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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj,  ki je bila v sredo,  dne 9. 3. 2022, 

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

 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Začenjamo torej 33. redno sejo mestnega sveta. Še vedno smo v sobi številka 15, tako da še vedno je potrebno 

upoštevati ukrepe pred virusno okužbo in sem prepričan, da bo šla zadeva tako dobro, da bomo naslednjič lahko 

že brez teh ukrepov. Kar nekaj se jih je opravičilo, in sicer zjutraj Nataša Jenkole, Iztok Jenko, potem sem dobil 

za Nevena Polajnarja, da se je opravičil, imam še koga. Bojan Homan tudi, Brane Grims mi je tudi ravnokar 

sporočil, da je v parlamentu, se tudi opravičuje. V glavnem, želel bi, da ugotovimo prisotnost, pa bi kar prosil, če 

lahko potrdite z dvigom rok svojo prisotnost. 22 članov in članic sveta prisotnih, kar pomeni, da je mestni svet 

sklepčen. Tukaj imamo tudi, kot so mi javili, Jeleno Vidovič, članico nadzornega odbora, ampak je ne vidim, je 

najbrž kje zunaj. Potem imamo še novinarje Simon Šubic, Gorenjski glas, Peter Šalamun Žurnal24, Petra Mlakar, 

Dnevnik in pa Tinkara Zupan STA. Obveščam vas, da bo danes glasovanje potekalo na podlagi 59. člena 

Poslovnika mestnega sveta, in sicer z dvigovanjem rok, razprava bo potekala za govorniškim odrom. Nekaj gradiv 

ste dobili na mizo, in sicer poročilo o izvršitvi sklepov 32. seje. Potem seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, lahko povem, da je še 7. 3., torej v ponedeljek, sosvet krajevnih skupnosti obravnaval gradivo in ni 

bilo pripomb, potem k premoženjski zadevi E, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Kranj za leto 2022 imamo, ste dobili popravek dopolnitve, potem imamo grafične prikaze k sedmi točki razlastitve 

Hrastje in pa naslednja zadeva, tukaj je, da podajam predlog za umik sedme točke razlastitev v Hrastjah, 

razpravo, prosim. Lahko prosim, Saša.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Sem mislila, da smo že pri dnevnem redu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ne še. Zadeva, razprava gre predlog umika sedme točke razlastitev v Hrastjah, tukaj je razprava. Barbara, prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Barbara Gunčar. Zakaj, rada bi vedela, zakaj je umik točke dnevnega reda?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ker je ta točka že bila obravnavana na 27. in pa na 26. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, kjer je mestni 

svet soglasno brez glasu proti ali vzdržanega glasu sprejel predlog o javnem dobrim in s tem nakupu oziroma 

nakupu oziroma razlastninjenju ustreznih zemljišč.  
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BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Javno dobro nikakor ni enakovredno razlastitvam, to je prva zadeva. Druga zadeva pa, vsaka točka se po 

poslovniku lahko obravnava tudi večkrat.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, hvala lepa. Dajem na glasovanje sklep, z dnevnega reda 33. seje…, Andreja, prosim.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Andreja Kert, samostojna svetnica. Jaz predlagam, da se kljub vsemu opravi razprava, da se pač seznanimo s 

tem, kaj se v resnici dogaja. To, da prihajajo raznorazne informacije, mislim, da ni nič narobe, če se svetniki 

seznanimo s tem, kaj se dogaja na tem področju, da lahko tudi ljudem pojasnimo, če se obrnejo na nas. Je pa 

tako, da so potem zapisniki tudi javni in na ta način bodo tudi oni seznanjeni, kaj se v resnici dogaja, da ni teh 

dezinformacij in ne vem, jaz podpiram, da se ta pač predstavitev vseeno opravi, ne gre za spremembo nečesa… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, Andreja, razumem, to se pravi, umikam ta predlog za umik sedme točke, gremo naprej. Po tem imate na 

mizo so posredovane še štiri dodatne kadrovske zadeve, zato pa predlagam, da se sprejme sklep o uvrstitvi 

gradiva na dnevni red in zato dajem glasovanje naslednji sklep. Na dnevni red se uvrstijo kadrovske zadeve A, 

imenovanje nadomestnega predstavnika v svet zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj, B, imenovanje 

namestnika člana občinske volilne komisije Mestne občine Kranj, C, soglasje k imenovanju direktorice 

zdravstvenega doma Kranj in pa D, mnenje o kandidatu za ravnatelja osnovne šole Janeza Puharja Kranj. O tem 

bomo zdaj glasovali, prosim vašo prisotnost. 22 prisotnih, prosim če glasujete o dodatnem gradivu, dodatne 

kadrovske zadeve. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Super, to se pravi, imamo zdaj 8 točk, vključno z vprašanji, 

predlogi in pobudami članov mestnega sveta in pa dopolnjene kadrovske zadeve s točkami A,B,C in D. Odpiram 

razpravo na dnevni red. Irena je bila najprej, Irena, prosim. Potem pa Saša.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc, pred prejšnjo sejo mestnega sveta sem podala ugovor glede na poslovnik zaradi številnih zapletov 

sem želela doseči ponovitev glasovanja o podelitvi soglasja igralnici v Planet Kranj, v dobesednem zapisniku 

prejšnje seje mestnega sveta je na strani 6 zapisano, bom kar prebrala, župan Matjaž Rakovec je na moj ugovor 

dejal: »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 lahkot o na naslednji seji potem rešujemo«. Jaz 

sem tudi na mizo prejela nekaj gradiva, vendar v tem gradivu ni bilo nobenega mnenja statutarno pravne 

komisije na moj ugovor, zato me zanima, kako se je statutarno pravna komisija odločila. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, najprej.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Dober dan, Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Zdaj, takole je, jaz bi predlagala za dodatno točko 

dnevnega reda, če se strinjate. Dobili ste vsi na mizo predlog deklaracije proti ruski agresiji v Ukrajini, ki smo jo 

pripravili v svetniški skupini SDS. Kot veste, se od 24.02., je bil dan, ko se je Evropska unija znašla v hudi in tragični 

situaciji, Ukrajina je bila s strani Ruske federacije agresivno vojaško napadena, zato smo v naši svetniški skupini 

podali ta predlog, v kolikor se strinjate, da to podprete, da preberem to deklaracijo, da se uvrsti še to na točko 

dnevnega reda. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Ok, v redu. Potem, Saša, če prav razumem, to uvrstimo na dnevni red deklaracijo proti vojni 

v Ukrajini, kot točka, zdaj bomo dali kot točka 8, s tem se potem preštevilči in je deveto, vprašanje, predlogi in 

pobude članov mestnega sveta. V redu, zdaj dajem na glasovanje predlog, da se kot uradna točka pod zaporedno 

številko 8 uvrsti deklaracija proti ruski agresiji v Ukrajini. Najprej vaša prisotnost, prosim. 22 prisotnih. Kdo je za 

ta predlog? 20 za, kdo je proti? Eden proti. 20 za, eden proti. Hvala lepa. Torej, še kaj, Irena, tebi bomo dali 

odgovor tokom seje, se bom pozanimal. Pa bi vas potem prosil, če ni več razprave na dnevni red, da zaključimo 

s tem, da dajem v potrditev naslednji dnevni red, kot sem dejal, na številki 8 je deklaracija proti ruski agresiji v 
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Ukrajini številka 9, se preštevilči vprašanja pobude in predlogi članov mestnega sveta. Vaša prisotnost, prosim. 

22 prisotnih. Kdo je za tak dnevni red? 21 za, kdo je proti? Eden. 21 za, eden proti. Hvala lepa, ugotavljam, da je 

dnevni red sprejet. Gremo na točko 1, potrditev zapisnika 32. seje mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 

02.02. ter pa poročilo o izvršitvi sklepov. Bor Rozman.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Pozdravljeni. Bor Rozman. Ugotavljam, da so bili vsi sklepi izvršeni oziroma objavljeni v Uradnem listu. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Odpiram razpravo. Ne. Potem damo na glasovanje. Vašo prisotnost, prosim, da se potrdi zapisnik 

32. seje mestnega sveta in pa poročilo o izvršitvi sklepov. 21. Kdo je za ta sklep? 22. Soglasno sprejeto, hvala 

lepa. Kadrovske zadeve. Jani, prosim.  

 

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

Janez Černe, en lep popoldne želim svetnicam in svetnikom. Pod kadrovsko točko A imamo imenovanje 

nadomestne predstavnice v Svet zavoda osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj. V postopku evidentiranja sta se na 

poziv prijavila dva kandidata. Komisija pa je na današnji seji sklenila predlagati mestnemu svetu, da za 

nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj imenuje Nežo Zupan.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, glasujemo, a ne. Vašo prisotnost, prosim. 22 prisotnih, kdo je za ta predlog? 22 za, soglasno. Hvala lepa, 

soglasno sprejeto…, 21, kdo je proti? Nobeden. Hvala lepa. Gremo naprej.  

 

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

Pod točko B imamo imenovanje namestnice članice občinske volilne komisije Mestne občine Kranj. Občina je 

24.02. prejela odstopno izjavo Patricije Tomažič z mesta namestnice članice občinske volilne komisije. Na poziv 

sta se v roku prijavili dve kandidatki. Komisija pa je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za namestnico članice 

OVK Mestne občine Kranj imenuje Heleno Kalan. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, glasujemo še o tem. Prosim za vašo prisotnost. 22 prisotnih, kdo je za to, da se imenuje Helena Kalan za 

namestnico članice. 21 za, kdo je proti? Eden proti. Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Potem imamo C, 

soglasje k imenovanju direktorice zdravstvenega doma Kranj.  

 

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

V skladu  Statutom Osnovnega zdravstva Gorenjske na podlagi internega razpisa direktorja Zdravstvenega doma 

imenuje in razrešuje direktor zavoda v soglasju z ustanoviteljico. Interni postopek izvede direktor zavoda. Na 

razpisano mesto je prispela ena popolna vloga in direktor je sprejel sklep, da za direktorja OZG za mandatno 

obdobje petih let izbere Lilijano Gantar Žura, ki izpolnjuje vse pogoje. V skladu s statutom je direktor zavoda 

zaprosil za soglasje Mestno občino Kranj. Komisija je danes to obravnavala in sklenila, predlagati mestnemu 

svetu, da se Lilijani Gantar Žura da soglasje k imenovanju.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Razprava? Ne? Potem vaša prisotnost za glasovanje. 21 prisotnih. Kdo je za ta predlog? 22 za. 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. V redu, gremo naprej, še D, mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole 

Janeza Puharja Kranj.  

 

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

Ravnatelja imenuje svet zavoda, in mora pred odločitvijo o izbiri ravnatelja pridobiti mnenje lokalne skupnosti. 

Na razpis za ravnatelja se je prijavil en kandidat, ta izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Komisija je danes to 

obravnavala in sklenila, da mestnemu svetu predlaga pozitivno mnenje h kandidatu Klemnu Markelj in ga 

predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, razprava? Ne, hvala, gremo na glasovanje. Vašo prisotnost, prosim. 23 prisotnih, kdo je za ta predlog? 

22 za, je kdo proti? Ne. Hvala lepa. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Hvala vsem za to drugo točko. Gremo na 

točko 3, in sicer premoženjske zadeve. To bo predstavil gospod Klemen Kastelic, glede na to, da je Mateja 

odsotna.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Dober dan, Klemen Kastelic. Pri premoženjskih zadevah v bistvu bomo obravnavali, je predlaganih pet točk. Pod 

točko 3A je predlagan izbris zaznambe javnega dobra lokalnega pomena na treh nepremičninah, se pravi, dve 

v KO Podreča in ena KO Bitnje. Ob rekonstrukciji državne ceste Labore – Jeprca je zdaj rekonstruirana cesta 

posegla tudi na te zdaj parcelirane dele zemljišč in je treba narediti izbrise, se pravi, zaznambe, potem bo pa v 

skladu z zakonom o javnih cestah preneseno na državo in bo zaznamovano državno, se pravi javno dobro 

državnega pomena. To je točka 3A. Potem pa manjše parcele.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, kakšno vprašanje, odpiram razpravo. Ne, potem gremo kar na glasovanje, vašo prisotnost bi prosil. 23 

prisotnih. Kdo je za ta sklep? 22. Je kdo proti? Ne. Hvala, ugotavljam, da je sklep sprejet. Klemen, B.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Hvala. Naslednje tri točke 3B, 3C in 3D so po vsebini v bistvu, bom rekel vsebinsko povezane. Pri teh gre pa za 

to, da se zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v bistvu vpiše v zemljiško knjigo. Se pravi, 

v preteklih obdobjih je občina te parcele, ki so predlagane za zaznambo odkupila. Vse parcele predstavljajo 

kategorizirane občinske ceste v skladu z odlokom, tako da pri vseh treh točkah predlagamo, da se ta zaznamba 

lokalnega javnega dobra zaznamuje v zemljiško knjigo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Klemen. Odpiram razpravo. Ne. Potem gremo kar na glasovanje še za točko 3B, vašo prisotnost. 23 

prisotnih, kdo je za omenjen sklep. 22, je kdo proti? Ne. 23 Ugotavljam, da je tudi točka B sklep za točko B sprejet, 

gremo naprej.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Potem je pa še točka 3E, zdaj so bile B,C…, točka 3E, predlagamo spremembo oziroma dopolnitev načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj. V tabeli, ki ste jo v gradivu prejeli, so štiri 

točke, vse na KO Drulovka pa KO Breg ob Savi, na mizo ste pa dobili spremenjeno glede na sklep statutarno 

pravne komisije točko, se pravi v tabeli 3 in 4, kjer je zdaj jasno napisano, da gre za prodajo, v točki 3, devetih 

parcel po 80 kvadratnih metrov. Pomembno je tukaj povedati, da ne gre za prodajo samostojnih gradbenih 

parcel na teh 80 kvadratov, ni možno graditi stanovanjskega objekta. Recimo, isto pri četrti točki, se pravi, ko 

gre za približno 80 kvadratnih metrov, je sprememba narejena, se pravi, da je logično oziroma razvidno, da ne 

gre za večje parcele.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, odpiram razpravo. Ne? Hvala lepa. Ja?  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Jaz imam samo eno vprašanje. Tukaj, kakor je videti iz ortofoto posnetka, na terenu, da so gor še neki objekti, 

če prav vem…, nadstrešnice, kako je s temi objekti, je to legalno, ni legalno oziroma s prodajo, da ne bodo kakšni 

problemi nastali. Bojim se tega, da bodo ljudje rekli, saj občina je to prodala, to je zdaj naše, in se zadeva ne bo 

dala več rešiti, bodo potem z inšpekcijami težave oziroma, da ne bom zahajal. To me zanima, kaj je s tem in pa 

druga stvar, kako je s kvadraturo, čeprav iz dodatnega gradiva je za razbrati, da se bo od te ogromne parcele tem 

ljudem, devetim, največ do 80 kvadratov odmerilo. Ali to prav razumem in če prav razumem, potem bi bilo 

mogoče smiselno zaradi jasnosti stvari, ker tam piše približno, ne piše do, naj se pač napiše, da se bo prodalo 

največ do 800 kvadratov, eni bodo par kvadratov, plus minus, da damo zgornjo mejo, da se ne bo jutri pretiravalo 

pa prodalo 2000, a ne. Zato ker če prav razumem, gre samo za to, da si ljudje, ki tam živijo, malo povečajo, uredijo 

ta vrt. V igri je pa ogromno parcel in če se, Jani spomniš, smo nekaj podobnega imeli v Stražišču, ko smo za 



5 
 

odbojko takrat neko služnost in smo tudi omejili s končno površino, da ne bi po nesreči bilo zlorabljeno kakorkoli 

kdaj, hvala.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Če lahko, iz predstavitve, ravno ta primer, je razvidno, se pravi, da je 2,4,6,7,8 parcel. Tukaj pa na drugem koncu 

je še ena, da je največja od teh je prva, zgornja, ker je Geodetska odmerila že v ozadju, se pravi, je 84 metrov, če 

bi, bi rekli, za prvo je 84, ker drugače v bistvu ni pomena, da smo parcelacijo že delali, naročali…, če bi za 

posamezne delali. So pa povsod, v bistvu, kot je iz skice razvidno, pač nadstrešnice gor.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

In kaj to pomeni, ko bodo odkupili?  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Bodo legalizirali, do zdaj so nelegalne, ker niso imeli podlage.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Legalizirali bodo kaj?  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Kot nadstrešnica.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Meni se gre samo za to, če občina nekaj prodaja in če se bo to uredilo, ja, da bomo pa nekaj prodali, vpletenim 

v neke inšpekcijske postopke, potem pa ne, ne bi prodajali, dokler tega ne bi uredili. Razumete, če se ne da 

legalizirati, potem pa vse zrušimo, pa naj kupijo bremen prosto zadevo, da ne bomo mi zakuhali problema, ker 

spomnite se, smo že reševali stvari za nazaj, Podrečo, pa še kaj.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Tukaj gre samo za to, da bodo lahko legalizirali nadstrešnice, ki so jih sami postavili. Prva je v konkretnem 84, 

zato.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, še kdo kaj? Andreja. V redu, dobro?  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Nisem čisto prepričana, ali je ta navedba popolnoma dobra, ker gre to za uradni dokument, zaradi tega, Andreja 

Kert. Ker tukaj piše, pardon, tukaj jasno piše, površina parcele v kvadratnih metrih, zdaj ta parcela je velika, ta 

prva, se spravi je velika čez pet hektarjev, zdaj tukaj piše 9x približno 80 kvadratnih metrov. Kaj zdaj, 9 krat 

parcela? Veste, navedba je tako nelogična, ne vem, ker to gre za uradni dokument. To gre za dokument, kjer je 

jasno določeno, s čim občina bo razpolagala, sprejeto, potrjeno, objavljeno, in ne vem, ali je tole, nisem 

prepričana, da bi tole jaz tole upala podpreti. Ne vem, da bi se napisalo, da je celotna parcela velika toliko pa da 

od tega se bo prodalo. Ne vem, do 800 kvadratov, kot je rekel, da bi bil mogoče še dodaten sklep, iz katerega bi 

bilo jasno razvidno, da gre to za manjše parcele ki bodo pač odmerjene in ne bodo večje od 85 kvadratov, ne 

vem.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Če lahko v poročilu iz realizacije, se pravi, ko so pogodbe sklenjene, da mestni svet tudi dobi… 

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Saj ne gre za to, mi sprejemamo načrt razpolaganja, načrt razpolaganja mora biti jasno, kaj občina prodaja.  

 

KLEMEN KASTELIC (namestnik vodje Oddelka za premoženjske in kadrovske zadeve) 

Lahko se pa počaka, da se parcelacija zaključi pa se potem… 
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ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

To je bil pa tisto, kar je bil problem, da se parcelacija zaključi, je bil pravni problem, ki ga je izpostavljala Mateja 

na tem odboru, na komisiji. In v bistvu pa še ena stvar je, ona je govorila takrat, da v Drulovki gre samo za eno 

parcelo 78 kvadratov. Saj pravim, tako nejasno je zdaj vse skupaj, da jaz se bojim, če bi vsaj bilo obrazloženo, da 

bi se točno že z obrazložitve videlo, da je to to, ne pa da je samo popravek. Ker mi tukaj sprejemamo nekaj, kar 

dajemo zeleno luč, da se lahko proda in ta dokument ni brez pomemben. To je zelo pomemben dokument, tudi 

zaradi presoje, potem, če računsko sodišče in tako naprej, zaradi tega opozarjam. Nisem čisto, ne bom trdila, da 

ni prav, ne morem pa podpreti takole zadevo, ker nisem prepričana, da je popolnoma pravilno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kje vidiš nevarnost?  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Saj pravim, tole 9 krat približno osemdeset kvadratnih metrov, to ni površina parcele v kvadratnih metrih te 

parcelne številke, ampak je ta parcelna številka je velika čez 5 hektarjev, v tem je štos, se razumeva, a ne? 

Odprodalo naj bi se pa to, na nek način, če bi bil nek dodaten sklep mogoče, karkoli, ne vem, da je sigurno, da je 

to.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kakšen sklep? 

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Saj sem že povedala, ne vem, mogoče, da se pojasni, da je celotna parcela. Se tukaj napiše površina parcele je 

pač toliko kvadratnih metrov, vendar pač od tega se prodaja samo ne vem do 800 kvadratnih metrov. V 

dodatnem sklepu pa, da je za to parcelo 74/46 predvidena razpacelacija za 9 parcel, ki bodo velike nekje med 73 

do 85 kvadratov, kot ste rekel, ki bodo v postopku odmerjanja in na podlagi tega potem tudi prodane. To je tisti 

problem in isto je za drugo. Samo druga ni toliko pač vidna, ampak pustimo, to je moj zadržek, še vedno, iz vidika 

debate, ki smo jo imeli tudi na statutarni.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še Jani.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Kranja) 

Janez Černe, hvala lepa za besedo. Sestavni del tega sklepa je tudi grafični prikaz tega, kar se prodaja, skupaj z 

predlogi parcelacije, tako da te neke bojazni ni. Pač to je praksa v samih pogodbah, da se napiše, koliko je 

približna količina, ki se izmeri po GIS sistemu. Potem pa geometer opravi svoje delo in se potem v zemljiško 

knjigo pač vpiše, koliko je ta kvadratura konkretna, tako da tukaj neke bojazni, da nismo eksaktni ni. Ker je tudi 

praksa v samih pogodbah taka, da se potem, če slučajno je neka kvadratura manjša ali večja, se dodatek k tej 

pogodbi ni. Še enkrat, sestavni sklep so kvadrature in točno piše, kaj se prodaja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Andreja. Res ne vidim, kje bi bila tukaj nevarnost.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Poglejte, tukaj mestni svet potrjuje, s čim lahko občina razpolaga in pri tem moramo biti eksaktni. Ker mi damo 

zeleno luč, da s tem se potem izpeljejo postopki po taki ceni, za tako kvadraturo in točno. To je vedno eksaktno 

napisano in sedaj pa kar neka praksa, ki to eksaktnost kar opušča. Zakaj? To je to, ampak druga stvar. Gradivo, 

če že gremo na gradivo. Gradivo, če si dobro pogledate notri parcelne številke, oziroma te kar je tukaj spodaj 

napisano sploh niso prave napisane in čeprav menda naj bi bile pa slike prave. To smo tudi opozarjali in to se 

pravi gradivo je tudi zavajajoče v tem delu. Smo opozarjali, da naj se popravi in tega se tudi ni popravilo. S tem 

da iz tega ven jaz ne vidim devet parcel in če je to ta prava in če je to ta prava. Ali je to ta prava? Katera je prava? 

Katera točka je to? Katera je pa ta prejšnja? Katera je pa ta, ki je tako velika petdeset? Tukaj mi jo pokažite katera 

slika je to. Ampak kje se tu vidi, da je to devet parcel. A iz tega se vidi. S tem, da saj pravim številke so pa napačne. 

A vidite gradivo je bil res šlamastika. Pa še to se opravičujem Jani. Ne gre za vprašanje te parcele velikost. Lahko 
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piše do osemdeset ali pa deset in to je vse okej in samo mora nam biti vsem jasno, da ne bo slučajno kakršen 

koli problem, da to velja za to celotno ta veliko parcelo, ker parcela je velika pet hektarov, oziroma še več a ne. 

Ne vem saj pravim kot da smo malo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Moramo glasovati še za točko tri C in pa tri K. Ali lahko pogledamo vse na skupaj. Moramo vsako posebej. Potem 

glasujemo še o točko tri C. vse grajenega javnega dobro na zemljiški katastrski občini Kokrica parcela dvaindvajset 

skozi enaindvajset in vašo prisotnost. Glasujemo o tri C. Dvaindvajset prisotnih. Kdo je za ta sklep? Soglasno 

sprejeto. Hvala lepa. gremo še na točko tri D. zaznamba statusa grajenega javnega dobro na zemljišču katastrske 

občine Spodnja Besnica parcela sto skozi trinajst. Kdo je za? Oziroma najprej vaša prisotnost, da se ta parcela 

pride obiskat  od grajenega javnega dobrega javnega pomena. Triindvajset je prisotnih. Kdo je za? Soglasno. 

Hvala lepa. kot sem rekel točko E umikam, da se dopolni, oziroma popravi. Gremo naprej točka štiri. Hvala lepa. 

predlog za spremembo zakonodaje iz področja izobraževanja. Tanja Hrovat prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja urada za družbene dejavnosti) 

Tanja Hrovat. Lep pozdrav in pa hvala za besedo. Torej pri točki, ki je pred vami predlagamo spremembo 

zakonodaje s področja osnovnih šol. Gre namreč za to, da se kar vam je verjetno dobro poznano in pač soočamo 

z velikim prilivom tujcev, kar rezultira seveda tudi o popisu otrok v šole. Pri čemer se soočamo s tem, da v 

posameznih razredih že zelo velika prisotnost tujcev napram slovenskim otrokom, oziroma pri tujcih predvsem 

problem, da ne znajo niti slovenskega jezika. Skozi to prihaja do motenj pouka, prihaja do stisk teh otrok tujcev, 

ki ne znajo slovensko in seveda ne morejo spremljati normalno pouka. To traja že kar nekaj let in sploh v zadnjih 

letih je pa žal ta številka že zelo močno narasla in tak problem ni samo v Mestni občini Kranj, se pojavlja tudi v 

drugih mestnih občinah in verjetno, da to sedaj ne bo problem, kar poniknil. Mi smo sicer v preteklosti že 

predlagali spremembo zakonodaje, oziroma predvsem na ministrstvo apelirali, da zadevo uredijo drugače kot je 

bilo urejeno do sedaj in urejena do sedaj je bila pa na način, da je ministrstvo plačalo nekaj dodatnih ur za 

vpisanega otroka tujca in kar pa seveda ne zadošča, da bi se otroci naučili niti v enem letu na neki zadovoljivi 

ravni, da bi potem lahko spremljali pouk. Iz tega naslova predlagamo sedaj konkretno, da se sprejme nekaj 

sklepov, ki bi bili posredovani naprej na ministrov na vlado s predlogom, da se na tem zakonu, oziroma tudi na 

ostalih to ureja srednješolska izobraževanje in čeprav bodo tam malenkost manjši problem. Torej, da se ta 

zakonodaja spremeni in ustrezno tudi podzakonski akti in približno smo si pa zadevo zastavili na način, da se ob 

vpisu otroka v šolo to se pravi to poteka s psihologinjo, oziroma socialno delavko preveri tisto osnovno 

poznavanje otrok. Zna reči dober dan in pa v bistvu pa tudi starosti in pa v kateri razred se vpisuje in da se v 

primeru, da otrok pač ne zna nič slovensko takega otroka napoti na eno letno učenje slovenščine. To bi lahko 

potekalo ravno tako v osnovnih šolah, ki so v popoldanskem času prazne in ravno tako ogrevane in osvetljene, 

učiščene, kakorkoli in enako bi lahko potekalo to učenje z učitelji, ko že sedaj izvajajo te dodatne ure slovenščine 

in verjetno bi bilo pa potrebno dodati še kakšnega medkulturnega mediatorja in skratka delno bi si. Si ne bi s 

tem predlogom niti stroškov ne vem kako povečali in bi pa vsekakor po mojem v enem letu intenzivnega učenja 

slovenščine dosegli boljšo raven znanja in s tem stisko, ki sem jo uvodoma omenila zagotovo zmanjšali. Sedaj v 

gradivu sem še malo bolj podrobno spisala predlog. Na koncu dodala, da želimo neko spremembo tudi, kar se 

tiče vrtcev, ker se nam sedaj dogaja tudi, da je že več kot eno tretjina ali pa polovica kakšnega oddelka v vrtcu 

dejansko priseljencev in se zgodi skozi to posledično, da se Slovenci izpisujejo, oziroma starši otroke izpišejo in 

prepišejo v druge vrtce in tudi tukaj terja zadeva neko spremembo z naše strani je predlog, da bi se normativ 

zapisal tudi na način, da so lahko največ trije otroci, ki ne govorijo Slovensko vpisani v en oddelek, oziroma 

posamezni oddelek vrtca. S tem bi tudi zmanjšali v bistvu posledice, ki se dogajajo, da če je več tuje govorečih, 

oziroma ne slovensko govorečih v posameznih oddelkih tako šol kot vrtcev, da se te skupine med sabo 

povezujejo in pač govorijo večino albansko. Toliko na kratko. O gradivu še malo bolj podrobno, bo pa verjetno 

še kakšno vprašanje, oziroma pojasnilo da dam. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Sandra je bila najprej. Potem Ana in pa.   

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Sandra Gazinkovski, Lista za razvoj Kranja. Hvala za besedo. Najprej naj povem, da podpiram predlog, saj menim, 

da imamo veliko težavo na tem področju. Zanima me pa sledeče. Kaj ste mislili s tem, da se ustrezno prilagodi 
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zakon v vrtcih, ki v petem členu določa, da vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku, kar pa je v nekaterih 

enotah zaradi velikega številka vključenih otrok, ki ne znajo slovenskega jezika niti na osnovni ravni 

sporazumevanja zelo otežkočeno, če ne onemogočeno. A to ste mislili, da bi mogoče zaposlili kakšnega, ki bi 

prevajal in ker to pač ni namen tega. Okej boš kar. Drugič jaz sem se malo pozanimala v kranjskih vrtcih, kako je 

s tem normativom treh tujcev v eni skupini. Sedaj že to je veliko. Oni se sicer ne smejo opredeljevati zato, ker 

pač ne smejo otrok zavrniti, ampak trije, ki so že govoreči. Govorim za otroke, ki so že malo starejši in ne morejo 

biti skupaj. Že trije so bili, ker oni si naredijo svojo skupino in se sploh ne pogovarjajo v slovenščini, tako da to 

tri. Številka tri je že prevelika in mogoče, če bi dali normativ dve je pa problem v tem, ker jih je preveč. Potem 

kdo in na kakšen način bo preverjal znanje jezika vrtčevskih otrok. Vemo namreč, da nekateri otroci sploh še ne 

govorijo ko pridejo v šolo in mislim v vrtec, ker se vpisujejo v vrtec kar pomeni, da kako boste vedeli, da ta otrok 

nič ne razume. Potem pa je bil še en predlog, da se v skupinah predšolskih otrok v popoldanskem času prav tako 

uvede ta slovenska pripravljalnica, kar pomeni, da bi se ta predšolski otrok popoldne tudi udeležil te 

pripravljalnice in se s tem bolje naučil slovensko. Sploh tisti, ki so šele takrat prišli v Slovenijo. Kar pomeni, da bi 

se on naučil in bi lahko formalno začel s prvim razredom in ne pa da potem prvi razred začne s pripravljalnico in 

pa potem naprej. To je to. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Boš kar sproti odgovorila.   

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Ja najboljše. Tanja Hrovat. To se pravi sedaj, da si bom zapomnila po vrstnem redu. Torej ni mišljeno, da bi otroci 

v, oziroma ko bo izvajali. Daj me samo spomniti kaj je bil prvi, da ne bom narobe začela. Aja peti člen. Ja tako ja. 

Sedaj pomeni, da v vrtcih poteka pač pogovor, oziroma vse v slovenščini. To vsi vemo, ampak zadeva pa zgleda 

v naravi, oziroma v praksi tako, da po navadi pridejo vpisati otroka v vrtec ali pa v šolo starši s pomočjo tolmača 

in tako da tiste postopke čez speljejo in potem seveda ta tolmač gre in starši so pa prepuščeni milosti in nemilosti 

otroka, da ga vozijo tja. Navodil ne razumejo in se pojavijo ne vem uši v šolo in starši ne razumejo, da ušiv otrok 

v vrtec ne sodi. Preden daje soglasje, oziroma sploh ne smejo lasišča pregledovati, se je pojavilo pa dvojezično, 

da je treba pregledovati otroke, ki so se pač pojavile uši in je bil pa problem, če imamo dvojezične vrtce v Kranju 

Zato sem se jaz naslonila na ta peti člen, da pač poteka v slovenščini in da si mi niti ne želimo zadevo, ki si jo pač 

vprašala, če bi se šli tolmača. S strani Jesenic smo bili zaprošeni, oziroma je bilo predlagano, da bi uvedli tolmača, 

ki bi pomagal pri sporazumevanju tudi v zdravstvenem domu, ker se zgodi, da pridejo pač oni v zdravstveni dom 

in seveda slovensko ne znajo in na pol polomljeno povedo kaj je z otrokom narobe in sedaj naj pa zdravnik ta 

pravo diagnozo da. Tudi to svojevrsten izziv, ampak če bomo še tukaj dali berglo, da lahko pač preko tolmača 

spremljajo vrtce ali pa zdravstveni dom in potem bomo še vedno še dodatno odložili učenje slovenščine, ker ni 

potrebno in tako da vsekakor to ni naš interes. Sedaj kar se tiče normativa koliko v posameznem oddelku je 

smiselno je to, kar mi podajo sedaj pobudo na ministrstvo zgolj naš predlog, ki smo ga tudi s pomočjo Irene, 

oziroma njenih izkušenj in pa truda iz preteklosti predlagali kot recimo naše videnje. Seveda pa ni nujno, da bo 

zakonodajalec temu sledil in vsekakor je zakonodajna služba državnega izbora tista, ki bo presojala in ustrezno 

tudi zapisala v zakonskih in podzakonskih aktih kaj je tisto, kar bo na koncu sprejeto in tako da to je zgolj naša 

pobuda in zgolj naše videnje. Verjamem da bo pa presoja tudi s strani in mislim glede na zaključenostjo vrtcev in 

nekimi preverbami, da se bo potem zapisala taka številka, ki je primerna. Ja sedaj tukaj ta del težko komentiram 

še na kakšen način bi ga notri v pobudo vpisali in namreč ministrstvo trenutno za osnovne šole, ki se obvezne. 

Vrtec seveda ni obvezen in ministrstvo krije te stroške za učiteljski kader in sedaj te učiteljice, i bi to prevzele 

sedaj ne vem kako točno se bo kako dve letni otrok, da se vključi v to delavnico hkrati z oziroma predšolski. No 

recimo bomo pač videli na kakšen način. Mogoče bi v obrazložitev to noter dodal in, da ne bi sklepov spreminjali 

in pa napisali, da se še to presoja recimo no. Ali bi predlagala, da se sklep spremeni? Prav bomo še to zapisali 

notri v gradivo. Aha za vrtce. To sem se pravi na koncu to je bilo na svetniških skupinah prejšnji teden predlagano 

in je bil ta sklep dodan in ni razdelan in zato je dodan zgolj v eni točki in ker je bil se pravi prejšnji teden pobuda 

dana na svetniški skupini in bo pa sedaj s to obrazložitvijo mogoče še kakšen stavek dodala tudi pri temu.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Ana potem pa Irena.   
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ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Ana Černe. Hvala za besedo. Sama vidim pri tej pobudi dva problema in sicer prvič gre za diskriminatoren ukrep 

saj onemogoča otrokom enakih možnosti. Vsi otroci imajo pravico do enake obravnave v šolskem sistemu in če 

nekomu postaviš predpogoj za šolanje je to diskriminacija. Problem nastane na primer, če starši zaradi katerega 

koli razloga recimo zaradi zanemarjanja otroka tega svojega otroka ne bi vpisali v ta tečaj. Otrok ne bi bil nič kriv 

in onemogočena pa bi mu bila vključitev v šolski sistem. Mislim celo, da je ta sprememba protiustavna saj je 

šolanje pri nas obvezno. In drugič sprememba ne odpravlja problema pri vzroku. Predno uvedemo obvezen pogoj 

za vključitev v šolo bi morali izčrpati vsa sredstva. Se pravi, ki bi omogočila, da otrok osvoji znanje jezika. Od 

individualnih ur do mentorstva. Če to imamo in če stvari ne funkcionirajo potem ne vem zakaj bi bil obvezen 

ukrep, zakaj bi obvezen ukrep to spremenil. Starši še vedno ne bodo otrok vpisovali v tečaje in otrokom bo 

odvzeta možnost izobraževanja. Vrstile se bodo socialne težave in podobno. Veliko bolje bi bilo, da bi tečaj 

potekal kratko in torej, da otrok ne mora zaključiti razreda ali letnika, če tega ne opravi. Hkrati pa seveda pozivati 

ministrstvo, da nameni sredstva za individualne ure ali mentorstva in če se ministrstvo do sedaj ni zganilo pri 

vaših pobudah za dodatna sredstva in ne vem zakaj bi sprejemali obožujoče spremembe, ki bi otroke 

sankcionirali in še dodatno potisnili na socialno dno. Vprašajmo se raje kako te ljudi vključiti in kako vsem 

otrokom v Kranju zagotoviti vstop do javnega šolstva, ki je največji izenačevalec družbenih razlik. Segregacijo in 

diskriminacijo bomo probleme povečali in ustvarili zaprte skupine in geta. Edini način je torej vključevanje in 

integracija in edina prava pot, da se vsem otrokom zagotovi pravica do izobraževanja in vključitve v družbo in ne 

pa da jih kaznujemo za domnevne napake njihovih staršev, oziroma še več za domnevne napake krovne 

zakonodaje, ki omogoča pretirano priseljevanje. Vedno bom zagovarjala in stala na stališču, da se mora vse 

otroke obravnavati enakovredno in pa ne glede na to od nekje prihajajo in zato teh sprememb ne bom podprla. 

Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Irena.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc. Najprej bi izrekla iskreno zahvalo Tanji Hrovat, ki je pripravila res zgoščeno besedilo in je oblikovala 

sklepe, ki jih bomo danes lahko potrdili. Vesela sem, da sem lahko sodelovala z njo in moram reči, da mi je pri 

tem prišlo prav, da imam tako izkušnje iz osnovne šole, kjer sem bila zaposlena dve leti, izkušnje iz srednje šole 

kjer sem trenutno zaposlena. Bila sem članica sveta zavoda kranjski vrtci, kjer sem videla kakšne probleme imajo 

in tako kot sedaj recimo Sandra o tem govori. To pomeni te problemi niso od tega mandata, ampak so že starejši 

in vesela sem bila, da sem ne glede na to, da sem ni dalo nič narediti in vsi učitelji so rekli ne da se nič narediti. 

Otroci ne prihajajo na tečaje in otroci so prvo leto neuspešni in ponavljajo drugo leto in so neuspešni. V Stražišču 

smo imeli enega, ki je bil tri leta neuspešen in potem nismo več vedeli kaj naj z njim. Ali naj gre vseeno v naslednji 

razred zato, da bo vaj neko drugo snov poslušal, ker bo spet neuspešen. Neuspešnost je bila pa vzrok samo ne 

znanje slovenskega jezika. Mi pravzaprav želimo, da ti otroci tujcev, ki se niso odločili, da bodo tukaj živeli, ampak 

so se starši odločili, da bodo tukaj živeli, da imajo ti otroci enake možnosti od izobrazbe in enako možnost do 

izobrazbe bodo imeli samo, če bodo vlagali slovenski jezik. Če bodo znali slovensko bodo lahko sledili pouk in 

bodo lahko uspešni in se bodo lahko izobrazili za poklic, ki si ga želijo. Tako da tukaj jaz mislim, da je to bodro za 

te otroke tujcev predvsem in ta pripravljalnica bi jim enak status omogočila kot status če si v osnovni šoli, oziroma 

v srednji šoli in vse pravice bi izhajale enako in to pomeni, da imaš status učenca in status dijaka in samo da 

namesto pouka obiskuješ pripravljalnico. Jaz sem se s sodelavkama v prostovoljski skupini, ki bi se jima res rada 

zahvalila na tem mestu obema te dolgoletne izkušnje poučevanja otrok tujcev. To pomeni oni dve sta tisti, ki na 

leta in leta delata s temi otroki in sta ugotovili, da sistem ne gre. Tudi če je več ur ne gre in ne da se več in zadeva 

je postala prevelika in šest otrok v istem razredu brez znanja slovenskega jezika ne gre. Oni so si zadosti in ne 

dela nobeden ker ne zna in ker ne mora. Učitelj je nemočen in to pomeni Dunja Jezeršek in Polona Žagar sta tisti 

dve osebi, ki jima tukaj tudi izrekam zahvalo. Vesela sem tudi to, da so vse kranjske osnovne šole bile odzivne 

pri posredovanju številčnih podatkov o številu teh učencev in zato, da smo res ozavestili in resnost tega 

problema. Prvotno zamišljena pripravljalnica, ki smo se je mi v strokovni skupini zamišljale je, da bi imeli pri 

previjalnico kar slovensko, ker imamo v Kranju vse na kar in organizirala bi  tako kot nek pilotni projekt za vsako 

triado ena skupina, ampak potem se je to izkazalo za nemogoče. Ko smo sešteli številke smo videli, da so številke 

nemogoče velike in mi si nismo predstavljali, da so tako velike in zato je sprememba zakonodaje edina možna 

rešitev za integracijo otrok tujcev in za njihovo uspešnost ob vključitvi v redni šolski sistem. Ob enem se s tem 
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rešuje tudi kvaliteta šolstva, saj je nemogoče kvalitetno poučevati, če učenci ne razumejo slovenskega jezika. 

Pobuda se dotika tudi normativa v vrtcih. V vrtce nismo tako posegali, ker nismo upali vsega naenkrat na vrat na 

nos spreminjati in pobuda se tudi dotika malo srednega šolstva. Tam je največji problem neznanje slovenskega 

jezika v dvo in tri letnih izobraževalnih programih. Glejte imamo razred v katerem so tri sestre. Najmlajša je stara 

v prvem letniku sedemnajst let, najstarejša je stara enaindvajset. Zakaj so se vključile. Ona morajo vse popoldne 

delati in ne hodijo na tečaj slovenščine. Na tiste ure, ki jih naša država ponuja nimajo časa hoditi in so pa 

vključene zato, ker za najmlajšo dobijo otroški dodatek, za starejši dve pa dobijo štipendijo. To pomeni sedaj ne 

gre za eno zelo kompleksno stvar, ko bo treba reševati tudi v sodelovanju z drugimi ministrstvi in jaz bom rekla 

tukaj samo hvala vsem, ki boste podprli pobudo in ki je pripravljena na zelo tehtnih argumentih in zahteva res 

hitro reševanje na državni ravni in spremembo zakonodaje in pa vseh ustreznih podrejenih aktov. Hvala.    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Irena. Najprej bomo dali Igor pojdi ti in potem Sandra in pa Andrej ti.   

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Veste jaz sem na začetku vstopil v gradivo, odobraval to in bil pripravljen to 

podpreti, sedja pa bolj poslušam, manj sem prepričan, da gre to v pravo smer. Ko nekdo tri leta hodi v slovensko 

šolo in pa še vedno ne zna slovensko ja ne vem lahko mu damo še sto tečajev pa ne vem, če bo kaj drugače. Se 

pravi to, da dobi štipendijo si znajo urediti in razumejo in vedo, da je prav. To da gredo popoldne delati se že 

znajdejo zato, ker imajo interes, da bodo zaslužili. Da dobijo otroški dodatek znajo urediti, tako da jaz mislim, da 

ni problem v pomanjkanju programov in možnosti, ampak v problemu volje in udeleževanju le tega. Pa bom 

tukaj nehal, da ne bom spet obtožen s strani nekoga, da sem proti komu ali pa čemu. Ampak to se nam dogaja v 

temu Kranju in v Sloveniji, da zelo spretni so nekateri pri pravicah in pri dolžnostih svojih in pa obveznostih pa 

ne. Popoldne ne gredo v ljudsko univerzo se učiti, ampak raje na Slovenskem trgu ždijo in se pogovarjajo v svojem 

jeziku. Se pravi jaz se samo to bojim, da mi lahko marsikaj naredimo, spremembam zakonodaje, da bo to storila 

in ne sama sprememba zakonodaje ne. Uporaba le te, ampak z uporabo le te morajo biti aktivni uporabniki a ne 

in da jaz sem tudi to doživel, da gospa že dve leti vozi otroka v vrtec in pa ne razume besede vročino ima peljite 

ga domov. Ne vem koliko tečajev je za to treba. Tako da ne bom sicer nasprotoval temu in zato, ker karkoli bo 

dodatno bo verjetno vsaj en del problema rešili, ampak bojim seda je naše napačno razmišljanje, da moramo na 

pladnju več in več in več ponujati. Treba bo problem začeti reševati iz druge smeri. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Sandra.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Sandra Gazinkovski, Lista za razvoj Kranja. Jaz bi vseeno, da bi mogoče za vrtce še dodatno pobudo zraven  dali, 

oziroma spremenili, ker če damo sedaj ta predlog sedaj naprej bo to za vrtce, ker sedaj smo se res osredotočili 

samo na šole in tako da mogoče, če bi dodelali ta predlog še z vrtci in pogovor kranjskimi vrtci, da ker oni poznajo 

zadeve iz terena, da se potem ta predlog v celoti lahko da naprej. Tako da to je to moj predlog.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Sandra. Andreja.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Andreja Kert. Zelo na kratko. V popolnosti se strinjam s tem, kar je povedala Ana. To je čista diskriminacija, da 

napišemo, da bi sprejeli sklep v katerem piše, da mestni svet ugotavlja, da vključevanje otrok tujcev brez 

predznanja slovenščine v redni šolski sistem ne biti dopustno. To je jasno in protiustavno in vas lepo prosim 

razmislite predno boste glasovali v takem sklepu. Vem, da je problem in treba ga je reševati in ni problem v tem, 

da to ni nekaj kar ni prav, da je na mizi, vendar takšni sklepi oprostite mislim, da je to sramota, da bi to mestni 

svet sprejel. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Hvala lepa. Tanja imaš ti.    
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TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Bom se še enkrat potrudila tako odgovoriti. Tako jaz pač kot vodja družbenih dejavnosti s prve roke vsakodnevno 

spremljam delo v šolah in pa v vrtcih in vem, da je to zelo velik problem, ki mogoče vi ga ne vidite v taki meri kar 

je logično. Torej dejstvo je, da je na tem nekaj treba narediti in mislim, da tudi drži in apeli na ministrstvo pač 

niso obrodili sadov in to se pravi je zadeva še vedno prepuščena improvizaciji šol in pa naj telovadijo in pa 

kurikulum speljujejo kakor vedo in znajo. To se pravi nekaj na tem je treba narediti. Jaz zakonodajalec nisem in 

tudi pripravljavec zakonov še nikoli nisem bila in tako da na tem mestu se opravičujem za napake, ki sem jih 

naredila nehote v tem gradivu. Dobronamerno sicer, ampak če bomo pa samo pač v predal dali in pa nič na tem 

naredili pa nobene pobude dali in potem pa seveda ne moramo pričakovati, da se bo kaj spremenilo, ker mislim, 

da so do sedaj na ministrstvu pokazali da očitno interesa po spreminjanju tega ni in kljub temu, da smo jasno 

povedali, da recimo dodatnih ur slovenščine ne dobi otrok tujec, ki ne zna slovensko samo zaradi tega, ker je 

rojen tukaj in je Slovenec, ampak v prvem razreda, ko pride v šole se vpisati na zna čeri dober dan. Ampak 

dodatnih ur slovenščine pa pač ne dobi, oziroma do tega ni upravičen, tako da ta pobuda ki je dana in pa sem 

seveda dovzetno prvo prosim za pripombe take, če so kje res kapitalno pri navedbah zgrešili, da jih popravimo 

predno gremo naprej in če bodo šle naprej seveda, če se bo to podprlo in ampak vsekakor sem pa mnenja, da 

bo to premlela še zakonodajna služba državnega zbora in bodo vsi tisti, ki zakone pripravljajo, ki so precej bolj  

kompetentni kot jaz. Torej gre zgolj za laično pobudo občine glede na detektiran problem, ki se je pojavil. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Tanja. Sandra prosim.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Sandra Gazinkovski, Lista za razvoj Kranja. Glede nato, da je res občutljiva tema je mogoče smiselno, da se 

predlog danes umakne in pa potem pripravi fokus z dodatki za vrtce in pa bomo potem na naslednji seji govorili 

o tem še enkrat. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jani prosim.   

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)   

Janez Černe. Hvala za besedo. Glede nato, da tukaj mestni svet samo predlaga vladi, ki in kaj je treba spremeniti 

in mislim, da bi to moralo iti naprej, ker dejansko pač imamo probleme v osnovnošolskem sistemu. Strinjam se 

tudi, da bi bilo treba nasloviti situacijo v vrtcih, ampak to lahko storimo poleg tega in tako, da če je problem 

glede vrtcev, predlagam da se šesti predlog, da se izloči iz teh predlogov in pa se vladi pošlje tokrat samo glede 

osnovnih šol. Do naslednjič pa urad za družbene dejavnosti pripravi še predlog glede vrtcev in pa naslednjič 

obravnavamo še vrtce in pa pošljemo vladi še predloge glede vrtcev. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se pravi, če prav zastopim se umakne šesta točka predloga. Hvala. Ana prosim.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Ana Černe. Hvala za besedo. Jaz se strinjam s Sandro. Dajmo to točko umakniti s seje in se mogoče potem na 

svetniških skupinah pogovoriti, če se uspemo uskladiti kar dvomim. Ampak dajmo danes ne glasovati in pa lahko 

samo odgovorim no mojemu predhodniku, da pač problem, ki jih je naslavljal tudi on, pač s tem zakonom in s 

temi predlogi jih ne bomo spremenili. Pač tukaj krovna zakonodaja o preseljevanjih o tujcih je problematična 

zakaj kaznovati otroke, oziroma diskriminirati te otroke, tako da pač se strinjam s Sandro. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Še kdo. Potem glede nato, da se je Tanja res dobro potrudila, jaz sprejemam predlog Janija, da se 

umakne ta šesta točka v predlogu in da se določen normativ se zaključi že. Saj iz gradiva bomo umaknili. Ja saj je 

v redu. Samo iz gradiva bom umaknil šesto točko. V redu. Da umaknemo iz gradiva šesto točko, ki govori glede 

vrtca in da zato, do naslednje seje Tanja vaš oddelek pripravi še predlog za spremembo zakonodaje s področja 

še te vrtčevske dejavnosti in tako da dajem potem to na glasovanje.  Jaz sem pa predlog Janija sprejel in dajem 
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naprej na glasovanje to isto točko a ne in s tem, da se samo šesti predlog v gradivu umakne. Saj to se iz  gradiva 

umakne.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov. Kakor jaz razumem gospod župan, da je večinsko mnenje, da se cela točka umakne. Zato, če boste 

samo del gradiva umaknili in dali glasovati, verjetno se vam bo zgodilo, da vam bo točka padla v želji, da se danes 

o tem ne glasuje, kar bi se pa zgodila škoda. Zato mislim, da je prav, da umaknete celo točko in vsaj tako razumem 

na svetniških skupinah uskladimo, ker še imamo uskladiti in ker nismo vsi proti vsemu, ampak bomo morali 

očitno tako glasovati, ker nismo vsi za vse, če me razumete. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Umikam to točko iz dnevnega reda.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)   

V sklepih vrtcev razen zakona o vrtcih ni omenjeno tako da tukaj ne vidim nobene težave v sklepih, če je problem 

glede vsebine z vrtci. Edini problem z vrtci je v šesti točki, ki naj bi ga predloga, ki naj bi ga poslali vladi. Sedaj če 

je dilema o tem ali je volja za sprejemanje takega sklepov kot so dajmo glasovati o tem ali ostane točka ali se 

točka umakne.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu. Spreminjam sklep pri točki štiri, in sicer najprej se glasuje o tem ali točka dnevnega reda številka štiri 

ostane na dnevnem redu. Torej kdo je za to, da točko štiri in se glasuje o točki štiri. Najprej prisotnost. 

Petindvajset prisotnih. Torej kdo je za to, da se točka štiri obravnava in da se da na glasovanje ti trije sklepi, ki 

so. A lahko še enkrat prosim? Okej štirje. Kdo je proti. Devetnajst. Ugotavljam in umikam točko številka štiri. 

Vseeno Tanja najlepša hvala za pripravo gradiva. Gremo na točko pet. Poročilo o delu lokalne skupine za 

preprečevanje drog v Mestni občini Kranj.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala še enkrat. Tanja Hrovat. Pred vami je poročilo tako kot vsako leto. Torej lokalna akcijska skupina za 

izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje zlorabe drog v mestni občini Kranj. Gre za posvetovalno telo 

župana, ki deluje že kar vrsto let od leta 1999. Tudi za lansko leto, ki je zaznamovala korona smo pripravili pač 

en kratek povzetek aktivnosti in sedaj bolj podrobno je v gradivu. Jaz bom pa čisto na kratko samo pojasnila 

nekaj statističnih podatkov. Sedaj kar se tiče Policijske postaje Kranj njihovo stališče, oziroma povzetek je, da je 

kar se tiče kaznivih dejanj in pa prekrškov zoper, oziroma premoženjskih kaznivih dejanj precej manj. Trideset 

procentni upad in to je sigurno za pripisati temu, da so bili ljudje več časa doma v času covida. Nekoliko povečan 

je bil tudi delež kaznivih dejanj zoper javni red in mir. Predvsem so se nanašale na zakon o nalezljivih boleznih in 

temu primerno posledice zaradi ne nošenja mask in ohranjanja distance in podobno. Delež prometnih nesreč, 

katerim je botroval alkohol, je pa v Mestni občini Kranj pohvalno nižji kot na področju, da rečem cele Slovenije 

in sicer zgolj pet celih sedem odstotkov v Kranju na pram osem celih osem procenta na slovenskem povprečju. 

Potem kaznivih dejanj, oziroma prekrškov iz področja prepovedanih drog je bilo pod sto, kar je tudi spodbudna 

informacija glede na pretekla leta. Tako da policija sedaj za lansko leto pač daje neko splošno oceno, oziroma 

vtis, da je bilo stanje ugodno, oziroma da je kolikor toliko stabilno. Kar se tiče Zdravstvenega doma Kranj tudi 

preventivni program v Centru za preprečevanje zdravljenja odvisnosti od začetka ko je bilo uporabnikov 

sedemsto dvanajst jih je vključenih, jih je dvesto petnajst še vedno vključenih v substitucijske programe in to se 

pravi na načeloma na metadonskem zdravljenju. Od tega se je v lanskem letu na novo vključilo trinajst, oziroma 

dvaintrideset ponovno vključili. To se pravi zdravljenje ni bilo uspešno, oziroma še niso vstopili v center drog. 

Tako da njihovo poročilo je v glavnem, da je covidu primerno bilo manj individualnih obravnav. Število vključenih 

oziroma ponovno vključenih pa se je zmanjšalo delno tudi zaradi zaprtja, oziroma zaradi s covidom povezanih 

ukrepov. Kar se tiče poročil Nacionalnega inštituta za javno zdravje je delež kadilcev v Mestni občini Kranj 

približno štiriindvajset odstotkov, je tistih in je višji kot slovensko in regijsko povprečje tako da tukaj žal ne 

blestimo. Tudi v deležu opijanja smo nad sicer regijskim, vendar pod slovenskim povprečjem. Niso pa ti odstotki 

bistveno različni. Da se razumemo gre za nekaj odstotnih točk razlike in medtem ko da je pa nedovoljeno drogo 

že kdaj uporabilo, nas je pa kar bilo, oziroma jih je bilo dvaindvajset celih sedem odstotkov anketirancev med 

petnajst in šestinštirideset let, kar je tudi dva procenta več kot je povprečje v Sloveniji. Sedaj statistično gledano 
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ne odstopamo bistveno, oziroma odvisno katere kriterije gledamo, ampak bistveno ne odstopamo od povprečja 

tako kot sem rekla, gre zgolj za odstotek gor ali dol odvisno s čim primerjamo. Kar se tiče osnovnih in srednjih 

šol je zaznati to kar mislim, da je že tudi zelo jasno, da tudi rečem iz medijev, da je ogromno stisk otrok povezanih 

z zaprtjem države, s šolanjem od doma, z ne zmožnostjo, oziroma tesnobami in strahom so v tem času bolj 

intenzivno soočali. Ugotovljeno je bilo tudi več motenj hranjenja, samo poškodovanja in predvsem kar mi povedo 

tudi ravnatelji na temu, da je pa izredno pomanjkanje motivacije za šolo. To se pravi zelo jim je prav prišlo vsakič, 

ko je bila odrejena karantena, je razred praznoval. Skratka je pa tudi bil zaznan in bistveno povečan delež 

odvisnosti od elektronskih naprav žal in tako da bomo še naprej intenzivno izvajali preventivne delavnice za 

učence in starše, ki to pa naleti na pozitiven odziv. Kar se tiče Centa za socialno delo pri njim imamo dva 

programa. Eden je labirint in pa katapult na Sejmišču. Tukaj je bilo zaznano, da se predvsem tem drogam že 

znanim, da rečem dodajajo neke nove primesi, ki ustvarjajo še nepoznane učinke. V porastu sta pa predvsem 

kokain pa metanfetamin. Tako kot sem že prej omenila pa zasvojenost sedaj v Kranju tudi v času covida. Kar se 

tiče re integracijskega centa je za pohvaliti, da deluje odlično in je tudi v času covida deloval da rečem ves čas 

brez premora. Sedemnajst uporabnikov bivalnih in pa sedeminosemdeset v izven bivalni obliki in pa samo en 

poizkus ni bil uspešen, vsi ostali vključeni v te programe, so pa tudi uspešno zaključili. Toliko na kratko. Se pravi 

zelo podrobno gradivo statistično imate priloženo, če vas še kaj zanima ali pa sem tukaj še na voljo za vprašanja. 

Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Tanja. Odpiram razpravo. Vprašanja. Ne. Potem gremo na glasovanje. Najprej vaša prisotnost. 

Glasujemo o točki pet. Hvala lepa. dvaindvajset prisotnih. Kdo je za ta sklep, da smo se seznanili s poročilom o 

delu las za preprečevanje zlorabe drog. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Gremo na točko šest Tanja.   

 

TANJA HROVAT (vodja urada za družbene dejavnosti) 

Ja še enkrat Tanja Hrovat. Ta točka je pa precej kratka. Pobuda je bila dana s strani občine Kranjska Gora nanaša 

se pa na organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju prihodnje leto, ki bo med dvaindvajsetim 

februarjem in petim marcem. Prošnja Občine Kranjska Gora, ki so jo posredovali vsem gorenjskim občinam je, 

da bi na ministrstvo dala apel, da se v tem času ne organizira zimskih počitnic za učence in dijake. Predvsem je 

vezano na pričakovano zasedenost namestitvenih kapacitet in pa na prometni kolaps, ki bi se lahko zgodil v naši 

regiji. Zaradi tega tako da apel je dan skratka, da podpremo njihovo pobudo in seveda pa o tem odloča 

ministrstvo, ki sprejema tudi kurikulum za posamezno šolsko leto. Tako da sklep je pa tak kot je predlagan v 

gradivu.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Tanja. Kakšno mnenje. Ne. Hvala, potem prosim za glasovanje. Vašo prisotnost. Enaindvajset. Kdo je za ta 

sklep? Enaindvajset. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Točka sedem. Razlastitev Hrastja. Predlagateljica točke 

magistra Barbara Gunčar. Barbara prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Barbara Gunčar. Hvala za besedo. Ni bil moj namen s to točko povzročati kakšno hudo razburjenje. Predvsem 

smo želeli, pravzaprav ne samo jaz in verjetno tudi drugi svetniki, slišati kaj je dejansko stanje na tem področju 

s to cesto. Namreč na terenu je ogromno razburjenja zaradi odločb o razlastitvah, da so te razlastitve narejene 

tako, da cesta ki naj bi sedaj. Cesta celo poruši recimo vetrolov določene hiše in tako naprej in jaz bi danes samo 

rada odgovore na tista vprašanja, ki sem jih poslala skladno s poslovnikom naj bi namreč uprava pripravila 

gradivo. Hvala za besedo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Potem bom jaz par stvari povedal glede samih postopkov. Kot veste smo na seji mestnega sveta s 

sklepi izglasovali to, da se sprejme odlok OPPN Hrastje. To je bilo desetega tretjega enaindvajset. Desetega marca 

na štiriindvajseti seji. Sedemindvajset prisotnih, sedemindvajset za, če se spomnite takrat smo poželi aplavz, da 

se je to končno v Kranju dogodilo. Potem na šestindvajseti seji šestindvajsetega maja je bila javna razgrnitev 

sklepa o ugotavljanju javne koristi za cesto Hrastje in tudi tukaj je bilo soglasno sprejet sklep o ugotavljanju javne 

koristi in potem na naslednji seji triindvajsetega junija lani. Se pravi na sedemindvajseti seji je bil sprejet sklep o 

ugotavljanju javne koristi, oziroma razlastitve nepremičnin potrebnih za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste 
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Hrastje. Tudi tu je bilo soglasno sprejeto. Sedaj kje je pravna podlaga za razlastitev, če gremo najprej to točko. 

To ureja Zakon o urejanju prostora uradni list republike Slovenije številka sto enainšestdeset skozi sedemnajst 

dva in kot sem že povedal na osnovi tega je soglasno Mestni svet Mestne občine Kranj na šestindvajseti v prvem 

branju in potem sedemindvajseti seji na drugem branju soglasno sprejel sklep o ugotavljanju javne koristi, 

oziroma razlastitve nepremičnin potrebnih za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste Hrastje. No, če si ogledamo 

malo določene statistične podatke je zadeva sledeča. Območje, na katerem je določena rekonstrukcija občinske 

ceste obsega sto šestinšestdeset zemljiških parcel, oziroma dobrih triinštirideset tisoč kvadratnih metrov. 

Natančno triinštirideset celih, triinštirideset tisoč sto dvaindvajset kvadratnih metrov, oziroma dobre štiri cela 

tri hektare. Petindvajset teh zemljišč je v lasti občine Kranj, oziroma osemnajst tisoč kvadratnih metrov. Dvanajst 

v lasti Republike Slovenije, oziroma dva cela pet, dva tisoč petsto kvadratnih metrov, sto devetindvajset pa 

pripada fizičnim, oziroma pravnim osebam v skupni količini triindvajset tisoč šesto dvainšestdeset kvadratnih 

metrov in jasno je, da za uresničitev projekta poslovna cona Hrastje mora mestna občina Kranj pridobiti vsa 

zemljišča, ki jih seveda niso v naši lasti, oziroma v lasti mestne občine Kranj. Z nekaterimi lastniki smo na mestni 

občini Kranj takoj dosegli dogovore o nakupu na osnovi poslane ponudbe in ta je bila oblikovana na podlagi 

ocenjene vrednosti, ki jo je podal seveda zaprisežen cenilec. Trenutno lahko povem, da imamo pridobljenih že 

štiriinpetdeset zemljišč za gradnjo, oziroma triinpetdeset cele sedem celotne trase je že pridobljenih zemljišč. V 

naslednjih dnevih računam, da v roku enega tedna bodo podpisane pogodbe za približno deset zasebnih zemljišč 

in se pa z vsemi pogovarjamo in smo kar velikokrat blizu dogovora. Torej, da ne bi prišlo do razlastitve. Razlastitve 

so seveda skrajno pravno sredstvo. Nekateri lastniki žal niso prepoznali pomena te nove pridobitve za celotno 

Mestno občino Kranj in ne samo za Hrastje in zato se je začel postopek za razlastitve. Kot sem že povedal za to 

obstaja pravna podlaga zakona o urejanju prostora. Sedaj še toliko lahko povem, da ocenjena vrednost odkupa 

za to zemljišče je cirka petsto osemdeset tisoč evrov. Bila je pa ocena narejena leta 2019 s strani obrtne zbornice, 

da bo Mestna občina Kranj morala plačati lastnikom, zasebnim lastnikom parcel tristo petdeset tisoč evrov. Torej 

je cifra mnogo višja, kot je bila nekako ocena obrtne zbornice. Je pa res, da so se v zadnjih dneh v medijih pojavili 

zapisi, da so nekateri lastniki, ki so z Mestno občino Kranj že dosegli dogovor o odkupu, oziroma se še pogovarjajo 

prejeli tudi odločbo o uvedbi postopka za razlastitev. Sedaj to bi lahko razložil s tem, da smo decembra 

enaindvajset prav zaradi terminskega plane rekonstrukcije ceste sprejeli odločitev, da se zoper lastnike vseh 

zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo ceste, s katerimi tedaj ni bila sklenjena pogodba avtomatsko vložijo zahteve 

za razlastitev. Dejansko lovimo datume in zato smo se odločili, da pač vložimo zahtevo za razlastitev do vseh 

tistih, do katerih se takrat nismo dogovorili. Vložna zahteva za razlastitev torej pa ne predstavlja ovire za 

sporazumno ureditev razmerja in ravno to, kar sem rekel. Sedaj se pogovarjamo s cirka desetimi lastniki zemljišč 

in mislim, da bomo seveda prišli tudi do končne odločitve, oziroma do podpisa pogodbe in potem bo  seveda 

jasno, da bo postopek razlastitve zadržan, oziroma bo na pravno enoto Kranj, ki vodi te postopke za razlastitev. 

Dejansko jih bomo obvestili, da smo dosegli dogovor in da se dejansko postopek razlastitve ustavi. Sedaj če vas 

še kaj zanima lahko samo še to povem, da dejansko dobrobit za razvoj lokalne skupnosti je res velik. Prvič urejena 

bo komunalna infrastruktura in dobili bodo širšo cesto s kolesarskimi površinami in ve se, da tovorni promet bo 

prepovedan. Tovorni promet bo le po cesti, ki se navezuje na državno cesto Kranj – Šenčur in širše gledano pa 

kar smo že govorili ko smo sprejemali OPPN. Seveda nove zaposlitve, gospodarski razvoj. Skratka dobrobit za 

celotno lokalno skupnost. Tako da to bi bili iz mojega stališča in jaz upam, da nisem še kaj pozabil in da sem 

dejansko povedal. Lahko povem še informativne cene zemljišč. Pogodbe so seveda standardizirane in tukaj ni 

nobenih skrivnosti. Javna zemljišča se prodajajo po šestinsedemdeset celih šestinsedemdeset evra za kvadratni 

meter. Površine cest za šest cela dvaindvajset evra. Kmetijska zemljišča po šest celih dvaindvajset in pa gozdna 

zemljišča za ena cela šestindvajset evrov. Lahko še to povem, da veliko stvari se ureja že na obstoječi cesti, ker 

dejansko stanje ni bilo urejeno in tudi zato, kar je na obstoječi cesti dejansko urejamo s temi postopki. Evo toliko 

iz moje strani. Sedja če me bo kdo še kaj dopolnil od vas. Ne? Še kakšno mnenje. Ana lahko prosim ja. Tomaž ima 

najbolj sveže podatke.  

 

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

Lepo pozdravljeni. Tomaž Lanišek, Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte. Glede nato, da je projekt pri 

moji ekipi, sicer pa skupno sodelovanje z ostalimi uradi, ker je precej kompleksen projekt je zadeva iz dneva v 

dan drugačna in oziroma je boljša in morate si predstavljati vsaj tako, kot je župan poudaril kompleksen projekt. 

Če bi bil lahek, bi bil najbrž narejen že pred desetletij. Sicer pa mogoče samo še v oris glede nato, da govorimo o 

toliko parcelah. Dvajset parcel ima enainšestdeset lastnikov. Potem imamo šestnajst. Dve parceli, ki imata 

šestnajst lastnikov in pa potem dvanajst parcel, ki ima sedem lastnikov in pa dve parceli, ki ima pet lastnikov in 
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pa osem parcel, ki ima vsaj štiri lastnike in ena parcela ima tri lastnike in enajst parcel z dvema lastnikoma, ostalo 

je v lastništvu ena ena. Pri tistih dvajsetih parcelah, kjer imamo še enainšestdeset lastnikov, jih je kar nekaj iz 

Avstrije, Francije, Argentine. Torej relativno kompleksna zgodba in tudi zakon, o katerem smo govorili preko 

razlastitev, kolikor ne gre drugače omogoča to, da se projekt ne ustavi pri tistih zadnjih dveh, treh procentih. Pa 

tako, kot je tudi župan povedal, mi bomo dejansko kot Mestna občina Kranj upravni enoti dali zaustavitev 

postopkov pri tistih, kjer se zadeve odvijajo. Ocenjujemo približno med petnajst in dvajset potencialnih 

razlastitev, v kolikor se te lastniki ne odločijo drugače. Z ostalimi dosegamo v bistvu soglasja na dnevni bazi in 

tako kot je tudi župan povedal. Cena je povsod enaka in pri teh zgodbah je vedno pri takih projektih, je vedno 

lahko govorimo to kar je cesta Mavčiče in ostalo vedno na tistih zadnjih, ki se odločijo in nekateri potem 

špekulirajo za mogoče kakšno višjo ceno ali pa drugačno ceno. Mi zato pravne podlage nimamo in koliko bi se 

kakršna koli cena spremenila, je treba popraviti vse za nazaj. Potem izgubiš toliko in toliko časa in tako naprej in 

tako da so cene enake in so za sodno zapriseženim cenilcem. Prisiliti seveda nekoga ne moreš. Je pa dejstvo, da 

javni interes za cesto in govorimo za cesto je obstaja in je to dovolj pomembna pravna osnova. V kolikor bi se 

čakalo še vedno tistega zadnjega, potem do projekta ne pride. Tako da cena bo najbrž je pa glede na to, kar je 

stanje danes bom rekel informacija sveža eno uro, med petnajst in dvajset največ in upajmo, da še precej manj. 

Če odgovorim na vprašanja.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Jaz bi še glede časovnice povedal. Sedaj na tem območju bosta izvedeni še dve konverzaciji in potem bo 

seveda sledila izdelava dokončne projektne dokumentacije za vložitev gradbenega dovoljenja. Tako da izgradnja 

te infrastrukture lahko računamo, da bo vloga za gradbeno dovoljenje vložena predvidoma sredi letošnjega leta 

a ne Janez. In tako da rekonstrukcija bi se potem obstoječe ceste lahko izvedla brez gradbenega dovoljenja in da 

to ni potrebno,  ker je vse v okviru varovalnega pasu in tako da cesta bo recimo urejena do leta štiriindvajset a 

ne in to je nekako v planu.   

 

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

Še mogoče pojasnilo, kar je bilo s strani predlagateljice izpostavljeno. Lastniki treh, oziroma lastniki ki so na 

neposredno v vhodu v Hrastje. Z njimi smo se pogovarjali veliko in so se vključili tudi pa pač podžupana in smo 

dosegli dogovor in tukaj ni sedaj vprašanja, da bi kogarkoli omejevali. Tudi bom rekel sam odkup, oziroma nakup 

bo izveden. Tam ni razlastitev in tudi ta hortikulturni del, ki je bil deloma seveda izziv zato, ker je določena meja 

in pa potem tudi te tlakovci in pa te stvari so se pravilno zajeli in tako da tam je soglasje sprejeto in kar zadeva 

razlastitev ne govorim o teh lastnikih, ki so lastniki nepremičnin na vhodu v Hrastje. Tam je bil tudi izziv zato, ker 

je bil ena želja je bila, da bi en del ceste zamaknili, kar pomeni da v bistvu ost ceste menjaš, oziroma jo zamikaš 

in to ni smiselno. Do tega tudi ne bo prišlo in smo pa tam našli rešitve, da bo še zmeraj deloma ožja cesta in še 

naprej v standardu. Prihaja tam do tega petmetrskega pasu in potem je ena cela dva metra za sam trotoar in na 

drugi strani dva metra v bankino, kar je še po standardu možno in tako da smo šli tudi občanom čim bolj na roko. 

Seveda je pa nesmiselno pa ožati kot tako. En izziv je bil tudi ta, da je bila mogoče tovorni promet na jug. Torej 

v čez naselje Hrastje to absolutno ne drži in torej celoten uvoz in izvoz za samo cono bo na sever na cesto Šenčur 

– Kranj. Medtem ko ta južni del pa seveda, ker je kategorizirana cesta ostane za osebna vozila, intervencijska 

vozila kar mora in pa za kmetijsko mehanizacijo, kar je pa v interesu tudi vsem Krajanom, oziroma tistim 

krajanom Hrastja, ki se s tem ukvarjajo, tako da tukaj te bojazni ni. Seveda pa nadzor potem prinese svoje in da 

tako to je tisto, kar je pomembno in nekateri kot smo rekli posamezniki potem to mogoče taktizirajo do konca. 

Ampak v osnovi kot je tudi župan rekel za cesto mi ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. V večini primerov 

ko pridejo stroji in so zadeve začnejo odvijati in tudi tisti najbolj vztrajni spremenijo svoje mnenje in je pa 

dejansko v javnem interesu cesta kot taka. Gradbeno dovoljenje za cono je pa druga stvar in ta je tako kot je tudi 

župan povedal v neki mesecih tudi sedaj se bo vloga oddala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Še kaj? V redu. Barbara kakšen sklep bi kot predlagateljica predlagala? V redu. To se pravi na predlog 

Barbare, če ni več seveda mnenj dajem sklep na glasovanje, da se Mestni svet Mestne občine Kranj seznani z 

postopki izgradnje ceste industrijska cona Hrastje z odkupi pa eventualnimi razlastitvami zemljišč potrebnih za 

izgradnjo te ceste. A bo približno pravilnik je tako v redu. hvala. Vašo prisotnost. Štiriindvajset prisotnih. Kdo je 

za ta sklep? Petindvajset za. Hvala lepa. V redu hvala. Upam, da ste bili s tem zadovoljni. Hvala vam. Gremo sedaj 

še na točko osem. Deklaracija proti ruski agresiji v Ukrajini. Saša.  
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SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Spoštovani. Kot sem že na začetku današnje seje 

opozorila, mislim povedala smo bili od štiriindvajsetega februarja naprej seznanjeni oziroma lahko gledamo in 

vidimo kaj se dogaja v Ukrajini. Zato smo se v svetniški skupini SDS odločili, da pripravimo predlog deklaracije 

proti ruski agresiji v Ukrajini in sicer izhajajoč iz vrednot slovenske osamosvojitve in državnosti, Ustave Republike 

Slovenije, vrednot Evropske unije, načel ustavne listine, organizacije Združenih narodov in Statuta Mestne občine 

Kranj, Svetu Mestne občine Kranj predlagamo prvič, da izraža podporo suverenosti evropski perspektivi 

neodvisnosti in ozemeljski celovitosti, ter nedotakljivosti mednarodno priznanih, meja Ukrajine in obsoja vojaško 

agresijo, ki jo ruska federacija izvaja nad Ukrajino kot najhujšo kršitev mednarodnega prava. Drugič izraža 

podporo pozivom ruski federaciji, da takoj preneha s sovražnostmi na ozemlju Ukrajini, umakne svoje vojake in 

oborožitev iz ozemlja Ukrajine, ter s tem omogoči ponovno vzpostavitev miru in prepreči nadaljnje žrtve uničenja 

ter trpljenja. Tretjič izraža podporo sankcijam zoper agresorja in zato do umika vojakov in oborožitve ruske 

federacije iz ozemlja Ukrajine ter celovitost vzpostavitve spoštovanja mednarodnega prava in na tej osnovi 

doseženega miru prekinja vse oblike sodelovanja z rusko federacijo in njenimi geografskimi ter političnimi 

enotami, oziroma njihovimi funkcionarji in institucijami. Obrazložitev. Štiriindvajsetega februarja 2022 je Rusija 

napadla mednarodno priznano državo Ukrajino z najobsežnejšo vojaško operacijo, s konvencionalnim orožjem 

po drugi svetovni vojni, kar je sprožilo izjemno tragedijo in trpljenje ter bo imelo hudo posledico za celotno 

Evropo. Namen deklaracije je, da se izrazi solidarnost z ukrajinskim narodom in ima edini pravico, da izbere svoj 

ustavni družbeni in politični okvir, ter svojo zunanjo politično usmeritev in odločitve glede članstva v 

mednarodnih organizacijah, da obsodi vojaško agresijo ruske federacije, ter da pozove to državo naj preneha s 

sovražnostmi na ozemlju Ukrajine in umakne svoje vojake in oborožitev, ter s tem prepreči nadaljnje žrtve in 

razseljevanje oseb, ter uničujoče posledice tako za ukrajinski narod kot tudi za državljane ruske federacije. 

Mestna občina Kranj se s to deklaracijo pridružuje aktivnim prizadevanjem za mir ter zaradi izjemno hudih 

posledic agresije do umika vojakov ruske federacije in njihove oborožitve z ozemlja Ukrajine prekinja vse oblike 

sodelovanja z rusko federacijo in njenimi geografskimi ter političnimi enotami, oziroma njihovimi funkcionalnimi 

in institucijami, kar pomeni tudi prekinitev že sklenjenih pobraten vse do ponovne celovite vzpostavitve 

spoštovanja mednarodnega prava in miru v Ukrajini. Slava Ukrajini. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Dajem na razpravo. Ana prosim.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Ana Černe. Hvala za besedo. Mene najprej zanima, ali bomo tukaj sprejemali kakšen sklep ali je to samo za 

prebrati bilo, ker nisem razumela nobenega sklepa. Mislim nisem slišala nobenega sklepa. Ali kaj samo 

preberemo in je to to? Sklep je, da se to sprejme. V redu. Hvala. Sedaj jaz vam bom najprej povedala, da sem že 

na začetku glasovala proti temu, da se ta točka uvrsti na dnevni red, ker gre za politično debato, katera mislim 

da v mestnem svetu ni potrebna. Sedaj pa če že bom se morala opredeliti do tega, pa bom nekako povedala ne 

vem svoje stališče v navezavi na te tri točke. Najprej bom poudarila, da sem tako jaz osebno kot stranka Levica 

pridružujemo ostri obsodbi ruske agresije na Ukrajino in za katero pač ni nikakršnega opravičila in vendar 

verjamem, da sankcije pač niso prava pot. Sedaj te sankcije bi morale biti usmerjene predvsem proti 

predstavnikom ruski in pro ruskih oblasti, oligarhom, ustroju, ki to vojno v največji meri omogoča in ne pa proti 

civilnemu prebivalstvu njenih držav. Sedaj te sankcije, ki so tudi navedene v deklaraciji, zato to tudi to govorim, 

tukaj ne bodo zaustavile Putine in niti vojne, kaznovale pa bodo verjetno najrevnejše v Rusiji. V Belorusiji in 

Evropi in po svetu sedaj cene energentov, kot sami dobro vidimo, so poletele v nebo in bodo sedaj dobesedno 

ponorele. Vemo kaj to pomeni. Tudi cene hrane bodo ponorele. Posledice tovrstnih sankcij bo občutil ves svet. 

Trpeli bodo najrevnejši in njim se bo pridružila nova armada novih revežev. Sedaj, ali bo to zlomilo Putinovo 

vojno, verjetno na kratki rok zagotovo ne. Ne dovolj hitro, da Ukrajina ne bi bila povsem uničena. Ali bo to 

pripeljalo Putina za pogajalsko mizo, verjetno ne vsaj in vsaj ne dovolj hitro, da Ukrajini ne bi skrbelo na deset 

tisoče, morda na sto tisoče borcev v civilu in tudi ruskih vojakov. Sedaj še enkrat sama zelo strogo obsojam 

agresijo, ki se dogaja tam, ampak te deklaracije pač ne moram podpreti, ker se v vseh treh točkah s to deklaracijo 

ne strinjam, tako da hvala.   
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Igor.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Jaz sem glasoval, da gre to na dnevni red zato, ker praviloma vedno tako 

glasujem in nimam nič proti če se o čemer koli pač razpravlja. O glasovanju je pa druga stvar. Sedaj sam imam 

načeloma drugače pomisleke okoli takih deklaracij in pa zastav na profilih in pa tako naprej koliko to pomaga, 

ampak dobro če se nekdo za to bolje počuti pa naj ima. To kar me je v tej deklaraciji moti me zadnji odstavek. 

Kot jaz vem smo mi pobrateni z nekim Jekaterinburgom, nekim ruskim mestom in če prav vem sodelujemo na 

področju kulture in pa mislim, da je neka šola zraven in pa gledališče ali karkoli. Sedaj prekiniti to sodelovanje 

tako kot mislim, da je Ana rekla z nekimi kulturniki in z nekim civilno sfero ne vem, če je to prava pot, oziroma 

kaj pravzaprav s tem rešimo in tako, da če ne bi bilo tega zadnjega odstavka bi to še podprl, tako se bom pa jaz 

vzdržal, ker proti pa ne bom, ker nimam tudi razloga biti proti. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jani naprej.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)   

Janez Černe. Hvala lepa. V Državnem zboru je danes bila sprejeta deklaracija proti ruski agresiji. Tako da krovna, 

krovni organ demokratičnega odločanja v Sloveniji je tako deklaracijo že sprejel in tudi sam sem zadržan do 

sprejemanja na občinski ravni takih deklaracij. Absolutno se strinjam da to, kar počne ruska federacija v Ukrajini, 

je nesprejemljivo. Izražam pa isti pomislek kot Igor v zadnjem odstavku tukaj piše, da naj bi prekinili vse oblike 

sodelovanja z geografskimi in pa politični enotami. Sam lahko povem, da ob obisku Jekaterinburga dober mesec 

nazaj so župan, ki mislim, da ni sploh predstavnik Putinove stranke so bili zelo proti kakršnim koli posegom v 

Ukrajini. Vsi, kateri smo jih tam srečali, se niso strinjali z kakršnimi koli vojaškimi posegi v ruske federacije v 

Ukrajini in tako da če se že karkoli sprejema, danes sem tudi sam zadržan do sprejemanja tega in bi pa predlagal, 

da predlagatelj vsaj nadomesti  besedo prekinja v tretji točki v besedo suspendira. Torej da suspendira vse oblike 

sodelovanja z rusko federacijo in njenimi geografskimi, ter političnimi enotami, oziroma njihovimi funkcionarji. 

Če to sprejme in če to se s tem strinja predlagatelj mislim, da je to lahko sprejemljiva stvar tudi za naš mestni 

svet. Bom rekel, da je ta točka tudi občutljiva glede našega gospodarstva. Zavedajmo se koliko je naše 

gospodarstvo odvisno od dobav tako hrane kot surovin iz ruske federacije in Ukrajine, ter da imajo naša kranjska 

podjetja svoje podružnice tam in koliko je to vse skupaj za njih občutljivo. Zelo sem presenečen, da je to prišlo 

pač na mizo in pa mi smo imeli ne časa dobro prebrati in ne časa dobro predebatirati vse skupaj. Glede nato, da 

je državni zbor to sprejel, se sprašujemo o smotrnosti sprejemanja tega tudi na mestnem svetu, ampak če se 

mestni svet strinja, da se spremeni to besedico prekinja v suspendira, potem bom razmislil o tem, da bi jo 

dejansko tudi podprem to deklaracijo. Hvala. Če prekinja, prekinja. Suspendira pomeni, da dokler traja ta agresija 

in dokler konflikt ni razrešen in pač mi nimamo. Ampak prekinja je dokončna zadeva, suspendira pomeni, da pač 

začasno te odnose ali pa ne vem zamrznitev teh odnosov zaradi mene če tako oblikujete. Če imate kakšen boljši 

predlog se strinjam, ampak dokler traja agresija se strinjam, da se te odnosi zamrznejo, prekinitev se pravi neka 

dokončna oblika s tem se pa ne strinjam. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Irena prosim.   

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc. Jaz sem že med samim branjem te deklaracije, ki jo vsekakor podpiram in bo glasovala za to, da jo 

podpremo eno samo besedo zamenjala. Prekinitev bi zamenjala z besedo mirovanje. Zato ker nekaj, kar ti 

prekineš je zelo težko vzpostaviti nazaj. Jaz pa mislim, da si kranjska gimnazija zelo želi v prihodnosti vseeno 

sodelovati z Rusijo zaradi izmenjave dijakov, tako da mislim, da bi bilo tudi kot sem se z Igorjem pogovarjala tudi 

njemu bila ta beseda sprejemljiva. Mirovanje pač pomeni nekaj, kar je normalno. V času vojne ali mislite, da 

bomo karkoli sodelovali s tem pobratenim mestom. Saj ni možno. Vojna ima pa ceno za čisti vse in ne verjemite, 

da če se nekaj dogaja sedem ur od nas, da nas ne bo ta plima dosegla. Vsi bomo plačali ceno in zelo sem hvaležna, 

da se je mestna občina Kranj tako hitro odzvala k zbiranju pomoči, civilna zaščita, gasilci, prostovoljci, Fajdigova 

ambulanta, Rdeči križ. To pomeni pohvalim vse te, ki so se odločili na ravni mestne občine Kranj. Moram reči, da 



18 
 

tudi slovenska Karitas sodeluje z ukrajinsko Karitas in lahko kjerkoli v vozičke odložite konzervirano hrano, 

kozmetiko, karkoli želite in to pomeni vsi bomo plačali ceno in vsi moramo pomagati tem, ki so v vojni. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Kdo se je še prijavil? Brane.  

 

MAG. BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Lep pozdrav. Sedaj da bi tole skrajšali in ker jaz mislim, da je najboljše o takih stvareh, da se doseže neki konsenz 

lahko kar v imenu predlagatelja predlagam, da res tisto besedo spremenimo, ker vidim da vzbuja nesporazume. 

Mislim pa da je najbližje temu, kar je mišljeno s tem, da predlog, ki ga je dal  podžupan in da se uporabi beseda 

suspenz in to se pravi gre za začasno mirovanje ali pa prekinitev. Ampak mirovanje je spet nekaj drugega. Tako 

da jaz mislim, da je najbolj enostavno bi bilo, da uporabimo besedo suspenz in če se s tem strinjate in da se 

potem na tej točki poenotimo. Mislim, da bi bilo to dragoceno kot sporočilo. Itak gre pa predvsem za podporo 

predvsem za se pravi tisto, da povemo ukrajinskemu narodu, da ni sam.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Samo en trenutek, da pogledam kaj sploh pomeni beseda suspenz. Bomo pogledali v Slovar slovenskega jezika. 

Meni je ta od Irene predlog nekako pomirjajoč, da temu tako rečem. Mirovanje. Suspenz je začasna odstavitev, 

odstranitev koga iz delavnega mesta, funkcije. Suspenz zaradi storjenega kaznivega dejanja. Grobo se sliši. Meni 

je Irenin mirovanje boljše. No ne vem. Andreja želi nekaj povedati. Andreja prosim.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Andreja Kert. Pozdravljam to, da ste pripravili to deklaracijo ne glede nato, da je bila danes v državnem zboru 

sprejeta tudi deklaracija. Ampak mislim da prav da izrazimo podporo vsemu temu in jaz bi pa samo rada tukaj 

sedaj imamo na dveh koncih te zadeve napisane. V tretji točki, ki je kot izpostavljena piše, da na tej osnovi 

doseženega prekinja vse oblike sodelovanja z rusko federacijo in njenimi geografskimi, ter političnimi enotami. 

Sedaj z rusko federacijo oprostite tam nimam problema, da prekinemo definitivno. Dočim tisto, kar pa imamo 

na nižjem nivoju, je pa že vprašanje ali je to mirovanje ali je to prekinitev. Kar tudi recimo potem v obrazložitvi 

na koncu, če si preberemo piše, da se njihova obrazložitev z ozemljem Ukrajine prekinja vse oblike sodelovanja 

z rusko federacijo in njenimi geografskimi ter političnimi enotami, oziroma njihovimi funkcionarji institucijami, 

kar pomeni tudi prekinitev že sklenjenih pobratenj vse do ponovne celovite vzpostavitve. Sedaj samo moramo 

biti eksaktni, če lahko premagam predlagatelju kje damo besedo mirovanje in kje mogoče ostane tudi prekinitev. 

Lej prvo je pri tretji točki zgoraj in potem je pa v zadnji odstavek. Imaš dvakrat prekinitev. Dvakrat je prekinitev. 

To se pravi, trikrat je v tekstu navedena prekinitev in ali sedaj to velja za vse ali samo za geografske, oziroma za 

to kar imamo pobratenje. Pač prav je, da si razčistimo.   

 

MAG. BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Najbrž se bodo vsi pravniki strinjali, če preprosto povem ko gre za suspenz pogodbe kaj pomeni to, da se začasno 

ne izvršuje, ampak časovno limitirano nekaj določi do poteka tistega pogoja, ki je v tem suspenzu. Se pravi iz 

tega vidika jaz osebno mislim, da zato, da ne bi bilo nejasnosti, da povsod tisto, kjer piše prekinitev enostavno 

nadomestimo z besedo suspenz in pa ne bo nobenega problema in potem je pravno to enoznačno. To je bil tudi 

namen tega, kar je dejansko za prekinitev, ki je časovno omejena in v tem smislu jaz predlagam, da to dopolnimo 

in ne bo nobenega problema in predlagatelj se je strinjal.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Igor prosim. Da sedaj preberem tretja točka gremo tam na pravne in na tej osnovi doseženega miru 

zamrzne vse oblike sodelovanja. Se opravičujem. Potem imamo pa zadnji odstavek in imamo pa Mestna občina 

Kranj se s to akcijo pridružuje aktivnim prizadevanjem za mir zaradi izjemno hudih posledic umikov vojakov ruske 

federacije in njihove oborožitve iz ozemlja Ukrajine zamrzne vse oblike sodelovanja z rusko federacijo, kar 

pomeni tudi zamrznitev že sklenjenih pobratenj. Ali je to v redu? Vaša prisotnost prosim. Daj.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik)  

Evstahij Drmota. Pozdravljeni vsi. Jaz se z veliko večino teh stvari, ki so bile tukaj povedane strinja. Bi pa rad 

povedal, da je bilo recimo danes na VAL202 rečeno, da severni tok, ki dovaja nafto iz Rusije v Nemčijo ne bo 
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zaprt in se vse stvari z rusko federacijo tudi preko drugih držav ne prekinjajo. To ne pomeni, da nisem za to, da 

takoj danes, da bi že fino  bilo, da bi bilo sedaj že premirje sklenjeno za večno. Pa vendar z neko lahkoto vse 

stvari zamrzniti in pa vse stvari prekiniti in tako da kulturnem kot na športnem področju v tem delu te tretje 

točke pa ne moram tega podpirati. Zgolj zato, ker je pač prišlo do konflikta in do agresije, če hočete nekega 

enoumja in tako naprej. Pa vendar Nemci in Rusi sodelujejo še naprej in to na zelo velikih finančnih obveznostih 

eden do drugega in mi v mestnem svetu se bomo pa v imenu občine Kranj odpovedali čisto vsemu, kar je na tem 

svetu povezano z Rusijo. S tem se jaz ne moram strinjati, kar pa ne pomeni še enkrat, da nisem takoj za premirje 

sedaj ta moment in za diplomacijo in za karkoli. Imajo probleme med seboj in tako da bojim se, da je preveč z 

lahkoto kakšen tak predlog napisan mogoče z kakšnim drugim namenom in mogoče celo z namenom, da smo 

samo pred volitvami štiriindvajsetega aprila tako, da mogoče ta razmislek še z moje strani. Hvala.    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Barbara prosim.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Barbara Gunčar. Tudi jaz se tokrat strinjam z Evstahijem. Pa bom tudi malo obrazložila zakaj. Imam kolege, ki so 

tam v Rusiji, imamo poslovno sodelovanje z njimi in vem, da jim ni lahko. Biti morajo tiho. Imamo kolege, ki so 

tudi v Ukrajini in jih bomo verjetno tudi sami poizkušali reševati na kakršen koli način in se mi zdi, da tudi sicer s 

to našo noto kaj posebno veliko ne bomo dosegli. Podpiram razmišljanje, da je treba vse narediti, da se vojna 

konča in podpiram tudi našo vlado pri teh prizadevanjih. Ne vem pa če bomo mi s tem našim sklepom danes kaj 

dosti dosegli. Jaz sama zase imam pa pri sebi to osebno dilemo. Tako da hvala lepa.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Barbara kakšen predlog. Okej v redu. Gremo potem na glasovanje, to kar sem prej prebral, da besedico prekinja 

nadomestimo z zamrznitev, zamrzne in podobno. Pa tam bi samo to opozoril, da predzadnja vrstica že sklenjenih 

pobratenj je že sklenjenega pobratenja, ker imamo samo enega. Se uvede ednina. V redu. Vašo prisotnost 

prosim. Osemnajst prisotnih. Kdo je za ta predlog za ta sklep? Trinajst za. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je 

potem sklep sprejet. Hvala lepa. Jaz bi sedaj samo še prosil Sašota. Sašo glede nato, da je ravno ta tema bo kot 

predstavnik civilne zaščite na seznamu z aktivnostmi glede zbiranja materiala za Ukrajino. Sašo prosim.  

 

SAŠO GOVEKAR (Služba za zaščito in reševanje) 

Lep pozdrav. Sašo Govekar, Zaščita in reševanje.  Mi smo začeli zbiranje teh humanitarne pomoči. Danes bo en 

teden. Direktno pa sodelujemo z ukrajinsko ambasado v Ljubljani. To se pravi ne sodelujemo preko ministrstva, 

če hočete z regijsko upravo za zaščito in reševanje, ampak direktno z ambasado. V enem tednu smo zbrali 

praktično je to dnevno sedem kubičnih metrov materiala in s tem, da v začetku se je zbirala tudi za zimska 

oprema in kar se tiče oblačil, čevljev in ostalih zadev. Slovenska Karitas in pa Rdeči križ sta se po enih dveh dneh 

dogovorila, da tega v tem kontekstu ne zbiramo več, ampak da pristopimo k zbiranju sanitetne opreme, finančnih 

sredstev in pa medikamentov. To se pravi prvih pomoči, ki jih predvsem potrebujejo na njihovih sedaj internih 

bojiščih in pa v teh obleganih mestih. Zadeva je v tem kontekstu pripravljena do te mere, da pred dvema 

dnevoma se to sodelovanje sedaj širi in o se pravi vstopili smo v te logistične vode in to se pravi prevoze za njih 

in zbirno skladišče je v Kamniku. Devet zbirnih skladišč, oziroma teh točk je v Sloveniji in od tam pa vsa logistika 

poteka preko poljske do odprtih mejnih prehodov, kjer je pač ta možnost predaja še pač možna, tako da moram 

povedati tudi to kot je bilo že s strani Irene, če se ne motim povedano. Civilna zaščita, gasilci in Rdeči križ. Od 

štiriindvajsetih urah je bila zadeva logistično operativna in kadrovsko pokrita in t pose pravi klic iz ambasade, če 

se ne motim do podžupanov v ponedeljek in najin kontakt v ponedeljek popoldne in štiriindvajset ur časa za 

logistično zadevo in postavitev šotorov in kadrovsko okrepitev na sami lokaciji in gotovo slovensko vojsko, ker 

smo na njihovem terenu in to smo naredili v štiriindvajsetih urah in sedaj zadeva poteka nemoteno. Moram v 

tem kontekstu tudi povedati, da so se te naše pa naj to ne bo kritika občine, ki so nastale na podlagi bivše mestne 

občine Kranj. Mislim občine Kranj in pa tudi druge hotele priklapljati jaz bi rekel na našo točko v tem kontekstu 

tudi regijska uprava in pa če hočete ministrstvo za obrambo je od začetku insistiralo predvsem ta regijski vodja, 

da to sedaj opravlja vse Kranj in Kranj bi kar naenkrat postal neka gorenjska zbirna točka A. Mi smo to energično 

odklonili, ker imamo slabe prakse iz časa iz korona časov. Praktično je mestna občina Kranj opravljala storitve za 

triinosemdeset tisoč ljudi, kar se tiče testiranja in cepljenja in se pravi teh lobističnih in operativnih zadev. Dala 

je za to iz proračuna proračunske rezerve dvesto tisoč evrov. Po mojih informacijah, ki jih imam ostale občine 
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veliko manj v tem kontekstu. Tako da sedaj ali je to neorganiziranost ministrstva ali samo regijske uprave. Jaz 

sem imel potem tudi razgovore z ministrstvom, oziroma z upravo in zadeva se je uredila in mislim to je bil tudi 

nekaj v tem kontekstu neko solo akcije regijske uprave in so tudi priznali v končni fazi to napako. Dejansko 

sodelujemo na vseh nivojih in moramo pa povedati to, da je pa veliko vprašanj občanov in pa novinarjev s katerim 

se praktično zadnji teden ukvarjamo kaj s kalijevim jodidom in kje ga imamo in koliko ga imamo in se ukvarjamo 

s temi odgovori praktično od podžupana, ki je že malo na koncu z živci in gledam po teh mailih, ki mi jih pošiljka 

zakaj se ljudje toliko s tem ukvarjajo, ampak to je nekaj naravnega in nekaj v smislu jaz sem bil tukaj že ko je bila 

vojna v Bosni in so se ta vprašanja pojavljala. Za vaše vedenje mi imamo osem tisoč mest v zakloniščih v Kranju 

in ta zaklonišča so relativno vse tisto kar ima mestna občina so pregledana in so testirana in servisirana v skladu 

z uredbo se pravi na dve leti. Imamo tudi dve zaklonišči za šesto osebo, če govorim sedaj za jedrski udar in to se 

pravi z ustrezno ventilacijo, ampak o tem verjetno ne razmišljamo in v naslednjih dneh širimo tudi zadevo na 

manganov rudnik pod Šmarjetno goro in pa ti rovi, ki so pod Šmarjetno goro s kakšnimi kapacitetami. Če bi to 

kar sedja ljudje govorijo, ampak mi probamo to neko paniko v narekovajih ustvarjati že na tem občinskem nivoju 

in je do tega prišlo, da nudimo pač občanom to osnovno zaščito in tudi kranjski rovi so zaščita v tem kontekstu 

in to so zaklonilniki in ta da nekje smo potem s to številko na dvajset tisoč. Hočem povedati, da se pojavljajo neki 

indici, oziroma zahteve neke solo akcije, ki jih posamezniki igrajo. Ravno danes se je odvila dopoldne sva se s 

podžupanom, ki bi kar oddajali neke telovadnice v osnovnih šolah in pa o tem kontekstu bi rekel telefonirajo 

ravnateljem. Moramo povedati, da so ravnatelji relativno široki, kar se teh zadev tiče in te informacije imamo in 

tako da to zadevo zaenkrat odklanjamo dokler ni zadeva koordinirana s strani ministrstva in kot takega. Imamo 

pa rezerviranih v Kranju trideset postelj v študentskem, oziroma dijaškem domu, ampak to je zadeva, ki jo je 

organizirala, oziroma vodi ministrstvo za šolstvo. Se pravi vsako ministrstvo nekaj malo po svoje dela in neke 

generalne zadeve o tem kontekstu, da bi bilo vodenje s strani civilne zaščite še ni in mislim, da bo če bo do te 

ekshalacije prišlo in po mojim podatkih je pa kar nekaj ukrajinskih familij že v Kranju. To so predvsem poslovni 

partnerji, ljudje ki imajo poslovne stike v Ukrajini in veliko jih gre pa naprej v Italijo in to se pravi ljudem, ki pač 

delajo na tem področju in po informacijah policije policija spremlja te logistične premike in tudi pomaga pri sami 

logistiki do zahodne meje. Se pravi Fernetičev, oziroma Italija. Kaj naj rečem, da zaenkrat občina, oziroma 

vodstvo kot tako smo na tekočem in pripravljamo se na to, ker ste pač sedja ker je bila razprava, da se zadeva 

čim prej umiri in da se zadeve umirijo in tako kot je bilo povedano s  strani gospodarstva in pa tega drugega dela. 

Se pravi te humanitarne krize v nekem kontekstu. Je pa problem v Kranju če pride do večje ekshalacije kaj s temu 

ljudmi in če se odločijo, da bo to Kranj, oziroma, če bo to direktiva nekemu kontekstu s strani vlade RS republike 

Slovenije, ki potem po nekem proporcu določi število tega in potem se bo pa pač treba organizirati. Imamo tukaj 

hotel Kranj, ampak to vleče za sabo finančne posledice in te ustanove, oziroma te objekti so v privatni lasti, razen 

študentskega doma in pa telovadnice in teh skupnih objektov, ki jih ima pač občina ingerenco na temu. Ampak 

tudi v tem kontekstu to pomeni za sabo potegne tudi vso logistiko in to se pravi ti ljudje bodo verjetno imajo 

tudi probleme tako zdravstvene kot materialne in je temu potrebno ta sistem, oziroma to zgodbo uvesti in 

finance in kadre in jaz bi rekel nekaj krizen menedžment. Tega si sicer ne želimo. Brane ti verjetno veš prva kriza 

ko je bilo teh beguncev Baumax. To se pravi tamle na meji med občino Kranj in Šenčur in to je ena solucija, 

ampak to ni nivo. Mislim to ni nivo s tem nivojem se jaz ne strinjam, da bi v teh objektih pač te nesrečneže v 

nekem kontekstu v narekovajih bili nastanjeni. Toliko na kratko.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Kakšno vprašanje? Ne super. Hvala lepa Sašo. V redu gremo sedaj na zadnjo deveto točko. Vprašanje in 

pobude članov. Igor, Andreja, Saša, Evstahij, Manja, Irena. Hvala.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Eno vprašanje imam, če mogoče kdo sedaj tako iz glave vedel. Ko se peljemo 

proti Naklem se pravi na Zlatem polju nasproti Lidla, se pravi tam proti ledni dvorani seveda so planirani neki 

stanovanjski objekti in pa mislim, da ena trgovina in po mojem spominu je prometna ureditev tik pred tem bila 

krožišče. Sedaj zadnjič sem pa nekje zasledil podatek, da temu ni tako in tako da to me samo zanima, kakšna je 

sedaj zadnja prometna ureditev tam določena? Spotoma ko to sprašujem vidim, da so ravno malo pred tem 

nasproti črpalke sedaj neke gradbene ograje. Ali se mogoče ve kaj naj bi se tam delalo? To je moje vprašanje. 

Druga stvar je pa nek apel mestnemu redarstvu. Že zadnjič smo malo o tem govorili in pa sedaj ponovno. Sami 

veste, da je veliko slabe volje in pa nekih pritožb, da se ponoči pišejo kazni parkiranim avtomobilom. Seveda jaz 

ne zagovarjam prometnih prekrškov, ampak vseeno tukaj je treba biti malo življenjski in kjer je pomanjkanje 



21 
 

parkirnih mest in sedaj tista vozila, ki so malo narobe parkirana in pa ne ovirajo nikogar in ne ogrožajo nikogar 

niso na zelenici in pa bi mogoče tukaj se lahko vzdržali temu pisanjem kazni. Seveda ne rečem, če ovira ali ogroža 

kaj ali pa po zelenicah to je spet druga stvar. Če je pa nekdo malo postrani parkiran in se seveda to dogaja med 

dvaindvajseto in peto zjutraj nikogar ne ovira in ne boli in pa res ne vem, če je treba namalati kazen zaradi tega. 

Tako da v intervencijah. Intervencijske poti pa tam, kjer je parkirano na invalide in pa ni invalid to razumemo, 

ampak verjamem, da ste me razumeli kaj sem hotel povedati. Pa odgovor na vprašanje prosim.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Janez najprej glede Koroške.  

 

JANEZ ZIHERL (Urad za okolje in prostor) 

Lep pozdrav. Janez Ziherl. Glede prvega vprašanja. Na Zlatem polju je bilo čisto prvi osnovni dokument je 

predvideval krožišče pri Lidlu. Ta dokument je bil kasneje dvakrat spremenjen in že pri drugih spremembah je 

direkcija zahtevala tudi prometno študijo in pa se pravi preveritev pretočnosti te ulice, oziroma vpadnice v 

mesta. Celo dolžni smo bili na tisti, bom rekel mislim, da imajo petnajst letno obdobje preračunane prometne 

študije in tudi preveriti možnost umestitve štiri pasovnice in pustiti tudi rezervacijo prostora za štiri pasovnico 

za prihodnje. Drug problem, ki je bil, da bi bilo umeščeno krožišče je seveda njihov minimalen, ker je za državno 

cesto in minimalen radij, ki je ne me za besedo držati, ampak mislim, da sedemdeset metrov za takšno bom rekel 

cesto in za takšne pretoke in za ta tovornjake in tako naprej in takega krožišča ni bilo možno tam notri umestiti, 

oziroma če bi ga umestili bi bili stroški ogromni. Zakaj? Zaradi Elektra, ki gre tam glavni vod in v drugo zaradi ne 

zmožnosti priključitve te ceste, ki se spusti dol v S. Oziroma bi morale biti ogromne škarpe in pa mislim nesmiselni 

posegi. Zato je bila tudi bom rekel iz strani prometnikov predlagana odločitev, da se na dolgi rok uredi 

semaforizirana križišča, ki so med seboj usklajena in torej krožišče tukaj za Struževo, ki je že semaforizirano in 

drugo pri Lidlu in tretje na Kidričevo cesto, ki je tudi semaforizirano in ta model, bom rekel prometni model je 

tudi prenesel tako ureditev. Kot sem pa rekel mislim, da so tam izračunali deset let. V obdobju desetih let bi pa 

morala Koroška cesta že postati štiripasovnica zaradi gostote prometa ali pa dobiti severno obvoznico. To je 

okrog tega, zakaj ni krožišča ali pa ga ne bo. Ograja, ki je postavljena ob cesti pa je gradbiščna ograja za potrebe 

izgradnje park & ride, za katerega je bilo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje in je tudi sofinancirano. Tako da 

se bo to pač tam urejalo. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Janez. Naslednja Andreja.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Andreja Kert. Imam tri pobude in mogoče eno vprašanje in sicer začela bom najprej s tem, kar sem pošiljala po 

prošnji mojih sokrajanov vsem svetnikom, tako da tega ne bom ponavljala in upam, da ste prebrali in tako naprej. 

Dala bi pa pobudo, da se za naslednjo sejo pripravi točka, da jo pripravi uprava v kateri se dejansko posreduje 

podatke o tem kaj se dogaja z vsemi temi predvidenimi, oziroma že obstoječimi parki. To se pravi Bleiweisov 

park in potem je ta novi park, ki smo vmes izvedeli, da se dogaja to je park Himna in pa seveda tudi za ta del park 

Primskovo in s tem v zvezi ta seznaniti svetniki o poteku, realizacijah, namerah v nadaljevanju in ter tudi kako in 

kateri smeri potekajo priprave in spremembe oziroma dopolnitve prostorskih dokumentov, ki so povezani s temi 

ali pa še drugimi podobnimi zelenimi površinami v Kranju. Povezano s tem, kar je bilo seveda od mojega kolega 

Janeza razumljeno po moji oceni napačno. Občani nimajo možnosti poslati svojih pobud nam svetnikom 

direktno, ker naših mailov seveda zaradi varovanja osebnih podatkov nikjer ni. Zato dajem pobudo, da se za 

naslednji mandat naredi skupni to se pravi ta mail, ki ima ime in priimek afna Kranj pika si na katerega se bodo 

potem seveda lahko direktno občani obračali in dajali pobude svoje in vprašanja in tako naprej, da ne bo prihajalo 

do tega, da izpade kot da so to neke ne vem pred politične ali pa pred kampanjske ali pa kampanjske igrice, ker 

tudi zadeva je taka do konca leta, oziroma do nekje do novembra bomo svetniki še sedeli tu in ves čas bo potekala 

neka politična kampanja in jaz mislim, da zaradi tega ne bomo nehali dajati pobud in pa vprašanj in tako naprej. 

Mislim da to je naša naloga, da smo bili izvoljeni in tako naprej. Tako da je še pa ena stvar ko bom to pobudo 

dala tudi v pisni obliki zato, da bo malo bolj jasna in kaj vse predlagam in bom pa to poslal tudi vsem svetnikom, 

da bodo vedeli, da ne bom predolga. To sta dve stvari, tretja stvar je pa ko sem šla glasovati za v okviru 

participativnega proračuna v pač mojem predelu in se pravi moje krajevne skupnosti Primskovo me je zanimalo 

tudi to kateri projekti so bili zavrnjeni in z velikim začudenjem sem ugotovila, da je bil en projekt pravzaprav 



22 
 

dvakrat zapisan, oziroma dvakrat predlagan in sicer najprej je v obeh primerih gre za Šucevo ulico. Bom prebrala 

zakaj se gre. Obstoječa prometna uredite Šuceve je enosmerna od Jezerske proti ulici Mirka. V delu Šuceve do 

križišča z ulico Mirka iz krajanov nepoznanih razlogov še vedno ni zgrajenih pločnikov, kar predstavlja nevarnost 

predvsem za krajane in krajane Primskovega. Še posebej je ta del ulice nevaren za družine z majhnimi otroci, 

otroškimi vozički, za starejše ljudi in invalide. Na desni strani ulice gledano proti nakupovalnemu središču bi bilo 

potrebno zgraditi pločnik v dolžini cirka petintrideset metrov, na levi strani dolžine cirka trideset metrov. 

Zemljišča na katerem naj bi bila pločnika je na obeh stran ulice v lasti mestne občine Kranj in je že po obliki parcel 

sodeč predviden za pločnike. Oba ta predloga, ki sta si popolnoma identična sta bila zavrnjena z dvema različnima 

obrazložitvami. Po prvi točki je bila pobuda je vključena v okvir projektov za sofinanciranje iz EU sredstev in torej, 

da naj bi se bila v planu in pod četrto točko pa piše finančna vrednost investicije je previsoka. Tukaj bi lepo prosila 

za odgovor kaj je problematično na tem delu in pa ali je dejansko v planu, da se to naredi. Če pa to ni pa dajem 

pobudo, da se to prednostno, da v to da se to dejansko stvar uredi, ker tam je resno nevarno. Tam je ogromno 

se ljudi sprehaja in to, kar so navedli krajani je resnično velik problem. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Naslednja je Saša. Barbara na koncu čisto.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Prvo vprašanje se nanaša na OZG Gorenjska in 

sicer bom to kar takole prebrala kot sem sestavila. Danes smo pri točki kadrovske zadeve ponovno potrdili doktor 

Lilijano Gantar Žura na mesto direktorice OZG za mandatno obdobje petih let. Zato bi imela za gospo Lili Žura 

eno konkretno vprašanje in sicer Kranj kot četrti. Sedaj ne vem ali smo tretji ali smo četrti. Največje mesto v 

Sloveniji in nimamo nikakršne opcije in ni nikakršne opcije, da pridem do osebnega zdravnika. Na OZG ti ponudijo 

opcijo v Horjulu ali na Jezerskem. Na Jezerskem je ordinacijski čas v torek popoldne in v četrtek dopoldne. Zato 

me zanima zakaj smo na gorenjskem, oziroma v Kranju kar se tiče medicinske oskrbe bistveno na slabšem kot v 

drugih delih Slovenije. Ali zdravniki v Kranju in okolici nočejo delati? Res me zanima kje in kaj je vzrok. Težava ni 

samo splošni zdravnik. Težava je tudi otroški ortodont. Čakalna doba na gorenjskem je tri leta, v Kopru šest 

mesecev. Zato bi prosila pisni odgovor, ali smo res državljani na gorenjskem drugo razredni. Potem pa še eno 

vprašanje in sicer se ta zadeva nanaša na redarstvo. Danes, ko sem prihajala na tole sejo, sem videla pred 

občinsko stavbo na tistemu platoju zbirajo neke podpise podpore nestrankarski ljudski listi. Šla sem preveriti ali 

imajo soglasje, da so lahko na tem platoju, in tega soglasja nimajo. Jaz sem veliko delala in veliko sem bila na teh 

stojnicah in vsakič sem imela soglasje. Vedno smo to na prej šli in opozorili so nas in vedno smo to delali in vedno 

sem ga imela tudi sabo. Zato bi prosila redarsko službo, ker ta zadeva bo sedaj kot zgleda še naprej trajala in ker 

zbirajo podpise za to njihovo nestrankarsko kao ljudsko listo, da se ta zadeva preveri in v kolikor nimajo soglasja, 

da se jih takoj nemudoma odstrani. Hočem imeti pismeno poročilo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Saša. Naslednji je Evstahij. Pripravi Manja.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik)  

Hvala lepa župan. Eno obveznost imam s strani Komisije za prostor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti. 

Peter Krelj, član komisije me je zaprosil, če lahko v imenu komisije ali pa v njegovem imenu podam pobudo, da 

se Cesta Iva Slavca, to je cesta, ki je na ovinku Jelenovega klanca zavije levo dol proti Savi probi obvoznici, ker je 

katastrofalnem stanju, da se na nek način uredi. Tam se tudi veliko parkira in ni urejeno parkiranje. Kakorkoli 

cesta, ki je pravzaprav v samem centru mesta pa ne zasluži imena niti cesta in niti nič. Tako da dajem pobudo, 

da se to v uglednem času, da v proračun in da se potem to tudi uredi na način katerega bodo urbanisti določili, 

da je najbolj primeren. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Manja in potem Irena.  

 

MANJA ZORKO (mestna svetnica) 

Ja hvala za besedo. Manja Zorko, SD. Jaz pa danes dajem pobudo, da v Kranju določimo neke površine, oziroma 

stene, kjer bo grafitiranje legalno. Namreč grafitiranje je realnost urbanih središč, kamor seveda spada tudi Kranj. 
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Hkrati pa je grafitiranje tudi del umetniškega izražanja in tako tudi kot del urbane kulture. Vse več mest se odloča 

zato, da določi prostore na katerih je grafitiranje dovoljeno, torej legalno. Recimo Maribor je ravno lani poleti 

dobil prvo takšno legalno steno za grafitiranje v Ljubljani pa so na primer že leta 2011 sprejeli uredbo o legalnih 

lokacija za grafiitiranje, s čimer so želeli pripomosti k bogatejši podobi javnih prostorov in pa tudi, da se zmanjša 

ilegalno grafitiranje. Tako ima Ljubljana recimo danes trinajst takšnih leganih sten za grafitiranje. Te grafitarske 

proste cone so izbrali na primer predstavniki oddelkov občine za urejanje prostora za gospodarske predstavnosti 

in promet in pa tudi predstavniku urada za kulturo, mestno redarstvo in pa seveda skupaj s predstavniki 

grafitarjev. Stene so na primer v Ljubljani določene v podhodih, podvozih, trafopostajah, potem na notranjih 

stenah nekateri kompleksov in pa na zunanjih stenah, na pločnikih ali pa parkiriščih. V Kranju se grafiti pojavljajo 

po vsem mestu. Nekateri so izraz, prikaz umetniškega izražanja, drugi recimo svojo vsebino opozarjajo na neke 

politične in družbene dogodke, tretji pa so le plod vandalizma in prav te slednji so nezaželeni. V moji krajevni 

skupnosti Bratov Smuk smo lani začeli z urejanjem podhodov, kjer je veliko grafitov žaljivih in zagotovo ne spada 

v našo sosesko in v naše mesto. Ti podhodi že dobivajo novo podobo. Enega smo prav skupaj z grafitarji tematsko 

uredili in opažamo, da vedno bolj služi svojemu namenu in torej, da ga krajani uporabljajo za prečkanje ceste. 

naslednji bo seveda potem ta proti Planetu TUŠ, ki ga bomo uredili skupaj z osnovno šolo in upam, da bomo 

nekje do konca poletja uredili še preostal dva podhoda. Kranj ima bogato grafitarsko javnost, ki si želi površine, 

kjer bi lahko legalno manifestiral svojo grafitarsko umetnost in s takšnimi površinami pa morda v mesto privabili 

celo tudi tuje umetnike. Torej namen moje pobude je, da s takšnimi legalnimi površina zmanjšamo na eni strani 

nelegalno grafitiranje po kranjskih fasadah in hkrati pa bi mogoče takšne površine umetniške obogatile tudi javne 

prostore v naši občini. Recimo stene na planini v teh podhodih a ne in bi že lahko bile kašne površine in bi lahko 

postale prav tako urbane galerije na prostem. Je pa verjetno smiselno ob takšnih kako bi se določile takšne 

površine in potem tudi pripraviti neko kampanjo ozaveščanja o teh površinah in hkrati obsojanje vandalizma in 

nadaljnjega nelegalnega grafitiranja. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Manja. Irena prosim in potem pa Barbara.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc. Danes posredujem samo vprašanje občanke Kranja. Zanima jo stanje rek v Kranju. Kokra ima stalno 

peno in ne le sedaj ko so bile težave na čistilni napravi v Preddvoru. V Letenicah se pa direktno iztekajo gnojnice. 

Občanko zanima, kdo nadzira stanje rek v Kranju in kje občani to lahko preverijo. Zanima jo tudi, kdo je zadolžen 

za odstranitev dreves, ki so v strugi Kokre. Prosim za pisni odgovor.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Irena. Barbara.  

 

BARBARA GUNČAR (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Barbara Gunčar. Na tej sejah mestnega sveta nismo nič slišali o iniciativi, ki jo slišimo po medijih 

ime Drulovka in bi prosila, če lahko dobimo kakšen odgovor kaj se tam dogaja. Drulovka. Iniciativa glede 

dejavnosti, ki jo komunala izvaja na Zarici. Potem glede parkiranja vodovodnih stolp, ker je tam že bilo omenjeno 

v zvezi s tem, da so redarji tako rekoč vsak večer tam na mestu in da pobirajo kjer se le da proračunska sredstva. 

Potem se nam zdi meni osebno in verjetno marsikomu od nas potrebno, da točko dnevnega reda naredimo tudi 

na temo centra Kranja, ki je ne manj, temveč bolj prazen in dogajalo se bo pa ta sedaj v prihodnje zaradi te 

ukrajinske krize še nekaj drugega. Cene energentov, cene prehrane in se pravi to se pravi vseh teh surovin, ki so 

potrebne za gostince se dvigajo. Po mojih informacijah je celo težko dobiti pšenico, oziroma moko in to se pravi 

to so surovine, ki so potrebne za naše gostince in že lani, oziroma sedja že več kot leto dni ko sem predlagala 

kako bomo pomagali gostincem v centru Kranja in bi predlagala, d se to še enkrat razmisli. Lani ste potem rekli, 

da pač gostincem ne samo, ker imajo tudi frizerji probleme. Frizerjem smo pa potem ceno vode dvignili, tako da 

jim res nismo kaj dosti pomagali. Glede komisije za pobude in pritožbe bi res rada, da če komisija deluje, da tudi 

poroča kakšni so njeni zaključki, oziroma me zanima ali sedaj ima komisija tudi strokovno podporo ali dobi 

strokovno pomoč in to bi tudi rada, da poveste in potem pa glede grafitov o katerih je Manja govorila jaz se 

spomni, da smo mi te podhode belili in da pa ni bilo samo problem grafitov, ampak da so bile tam tudi igle in 

tako naprej. En od teh podhodov je tudi kolikor vem zaklonišče pa bi rada v zvezi s tem, da mi pojasnijo kaj se še 

najde v teh podhodih. Hvala lepa.   
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Barbara. Še kdo prosim? Ne. V glavnem naslednja seja mestnega sveta bo trinajstega aprila. Trinajsti 

april. Mi pa danes, ko smo ravno devetega, voščim vsem dekletom in ženam za včerajšnji vaš praznik, moškim 

pa tudi za jutrišnjega. Tako da tamle smo pripravili pozornostma darila, če temu lahko tako rečem in bi vas prosil, 

da ob izhodu toliko počakate, da bo vsak deležen ene skromne pozornosti. Hvala lepa za današnji dan. Lep večer 

vam želim in pa se vidimo kmalu.   

  

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 
 
Za zapisnik: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 

 


