. To za mene odpade. Če rečem čisto kratko, v ponedeljek, nedelja pred vsemi stvarmi, ki so 

se začele, 17, 14 novembra, je naša gospa Lucija Rakovec, ravnateljica, ki ima tudi krasen, spodbuden, prijazen 

ton, lepo povabi starše, odlična komunikacija, prijazno, da pač moramo razumeti, vse smo uredili, starše obvestili, 

poskrbeli za otroke, ki pač se tisti dan še otroci se niso testirali. Medtem sva dobili grožnjo na petih straneh, 

tožbo, ki ne vem, ali je oddana ali ni oddana, tako da potem sva se pogovarjala, kasneje sem dobila od ne vem 

koga, od nekih staršev, ki se ne strinjajo s takim načinom spodbujanja, kar ste prebrali screenshota, z nerazumljivo 

komunikacijo, grožnjami, spodbujanjem, bojkotiranjem, to ni za današnji čas. Meni je zelo žal. Potem je sledilo 

tista nesrečna sreda, ko smo res otroke morali, ki se niso testirali, ki se starši s tem niso strinjali, smo jih izločili v 

drugo sobo, prijazno, za njih poskrbeli za varnost, za ves učni program, za vse, niso bili niti trenutek sami. Naloge 

so dobili kot njihovi vrstniki, tako da ko pridem domov, dobim pa ponovno še hujše grozilno pismo, kot je bilo, z 

žalitvami, od ne vem, mislim, da ni ustrezno govorim to, mogoče bo kdaj potrebno, z drugo svetovno vojno in 

tako naprej. Bilo je zelo neprijetno. Da pa rečem, da se te stvari niso končale. Na zadnji seji sveta šole v januarju, 

se pravi 14 dni nazaj, smo bili deležni ponovnih groženj, da zato, ker je prišlo zunaj v časopis, poimensko, naj se 

javimo, da nas bo tožil in tako naprej. Poglejte. Mislim, da vloga mestnega člana iz mestnega sveta mora biti nekaj 

spoštovano, vloga, oseba, mora biti oseba, karizma, ne smemo se spustiti na takšen ton. Jaz moram reči, ko smo 

se lansko leto v svetu imeli, verjetno se spomnite, z gospodom bivšim ravnateljem, Jožetom, v tem hipu mi je 

ušlo, so se mi ljudje posmehovali, sem rekla, gospod, poimensko v časopisu, ni to v redu, ni prav, da se take stvari 

dogajajo. Danes je hudo, ker je gospod Brandić, takrat mu ni bilo nič narobe, ne vem. Menim pa tudi, da je v 

službi gospoda župana in če župan da neko navodilo, neko pobudo, je treba to spoštovati. Tisto, kar ste prebrali, 

je pa res grozljivo in tudi vse to, kar sem jaz dobila, se mi zdi, da je to bilo neustrezno. Toliko sem imela jaz 

pripravljen. Lahko še kaj povem, ampak mislim, da je bilo dovolj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ristič. Razprava, Zoran Stevanović se je prijavil… 

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Gospod župan, še v imenu pobudnikov bi svetnico Černe prosil, prosim za Ano Černe, Ana, prosim.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Lepo pozdravljeni, zdaj se slišimo,. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Zdaj, kot je že omenila gospa, predsednica 

sveta zavoda, kot ste lahko tudi sami svetniki razbrali iz gradiv, je gospod Brandić kot predstavnik sveta zavoda 

izvajal pritisk nad zaposlenimi in grozil z odškodninskimi in kazenskimi tožbami, starše javno pozival, naj ne 

sodelujejo z učitelji, ravnateljici poslal zahtevo za e mail naslove učiteljev, ki učijo njegove otroke in vse to z 

namenom, da jim bo poslal kazenske ovadbe. Učitelji in ravnatelj so zgolj in samo upoštevali zakonodajo, kar 

upam, da vsi od njih pričakujemo tudi v bodoče in zato nikakor ne smejo biti ustrahovani od nikogar, še najmanj 

pa od članov sveta zavoda. Več kot evidentno je, da je gospod Brandić grobo kršil svoja pooblastila, izkoristil svoj 

položaj in deloval v nasprotju z interesi lokalne skupnosti, ki jo zastopa. Takšna dejanja so nedopustna, zato 

predlagam mestnemu svetu, se pravi svetnicam in svetnikom, da kot predlagatelji tudi danes glasujemo za 

njegovo razrešitev. Hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Ana.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Samo še to, po poslovniku ima gospod Brandić možnost za izjasnitev in povabilo na sejo. Izjasnitev ste svetniki 

dobili v pisni obliki, kot gradivo. Na zadnji seji smo gospoda Brandića prepozno povabili na samo sejo, zato smo 

se takrat strinjali, da stvar premaknemo na to sejo. Tokrat je bil povabljen pravočasno, a se na to povabilo ni 

odzval, zato ga danes ni z nami. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Gremo zdaj na razpravo. Zoran, prosim. Zoran, ne slišimo. Še vedno ne slišimo, Zoran.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik) 

Se slišimo zdaj?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Zdaj pa se slišimo, v redu.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik) 

Super. Lep pozdrav še v mojem imenu. Ko sem že dolgo nazaj, v bistvu izvedel za lobiranje oblasti, da se pridobi 

ta statutarna večina v mestnem svetu in se razreši Elvisa, sem pustil, da se stvari odvijajo po naravni poti, bi rekel 

temu. Vse v zvezi s tem covidom je namreč spolitizirano in v bistvu ne vidim razloga, da ne bi bilo tudi to. Politika 

delitev v zadnjih 30 letih in ta lažna politična korektnost nas je pripeljala v eno obdobje negativnega etiketiranja. 

Ko nekdo nima nekih argumentov proti drugem, ga začne etiketirati. Če rečeš ti, da je nekaj slabo, pod levo 

oblastjo, si fašist, domobranec. Če omeniš kaj slabega o desni oblasti, so Murglovc, Kučanovec, kaviar levičar. Če 

rečeš, da ne obstajata dober in slab kriminal, da je slab vsak, ne glede na to, katera oblast ga izvaja, da je prav 

vseeno, ali ti krade sosed z leve ali desne, si populist. Če rečeš, da smo se ukrepov lotili popolnoma zgrešeno in 

da smo namesto, da bi spravili ogrožene na rešilni čoln, potopili kar celo ladjo, si pa zanikovalec virusa. Ker se 

zavzemaš za svobodo odločanja, si anticepilec. In ravno to lepljenje negativnih etiket se zdaj dogaja Elvisu. Elvis 

je odličen predstavnik in občine in član sveta zavoda. Deloval je vedno zelo zavzeto, v prostem času je celo belil 

učilnice, se neprestano pogovarjal z ljudmi o potrebah šole in učencev. Ljudje ga imajo zaradi tega radi in so se 

obračali nanj. Tudi v zvezi s tem, ko se ni strinjal z ukrepi v šolah, teh ljudi je bistveno več kot deluje, le niso hoteli 

biti izpostavljeni ali pa izpostavljati svojih otrok in vse, kar je Elvis počel, je to, da je prenašal sporočila in pa voljo 

mnogih staršev, ki so tudi občani Kranja, on je pa predstavnik občine in ne oblasti. Predstavlja neko svežino in 

zato sem zelo ponosen na njega. Mestni svet bi s to morebitno razrešitvijo v bistvu povozil tudi svobodo 

političnega izražanja. To se lahko danes zgodi nam in našemu Elvisu, jutri pa komurkoli od vas, dragi svetniki. S 

tem se v prvi vrsti povozi svoboda našega političnega izražanja, v drugi vrsti pa volja našega volilnega telesa, ki 

pa dajmo si priznati, ni majhen. Z lahkoto is katerikoli od vas jutri znajde v poziciji, ko bo koalicija želela obračunati 

z vami in bo za to obračunavanje izkoristila mestni svet. Mestni svet ne bi smel biti poligon za politično 

obračunavanje in pa sploh ne za trgovanje s političnimi glasovi. Čeprav bi nam zdaj ta morebitna razrešitev dala 

legitimnost v borbi proti režimskim nespametnim ukrepom, je popolnoma jasno, da to ni prav, da je moralno in 

etično sporno, da je celo sramotno. Zato pozivam svetnice in svetnike, da se po prijavi h glasovanju, glasovanja 

vzdržijo in ne glasujejo. Elvis je predstavnik občine, predstavnik župana…, predstavnik občine, predstavnik 

občanov in ni v službi župana, kot je hotela gospa učiteljica povedati. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Ne. V redu, potem gremo kar na glasovanje. Prosim za vašo prisotnost. Glasujemo o tem, da 

se Elvis Brandić razreši kot predstavnika skupnosti sveta zavoda Osnovne šole Jakob Aljaža. Samo še toliko, po 

177 členu poslovnika velja dvotretjinska večin svetnikov, 22 glasov mora biti za, 26 je prisotnih, še kdo? 28 

prisotnih. Mislim, da 30. V redu. Hvala lepa. Torej, prosim, če lahko glasujete. Bo še kdo glasoval? V redu, hvala 

lepa, prosim za rezultat. 24 za, en glas je proti, kar pomeni, da je bil sklep sprejet in Elvis Brandić se razreši kot 
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predstavnik lokalne skupnosti sveta zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža. Ta sklep velja od danes. Gremo naprej, 

točka B. Jani, prosim.  

 

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

Hvala lepa, točka B je imenovanje predstavnika v svet zavoda Dom upokojencev. V aprilu letošnjega leta bo v 

svetu zavoda doma upokojencev poteče mandat, posledično pa tudi predstavniku lokalne skupnosti. V postopku 

evidentiranja so se prijavili štirje kandidati. Komisija je na svoji seji danes to obravnavala in sklenila predlagati 

mestnemu svetu, da se za predstavnika lokalne skupnosti Damjana Piškur. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Jani, dajem predlog o Damjani Piškur kot predstavnico Mestne občine Kranj na razpravo. Razprave ni. 

Prosim, če bomo se pripravili na glasovanje. Najprej vaša prisotnost, prosim. Trenutno 27, še kdo, 28, v redu, 

hvala lepa. Prosim če glasujete. Mogoče še eden, hvala. Imamo 28 za, hvala lepa. Čestitke Damjani. Jani, gremo 

na točko C.  

 

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

Hvala za besedo. Točka C je imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Konec 

lanskega leta je gospa Alenka Podbevšek poslala odstopno izjavo, ker se je preselila iz Kranja v drugo občino. V 

postopku evidentiranja smo dobili eno prijavo, in je komisija na današnji seji sklenila predlagati mestnemu svetu, 

da se za nadomestnega člana do konca mandata imenuje Viktor Mohorič.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Odpiram razpravo. Razprave ni. Gremo na glasovanje. Najprej vaša prisotnost, prosim. 27, še kdo? 

Ne, hvala lepa, prosim, če glasujete. Mogoče še dva. Ne, ok. Hvala lepa, prosim rezultat, 25 za, soglasno sprejeto, 

torej za nadomestnega člana nadzornega odbora Mestne občine Kranj oziroma podpredsednika izbrati Viktorja 

Mohorič. Gremo naprej, d. Jani, prosim.  

 

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

Naslednja točka je imenovanje nadomestnega predstavnika v nadzorni svet Komunale Kranj. Sredi prejšnjega 

meseca smo dobili odstopno izjavo Nejca Koprivška iz mesta člana nadzornega sveta Komunale. V postopku 

evidentiranja sta se na poziv prijavila dva kandidata. Komisija pa je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za 

predstavnika Mestne občine Kranj imenuje Irena Dolenc.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, odpiram razpravo. Ni razprave. Prosim za glasovanje, najprej vašo prisotnost, prosim. 26, 28, 29. V 

redu, 30, prosim če glasujete. Še dva mogoče. Ne, hvala lepa. Prosim za rezultat. 28 za, soglasno sprejeto. Super, 

s tem končujemo točko 2. Najlepša hvala, Jani, gremo na premoženjske zadeve. Točka 3A, tukaj bi kar Matejo 

prosil, glede na to, da imamo dve točki… 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Župan, e imamo še.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

A e, joj, se opravičujem. Ok, potem pa gremo še na točko e, to sem falil. Jani, prosim.  

 

JANEZ ČERNE (mestni svetnik) 

Ja, hvala za besedo. Točka e je mnenje h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. To 

zadevo smo dobili danes dopoldne, zato je bila dodatno sklicana izredna seja naše komisije, namreč ravnateljica 

Fani Bevk se je odločila, da se upokoji, zato na šoli poteka razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico. Na razpis sta 

se prijavila dva kandidata, oba kandidata izpolnjujeta vse zahtevane pogoje, zato naša komisija predlaga, da damo 

pozitivne skupnosti obema, to sta Jože Povšin in Marko Popit. Hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Ok, se opravičujem še enkrat, odpiram razpravo. Ni. Potem dajem na glasovanje sklep o primernosti 

obeh dveh kandidatov, najprej vaša prisotnost, prosim. 25, še malo počakam. Ok, prosim, če lahko glasujete. Še 

eden mogoče. Soglasno, hvala lepa, oba imata naše soglasje. Zdaj pa gremo na premoženjske zadeve, Jani, hvala. 

Točka 3a, izbris zaznambe javnega dobra na večih nepremičninah, bo Mateja malo več povedala. Mateja, 

prosim. Mateja, Mateja? Milena, lahko priklopimo Matejo? Mateja? Čakaj, nekaj kliče. Mateja, prosim. Dajte ji 

mikrofon vklopiti, Milena.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ima vse vklopljeno, ona mora odmutati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mateja, vse imaš priklopljeno. To sem jaz tudi imel te težave.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Kaj pa če bi šla F5, osvežitev brskalnika.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ti nas slišiš, Mateja?  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Jaz vas slišim, samo ne morem vklopiti mikrofona. Zdaj se pa slišimo. Bom samo še delila ekran. Lep pozdrav, 

halo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Živjo, ja v redu je. Se slišimo.  

 

MATEJA  

Predlagamo ukinitev statusa grajenega dobra na zemljišču, na treh zemljiščih v katastrski občini Predoslje, se 

opravičujem, se me sliši?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se sliši.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Se me sliši, ok. In pa enem zemljišču v katastrski občini Suha, zemljišče v naravi predstavljajo gozdne parcele v 

kompleksu posestva Brdo, izvzem pa predlagamo zaradi prodaje Slovenskim državnim gozdovom. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, hvala lepa. Naj povem, da vse tri komisije niso imele pripomb, so se seznanile, torej odpiram razpravo? 

Razprave ni. Gremo na glasovanje, najprej vaša prisotnost. 25 prisotnih, še kdo? 26. Ok, v redu, 27, prosim za 

glasovanje. Še, ok, hvala lepa za rezultat, 27 za, torej soglasno je sklep sprejet. V redu. Mateja, gremo na točko 

B, izbris zaznambe javnega dobra. 

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Predlagamo izbris zaznambe javnega dobra na treh nepremičninah v katastrski občini Kranj, v naravi to zemljišče 

predstavlja zemljišče pod dvostanovanjskim objektom Zlato Polje 2C in Zlato Polje 2G, izvzem iz javne rabe pa 

predlagamo zaradi prodaje, in sicer da bosta lahko lastnika uredila katastrski vpis stavbe. Naj povem še to, da je 

stavba iz leta 1960, da ne gre za neko novogradnjo, ampak gre za zatečeno stanje. Krajevna skupnost se strinja z 

izvzemom in prodajo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Super, hvala lepa. Odpiram razpravo. Razprave ni. Prosim za vašo prisotnost, da bomo lahko glasovali. 21, 22, 25 

trenutno, še kdo? 26, ok. Hvala lepa. Prosim, če glasujete. Hvala lepa, prosim za rezultat. 26 za, soglasno je 

sprejeto, tudi ta sklep pod točko 3B. Gremo naprej, 3c, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj za leto 2022, gre za dopolnitev, prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Še enkrat hvala za besedo, lep pozdrav. Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem, in sicer za tri zemljišča v katastrski občini Predoslje in pa tri zemljišča oziroma štiri zemljišča v 

katastrski občini Suha, gre za prodajo gozdnih zemljišč v kompleks Brdo Slovenskim državnim gozdovom, 

ponujena cena za odkup s strani Slovenskih državnih gozdov je 43188 evrov oziroma 6,62 evrov na kvadratni 

meter zemljišča.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mateja, še kaj?  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Ja, še predlagamo dopolnitev načrta z dvema parcelama v katarski občini Kranj, eno zemljišče meri v meri 96 

kvadratnih metrov, drugo 60 kvadratnih metrov, v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjskim 

objektom na Mlaki, prodaja pa se za funkcionalno zaokrožitev sosednjega zemljišča, ocenjena vrednost je 17316 

evrov oziroma 111 evrov po kvadratnem metru. Krajevna skupnost se s prodajo strinja in nadalje predlagamo 

dopolnitev načrta s tremi zemljišči v katastrski občini Kranj, ta zemljišča sem omenila že pri izvzemu, v naravi 

predstavljajo zemljišča pod dvostanovanjskim  objektom Zlato Polje 2C in 2G, prodaja pa se zaradi katastrskega 

vpisa stavbe. Okvirna cena je 4640 evrov oziroma 80 evrov po kvadratnem metru, pred prodajo bo naročena 

cenitev, krajevna skupnost pa se s prodajo strinja. Še zadnja pa je dopolnitev načrta s skupnim prostorom v 

objektu na naslovu Kidričeva cesta 47a, Kranj. V naravi predstavlja skupni prostor v večstanovanjskem objektu, 

na tem naslovu Kidričeva cesta 47a, je pa ta skupni prostor predstavlja le dostop do prostorov v lasti enega 

etažnega lastnika. Mestna občina Kranj imamo na tej nepremičnin 52odstotni delež, ocenjena vrednost našega 

deleža je tako 6440 evrov. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mateja, smo dobili, torej štiri, pet predlogov. Odpiram razpravo. Razprave ni. Potem bi vas prosil, da 

se prijavite za glasovanje. 27,28,29,30 prisotnih, super. Prosim, če lahko glasujete. Mogoče še dva. Hvala lepa. 

Prosim za 30 za, to pomeni, da je sklep, da se sprejme načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj za leto 2022 soglasno sprejet. Gremo na točko d, prerazporeditev sredstev. Tukaj pa bi prosil 

Tomaža Laniška. Prosim, Tomaž.  

 

TOMAŽ LANIŠEK (vodja Sektorja za razvoj, pametno skupnost in projekte) 

V skladu s petim in šestim členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 o prerazporeditvah, ki 

presegajo pravice župana in o tem odloča mestni svet, predlagamo v gradivu naslednje točke. Ne bom predolg, 

ker je sicer gradivo kar obsežno. Gre pa v osnovi za prerazporeditve glede na to, da je bil proračun za Mestno 

občino Kranj za leto 2022 sprejet že nekaj mesecev pred zaključkom leta. Vmes se določeni razpisi na državni 

ravni, kar zadeva sofinanciranja niso zgodili v prejšnjem letu, zato so neizvedljivi ali pa neizvedene točke iz 

preteklega leta prenašamo v to leto in v skladu s tem predlagamo naslednje štiri točke. Peta točka je samo 

seznanitvene narave, ker smo ta sklep že izvedli na začetku januarja po sklepu župana. Prvi del je, da gremo iz 

NRP Planina Jug skupno 100 tisoč evrov prenašamo na NRP, obstoječi NRP Kovačnica podjetniški inkubator. V 

drugi točki iz treh oziroma štirih NRPjev prenašamo na dom upokojencev skupna vrednost 127 tisoč evrov, potem 

na tretji točki iz štirih NRPjev, ustreznih podNRPjev prenašamo skupno na dnevno varstvo starejših Planina, da 

uspešno zaključimo projekt v višini sredstva 180 tisoč evrov in pa četrti del, kjer iz kolesarskih povezav, torej 

različnih NRP, konkretnih štirih, prenašamo na prizidek telovadnice z osnovno šolo Stane Žagarja skupna vrednost 

300 tisoč evrov. Peta točka pa, kot sem povedal, samo seznanitvene narave, že izvedenih 60 tisoč evrov prenosa 

iz obnove Kidričeve ceste na Športni park Kranj, avtobusna postaja, kjer ste, vrednost 60 tisoč evrov, kjer smo 
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tudi začeli dela z včerajšnjim dnem začeli izvajati na terenu. Tako da predlagamo mestnemu svetu, da te 

prerazporeditve potrdite.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tomaž. Ok, prosim za razpravo. Milena, ne vidim, ko je tole gradivo čez celo stran.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

V bistvu, če greste nižje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Aha, vidim, hvala, se oproščam. Ok, razprave ni. Gremo na glasovanje, prosim za vašo prisotnost. 27,28, 29. Super, 

30. Prosim za vaše glasovanje. Še kdo, mogoče? Ne, ok. Prosim za rezultat, 26 za, eden proti. Torej, vseh pet točk 

sklepov, je sprejetih. Gremo naprej, točka 4, odlok o simbolih Mestne občine Kranj. Gre za predlog odloka o 

simbolih Mestne občine Kranj. Za to bi prosil kar Matejo, Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala za besedo. Lep pozdrav, predlagamo v sprejem odlok o simbolih Mestne občine Kranj. V predlogu so v 

celoti upoštevane pripombe statutarno pravne komisije, dodano je, da odlok ureja tudi celostno praktično 

podobo, prav tako je upoštevana tudi okrajšava pri navedbi grba in zastave. Glede na navedbeno predlagamo 

sprejem odloka. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, Mateja. Zdaj vas bom prosil za razpravo. Glede na to, da smo to že v statutu, mislim, da ne bo. 

Gremo na glasovanje. Vašo prisotnost bi prosil. 19. Še kdo? 20. V redu, prosim, če glasujete. Mogoče še eden, 20 

za, ugotavljam, da je tudi točka 4 soglasno sprejeta. Gremo na točko 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Tukaj bo Slavko nas seznanil, Slavko, prosim.  

 

JANEZ ČERNE (mestni svetnik) 

Replika proceduralno… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kako?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Proceduralno repliko bi prosil.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, prosim. Prijav se tamle spodaj.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Sem dvignil rokico. Pri meni se je povečalo vse skupaj na cel ekran in se nisem prijaviti za glasovanje pa glede na 

to, da je bilo prijavljenih samo 20, smatram, da se je to isto zgodilo ostalim. Opozarjam na to, razlike v glasovanju 

pa mislim, da ne bi bilo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

A maš čez cel ekran zdaj?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Zdaj se je pomanjšalo, prej… 

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Lahko ponovimo glasovanje.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ker meni se je tudi to naredilo, glede na to, da jih je bilo 20 jih za, bomo kar šli naprej.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Sta pa še Tomaž Ogris pa Saša Kristan imata rokice gor, želita besedo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Tomaž, prosim.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, jaz sem imel isto težavo kot pa Jani, dejansko se nisem mogel ne pofočka,t pa tudi ne glasovati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Bomo ponovili, hvala, mogoče še, Saša?  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem imela iste težave, tako da zdaj… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ponavljamo, gremo nazaj. Se pravi, točka 4, odlok o simbolih Mestne občine Kranj. Razpravo oziroma pojasnilo 

ste slišali, zdaj dajem na glasovanje sklep, in sicer sprejme se odlok o simbolih Mestne občine Kranj. Pa bi prosil 

še enkrat, spet imamo čez ekran, če se ne motim, vsaj jaz imam. Imamo vsi? Še enkrat bi prosil vašo prisotnost, 

zdaj pa bo. 28, še kdo? Še tri sekunde počakam. Ok, hvala lepa. 28 prisotnih, prosim, če glasujete, še dva prosim. 

Dobro, prosim za rezultat, 27 za, eden proti. Ugotavljam, da je tudi predlog sklepa odloka o simbolih Mestne 

občine Kranj sprejet. Gremo na točko 5. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Slavko Savič 

bo o tem poročal. Slavko, prosim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, potem Marko Čehovin, Marko, prosim.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Slavko je tu, pri meni.  

 

SLAVKO SAVIČ (vodja Oddelka za promet) 

Dober dan želim. V pisarni sem od Marka Čehovina, morebiti zaradi tega je prišlo do nesporazuma, se slišimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se.  

 

SLAVKO SAVIČ (vodja Oddelka za promet) 

Hvala za besedo, župan. Po poslanem gradivu osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pravilih 

cestnega prometa je krajevna skupnost center podala še štiri predloge, ki jih je uprava upoštevala, se pravi, da 

se skrajša čas od takrat za pridobitev nove dovolilnice, od takrat, ko se mu odvzame, da je treba takega kršitelja 

na njegove kršitve opomniti, da dobijo omejeno število vstopov za vzdrževanje objekta servisiranje tudi stanovalci 

nepremičnine in prebivalci starega mestnega jedra, pa nimajo vozila, in da je mogoče pridobiti za vzdrževanje 

dveh poslovnih prostorov v eni stavbi za vsak poslovni prostor omejeno število letno dovolilnic. To bi bilo vse kar 

je sprememb. Komisije niso imele nobene pripombe na podan predlog. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Prosim za razpravo. Ni. Potem gremo kar na glasovanje, k točki 5, odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o pravilih cestnega prometa v MOK. Vaša prisotnost, prosim. 26,27, ok, hvala lepa. Prosim, če glasujete. 
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Še dva mogoče, eden. Ok, hvala lepa, prosim za rezultat, 27 za in nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Hvala, nasvidenje. Točka 6, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju in vzdrževanju javne 

razsvetljave in prometne signalizacije. Slavko, prosim, točka 6.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Marko, pozdravljeni. Veljavni odlok je bil sprejet nazadnje spremenjen 2017, prvotno pa sprejet leta 2006. 

Ugotovili smo, da je ena odločba v 36 členu v neskladju z veljavno zakonodajo, in sicer z 71 členu zakona o javno 

zasebnem partnerstvu, ki določa, da se koncesija lahko podaljša le za polovico trajanja, se pravi trajanje razmerja 

javno zasebnega partnerstva ni dopustno podaljšati za več kot polovico roka, obstoječi odlok je pa definiral, da 

je to lahko pet let, se pravi, da se sklepa za pet let in se lahko podaljša za pet let, kar je v neskladju z zakonodajo. 

Samo ta sprememba je, kjer želimo odlok uskladiti z veljavno zakonodajo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, ok. Hvala  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Mogoče po hitrem postopku.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Po skrajšanem postopku, bomo potem glasovali o tem. Bom odprl razpravo. Razprave ni. Ok, potem glasujemo 

najprej o enem skladu, in sicer, da se sprejme osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju in 

vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. Vašo 

prisotnost bi prosil. 28, 29. Še kdo? Ne. Prosim, če o tem predlogu glasujete? 27,28, hvala lepa. 29 za, ugotavljam, 

da je bil ta sklep sprejet. Zdaj gremo pa še dva sklepa dodatna za skrajšan postopek, in sicer, da se sprejme po 

skrajšanem postopku, ta odlok o spremembah in dejansko sprejme se odlok o spremembah, dopolnitvah odloka 

o potem, da se sprejme še odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave 

ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, torej gre za dva predloga sklepov, da 

uveljavimo skrajšan postopek. Vašo prisotnost, prosim. 28, 29, še kdo, 30, 31, Torej, prosim, če lahko glasujete. 

Še eden mogoče. Ok, hvala lepa. Prosim za rezultat. 30 za, soglasno sprejeto. Ugotavljam, da je pač ta sprememba 

odloka soglasno sprejeta po skrajšanem postopku. Gremo na točko 7, obvezna razlaga določb četrtega člena 

odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, Janez Ziherl bo poročal. Janez, prosim. Janez, 

ne slišimo, trenutno. Janez? Janez, nekaj smo te slišali, ne pa vse. Milena, kaj se dogaja?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Janez se mora sam odpreti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Upam, da sliši, ga pokličem. Dela dela. Ok, Janez? Nekaj slab kontakt imaš. Janez, ne slišimo te dobro. Halo? 

Janez? Janez, te bom dal prek speakerja ti bom dal mikrofon, če slišiš, samo da te pokličem.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Meni normalno tukaj kaže in dela.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mi te ne slišimo, preko tega. Milena, slišimo Janeza?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Ja, slišimo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Dobro, govori, Janez.  
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JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Bom jaz…preko telefona. Gre za obvezno razlago glede devete podtočke četrtega člena IPN, kjer se je na nas 

obrnil, saj govorim… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Daj, Janez, pusti ostale, govori. A lahko prekineš une tam pa tukaj govoriš, prosim. A lahko, Janez, gremo.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Obvezna razlaga glede devete podtočke, ki je vezana na faktor izrabe, in je se je investitor na nas obrnil, ker ni 

bilo jasno, ali se v faktor izrabe štejejo garažne kleti in smo ugotavljali in tudi z obvezno razlago to potrdilo, da 

garažne kleti niso štete v faktor izrabe, medtem ko kletne garaže torej tiste kleti, ki niso namenjene avtomobilom, 

tiste pa se štejejo v faktor izrabe, če je strop višji od 2,1 metra. To je zdaj jasno razlagamo in na ta način tudi, bom 

rekel, dajemo informacijo, da tudi ostali vedo, kako naprej delati. Je pa prvi primer, ki so se na nas na ta način 

obrnili in opozorili na to, na ta problem. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Torej ste slišali, razlika med garažo in pa kletno garažo, kletno etažo. Ok, dajem zadevo v 

obravnavo, prosim. Imate vsi čez ekran, jaz imam. Ana Černe, Ana, prosim.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Pardon, to je bila napaka, se opravičujem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še kdo? Ne. Potem bi kar prosil za vašo prisotnost. 24, še kdo? 25, 26, še dve sekundi počakam, hvala lepa, prosim 

za glasovanje, vaše. Še dva mogoče ne. Najlepša hvala. Mi gremo pa na osmo točko, in sicer soglasje k ceni 

storitve pomoč družini na domu. Pa bi kar prosil Tanjo, Tanja. Spet težava.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Se me sliši?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se te sliši, dobro je.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Lep pozdrav še v mojem imenu. Kar se tiče storitve pomoči družini na domu je vsakoletna tema, ki jo mestni svet 

obravnava, namreč po zakonu o socialnem varstvu in po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen teh storitev, 

je potrebno vsakoletno soglasje. Že 22 leto zapovrstjo to storitev za nas opravlja Dom upokojencev Kranj in tudi 

v letošnjem letu smo se potrudili, da cena za uporabnika ostaja enaka. To se pravi, so vrednosti ocene na uro 

enake kot v lanskem letu, ekonomska cena se je seveda spremenila, in sicer je približno 2,79 evrov višja kot v 

preteklem letu. Gre pa na račun tega, da so se plače teh oskrbovalk dvignile za štiri plačne razrede. Če samo na 

kratko povzamem, za preteklo leto je bilo približno 26 oskrbovalk mesečno, ki so opravile približno 2724 ur 

opravljene te pomoči družine na domu, letos jih planiramo več, in sicer 33,5, v kolikor bomo kader dobili. Tudi 

temu primerno smo prilagodili oziroma ste mestni svetniki na mestnem svetu sprejeli proračun z višjo postavko, 

namreč zagotavljamo 753 tisoč evrov. Kot sem že rekla, je znesek nekoliko višji za ekonomsko ceno: 2,79 je 

povečanje, ki pa ne gre v celoti na račun Mestne občine Kranj, zaradi dviga izhodiščnih plačnih razredov 

oskrbovalkam in pa dviga minimalne plače del tega dviga stroška prispeva tudi država, tako da predlagamo, da 

se cene v enakih vrednostih kot v lanskem letu uredijo, ob delovnikih 4,2 evra, ob nedeljah 5,83 in po praznikih 

in dela prosti dneh 6,17 na uro. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, hvala lepa, Tanja. Odpiram razpravo. Mislim, da je bila Tanja jasna. Ok. Ni razprave, gremo na glasovanje, 

najprej vaša prisotnost. 28,29,30 prisotnih. Super, hvala. Prosim za vaše glasovanje. 31 prisotnih, še eden 
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mogoče. Super, prosim za rezultat. Vsi za, torej soglasno sprejet ta sklep,. Hvala lepa, Tanja. Zdaj gremo na zadnjo 

deveto točko, in sicer vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta. Prosim za vaše prijave. Mamo, 

Sandra, bomo začeli s Sandro, Sandra, prosim. Trenutno še ne slišimo, Sandra.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Se opravičujem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Zdaj pa slišimo.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Najprej bi se rada zahvalila za izčrpen govor glede čiščenja listja, vseeno pa še vedno nisem zadovoljna s tem. 

Nisem sigurna, kdo je pripravil ta odgovor, a vremenske razmere res niso izgovor. Listje je začelo padati že zgodaj 

jeseni, ko ni bilo snega. Če bi to sproti čistili, bi bila zadeva hitro urejena. To, da veter razpihava listje v Ljubljani, 

to nas ne zanima. Zanima nas, zakaj Komunala Kranj v Kranju slabo opravlja svoje delo? Lahko pa potrdim, da je 

na ulici med Janeza Puharja in Tončka Dežmana listje bilo počiščeno, in sicer prejšnji teden, in sicer dva meseca 

in pol po tem, ko sem dala pobudo. Druga stvar, zaradi katere sem se oglasila, to so kranjski vrtci. Ne zdi se mi 

prav, da vsi svetniki slišite, kaj se tam dogaja. V prejšnjem tednu smo imeli sejo sveta zavoda s samo eno točko, 

potrditev izbrane kandidatke Tee Dolinar za ravnateljico. Rezultat je bil 5 za in 5 proti, kar pomeni, da kandidatka 

ni bila potrjena. Nakar smo na isti seji sprejeli še drugi sklep, s katerim se je večina strinjala. Čez dva dni so člani 

sveta zavoda, verjetno na pobudo neizbrane kandidatke na svojo roko sklicali novo izredno sejo, po poslanem 

pravnem mnenju iz Mestne občine Kranj, je bila ta izredna seja preklicana. Postopek za ravnatelja pa končan. Vse 

to bi bilo v redu, če nam ne bi zaposlene iz kranjskih vrtcev sporočile, da so po enotah kranjskih vrtcev hodile 

organizatorke dela in grozile, da bodo s tem, ko je bila izbrana nova v.d. vse podravnateljice in tudi nekatere 

vzgojiteljice izgubile službe. Zato so dopis oziroma iniciativo zaposlene v večini podpisale, večina dopisa tudi 

prebrala ni, sedaj pa jih skrbi, kaj so sploh podpisale. Iniciative sama nisem videla, a glede na poročanje s terena, 

verjamem, da se je to dogajalo. Zaradi spornega delovanja v času gospe Dolinarjeve, njej ne bom in ne morem 

dati soglasja, niti če se ponovno prijavi na razpis. Spornega pa zato, ker so v njem času pojavila sporna kadrovanja, 

tudi sama sebe je poskusila zaposliti kot vzgojiteljico za nedoločen čas, pojavile so se manipulacije in grožnje 

zaposlenim. Moj predlog je, da preden ravnateljem in direktorjem podamo soglasje h kandidaturi, le te preverimo 

tudi tako, da jih povabimo na naše seje. Kar pa se tiče casinoja v Planetu Tuš, bi vam rada sporočila, da se počutim 

izigrano, saj bi se za tako pomembno temo morali pogovoriti in ne glasovati preko dopisne seje. Sem absolutno 

proti Casinoju v Planetu Tuš in tako sem tudi glasovala. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Sandra. Za informacijo, kar se vrtca tiče. Gremo na, Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Na 31. Seji mestnega sveta sva z gospodom Homanom izpostavila problematiko specialistične 

ambulante ORL. Delni odgovor na seji je sicer že podala gospa Tanja Hrovat, vendar sem vseeno pričakovala 

odgovor pristojnih v Zdravstvenem domu Kranj. Zato vas prosim, če lahko ta problem pošljete tudi odgovorne v 

zdravstvenem domu Kranj, da tudi oni odgovorijo v zvezi s tem problemom. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Saša, bomo poslali in bomo tudi dali odgovor, ko ga dobimo. Hvala. Barbara, prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Dober dan, vsem skupaj. Jaz bi rada izvedela, koliko je stala kampanja za izvajanje participativnega proračuna, 

zanima me, koliko, kdo je bil izbran in med koliko ponudbami? Potem me zanima tudi, koliko je bilo vključenih v 

krajevnih skupnostih na te delavnice. Potem me pa še zanima, kakšne pristojnosti imajo redarji in ali imajo res 

naročeno, da morajo v krajevni skupnosti Vodovodni stolp vsako jutro pregledati in vsak večer, kako tam 

parkirajo. Toliko.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Barbara. Za prva dva vprašanja bomo dali točne odgovore pisno, v pisni obliki, bomo pripravili. Za 

tretje, kar se redarjev tiče, da vidim, če je Martin prisoten. Martin, a si prisoten? Moral bi biti. Ni Martina.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Lahko mi date pisno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, hvala lepa. Gremo potem naprej, Albin, prosim. Albin, ne slišimo. Še vedno ne.  

 

ALBIN TRAVEN (mestni svetnik) 

V redu, se slišimo? Mestna občina Kranj ima v lasti kar nekaj ograj, tako lesenih in kovinskih. Zelo me moti, ker 

so bile nazadnje prebarvane pred 30 let, če se jaz prav spomnim, pod prvim mandatom župana Grosa. Zdi se mi, 

da bi bil skrajni čas, da se to spet malo uredi. Me pa zanima, ker je to kar veliko, gre za ene dva do tri kilometre 

ograj, to so tam Savski loki ob Kokri, Jelenov klanec, da ne naštevam, pa nisem zasledil v proračunu nobene 

postavke, da bi bilo kaj namenjeno denarja za to vzdrževanje. Zdaj me pa zanima, vodite evidenco o tem oziroma, 

ali ste že kaj razmišljali o tem, da se to uredi? Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Albin. Mogoče bi kar Marko odgovoril. Glede na to, da smo to točko imeli na zadnjem kolegiju. Marko. 

Marko? Čehovin?  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Jaz sem ga odprla. Zdaj se mora še sam.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, v redu. Albin, predlagam, da ne bomo predolgi, da damo v pisni obliki ta odgovor. Hvala lepa. Nada, prosim.  

 

NADA SREDOJEVIĆ (mestna svetnica) 

Se slišimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se slišimo, dobro, ja.  

 

NADA SREDOJEVIĆ (mestna svetnica) 

Ja, dober večer še z moje strani vsem skupaj. Jaz bi imela samo eno pobudo oziroma predlog. In sicer da Kranvaj 

vozi do glavne avtobusne postaje in nazaj po Koroški ceste. Saj se s tem omogoči ljudem iz centra, kjer je veliko 

starejših in gibalno oviranih, da pridejo do bank, avtobusne postaje, pošte, ki je, kot že sami veste, v centru ni. 

Na drugi strani pa naj vozi do doma upokojencev, saj je veliko varovancev, ki bi obiskali mesto. Hkrati pa bi tudi 

obiskovalcem doma upokojencev omogočili lažji dostop z avtobusne pa iz samega centra. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Nada. Odgovor bo dala ustrezna služba, vendar lahko že kar naprej povem, da pač to ni možno, ker ta 

Kranvaj vozi samo v zaprtem delu starega Kranja, da temu tako rečem, ampak boste dobili odgovor.  

 

NADA SREDOJEVIĆ (mestna svetnica) 

Dobro, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jani ima repliko, Jani, vidim.  
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JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Jani, moram odpreti, to pobudo so dali razni svetniki že večkrat in smo velikokrat…, storitve Kranvaja leta 2017 

naprej. Problem je v tem, da Kranvaj kot zastonjska oblika prevoza ne sme voziti na istih cestah na istih trasah 

kot mestni ali pa medmestni promet, in zaradi tega nam na Ministrstvu za infrastrukturo ne dajo soglasja, da bi 

vozil izven zaprtega mesta. Nemogoče je, da bi vozil tam, če bi bil plačljiv, bi lahko vozil, s tem ko je pa zastonj pa 

na sofinanciranih oblikah javnega prevoza ne sme voziti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Dobro, sem že jaz odgovoril, hvala, Jani. Gremo naprej. Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Danes smo se pogovarjali o ceni pomoči na domu, cene smo potrdili, a eden od problemov 

vseeno ostaja. Dom upokojencev Kranj ne najde dovolj oskrbovalk, nikoli niso zapolnjena vsa razpisana prosta 

mesta. To pred nas postavlja en zelo resen problem za prihodnost. Kje bomo dobili dovolj zdravstvenega kadra 

za nov dom upokojencev na Zlatem polju oziroma za novo regijsko bolnišnico? Nujno je treba razpisati več vpisnih 

mest za zdravstvene poklice in tudi nagovarjati k vpisu na te poklicne programe. Veliko staršev oziroma otrok 

oziroma vsi skupaj se v devetem razredu odloča za vpis v srednjo šolo in pri tem rečejo, ne bomo se vozili daleč, 

mi se bomo vpisali na eno od obstoječih srednjih šol, ki je v Kranju, to pomeni, ne želijo se voziti niti na srednjo 

zdravstveno šolo na Jesenice, niti na srednjo zdravstveno šolo v Ljubljano. Mogoče bi se celo kakšen učenec 

navdušil za te zdravstvene poklice, če bi bil program tudi v Kranju. Zato bi dala v razmislek, da se potrudimo in se 

povežemo z zdravstveno šolo Jesenice, da v Kranju poskuša odpreti podružnico svoje srednje šole, to bi bil pač 

predlog za prihodnost. Vemo, da je to malce dolgotrajnejši predlog. Druga stvar je pa, da sem prejela odgovore 

na vprašanja, pobude in predloge, ki sem jih na prejšnji seji izpostavila in moram reči, da ni to samo moje mnenje, 

ampak da sta bila odgovora, ki sta jih posredovala Upravna enota Kranj in Center za socialno delo naravnost 

smešno. Ne moreš voditi neke upravne enote oziroma nekega centra, če ne znaš zbrati podatkov, ki jih nekdo od 

tebe želi. To pomeni, ti podatki so možni, da jih nekdo zbere, vendar jih niso želeli posredovati. Še nekaj bi rekla, 

malo sem se nasmehnila tudi, ko smo danes na ugovor svetnikov ponavljali glasovanje o isti točki dnevnega reda. 

Jaz znam sprejeti to, da vedno zmaga večina, včasih mi je pa hudo, ko do zmage tista večina, večina 12 od 33 

pride na malo nenavaden način. Pa lep večer vam želim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, enako, Irena. To smo si zapisali. Igor, prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Jaz imam dve stvari. Prva stvar je vezana na nadzor prometa, na radar. Jaz zagovarjam, da je namen nadzor 

prometa ta, da se izboljša prometna varnost, da se s tem nadzorom pripomore k pravilnejšemu ravnanju 

udeležencem prometu. Nikakor pa ne, da se jih straši ali pa da se samo polni proračun. In veliko sem na cesti in 

včasih se ne morem znebiti občutka, da gre samo za to, da se napišejo kazni, pa bom povedal konkreten primer, 

ki me zelo moti in ne samo mene, ampak veliko ljudi, ki so se, ali se name obrnili ali pa ki me poznajo, da so s tega 

področja, me klicali. Poglejte, konkreten primer, v Stražišču Delavska cesta, ko se spustiš proti tako imenovanem 

Piramidi, pod Šmarjetno, veste, kje govorim. Se pravi, vi pridete z omejitvijo 50, zagledate znak, je omejitev 40, 

kaj narediš, spustiš plin, gre klanec dol, da bi mogel še celo zavirati in ustavljati vozilo, če bi hotel ustaviti na 40. 

In radar tam levo stoji na parkirišču in v tistih 50, 100 metrov, kjer pravočasno ne znižaš hitrost zaradi prej 

povedanih razlogov, se seveda lovi nekoga, da pride na 45,48,50 in seveda se oglobi, s tem, da se s tem nič ne 

pripomore k boljši prometni varnosti, ker je tako ali tako dol dvojni ovinek in je potrebno bremzati in ustaviti 

praktično na 10, 15 kilometrov na uro in res nekoga loviti tukaj na vrhu klanca, kjer takoj za znakom pa nimaš 40, 

sploh tistih, ki imajo električne avtomobile in avtomatske, ki ne prestavljajo, nižje, da ne bom v to zahajal. To je 

tipičen primer in vsak, ki pozna to, ki vozi avto, verjamem, da deli to mnenje z mano, da je najmanj nenavadno, 

če ne inkasanstvo postavljati radar tam gor. Še  nekaj, tam ni bilo nesreče že leta in leta. Naj se umiri problem 

tam, kjer je problematičen, ne tam, kjer ni. To je en tak moj apel. Druga stvar, ki pa je, bi rad vprašal, kaj se dogaja 

s postavitvijo novega kmetijskega objekta, mislim, da je Hafnerjeva na polju med vrtnarijo, gledano proti Savi, 

veliko nejevolje je lokalnih prebivalcev, ker naj bi tam nastajal nek ogromen objekt za zbiranje gnojevke, 15 
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milijonov ton, če imam pravi podatek, na leto in seveda, takoj čez cesto nasproti naselja. Zdaj vem, da je to stvar 

na upravni enoti, da se tukaj proba ustaviti ta gradbeno dovoljenje, mislim, da je celo uspelo prebivalcem, da so 

jih vrnili kot stranke v postopku in tako naprej, ampak kaj je ključno, kako občina tukaj nastopa. Povedano mi je 

bilo, ne vem, če drži, dajte to preveriti in odgovoriti mi do naslednje seje, da v kolikor bi občina neko pot zadaj 

bolj proti Savi zamaknila, bi bilo možno ta objekt z novo dokumentacijo, z novim gradbenim dokumentom 

dovoljenjem zamakniti, da ne bi bil tako moteč za okolje. Seveda bo do tega prišlo, če bo to gradbeno dovoljenje 

padlo verjetno ali pa v dogovoru z investitorjem. Jaz verjamem, da Janez Ziherl ve, o čem govorim, verjamem, da 

tudi župan, prosim razmislite, kaj lahko tukaj naredimo. Naj kmet kmetuje, naj zbira gnojevko, vendar na način, 

da ne moti lokalnega prebivalstva in mimoidočih na tak način kot bo to zdaj. To sta dve stvari pa ne bom več, ker 

se me je danes že preveč slišalo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Zdaj, Martina smo videli, bomo dali odgovor. Ne vem pa, če je Janez Ziherl dosegljiv zdajle. 

Drugače ti bomo dali pisno odgovor glede tega objekta za gnojevko. Ni nobenega od njih. Pisno. Ja, kdo je?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Ja, Janez tukaj, izgleda, da bo delalo. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

No vidiš, kaj je zdaj to?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Gre za objekt, mislim, da ni samo gnojevka. Tam je objekt za potrebe kmetije, ki je skladen z OPN, tam je tudi za 

nekatere sosede to moteča zgodba. Prestavljati cesto še bolj notri, je težko, ker je zadeva že tako zavita, da potem 

cesta ima svoje zakonitosti, ne moremo kar prestavljati ceste zaradi enega kmeta, ki ima tam skladno s 

prostorskimi akti to pravico, mora pa upoštevati vse zahteve, kar se tiče smradu in pa ureditve kmetije in tega 

objekta. Imeli smo že več sestankov na to temo in iskali tudi neke vmesne rešitve, vendar ne prav uspešno, ker 

so tako eni kot drugi vsak na svoji strani. Toliko na kratko, bom rekel, sprememba prostorska akta, tudi če bi bila 

kakšna taka, bi pomenila spet dolgo pot in bom rekel, tudi na nek način neupravičeno. Območje je bilo že ves čas 

ali pa je tudi predvideno za ali pa na tem območju so lahko tudi kmetije in to pravico lastniki imajo, konec koncev 

tudi ta zemljišča v okolici so bila prodana enkrat s strani teh kmetov. Toliko na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Igor, mislim, da si zadovoljen s tem odgovorom. Martina ti bomo pa napisali. Tomaž ima repliko. 

Tomaž, prosim.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Ja, hvala za besedo. Jaz bi tukaj samo mogoče izpostavil to, da zdaj Janez pravi, da je bilo to urejeno z odloki, 

vmes se je pa na tem območju, kjer bo ta gnojevka stala, se je spremenilo to, da je to vodovarstveno območje, 

ali je to zajeto notri v temu dovoljenju ali ne, ali to kaj spremeni ali ne? To me zanima. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, bomo Janeza. Janez?  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Se slišimo. Seveda saj so mogli dobiti soglasje tudi od, pozitivno mnenje tudi od vodarjev, skrb za to območje, in 

temu tudi slediti, da so vsi ukrepi tako dobri, da zadovoljujejo to vodovarstveno območje, kot je pač po odloku 

veljavno, po uredbi, pardon.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, v redu. Hvala. Sandra še enkrat, Sandra, prosim.  
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SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Saj bom hitra. Predlagam, da naslednjič smo v živo, ker tole danes ni delovalo kot bi moralo, pa bi bilo mogoče, 

da res v živo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, tole danes sem jaz tudi razočaran, ampak glede na mnenje svetnikov in svetnikov smo raje naredili po 

internetu, pač epidemiološke razmere so res slabe, tudi pri nas na občini, ni bilo pa kakšnih pomembnih zadev 

danes, zato smo se odločili, da naredimo takole. Marca imamo naslednjo sejo, 09.03., po vseh predvidevanjih naj 

bi se situacija z epidemijo šla na boljše, tako da jaz tudi predvidevam, da bo naslednja seja v živo.  

 

MILENA BOHINC (Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Župan, jaz bi pa res prosila, da so na računalnikih, ne na tablicah, ne na telefonih pa v brskalniku Chrome. Taka 

so bila navodila tudi s strani občine Miteam, da so na računalnikih, veliko težav je bilo zaradi tega, ker niso na 

računalnikih.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, tudi glede glasovanja je to pomembno. V redu, gremo naprej, Saša ima.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ja, hvala za besedo. Vseeno jaz bi rekla, da je zadeva danes kar potekala kljub težavam čisto ok. Še vedno je 

boljše, da smo takole in da se čuvamo, ker stvar je resna in se ni za hecati, sploh z zdravjem ne. Tako da jaz ne 

vidim problema, tudi če bomo imeli naslednjo sejo na daljavo. Ura je šest, pa smo celo sejo že predelali, tako da 

se mi zdi čisto v redu in ni bilo nič kaj hudega danes. Ostanite zdravi in hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Saša, tudi tebi, glede zdravja in dobre volje. Barbara, še prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Jaz se bom pridružila Saši. Poglejte, take zadeve, ki so se danes dogajale, ti komunikacijski šumi, 

to se nam dogaja na sestankih, ki jih imamo vedno na vseh medijih in to ni nič posebnega. Učimo se. Kljub temu, 

kot je Saša rekla, smo pripeljali do konca, glasovanje je bilo ustrezno, tudi ko smo v živo, se nam zgodi, da 

ponavljamo, tudi ko smo v živo, razpravljamo na veliko pa še pot pa še kaj drugega lahko vmes naredimo, ko smo 

doma. Jaz mislim, da tole danes ni bilo slabo in da tistih par komunikacijskih šumov, ki so se nam zgodili, smo 

presegli in se zraven še kaj naučili. Toliko sem hotela povedati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala, Barbara, za te besede. V redu, če ni več, nima nihče več ne bi razpravljal oziroma pobud, bi potem 

današnjo sejo zaključil ob šestih. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje, želim vam, kot je Saša rekla, veliko zdravja, 

predvsem pa veliko dobre volje. Vse bo v redu, naslednja seja bo 09.03., želim vam do takrat vse lepo pa tisti, ki 

si boste privoščili počitnice, seveda … počitnice in vse dobro. Hvala lepa, lahko noč.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

 

 

Za zapisnik:  

Milena Bohinc 

 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


