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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 1. redne – konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 19. 12. 2018 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila najstarejši svetnik Jožef Rozman in župan Matjaž Rakovec. 

PREDSEDUJOČI JOŽEF ROZMAN: Spoštovane, spoštovani. Pričenjam konstitutivno sejo mestnega sveta Mestne 

občine Kranj. Ob tej priliki pozdravljam vse navzoče in čestitam novoizvoljenim svetnicam in svetnikom ter županu. 

Tako danes kot na vsaki seji boste zaradi določil Zakona o javnih financah, ki zahteva za vsako izplačilo dokazilo, dobili 

v podpis listo prisotnosti. Na mizo vam je predložen tudi kranjski zbornik in pa broška s simbolom Mestne občine 

Kranj. Zato, da se seznanite z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, imate na mizi gradivo. 

Prosim, podpišite vročilnico, jo pustite na mizi ali pa vrnite v kabinet župana. Tudi navodila za glasovanje imate na 

mizi, pa vendarle. Ob ugotavljanju prisotnosti svetniki pritisnejo na gumb 'prisotnost'. Ob glasovanju ponovno 

'prisotnost' in nato eno izmed tipk 'za', 'proti' ali pa 'neopredeljen'. Če svetnik ob ugotavljanju prisotnosti ne pritisne 

gumba prisotnost, potem ne more glasovati, tudi če je prvič potrdil prisotnost. Izide glasovanja boste videli na 

monitorju na sredi dvorane. Potem še prijava za diskusijo, s pritiskom na veliko tipko tukaj pod mikrofonom se javite 

za diskusijo. Zdaj pa naprej, dnevni red konstitutivne seje je določen s poslovnikom mestnega sveta, zato se o njem 

ne razpravlja in se ne glasuje. Mislim, da niti ni potrebno, da ga berem, imate ga v gradivih, zato prehajamo na 1. 

točko, Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov. Pozivam svetnike in svetnice, da s pritiskom na gumb 

'prisotnost' priglasijo svojo navzočnost. Ugotavljam, da je navzočih 29 članov in članic sveta in s tem je mestni svet 

sklepčen. Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, Poročilo volilne komisije MOK. Tudi to gradivo ste prejeli s sklicem 

seje. Uvodno poročilo bo podal gospod Aljoša Ravnikar, predsednik Občinske volilne komisije, zato mu predajam 

besedo.  

ALJOŠA RAVNIKAR: Hvala lepa za besedo. Preden bom začel s formalnim delom poročila, bi rad vsem prisotnim, še 

ne mestnim svetnikom, ki boste to čez nekaj minut postali, čestital za izvolitev in da ne bi slučajno pozabil, bi se želel 

kot predsednik Občinske volilne komisije zahvaliti trem uradnicam iz Mestne občine Kranj, ki so delovale kot tajnice, 

tajnica in namestnici tajnice Občinske volilne komisije, to so Sabina Metelko, Judita Tkalec in pa Svetlana Draksler. 

Volilna komisija je bila z njihovim delom izredno zadovoljna. Občinska volilna komisija je v mandatu, ki traja do danes, 

približno tri leta in pol, delovala v sestavi članov Ludvik Bambič, Branka Jurhar, Helena Miklavčič in Aljoša Ravnikar 

kot predsednik, namestniki članov pa so bili Tatjana Kastigar, Samo Klavora, Andrej Gazvoda in Magdalena Miklavčič 

kot namestnica predsednika. Občinska volilna komisija je po mojem mnenju delovala dobro, sestala se je na preko 

tridesetih sejah, sej pa so se člani Občinske volilne komisije redno udeleževali, razen enega, ki je po potrditvi 
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mandatov nehal hoditi na seje. Tudi članom Občinske volilne komisije, čeprav tukaj nobenega ni, se zahvaljujem za 

njihovo delo, tudi vnaprej, ker mandat nam poteče aprila ali maja. V postopku preizkusa kandidatur, ki je potekal v 

drugi polovici oktobra letošnjega leta, je Občinska volilna komisija preizkusila kandidature za župana, liste kandidatov 

za člane občinskega sveta in liste kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti. V postopku preizkusa kandidatur 

za župana je Občinska volilna komisija preizkusila osem kandidatur in vse kandidature potrdila. V postopku preizkusa 

list kandidatov za člane občinskega sveta Mestne občine Kranj je Občinska volilna komisija preizkusila 16 list 

kandidatov in jih od tega 11 v celoti potrdila, dve v celoti zavrnila, tri pa delno zavrnila, v ostalem delu pa potrdila. V 

postopku preizkusa list kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti pa so bile potrjene praktično vse liste 

kandidatov, razen vseh list, ki jih je predlagala Stranka za napredek krajevnih skupnosti, poleg tega je bila v celoti 

zavrnjena še ena lista, ena lista pa je bila zavrnjena delno. Zoper odločbe Občinske volilne komisije so bile vložene 

tri pritožbe, od katerih je Upravno sodišče dvema ugodilo, eno pa zavrnilo. Na podlagi sodb Upravnega sodišča je 

Občinska volilna komisija nato predlagateljem dveh različnih list naložila odpravo formalnih pomanjkljivosti, kar so 

predlagatelji storili in je nato Občinska volilna komisija obe listi potrdila. Zoper eno od teh zadnjih dveh odločb, ki 

sem ju omenil, je predstavnica ene od preostalih list vložila ugovor, ki ga je Občinska volilna komisija zavrnila, zoper 

odločbo Občinske volilne komisije, s katero je bil ugovor zavrnjen, pa je nato predstavnica vložila pritožbo, ki pa jo je 

Upravno sodišče kot prepozno zavrglo. Dovolite še, da predstavim rezultate vseh treh delov volitev, ki so potekale 

18. novembra in 2. decembra letos. Kot sem seznanjen, ste gradivo sicer dobili skupaj s sklicem seje. Najprej podajam 

poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Kranj. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je 33 

članov občinskega sveta imelo pravico voliti 45.336 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike. Glasovalo je skupaj 

20.227 volivcev ali 44,62 % volivcev, ki so imeli volilno pravico. Listam je na podlagi volitev pripadlo naslednje število 

mandatov: Zoran Za Kranj šest mandatov, SDS – Slovenska demokratska stranka šest mandatov, SD – Socialni 

demokrati pet mandatov, Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj Boštjan Trilar štirje, Igor Velov, lista za razvoj 

Kranja štirje, LMŠ – Lista Marjana Šarca dva, NSi – Nova Slovenija-krščanski demokrati dva, SLRP – Stranka za 

enakomeren lokalni razvoj in podjetnost eden, PLS – Povezane lokalne skupnosti eden, Levica eden in DeSUS – 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije tudi en mandat. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil 

zadostnega števila preferenčnih glasov, so bili mandati dodeljeni po vrstnem redu kot so bili navedeni na listah in na 

podlagi tega so bili izvoljeni naslednji kandidati: mag. Barbara Gunčar, Zoran Stevanović mag., Lea Bidovec, Neven 

Polajnar mag., Lea Zupan, Robert Kranjec, Tanja Graonja Krstev, Jožef Rozman, Ana Štromajer, Robert Nograšek, 

Nataša Majcen, Matjaž Rakovec, Manja Zorko, Janez Černe, Ana Pavlovski mag., Evstahij Drmota, mag. Igor Velov, 

Nada Sredojević, Milan Glamočanin, Sandra Gazinkovski, Tomaž Ogris mag., mag. Branko Grims, Saša Kristan, Bojan 

Homan, dr. Andreja Valič Zver, Iztok Jenko, Nataša Jenkole, Boštjan Trilar, Andreja Kert, Boris Vehovec, Damjana 

Piškur, Irena Dolenc in Albin Traven. Vsem izvoljenim kandidatom še enkrat čestitam. Zdaj bi pa podal še poročilo o 

izidu rednih volitev župana. Prvi krog je potekal 18. 11. 2018. Na volitvah je imelo pravico voliti enako število volivcev 

kot na volitvah članov občinskega sveta. Skupaj je glasovalo 20.227 volivcev in kandidati so dobili naslednje število 

glasov, prebral bom samo vrstni red: Matjaž Rakovec, Zoran Stevanović mag., dr. Iztok Purič, Ivo Bajec, Robert 

Nograšek, mag. Barbara Gunčar, mag. Primož Terplan in Bogomir Šubelj. Ker nihče izmed kandidatov ni dobil večine 

veljavno oddanih glasov, je bil opravljen drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov in sicer sta 

bila to Matjaž Rakovec in Zoran Stevanović mag. Dva tedna kasneje, na volitvah 2. 12. 2018, je imelo pravico voliti 

župana 45.341 volivcev, glasovalo pa je skupaj 16.334 volivcev ali 36,02 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. 

Kandidata sta prejela naslednje število glasov: Matjaž Rakovec – 10.977 glasov ali 67,84 % vseh glasov in Zoran 

Stevanović mag. – 5.203 glasove oz. 32,16 % vseh glasov. Občinska volilna komisija je nato v skladu z zakonom 

ugotovila, da je bil za župana Mestne občine Kranj izvoljen Matjaž Rakovec, ki mu še enkrat čestitam. Zoper 

nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri Občinski volilni komisiji ni bil vložen noben ugovor in zoper odločitev 

Občinske volilne komisije, ki bi lahko vplivala na potrditev mandatov, pa po informacijah, ki jih ima Občinska volilna 

komisija, ni bila vložena nobena pritožba na ta občinski svet. Hvala lepa.  

PREDSEDUJOČI JOŽEF ROZMAN: Hvala, predsednik. Dajem poročilo v razpravo. Želi kdo razpravljati? Razprave ni, 

zato dajem na glasovanje naslednji sklep: Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o izidu rednih 
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volitev članov občinskega sveta Mestne občine Kranj z dne 22. 11. 2018, poročilom o izidu rednih volitev župana 

Mestne občine Kranj z dne 22. 11. 2018 in poročilom o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine 

Kranj z dne 2. 12. 2018. Tukaj ni razprave, ampak samo potrjujemo, da smo seznanjeni. Ugotavljam prisotnost. 

Glasujemo. Ugotavljam, da je prisotnih 32 članic in članov sveta in vsi so glasovali za. Sklep je bil torej sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana. Pozivam vas, da podate predlog za imenovanje kandidata za predsednika in dveh članov 

komisije. V skladu z drugim odstavkom 7. člena poslovnika predlog lahko poda skupina najmanj petih navzočih članov 

sveta. Prispela je ena vloga in sicer po dogovoru na sestanku s prvoizvoljenimi svetniki iz kandidatnih list je vložen 

predlog za imenovanje komisije za potrditev mandatov v naslednji sestavi: Robert Nograšek - predsednik, Zoran 

Stevanović in Boris Vehovec - člana. Odpiram razpravo. Razprave ni. Ugotavljam prisotnost. Prisotnih je 32 članov. 

Dajem sledeč sklep na glasovanje. Imenuje se komisija za potrditev mandatov v naslednji sestavi: predsednik Robert 

Nograšek, član Zoran Stevanović in drugi član Boris Vehovec. Prosim, glasujemo. Od 32 prisotnih jih je 31 glasovalo 

za, eden pa je neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet in odrejam desetminutni odmor ter pozivam predsednika 

komisije, da skliče komisijo, ki se umakne v protokolarno pisarno tukaj nasproti, tam sta na voljo računalnik in 

zapisničarka.  

 

*ODMOR 

PREDSEDUJOČI JOŽEF ROZMAN: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, Poročilo komisije za 

potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Pozivam predsednika, gospoda 

Nograška, da poda poročilo o ugotovitvah komisije.  

ROBERT NOGRAŠEK: Hvala za besedo, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Komisija za potrditev mandatov je na 

podlagi poročila o potrditvi o izvolitvi volilne komisije pregledala kateri kandidati so bili izvoljeni kot člani sveta. 

Pritožb kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list ni bilo. Komisija soglasno predlaga svetu v 

sprejem naslednji sklep. Mestni svet Mestne občine Kranj potrdi mandat naslednjim članom in članicam mestnega 

sveta Mestne občine Kranj, izvoljenim na rednih volitvah v občinski svet z dne 18. 11. 2018. Lista je ta, ki jo je gospod 

predsednik Občinske volilne komisije prebral. Komisija tudi ugotavlja, da ni bilo pritožb drugih kandidatov za župana 

ali predstavnikov kandidatur. Komisija za potrditev mandatov na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o 

izvolitvi župana soglasno predlaga svetu v sprejem naslednji sklep. Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi 

poročila Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Kranj z dne 18. 11. 2018 in poročila 

o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Kranj z dne 2. 12. 2018 ter potrdila o izvolitvi za župana 

ugotavlja, da je za župana Mestne občine Kranj izvoljen gospod Matjaž Rakovec. Komisija je zaključila s svojim delom 

ob 16:32. 

PREDSEDUJOČI JOŽEF ROZMAN: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Nihče ne želi razpravljati, zato dajem na glasovanje 

naslednji sklep. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom komisije za potrditev mandatov, članov 

mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Potrjujemo prisotnost. Prisotnih je 32 članov. Glasujemo. Vsi prisotni 

so glasovali za, zato je sklep sprejet. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, Potrditev mandatov svetnikov in 

ugotovitev o izvolitvi župana. Glede na to, da ni bilo nobenih zapletov, dajem na glasovanje potrditev mandatov 

svetnikov. Jaz ne bi zdaj tukaj bral, je že predsednik Občinske volilne komisije prebral člane, tako da bi bil sklep sledeč. 

Mestni svet Mestne občine Kranj potrdi mandat članom in članicam mestnega sveta Mestne občine Kranj, izvoljenim 

na rednih volitvah v občinski svet dne 18. 11. 2018. Ugotavljam prisotnost. Prisotnih je 32. Glasujemo. 31 za, en 

neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet in vsem skupaj čestitam. Prehajamo na ugotovitev o izvolitvi župana. 

Dajem na glasovanje naslednji sklep. Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi poročila Občinske volilne komisije 

o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Kranj dne 18. 11. 2018 in poročila o izidu drugega kroga rednih volitev 

dne 2. 12. 2018 ter potrdila o izvolitvi za župana ugotavlja, da je za župana Mestne občine Kranj izvoljen gospod 

Matjaž Rakovec. Ugotavljam prisotnost. 32 prisotnih. Glasujemo. Vsi so glasovali za. Ugotavljam, da je sklep sprejet 
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in čestitam novemu županu Matjažu Rakovcu. Ugotavljam, da je z ugotovitvijo izvolitve župana Matjaža Rakovca, da 

mu je prenehal mandat člana mestnega sveta zaradi nezdružljivosti na podlagi prvega odstavka 37a. člena in prvega 

odstavka 37b. člena Zakona o lokalni samoupravi. Dajem na glasovanje ta ugotovitveni sklep, torej, da mu preneha 

mandat svetnika. Ugotavljam prisotnost. 32 prisotnih. Glasujemo. Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem obveščam 

Občinsko volilno komisijo in tukaj prisotnega predsednika Aljoša Ravnikarja, ki naj izvede nadaljnji postopek v skladu 

Zakonom o lokalnih volitvah. Hvala. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, Slovesna prisega župana in njegov 

pozdravni nagovor. Prosim novoizvoljenega župana, gospoda Matjaža Rakovca, da pristopi. Prav tako vabim 

dosedanjega župana, gospoda Boštjana Trilarja, ki bo slovesno predal mandat.  

BOŠTJAN TRILAR: Spoštovani gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki, dober večer in prav lepo dobrodošli v 

sejni sobi 16, kjer se kroji mestna politika. Prav vsem vam iskreno čestitam ob izvolitvi, predvsem zato, ker ste se 

odločili, da boste v oblikovanju svojega lokalnega okolja aktivno sodelovali, da boste investirali svoj čas, energijo in 

znanje za to, da bo Kranj boljše mesto. Verjemite mi, da je to veliko težje kot doma pisati po Facebooku, zato vam 

iskreno čestitam. Spoštovani gospod župan, računam, da boš izkoristil svoje znanje v gospodarstvu, svoje znanje pri 

vodenju velikih organizacij, svojo karizmo in povezave, da boš to občino uspešno peljal naprej. Želim ti, da deluješ 

sistemsko, da zaključiš projekte, ki se ti zdijo dobri in da odpreš najmanj 100 novih v korist Kranjčank in Kranjčanov. 

Še enkrat iskrene čestitke, župana pa prosim, da pristopi k svečani prisegi.  

MATJAŽ RAKOVEC: Najprej najlepša hvala za zaupanje. Prisegam, da bom svojo dolžnost vestno in odgovorno 

opravljal, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo 

Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov.  

Spoštovani odhajajoči župan, gospod Boštjan Trilar, drage mestne svetnice, spoštovani in cenjeni mestni svetniki, 

spoštovani predstavniki občinske uprave, moji dragi domači in pa seveda vsi ostali prisotni, najprej en lep pozdrav. 

Moram priznati, da sem izredno vesel, da mi je kot novemu političnemu obrazu toliko občanov in občank namenilo 

svoj glas, s katerim se seveda zavezujem, da bom deloval v korist Mestne občine Kranj, da bom deloval v korist 

občanov in občank Mestne občine Kranj za njihovo dobrobit in za javno dobro. Odhajajočemu županu Boštjanu bi se 

rad zahvalil za predajo te verige, za delo, ki ga je opravljal na občini, vam, cenjene svetnice in svetniki, pa seveda 

iskrene čestitke za izvolitev. Dolžnost župana jemljem kot res izredno pomembno dolžnost in prepričan sem, da 

bomo skupaj z vami in skupaj z zaposlenimi na občini delovali v korist Mestne občine Kranj in njenih občank in 

občanov. Rad bi še to poudaril, da imamo zahteven, ampak uresničljiv program in verjamem, da ga bomo skupaj 

uresničevali. Tukaj je seveda izboljšava prometne infrastrukture, nova delovna mesta, nova stanovanja in pa seveda 

več za šport, zdravje, rekreacijo in kulturo. Obvezujem se, da bom deloval povezovalno, da bomo delali 

transparentno in pričakujem tudi od vas, da bom od vas dobil ideje in predloge, da bomo to uresničevali tudi v praksi. 

Da ne bom predolg, še enkrat najlepša hvala tudi vam za to iskreno priznanje, vsem prebivalcem Mestne občine 

Kranj za tako visoko podporo in obljubim, da se bom boril za to, da bo v Kranju boljše, da se bo lepo živelo in delalo, 

predvsem pa, da bomo ponosni Kranjčanke in Kranjčani. Ob koncu bi vsem rad zaželel še vesele božične in novoletne 

praznike, vse dobro in pa veliko zdravja v letu 2019, kot tudi vsem vašim domačim in pa tako kot je bilo v geslu moje 

ekipe, Kranj zmore več, skupaj z vsemi vami. Hvala lepa in srečno. Zgolj še ena formalnost, po 32. členu statuta 

Mestne občine Kranj, jaz sem tudi pisno obvestil urad, bom funkcijo župana opravljal poklicno, obenem pa bom 

imenoval tudi podžupana, to je Jani Černe, z njim sva zadevo tudi uskladila, ki bo tudi jutri začel poklicno opravljati 

funkcijo podžupana. Hvala. 

NADA MIHAJLOVIĆ: V imenu članov sveta Mestne občine Kranj in iz strani Socialnih demokratov in upam si reči, da 

tudi v imenu ostalih, da ti želimo veliko uspeha pri svojem delu, ker je to za dobrobit nas Kranjčanov. Veliko uspeha.  

MATJAŽ RAKOVEC: Torej, nadaljujemo sejo. 7. točka dnevnega reda, Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. Na podlagi določil 12. člena poslovnika Mestne občine Kranj, se na konstitutivni seji imenuje 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Zato pozivam svetnike in svetnice Mestne občine Kranj, da 

podajo predlogo za sestavo komisije. Kandidate za predsednika, podpredsednika in člane komisije lahko predlaga 
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skupina najmanj petih svetnikov. Komisija ima pet članov, vse iz vrst svetnikov. Na podlagi določil 21. člena 

poslovnika, se o predlogih sklepov glasuje po vrstnem redu njihove vložitve. Tukaj sem prejel predlog najmanj petih 

članov za imenovanje komisije v naslednji sestavi: Janez Černe – predsednik, Saša Kristan – podpredsednica, Zoran 

Stevanović – član, Damjana Piškur – članica in Igor Velov – član. Predlog je dan v razpravo. Ima kdo kakšno mnenje? 

Gospod Stevanović, prosim.  

ZORAN STEVANOVIĆ: Spoštovani gospod župan, najlepša hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, iskrene 

čestitke za izvolitev v ta mestni svet. Jaz sem izredno navdušen, da vidim, da je mestni svet osvežen, predvsem z 

novimi, mladimi obrazi in glede na to, da lahko brez lažne skromnosti rečem, da smo zmagali na volitvah v mestni 

svet z našo svetniško skupino, bi si vzel pravico, da dam samo en apel. Dejstvo je, da se je pri nas v zadnjem času 

politika precej spreminjala. Jaz sem bil sam predstavnik naše svetniške skupine v prejšnjem mandatu mestnega sveta. 

Dogajalo se je marsikaj, bilo je dobrih in slabih trenutkov, ampak, če potegnem pod črto, bi rekel, da smo bili 

predvsem politično kulturni, ne glede na to kako nas je kdo ocenjeval. Če kdo rad analizira politološko, historično, 

kakorkoli, in če gre gledati časopise izpred enopartijskega sistema in stenograme razprav v političnih telesih 

določenih držav, naj bo to Avstro-Ogrska, Kraljevina SHS, Jugoslavija, nima veze, bo hitro ugotovil, da se je včasih 

razprava politično odvijala bistveno drugače kot danes. Tukaj so bili prepiri, tukaj so bili kregi, to je bilo vse živo, 

ampak dejansko se je to označevalo kot politična kultura. Če danes spremljamo naprednejše države, kjer vlada 

tradicionalni parlamentarizem, boste videli, da njihove razprave izgledajo kot neka navijaška tekma. Ampak samo 

zato, gospe in gospodje, ker je to čista politična kultura. Ker politična kultura pomeni to, da človek, ki je izvoljen, 

zagovarja voljo svojega volilnega telesa za vsako ceno. Se pravi, vi ste bili izvoljeni kot mestni svetniki iz strani 

določenega dela volilnega telesa in od vas se pričakuje, da zagovarjate voljo tega svojega volilnega telesa, ne glede 

na ceno. Pri nas se je zadeva kasneje bistveno spremenila, izpodrinila je politično kulturo ena druga stvar, ki se ji reče 

politična korektnost. To je vnaprej naučeno leporečenje, smehljanje, kimanje z glavo in pa trgovanje s političnimi 

glasovi. V tem jaz vidim ogromen problem, zato ker je odsotna kritika. Kritika oblasti, kritika kot osnova znanosti in 

kritika kot osnova družbeno-političnega življenja. Zato bi jaz apeliral na vas vse skupaj, da se držite politične kulture, 

če je le možno. In tukaj pridem na komisijo za volitve in imenovanja. Če je kdo spremljal drugi krog volitev, je hitro 

ugotovil, da je bila kampanja relativno mirna. Da ni bilo medsebojnega nepotrebnega nabijanja, iz moje strani sploh 

ne. Pa ne samo zato, ker smo mi lepo vzgojeni in dostojni ljudje, ampak tudi zaradi tega, ker sem res verjel, da tudi 

če zmaga gospod Matjaž Rakovec, in to tudi danes verjamem, da bo prišlo do sprememb v odnosu na bivši sistem. 

Ta komisija, ko se je ustanavljala oz. predlagala, je bilo rečeno, da bo imenovana na podlagi prvih petih zmagovalnih 

strank. Jaz sem zaploskal od sreče, ker nisem mogel verjeti, da obstaja še nekdo, ki bo na ta način ravnal. Mi smo 

pričakovali predsedniško mesto, podpredsedništvo verjetno SDS-u, drugo uvrščeni stranki, tretji je SD in tako naprej. 

Naknadno se je zadeva drugače odvila. Predsednik je postal Janez Černe oz. je predlagal, kar je tudi normalno, glede 

na to, da ima SD župana, drugo mesto je sedaj dobila SDS, sicer ne vem po kakšni logiki, pa čestitke gospe Saši Kristan, 

ni nobena skrivnost, da se dobro razumeva in da sva prijatelja, ne vem pa po kakšni logiki. Kar želim povedati je to, 

da mi to že kaže na neko trgovanje s političnimi glasovi. Jaz iskreno upam, da boste vsi, mi bomo seveda glasovali za 

to komisijo, ker se nam zdi realna in regularna, ampak kar želim apelirati vam, ohranite dostojanstvo in ohranite svoj 

obraz na dolgi rok in ohranite neko politično kulturo temu mandatu. Hvala lepa.  

MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala, gospod Stevanović. Še kakšno mnenje? Če ne, potem dajem na glasovanje 

naslednji sklep. Imenuje se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: predsednik 

Janez Černe, podpredsednica Saša Kristan, član Zoran Stevanović, članica Damjana Piškur in pa član Igor Velov. 

Ugotavljam prisotnost. Dajem na glasovanje. Ugotavljam 31 prisotnih, za je glasovalo 29 in pa 2 neopredeljena, kar 

pomeni, da se je oblikovala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: predsednik 

Janez Černe, podpredsednica Saša Kristan, član Zoran Stevanović, članica Damjana Piškur in pa član Igor Velov. 

Ugotavljam, da je sklep sprejet in tako komisija imenovana. Čestitke. Zaključujem 1. redno sejo sveta. Vsem skupaj 

želim, kot sem že poudaril, uspešno sodelovanje in delo v prihodnjih štirih letih. Naslednja seja mestnega sveta bo 

30. januarja 2019, v vmesnem času pa nas čaka kar precej dela, postopek za imenovanje komisij in pa nadzornega 

odbora. Kar pa se tiče neformalnega dela pa vas vabim, da se mi pridružite v pritličju v komunikacijskem središču, 



6 

 

kjer sledi še nekaj malega protokola in pa skupinsko fotografiranje na stopnicah, zato prosim, da vsi počakate. Po 

fotografiranju pa bomo skupaj nazdravili novemu mandatu in kot ste že seznanjeni, bo vmes potekalo tudi 

fotografiranje vaših portretov za objavo na komunikacijskih kanalih Mestne občine Kranj. Torej, najlepša hvala in se 

vidimo v preddverju.  

 

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri. 

 

 

Za zapisnik:  

Milena Bohinc    

 

      Jožef Rozman 

      Predsedujoči 

 

 

 

 

Matjaž Rakovec 

           Župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


