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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 22.12.2021 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 15 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

En lep dober dan vsem skupaj. Danes bomo začeli malo na drugačen način, in sicer: spoštovane svetnice, 

spoštovani svetniki. Nekaj dni pred občinskim praznikom je umrl akademik, profesor doktor Boris Paternu, častni 

občan Mestne občine Kranj. Bil je ambasador znanosti Republike Slovenije ter eden od vodilnih osebnosti 

slovenske literarne vede. Svoj neizbrisen pečat je z delom ter globoko pripadnostjo pustil tudi v Kranju z 

monografijo France Prešeren in njegovo pesniško delo, za katero so mu podelili najvišjo državno nagrado. Prav 

tako je bil član uredniškega odbora in avtor člankov za Kranjski zbornik. V letu 2006 mu je Mestna občina Kranj 

podelila naziv častnega občana. Profesor doktor Boris Paternu je bil redni predavatelj na mednarodnih in 

nacionalnih slavističnih kongresih, predaval je na več kot 15 univerzah po svetu, na različnih znanstvenih 

konferencah, med drugim tudi na Nobelovem simpoziju, strokovno je organiziral ljubljansko serijo slovenističnih 

simpozijev obdobja in urejal osrednje slovenske slovenistične publikacije. Leta 1979 je bil izvoljen v članstvo 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Slovenski kulturno družbeni prostor mu je v letih delovanja dodelil 

več priznanj, njegovo delo pa ga je zapisalo tudi v kranjsko zgodovino. Mestna občina Kranj svojcem izreka 

iskreno sožalje. Prosim, da v spomin na častnega občan, profesorja doktorja Borisa Paternuja, to sejo začnemo 

z minuto tišine. Slava mu. Ok, začenjamo 31. redno sejo mestnega sveta. Smo zopet v sobi 15, velja upoštevati 

zaščitne ukrepe pred virusno okužbo, torej razkuževanje rok, pravilna nošnja mask, zagotovljena razdalja 

najmanj dva metra med osebami. Svojo odsotnost danes opravičujejo Nataša Majcen, Robert Nograšek, Milan 

Glamočanin in pa Igor Velov. Z nami pa je predsednik odbora, nadzornega odbora Ivo Bajec, potem pa novinarji 

Simon Šubic, Gorenjski glas, Peter Šalamun, Žurnal24, Milena Ristič, predsednica sveta Osnovne šole Jakoba 

Aljaža Kranj k točki 2A kadrovske zadeve, dobrodošla. Najprej ugotavljamo prisotnost, prosim, da potrdite vašo 

prisotnost z dvigom rok. 25 prisotnih. Ugotavljam torej, da je mestni svet sklepčen. Obveščamo 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 prejeli na mizo, in sicer poročilo o izvršitvi sklepov 30. seje 

Mestnega sveta. Seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, potem gradivo je v ponedeljek 20.12. 

obravnaval tudi sosvet za krajevno skupnost. Dobili ste tudi okvirni letni terminski plan za prvo polletje.  Ni pa 

posredovanih premoženjskih zadev, zato iz dnevnega reda umikam točko 3, premoženjske zadeve in ostale točke 

se smiselno preštevilčijo. Na mizo je posredovana dodatna kadrovska zadeva. Predlagam, da se sprejme sklep o 

uvrstitvi gradiva na dnevni red, in sicer na dnevni red se uvrsti kadrovska zadeva B, imenovanje predstavnika 

sveta zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Čakam na vašo prisotnost, potem pa 

glasujemo o tem sklepu, da se ta točka uvrsti na dnevni red. 26 prisotnih. Kdo je za to, da se ta točka uvrsti pod 

2B? Soglasno sprejeto, najlepša hvala. Zdaj odpiram razpravo na dnevni red, prosim? Ni, hvala lepa. Zaključujem 
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razpravo in dajem v potrditev dnevni red, kot ste ga potrdili. Se pravi, preštevilčijo se, točka 3 je zdaj Odlok o 

simbolih Mestne občine Kranj, gre za osnutek in pa potem naprej, do številke 6, vprašanja, pobude in predlogi 

članov mestnega sveta. Vaša prisotnost, bi prosil. 26, kdo je za ta dnevni red? Soglasno sprejeto, 26. hvala lepa. 

Gremo na prvo točko. Potrditev zapisnika 30 seje in pa poročilo o izvršitvi sklepov. Bor, prosim.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave Mestne občine Kranj) 

Lep pozdrav vsem skupaj. Bor Rozman. Sporočam, da so bili vsi sklepi izvršeni oziroma objavljeni v Uradnem 

listu, razen točke 8, kjer je bilo poslano v objavo v Uradnem listu. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, odpiram razpravo. Kakšna pripomba? Ne? Dajem na glasovanje, in sicer, da se potrdi zapisnik 30. 

redne seje ter poročilo o izvršitvi sklepov. Vašo prisotnost bi prosil. 27 prisotnih, kdo je za ta dnevni red, prosim, 

če glasujete. 27, soglasno. Hvala lepa. Gremo na točko 2A, razrešitev predstavnika v svetu osnovne šole Jakoba 

Aljaža Kranj, poročevalec Janez Černe. Jani, prosim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe, lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom. Pri kadrovski zadevi 2A imamo točko - predlog za 

razrešitev predstavnika lokalnih skupnosti Elvisa Brandića v svetu zavoda Osnovne šole Jakob Aljaž. Glede na 

poslovnik mestnega sveta mora tak predlog vložiti najmanj ena tretjina vseh svetnikov. Torej, je bila zadeva 

pravilno vložena s 17 podpisi od 33. Postopek po poslovniku je pa tak, da župan ta predlog prejme, pozove osebo, 

o kateri se zadeva gre, ta oseba se potem odzove, če se ne strinja z razrešitvijo, pa naj bi imela tudi pravico 

govoriti na seji mestnega sveta. Postopek gre pa naprej, da mora za razrešitev glasovati dve tretjini vseh 

svetnikov oziroma 22. Župan, moram to izpostaviti, prišlo je do, po postopku je stvar tekla kot mora, gospod 

Brandić se je dne 01.12. tudi odzval, vendar ni obveščen, da ima pravico govoriti na sami seji. Danes ga je naša 

služba za mestni svet pozvala. Najprej se je sicer, je potrdil udeležbo, nato pa zaradi kratkega časa odpovedal. 

Vaša ali pa stvar mestnih svetnikov pa je, ali to danes opravimo ali ne, glede na to, da pravico za izreči ima, želel 

jo je uporabiti, ampak zaradi kratkega časa te pravice ne more izkoristiti?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Lahko še naprej o tej zadevi. Če želite. Predlog je utemeljen kot je, v to se ne bom spuščal. Dobili smo še 

naknadno stališče predstavnikov članov sveta zavoda o razrešitvi člana. To gradivo ste dobili na mejl, se pravi, 

sedem od 11 oziroma 10, če njega ne upoštevamo, članov sveta zavoda je podpisalo mnenje, da njegovo 

ravnanje nikakor ne prispeva k varnemu in boljšemu izobraževanju učencev Osnovne šole Jakoba Aljaža, in so se 

s to razrešitvijo strinjali. Glede na to odločitev je pa z nami danes tudi predsednica sveta zavoda, Milena Ristič. 

O odločitvi je treba glasovati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Se pravi, prestavimo to na naslednjo sejo ali kaj?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Ja, če tako odloči mestni svet ali pa vi kot župan, da umaknete predlog? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kakšno mnenje? Potem bomo prestavili na naslednjo sejo. Prosim?  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik) 
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Jaz bi vsebinsko razpravljal o zadevi. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jaz, če bi to prestavili, jaz bi počakal, če je prav, Zoran. Če umaknemo to točko, gremo na naslednjo. Če on je šele 

to dobil, naj pride sem, da bo povedal. On je tudi izrazil to željo, ko je pisal. Naša napaka je bila, da smo ga danes 

šele obvestili, potem bi razpravo takrat vršil.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Lahko se delno razprava opravi danes. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Brez veze, naj gospod posluša. Ok, v redu.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik) 

Lep dober dan vsem. Svetniška skupina Resnica, svetnik Zoran Stevanović. Vesel sem, da se vidimo po dolgem 

času tudi v živo, da ste zdravi. Ja, ko sem izvedel, da se bo začela gonja proti Elvisu Brandiću, ko so se odvijale že 

te klici po telefonih in pa lobiranja, da se ga razreši, sem zadevi pustil, naj teče po naravni poti. Glede na to, da 

se vsem s tem covidom politizira, je prav, da se tudi to v tem momentu. Elvis Brandić je stran naše stranke in 

tudi kvota, ki jo je on zasedel, je bila naša. Stališča naše stranke glede celotne situacije je jasno, mi smatramo, 

da je cela covid situacija platforma za korupcijo in manipulacijo, tega ne skrivamo in to vedno priznavamo. 

Stiskanih je bilo 10 milijard evrov denarja. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Vsebinsko govorimo o Elvisu Brandiću. 

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik) 

Ravno o Elvisu Brandiću govorim. Prosim, tri minute ne morete zdržati, ali res želite, da vas vsi smatramo za neko 

totalitarno oblast. Tri minute zdržite, da nekaj povem, ne da bi se neposredno vsajal. To je že moj 10 govor, da 

poslušam cmokanje in dvigovanje rok in da mi ne dovolite, da do konca povem. Predvsem vi, gospa Černe, 

prosim. V glavnem, smatramo, da je cela covid situacija samo platforma za manipulacijo in korupcija. 10 milijard 

evrov je država stiskala za to, da nismo povečali bolnišnice, kapacitete.. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Gospod Zoran, to ni tema za gospoda Elvisa. Ko boste v parlamentu, boste lahko izvajal potem, ko boste v 

parlamentu. Tukaj pa ne bom dovolil razprave. Prosim, če se sedete. Lahko prosim zaključite, prekinjam sejo, čez 

10 minut nadaljujemo, hvala lepa!  

 

/prekinitev seje/ 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, nadaljujemo. Lahko samo jaz do konca povem, kaj bom naredil. V glavnem to točko 2A bom umaknil z 

dnevnega reda. Zdaj pa gospodu Stevanoviću dam besedo.  

 

ZORAN STEVANOVIĆ (mestni svetnik) 

Tako, samo to sem želel pohvaliti. Elvis Brandić je res vzoren član sveta zavoda osnovne šole Jakoba Aljaža. 

Marsikaj je naredil več, kot marsikdo v tistem svetu zavoda in kot član naše stranke ima pač pravico, da izraža 

svoje politično stališče. Samo to sem želel povedati in prav je, glede na to, da ste v tej vnemi, da obračunate v 

prvi vrsti z mano in našimi člani, storili proceduralno napako. Izrednega pomena mi je, da ste jo priznali in 

prestavili zadevo na naslednjo sejo. Hvala lepa za potrpljenje.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, gospod Stevanović. Nadaljujemo s točko 2B, imenovanje predstavnika v svet zavoda Univerzitetna 

klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe. Pri točki kadrovske zadeve B imamo imenovanje predstavnika v Svet zavoda Univerzitetna klinika 

za pljučne bolezni in alergijo Golnik. V decembru se je iztekel mandat svetu zavoda, posledično pa tudi 

predstavnikov lokalne skupnosti oziroma predstavnikov mestne občine Kranj. V postopku evidentiranja se je na 

poziv prijavilo 5 kandidatov. Komisija je na današnji jutranji seji to obravnavala in sklenila predlagati mestnemu 

svetu Klemna Valterja za predstavnika lokalne skupnosti Mestne občine Kranj v svet zavoda. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, odpiram razpravo. Jože, prosim.  

 

JOŽEF ROZMAN (mestni svetnik) 

Samo to pojasnilo bi rad, kaj to omeni stanujoč v Ljubljani pa tisti naslov?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Pač stanujoč v Ljubljani, glede tega formalnega zadržka ni, ga lahko predlagamo.  

 

JOŽEF ROZMAN (mestni svetnik) 

Je še Kranjčan?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Očitno glede na tole ni stanujoč v Kranju, ampak v Ljubljani, ampak formalno ga lahko lokalna skupnost predlaga 

v svet zavoda.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, še kdo? Ne. Hvala. Torej, gremo na glasovanje, da se predlaga za predstavnika Mestne občine Kranj Klemen 

Valter v UKAPL Golnik. Vašo prisotnost bi prosil. 26 prisotnih, kdo je za ta predlog? 24, je kdo proti? Ne. 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa. Gremo na točko 3. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj. Gre za 

osnutek. Mateja, prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Župan, hvala za besedo, svetniki in svetnice, lep pozdrav. Predlagamo v sprejem Odlok o simbolih Mestne občine 

Kranj, in sicer pravna podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, to je 10. člen, potem Zakonu o prekrških in pa Statut 

Mestne občine Kranj. S spremembami in dopolnitvami statuta Mestne občine Kranj je bila spremenjena zastava 

Mestne občine Kranj, in sicer na način, da se nas v sredino zastave umešča grb. Navedeni akt še mestnemu svetu 

nalaga, da v roku šestih mesecev po uveljavitvi, sprejme nov odlok, s katerim podrobneje uredi zastavo in pa 

grb. S predlaganim odlokom se razveljavlja do sedaj veljavni odlok o simbolih iz leta 1990, in pa sledi novi podobi 

določeni s statutom. Če gremo na poglavitne rešitve. Splošne določbe uvodoma opredeljujejo simbole Mestne 

občine Kranj glede izgleda in pa upodobitve grba in pa zastave, odlok napotuje na prilogo 1, v kateri so določena 

geometrijska in pa likovna ter barvna pravila. Drugo poglavje vsak zase podrobno opredeljuje in opisujeta ta grb 

in zastavo ter opredeljujeta njuno obvezno uporabo ter primere izbirne uporabe. Četrto poglavje razčlenjuje 

dopustnost uporabe grba in zastave, ko za njuno uporabo zaprosi tretja oseba. Potem odlok v nadaljevanju 

opredeli še pomen in uporabo častne verige, uvede vlogo celostne grafične podobe, potem pa še nadzor nad 

določili in sankcije. Kar se tiče finančnih posledic, teh posledic ni. Hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mateja. Odpiram razpravo na ta osnutek? Ne. Hvala lepa. Potem gremo na glasovanje, vašo 

prisotnost bi prosil. 25 prisotnih. Kdo je za ta sklep? 25, soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Gremo na točko 4. 

Slavko, prosim, gre za Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini 

Kranj. Kar, Slavko, prosim.  

 

SLAVKO SAVIČ (vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet) 

Hvala, župan, za besedo. Dober dan vsem skupaj. Predstavil bom Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Razlogi in cilji za spremembe in dopolnitve odloka:  glavni povod 

je bil sprememba in dopolnitev Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer je določil samoupravni lokalni 

skupnosti, da mora v šestih mesecih spremeniti svoje odloke. Glavne zadeve, ki jih moramo spremeniti na 

podlagi zakona, je to, da moramo uvesti dva izraza, ki jih do zdaj v odloku nismo, dnevna parkirnina in pa lahka 

motorna vozila, če v narekovaju rečem oziroma oklepaju, je to skiroji. Napotili so nas na to, da moramo dve globi 

iz 80 evrov znižati na 40 evrov, gre za tiste, ki niso plačali parkirnino ali pa niso ob pravem času prišli nazaj in tudi 

v bistvu parkirnina ni bila plačana. Drugi razlogi so ti, da so se v dveh letih, odkar je bil odlok pred dvema letoma 

decembra sprejet, pokazale določene pomanjkljivosti in pravne vrzeli, te zapolnjujemo s tem, da podrobneje ali 

pa bolj natančno definiramo določene izraze ali pa določene določbe v samem predpisu. Še ene tri, štiri zadeve 

bi malo bolj izpostavil, ker so pomembne. Ker se ne tičejo izrazov in tako naprej. Za odvzeto dovolilnico 

predvidevamo čas, da je ni možno po odvzemu že naslednji dan novo dovolilnico dobiti, ampak v 13. členu je rok 

12 mesecev, da vmes ne more pridobiti dovolilnice. Tisti, ki mu je v postopku odvzeta, ima pa pravico, te osebe 

se pritožiti pa sodno varstvo zahtevati. Določene nazive organov, ki se vmes spreminjajo, tudi naši, recimo 

Medobčinski inšpektorat Kranj, ki je zdaj Skupna občinska uprava Gorenjske in tako naprej, smo nevtralen izraz 

uporabili, da ne bi zaradi tega odloka spreminjali. Uvedli smo možnost brezplačnega parkiranja za zdravnike in 

socialne in zdravstvene delavce, ki opravljajo pomoč na domu, do zdaj so imeli samo invalidi. Dovoljujemo 

polnjenje elektro vozil do tri ure med 19.00 in 22.00 ponoči pa ni tega več razloga, da bi nekdo mogel iti ponoči 

odklapljati ali pa priklapljati. In pa zadnja zadeva je, ugotovilo se je, da nekateri objestni vozniki ne upoštevajo 

prometne signalizacije. Recimo postavljen je prometni znak pred prireditvenim prostorom ali pa pred 

gradbiščem, ga prevozijo in potem so težave z izvajanjem del ali pa prireditvijo. V tem primeru bodo imeli redarji 

vzvod, da te avtomobile odstranijo ali prestavijo. Toliko bi imel na kratko te poglavitne rešitve. Drugje pa je kot 

se napovedal, da se definicija in pa izboljšava teksta spreminja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, kar tamle počakaj. Odpiram razpravo. Ne. Potem bomo šli na glasovanje, vašo prisotnost bi prosil. 

24, kdo je za? Soglasno sprejeto, hvala lepa. Gremo na točko 5. Sporazum o pobratenju Mestne občine Kranj z 

mestom Jekaterinbug iz Rusije. Katja, prosim.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana) 

Katja Štruc, hvala za besedo. Mestna uprava Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlaga pobratenje z ruskim 

mestom Jekateringburg. To je upravno sodišče uralskega zveznega okrožja in svedrlovske oblasti, nahaja se 

približno 1700 kilometrov vzhodno od Moskve. Po številu prebivalcev približno 1,4 milijona, je to četrto največje 

rusko mesto. Je transportno, logistično križišče ob transibirski železnici pa industrijsko, kulturno središče Urala. 

Stiki med Mestno občino Kranj pa ruskim mestom Jekaterinburg so bili najprej na področju gospodarstva preko 

Iskratela, potem pa še na drugih področjih in izoblikoval se je predlog o tesnejšem sodelovanju pa podpisu listine 

o pobratenju. Opredeljeno je povezovanje na različnih področjih, ste dobili tudi v gradivu predlog listine. 

Pobratenje med mestoma je tudi del širšega sodelovanja Svedrlovske regije s Slovenijo in zato mestnemu svetu 

predlagamo pobratenje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ne, hvala, prosim.  
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ANDREJA VALIČ ZVER (mestna svetnica) 

Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za besedo, župan. Moram reči, da jaz imam tukaj malo zadržkov, namreč že zadnjič 

smo sprejeli pobratenje s kitajskim mestom, danes sprejemamo pobratenje z ruskim mestom. Vsi, ki pa 

zasledujemo mednarodno politiko, pa vemo, kako Kitajska in Rusija kotirata v mednarodnem prostoru, ne bomo 

zdaj tukaj navajala, ker zadeve poznamo. To sta dve izmed največjih kršiteljic človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin v tem trenutku na svetu. Prosim, da se me ne razume narobe, nisem proti pobratenju, absolutno ne, 

ravno obratno, menim, da si tako ljudje v Rusiji kot na Kitajskem zaslužijo take projekte, ljudje si jih zaslužijo, o 

oblasteh, to je pa druga zgodba in zato izražam zadržke in bom pač zadržana. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Evstahij?  

 

EVSTAHIJ DERMOTA (mestni svetnik) 

Lep pozdrav župan, podžupan, svetnice in svetniki. Ravno to me je spodbudilo, da pridem gor. Jaz pa sem za 

pobratovanje, ker je to eden od načinov prehajanja teh ugotovitev, kar je gospa pred mano povedala, res je, tudi 

jaz sem kritičen tako do ruskih oblasti lahko kdaj, ko se pač avtoritarno obnašajo, mogoče se branijo pred Natom 

v zadnjem času, po drugi strani še bolj proti Kitajcem. Moramo pogledati tudi v naše prostore, Evropske, kako 

pa Španija krši pravice Kataloncev, čeravno v ustavi piše marsikaj, pa vendar vemo, da imajo tudi Španci politične 

zapornike oziroma jih preganjajo, jim odvzemajo imuniteto, izvoljenim predstavnikom. Tako da ne bi hotel 

globalne politike v lokalno politiko mešati, glede na to, da je Kranj pobraten z Jekaterinburgom, ki vemo, da ima 

zanimivo zgodovino kot tako, mogoče premalo poznamo samo rusko dušo, če hočete. Jaz pa sem za to 

pobratenje, samo toliko, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ja, hvala lepa. Jaz bi povedal, da gre čisto na raven dveh mest, da tukaj ne gre za politiko, ampak za odlično 

sodelovanje na gospodarskem področju. Ni samo Iskratel tista kranjska firma, ki sodeluje s podjetji v 

Jekaterinburgu, tukaj zraven je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, predvsem pa zelo pomemben moment so šole. 

Mi imamo Gimnazija Kranj in pa Gimnazija Franceta Prešerna, vsi imajo ruske razrede in ta zadeva jim zelo veliko 

pomeni. Se bomo probali vsej politiki, ki bo tukaj notri, lahko pa še povem, da smo v pogovorih za pobratenje 

večjega ameriškega mesta, da bomo stvari uravnotežili. Prosim.  

 

ANDREJA VALIČ ZVER (občinska svetnica) 

Čisto na kratko, replika, če dovolite. Mislim, da me niste dobro poslušali. Rekla sem, da sem absolutno za 

pobratovanje z ljudmi, nisem nič drugega rekla. Ne pa z ljudmi, ki kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine. 

Zato sem vesela te novice, da se bomo tudi pobratili še s kakšnim ameriškim mestom in dajmo se še bolj odpirati 

v svet in to absolutno pozdravljam. Kar se pa ruske duše tiče, sem pa jaz gotovo med največjimi ljubitelji in 

literature in glasbe in ruske duše, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Prosim.  

 

NEVEN POLAJNAR (mestni svetnik) 

Hvala lepa za besedo in lep pozdrav. Neven Polajnar, Resnica. Torej, mi v zahodnem svetu imamo velikokrat to 

arogantno pozicijo, da ocenjujemo sisteme politične sistem drugih držav. Konec koncev, da bi nastopali iz tega 

stališča, moramo razumeti ruski sistem. Rusija ima nek sistem demokracije, ki se mu reče suverenistična 

demokracija, in je vezan na njihovo politično kulturo. Gre se za to, da večinskemu delu ruske populacije ta sistem 

odgovarja. Ne vem, zakaj bi se mi v Kranju ukvarjali s tem, kakšen sistem ima ena od največjih velesil na svetu, 

ena od ustanovnih članic varnostnega sveta Združenih narodov in tako naprej. Gospod župan je poudaril 
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pomembnost ekonomske prisotnosti Rusov v Kranju, vezano za podjetje Iskra in tako naprej, in mislim, da smo 

lahko samo ponosni, da smo pri pobratenju izstopili iz balkanske regije iz okoliške regije tukaj in smo se pobratili 

z dvema resnima milijonskima mestoma v dveh ekonomskih velesilah oziroma dveh, kot sem rekel, politično 

ekonomskih velesilah, članicah OZN in tako naprej. Hvala za besedo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Neven, prosim, Bojan.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala lepa za besedo. Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Jaz sem že na zadnji seji, ko smo se pobratili 

s kitajskim mestom, razpravljal in tudi postavil par vprašanj, pa na njih še nisem dobil odgovora. Kranj je pobraten 

z več  mesti, pa bom kar ponovil razpravo ali dopolnil in mi kot občina že leta nimamo nobene analize, kaj imamo 

od teh pobratenj? Stare vezi s pobratenimi mesti bivše republike Jugoslavije, določena mesta delujejo, določene 

vezi so se izgubile. Z Železno Kapljo smo pobrateni. Eno najstarejše pobratenje, gor gredo enkrat na leto 

upokojenci na srečanje, drugih srečanj nimamo. X drugih mest, in jaz bi prosil, v Kranju imamo za to komisijo za 

medobčinsko in mednarodno sodelovanje. Ta komisija že leta in leta ne dela. Kolega Boštjan Trilar se je v 

prejšnjem mandatu smo se parkrat nasmejali, zakaj je ta komisija sploh ustanovljena in bi prosil, ali je ta komisija 

o teh pobratenjih sploh razpravljala oziroma dala soglasje? In res bi prosil za eno temeljito analizo, kaj nam ta 

pobratenja prinašajo, če imamo pluse, prav, da smo pobrateni. Če te vezi izginjajo, črtamo, pojdimo v pobratenje 

novih mest, ampak pojdimo tam, kjer je rezultat. Z določenimi mesti smo dejansko izgubili stike. Tukaj so bili 

ljudje, ki so šli v pokoj, ki so leta in leta hodili v razna mesta, ljudje so hodili gor ali folklora, župani so se menjali 

in  te vezi so zamrle. Dajmo narediti analizo, kaj je in kaj ni. Potem pa naprej, ne pa zdaj že folklora, vsako sejo 

eno pobratenje, kaj pa od tega bo, pa bog ve.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Ena stvar seveda je, Bojan, ta covid, ki nas je za dve leti prikoval tam, kjer smo. Drugo pa, ugotovitev, 

veliko imamo vpisanih dogovorov z Balkanom, gremo malo ven, mislim, da je to dobro. Kot je bilo rečeno za 

Zhangjiakou, da dobimo neko mednarodno pravo notri. Moram povedati, da tukaj ni, glede na to, kako so se 

Kitajci tega lotili pa ko sem imel prvi sestanek z njimi ali pa to, kar imamo pogovore z Američani že dobro leto.  

Tukaj bomo mogli fajn delati za to, da bomo obdržali to pobratenje in kot sem rekel, se nadejam sodelovanja za 

gospodarstvo, industrija, potem pa kultura in pa šolstvo. Šolstvo se nam zdi ključnega pomena, tukaj imamo 

posluh v obeh gimnazijah, in tukaj jaz vidim, da v bistvu nas bodo oni prislili v to, da se tega najbolj lotimo 

sistematično. Problem bomo imeli z ljudmi, ker res zahteve so res kar se Američanov tiče, res zahtevne, tudi s 

strani Zhangjiakoua, ampak dobro, se bomo potrudili in dali končno neko vsebino. Še kdo? Hvala lepa. Potem 

zapiram razpravo, dajem na glasovanje. Najprej vaša prisotnost. Imamo dva sklepa, če ste videli. 25, glasujemo 

o teh dveh točkah skupaj, prosim, kdo je za? 24 za. Kdo je proti? Nihče. Hvala lepa. Ugotavljam, da je tudi ta 

sklep sprejet. Hvala lepa. Zdaj gremo na zadnjo točko, šesta točka vprašanja in predlogi, vprašanja in pobude 

članov. Najprej sem tamle Ireno videl. Lahko še malo roke gor držite, prosim. Gremo najprej Irena, potem se 

pripravi Andreja, pa Sandra. Ok.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Hvala lepa za besedo. Prejšnja seja je bila na daljavo, ena prej smo se ukvarjali s proračunom, tako da se mi je 

nabralo kar nekaj stvari. Najprej bi začela z eno repliko na tisto, kar smo lansko leto tukaj imeli, število fiktivnih 

prijav prebivališč tujcev z namenom izkoriščanja socialnih transferjev se je občutno znižalo, to beremo po vseh 

medijih. Z novelo Zakona o stalnem bivališču, ki je bila marca 2021 v državnem zboru, z 52 glasovi za in 11 proti 

sprejeta, se je področje zlorab fiktivnih bivališč pričelo urejati. Novela, ki se uporablja od 27. junija 2021 že daje 

rezultate in izboljšanje stanja. Analiza je pokazala upad števila naslovov, na katerih je prijavljenih več kot 20 

posameznikov. V enem letu se je število naslovov v Sloveniji, na katerih ima stalno prijavo več kot 20 oseb, 

zmanjšalo s 306 na 237, to pomeni za 69. število naslovov z začasnimi prijavami pa s 503 na 399, to pomeni za 
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104. Na teh naslovih tudi število skupaj prijavljenih oseb, manj stalno prijavljenih posameznikov, to pomeni 4462 

oseb manj, 5938 manj začasno prijavljenih posameznikov, to so kar lepe številke. Upravne enote so od 27. junija 

do četrtega oktobra letos uvedle tudi 1412 skrajšanih postopkov. Hkrati je na upravnih enotah v reševanju 5395 

postopkov preverjanja resničnosti prijave oziroma ugotavljanja prebivališča. Zdaj pa mene zanimajo podatki za 

Upravno enoto Kranj, kaj se je spremenilo do 27. junija, ko je novela zakona stopila v veljavo pa do danes, koliko 

je upada strank oziroma začasnih bivališč na Upravni enoti Kranj. Podatki kažejo, da je samo v treh mesecih brez 

stalnega ali začasnega bivališča ostalo preko 10400 oseb, koliko zlorab in oškodovanj javnih financ se skriva za 

to številko? Zanima me tudi, kako so se zmanjšali socialni transferji na CSD Kranj zaradi uveljavitve novele zakona. 

To je torej ena od stvari. Upam, da bo občinska uprava lahko pridobila te podatke od teh dveh enot. Potem imam 

drugo zadevo. Že v preteklosti so se pripravljali projekti, ki niso bili načrtovani v proračunu. Potrjevali smo letos 

proračun za leto 2022 in 2023 in jaz sicer sem gledala, ampak nisem znala odgovoriti občanu na vprašanje o dveh 

projektih. Zanima me, če je ta dva projekta naročila Mestna občina Kranj ali kdo drug. Prvi projekt je projekt 

dvigala iz kanjona Kokre na Pungart, drugi projekt pa je projekt ziplinea iz Šmarjetne v staro mestno jedro. Vem, 

da smo se o ziplineu že pogovarjali s svetniki, ampak nimam v spominu, da bi na seji sprejeli kakšno odločitev. 

Za projekt bi mogli biti zainteresirani tudi v Hotelu na Šmarjetni in zato že takoj rečem, da bi bilo pametno, da je 

to projekt, ki ga se ga dela skupaj, če bi bil to projekt Mestne občine Kranj. Naslednje razmišljanje se nanaša na 

eno bolj tako problematično temo v smislu projektov, ki so mogoče dobri, ampak so zdaj zadržki, in sicer 

projektiranje dvorane s plezalno steno, ki bo verjetno samo projektiranje blizu pol milijona evrov. V Sloveniji je 

zdaj kar naenkrat velik interes za postavljanje dvoran s plezalnimi stenami. Gradilo se bo v Ljubljani, svetovno 

prvenstvo 2022 bo v Kopru, kaj to pomeni za Kranj? Smo res zamudili vlak za gradnjo dvorane s plezalno steno, 

ali bo Kranj v prihodnosti prizorišče velikih tekem, če bo toliko ponudnikov dvoran v Sloveniji? V Novi Sloveniji 

nas skrbi, da bo dvorana služila samo za treninge, kot praktično skakalnica na Gorenji Savi, ki je absolutno 

premalo izkoriščena. Dobro bi morali premisliti, preden se lotimo projektiranja in nato investicije. Zelo 

podpiramo v NSi razvoj športa v Kranju, a ves čas tudi opozarjamo, da je potrebno napraviti plan investicij v 

športno infrastrukturo. Nikoli ne bomo imeli dovolj denarja, da bi celostno podpirali vse športe, vsak 

novoizgrajeni športni objekt bi moral imeti tudi vizijo, kako bo del stroškov pokrival sam s trženjem objekta, da 

ne bodo vsi stroški spet padli na občinski proračun in s tem povečevali tekočo porabo. Potrebno je treba dobro 

pretehtati, kaj storiti. Naslednji predlog se nanaša na tlakovce v starem mestnem jedru. Vsaka gradnja v 

mestnem jedru povzroči škodo na tla, zdaj se na mestu srednje gradbene šole gradijo prostori za glasbeno šolo. 

Za tlakovce je bilo načrtovano, da prenesejo težo tovornjakov do 15 ton. Tega predpisa pa gradbeni izvajalci ne 

upoštevajo, zato je tlakovce neprestano treba obnavljati, kar je dodaten strošek Mestne občine Kranj. Predlog 

NSi je, da se gradbenikom jasno pove, da bodo s pretežkimi tovornjaki napravili škodo in da bodo poškodovane 

tlakovce po končani gradnji morali popraviti oni. Potem pa še svetniška skupina NSi je prejela eno pošto občana, 

ki biva na Stari cesti. Stara cesta, to je tisti del naselja, ki je pod Jelenovim klancem, največja težava teh krajanov 

je, da nekateri obiskovalci Kranja parkirajo vsepovsod. Od ponedeljka do petka je vse zaparkirano, nekatera 

vozila so parkirana na zelenicah, ki to niso več. Poskrbeti je tudi treba, da se ne uničuje drevoreda. Nekatera 

neuradna parkirišča so dobila asfalt, ta občan ne ve, ali je to asfaltiranje sploh dovoljeno ali je na črno? Večja 

vozila celo zasedejo del cestišča in potem onemogočajo srečanje dveh vozil. Želi si, da bi mestno redarstvo na 

tem delu Kranja bolj pogosto nadziralo nepravilno parkirana vozila, moti ga, da je v tem delu Kranja še električna 

napeljava na drogovih, pogreša boljšo razsvetljavo, urejeno cestišče, robnike in odtoke za meteorne vode, na 

nekem delu ceste je odtok približno 15 centimetrov nad nivojem ceste. Občan tega območja meni, da so od vseh 

pozabljeni, da inšpekcijske službe ne delujejo, v dopisu je tudi predlog, da se zaradi varnosti v prometu uredi 

enosmerni promet po cesti Iva Slavca in delu Stare ceste proti Ljubljani cesti. Kot svetnica sem zelo pozorno 

prebrala njegov dopis in skrajšala, ga vam bom dala v celoti, dodal je tudi fotografije, načrt tega dela Kranja. Niso 

napisane neke neresnice, ampak kar neka dejstva. Upam, da bo občinska uprava pozorno prebrala njegov dopis 

in se lotila reševanja tega dela Kranja, ki leži tik pod mestnim jedrom in ga bomo v času božično novoletnih 

praznikov verjetno obiskali, ko se bomo podali na Savski otok. Dopis bom skenirala in poslala po pošti. Ste vsi 

dobili? Aha, sem vprašala, pa so ostali mi niso vedeli povedati. Hvala.  
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LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Ne bi gor hodila, na koncu tega dopisa je inšpektorica Bidovec, bi prosim, da se ne povezuje z mano, ker je gospa 

že pokojna, pet let. Samo toliko, v vednost, gospa Irena Bidovec je pokojna že 5 let, to nima nobene povezave.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Probamo zdaj Ireni odgovoriti?  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe, podžupan. Bom probal odgovoriti na čim več stvari pa me bo uprava popravila, če bom kaj pozabil. 

Kar se tiče upravne enote in CSD-ja, spremljamo stvari zelo pozorno, sicer pa nimamo čisto točnih številk, ampak 

vedno nam pač zagotavljajo, da je sprejet novi zakon, da je precej pomagal pri samih prijavah. Je pa res, da je 

vseeno ta zakon ima dveletno prehodno obdobje, in da še vedno je precej interesa glede tega, ampak da so 

precej bolj rigorozni pri samih prijava. To vprašanje je bolj za ministrstvo, ampak bomo naslovili na obe instituciji, 

da dobimo konkretne številke. Kar se tiče dvigala in ziplinea, ti dve zadevi sta pogojeni s prostorskimi plani, tako 

da resni projekti se še niso začeli delati. Pri samem dvigalu je največji izziv Zavod za varstvo kulturne dediščine 

pa Zavod za varstvo naravo, ker sta oba pristojna, ker sta pristojni instituciji za to. Obe sta precej proti tej zadevi, 

ampak nekje po novem letu bomo imeli usklajevalne sestanke, če lahko vseeno to izborimo, da to postavimo. 

Kar se tiče ziplinea, predlog je bil dan v mnenje mnenjedajalcem pri občinskem prostorskem načrtu, ki je planiran 

za sprejem v letu 2023, ampak tudi tam je precej zadržkov mnenjedajalcev. Če bomo lahko, se bomo borili za ta 

predlog, ampak bomo videli, kaj bodo mnenjedajalci pač povedali na koncu. Bo pa javna razgrnitev poleti  

prihodnje leto, na razgrnitev občinskega prostorskega načrta, tako da se bo tam že bolj vedelo, kaj, kakšne so 

možnosti tega projekta. Kar se tiče dvorane, dvorana je ne samo namenjena plezanju, ampak je namenjen vsem 

dvoranskim športom, tudi sama oblika financiranja tega projekta ni predvidena, da bi šlo iz lastnih sredstev 

Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj se je v tem projektu skozi proračun zavezala, da bo dobila projektno 

dokumentacijo ter da bo zagotovila zemljišče. Smo v pogovorih z ministrstvom za šolstvo, da bi morebiti bili oni 

investitorji. Če pa ne, je druga opcija, da se dela javnozasebno partnerstvo. Pri tem javnozasebnem partnerstvu 

je pa razlika od teh šolskih dvoran, ki so se delale, da je ta dvorana namenjena samo športu. Se pravi mi nimamo 

mesečne obveznosti s tako dvorano, se pravi občina ne bo plačevala ničesar, potem ko je dvorana postavljena, 

ampak z vložkom projektne dokumentacije pa zemljišča bomo lahko omogočili subvencionirane cene za šport. 

Take dvorane, da bi bila namenjena lahko vsem zahtevam vsem zahtevam svetovne plezalne federacije tudi en 

bo v Sloveniji, v Kopru vemo, da je zunanje plezališče, torej bo samo za tisto leto namenjeno, v Ljubljani je pa 

tudi bolj namenjeno treningu, kar smo mi seznanjeni na Mestni občini Kranj. Glede tlakovcev v centru mesta, 

tega se zavedamo, s tem rizikom se je šlo tudi v to obnovo. Treba se zavedati, da se v Kranju končno začenja zelo 

veliko obnavljati, toliko zapor cest, kot smo jih imeli v zadnjih dveh letih, mislim, da jih ni bilo v zadnjih tridesetih. 

Pri samih tlakovcih, ki verjetno se cilja na tiste pred cerkvijo, smo seznanjeni s tem, ampak so izvajalci po 

zaključku gradenj na Cankarjevi 2 so dolžni sanirati te, šli so z zavedanjem, da se bo to zgodilo, ker drugače ne 

gre, smo jim pač to dovolili, ampak so potem dolžni, da se to sanira. Kar se Stare ceste tiče, smo dobili čisto vsi 

od vseh funkcionarjev pa vseh svetniških skupin, tako da smo dobro seznanjeni s tem. Da so pozabljeni, se 

nikakor ne bi strinjal, ker v lanskem letu je bil narejen nov projekt obnove stopnic in osvetlitve teh stopnic med 

Jelenovim klancem in Staro cesto. Redarji smo preverili, so prisotni na tej zadevi, ampak če redarji tistega 

konkretnega kršitelja ne ujamejo, pač ga težko tudi kaznujejo. Pripravljamo vse to v odgovoru. Zdaj pač sam po 

spominu, kaj je bilo vse navedeno. Elektro žal ni naša zadeva, ampak jih bomo opozorili, da to probajo 

modernejšo povezavo dati, treba je pa še izpostaviti to, da je ta cesta v kolesarski povezavi 7, kolesarski povezavi 

7, se pravi od železniške postaje do mestnega jedra, se pravi skupaj z obnovo tega mostu med železniško postajo 

in Jelenovim Klancem je tudi stara cesta, kjer je predvideno preplastitev, urejanje parkirnih prostorov, mislim, 

da tudi javne razsvetljave, tako da tej Stari cesti se obetajo precej lepši časi. Mislim, da imamo trenutno zunaj 

javno naročilo, ki traja do 17.01.. Je pa res, da smo malo hendikepirani glede tega, ker še vedno čakamo odločitev 

SVRK, kot posredniškega organa pa Ministrstva za infrastrukturo, da nam sofinanciranje za ta projekt odobrijo, 

ker se nam pa zdi tako pomemben ta projekt, predvsem glede mosta, smo rekli, da gremo na lastni rizik razpisati 
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javno naročilo, pa ga objaviti, tako da 17.01. bo zaključek tega naročila. To je to, mogoče samo pri tem mostu, 

ker se velikokrat pojavlja v raznoraznih debatah. Izključni problem tega mosta je, ker se ni pregledal zadnjih, ne 

bom pretiraval, 40 let, in so balkoni, tisto, kar visi preko opornikov, so tako zmatrani, da je potrebno to bilo 

zapreti, inšpekcija je na to opozorila, zato so na tisti delih, ki visijo preko opornikov, je ta nesrečna oranžna 

ograja. Zdaj pa most sam je občinska kategorizirana cesta, skrb občine, leži pa ne zemljiščih Republike Slovenije, 

ker leži ob vodnem pasu reke Save in smo čakali, ne vem, da ne bom rekel, koliko časa, da nam je DRSV, da nam 

je izdal soglasje za pravico graditi, to je trajalo neprimerno dolgo časa, hkrati se nam p stvari vlečejo in 

komplicirajo, predvsem časovno, ne zato, da bi bilo karkoli pomanjkljivo pri teh posredniških organih za 

odobritev evropskih sredstev. Tako da projekt gre naprej, 17.01. dobimo izvajalca, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Še Marko dopolni, potem boste dajali replike.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Pozdravljeni, da jaz mogoče še dopolnim, glede stare ceste smo mislim, da včeraj poslali odgovor meščanom 

oziroma občanu. Mogoče samo, da še dopolnim. Kar je že podžupan povedal, je že zelo veliko povedal. Še ene 

dve, tri stvari, da res nismo pozabili na to območje. Je pa res, kot ugotavlja občan, da je bilo to območje po 

mojem mnenju nekoliko pozabljeno. Zdaj se pa res kar nekaj investira v to območje, tudi Jelenov klanec, smo 

osvetlili prihod in na prejšnji seji se mestni svetniki tudi potrdili, da nakupimo tisto degradirano parcelo, na koncu 

stare ceste ob Majdičevi hiši, ki jo bomo tudi hortikulturno uredili, to bi še tudi izpostavil, predvidoma že v 

naslednjem letu. Kar se tiče enosmernega prometa, se strinjamo, govorili smo tudi že o tem s krajevno 

skupnostjo Center in načeloma to podpira, v naslednjem letu bomo izvedli in je že javno naročilo odprto za 

študijo enosmernih prometov v Kranju in to bo ena od prioritet, da se najprej preuči to območje, da ga potem 

na podlagi te študije tudi preuredimo. Naslednja zadeva, ki bi pa rad tudi mestni svetnici odgovoril, je glede 

dvigala. Kranj je mesto na skali, zato so premostitveni objekti zelo pomembni, zaradi boljšega dostopa in v končni 

fazi tudi za revitalizacijo mestnega središča. In res je, mi smo naročili projekt dvigala iz standarda lokacije 

Standard, elektrarne Standard, na Pungart, se pravi, pri ta dvigalu bi se končalo, navezovalo na razgledni stolp. 

Pripravljena je idejna zasnova, tudi 90 procentov sofinanciranja s strani evropske investicijske banke v okviru 

projekta trajnostne mobilnosti EU, projekta ELENA, in zdaj je zadeva še v usklajevanju, kot je podžupan že rekel, 

predvsem se bomo mogli potruditi pri ZVKD in ZVSRN. Okvirna vrednost se pa giblje tam okrog milijona in pol, 

kot že rečeno, na tem območju se predvideva neko vozlišče, v preteklosti imamo že idejno zasnovo za most 

Pungart in mislimo, da bi skupaj še s parkiriščem in z Gorenjskimi elektrarnami se o tem pogovarjamo na lokaciji 

Standard, bistveno pripomogli k revitalizaciji in odprtju mestnega središča, se pravi most, dvigalo, Standard in 

pa parkirišče Standard. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Marko. Jože, najprej replika.  

 

JOŽEF KRISTAN (mestni svetnik) 

Samo to bi povedal, da je imela včeraj Komisija za prošnje in pritožbe redno sejo, in je naknadno vključila na 

dnevni red tudi to problematiko, ki jo je gospod Jože, ne vem, kako se že piše, izpostavil. Zaprosili smo mestno 

upravo za stališča in bomo spet obravnavali potem.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, Lea, prosim.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Lea Bidovec, samostojna svetnica. Marija, kako je na glas. Jaz bi samo prosila, glede na to, da smo vsi dobili, da 

ne bomo vsak posebej pošiljali odgovora, da nas tudi vi omenite, da smo bili s tem seznanjeni, da smo vas 
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seznanili in da je skupni odgovor, če je možno, če ni prepozno? Dobili smo vsi, a ne, mi smo izpostavili tukaj, vi 

ste odgovorili, ampak tudi Irena je izpostavila, jaz sem izpostavila skup, odgovorili ste v vašem imenu, lahko pa 

zdaj vsak v svojem imenu odgovori, ker smo vsi dobili. Ampak ja, pač gre se samo za to, da ne bo vsak posebej 

še nekaj odgovarjal, če je možno, da se odgovori, da so mestni svetniki razpravljali, da so bili seznanjeni s tem z 

naše strani, da je nekako nek skupni odgovor.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik) 

Hvala lepa, Evstahij Dermota. No, hotel sem se prej v razpravi oziroma pri svoji točki oglasiti, ampak mi paše v ta 

kontekst, ko je podžupan govoril o obnovi mosta, ki ima slabe hodnike. Pa bi rad opozoril, da pri razpisu, če bo 

občina pripravljala razpis, če ne bo do direkcija, je treba biti previden in zahtevati neke reference izvajalcev, ker 

imamo tamle nad Bufom gor, oziroma čez otok čez, po enem letu vozišče v stanju, ki je bilo pred sanacijo in je 

treba že obnova voziščne površine, da ne bomo tudi tukaj dobili nesposobnih izvajalcev. Ne vem, kdo je nadzor 

izvajal, lahko da celo DRI ali podobni, pa vendar, izvajalec se naj izkaže, da je sposoben narediti take sanacije kot 

je ta most potreben jih. Samo toliko sem hotel dodati, obenem pa opozoriti, da je most čez otok, viadukt, v 

stanju, ki je potrebno obnove, hvala lepa.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe, podžupan. Samo tukaj bi na kratko odgovoril, se pravi, ta most med železniško in Jelenovim klancem 

je občinska cesta, občina je že razpisala razpis in so te reference vključene. Most čez Savski otok je pa državna 

cesta in v ingerenci Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Tam pa poznamo situacijo in smo tudi DRSI 

že opozorili na to, da naj probajo vnovčiti garancijo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Preden grem na Andrejo, samo še to, Irena. Tema o tujcih je bila tudi sprožena pri obisku vlade na 

Gorenjskem, jaz sem to sprožil na posvetu s premierom in potem tudi v Cerkljah, ko smo imeli zaključno besedo. 

Opozorilo je šlo pa s strani to, kar je Tanja pripravila, da imamo velik problem v šolah. Izpostavil sem šolo brez 

imen, dva oddelka v prvem razredu, skupaj približno 46 učencev, od tega jih je 28 tuje govorečih, neslovenskih. 

In premier je povedal, da bodo pač to poskušali rešiti, da imajo podobne probleme skoraj povsod po Sloveniji. 

Pritisk je pa zelo velik s strani delodajalcev, to je povedal. Strošek delodajalca je samo tisti prispevki pa davki, ki 

jih plačujejo, vse ostalo je na breme sociale, CSD, teh dobrodelnih organizacij in to je velik problem. Na to smo 

opozorili in to je bila tudi točka, o kateri smo se dolgo časa zadržali in je tudi on nekaj časa o tem razpravljal. 

Delamo na tem. Ja, kar, če imaš še… 

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc, na to temo, ko sva se s Tanjo pogovarjali o samih številkah in dejansko o tem, kako nekateri učitelji 

rečejo, da je težko delati in da je hudo za tiste otroke, ki ne razumejo ničesar in je hudo za tiste ostale, ki imajo 

zaradi tega mogoče malo manj kvaliteten pouk, ker je potrebno se ukvarjat z obema skupinama. In dejansko jaz 

mislim, da bomo Kranj verjetno spet tisti, ki bomo to zadevo peljali naprej. Jaz lahko povem, da na naši poslanski 

skupini Nove Slovenije sem problematiko že predstavila in dejansko so oni zainteresirani, da se spremeni 

zakonodaja, zakonodaja je pravzaprav zelo ohlapno napisana. S Tanjo sva študirali člene in dejansko piše, da se 

lahko preverja znanje slovenskega jezika ob vstopu v šolo, vsi, s katerimi pa sem se pogovarjala, pa trdijo, da bi 

se moralo obvezno preverjati znanje slovenskega jezika ob vstopu v šolo, ne glede na to, ali gre za prvi razred ali 

kateregakoli naslednjih. Jaz mislim, da se bova s Tanjo še enkrat usedle, tako da bova skupaj pripravili nekaj, ker 

upa, da boste tudi ostali svetniki podprli. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

To je bilo rečeno, s spremembo zakonodaje, da se to spremeni in da se, kdor ne zadošča temu pogoju, odloži 

šolanje za eno leto, s tem da se vmes organizirajo tečaji slovenskega jezika. Ok, gremo naprej, da ne bomo 

predolgo tukaj. Andreja, prosim.  
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DR. ANDREJA VALIČ ZVER (mestna svetnica) 

Pozdravljeni še enkrat. Andreja Valič Zver. Najprej lokalna problematika. Iztok Jenko, Jelenčeva ulica, se bo 

strinjal z mano, da zdaj, kolikor je verjetno v močeh, nekako prometno urejena. Ampak vendarle, vedno bolj 

propulziven del Kranja, vemo, poslovni subjekti, srednja šola, lekarne, vse to, kar je tam in ko greš čez cesto, tam 

mimo Grimsove hiše, se pločnik neha in ostaneš v vakuumu in mogoče bi bilo fajn razmisliti o enem dodatnem 

prehodu za pešce, za razmislek. Druga zadeva, tista cestica, ki povezuje štadion, pa dovozno cesto k štadionu k 

bazenu, kjer je ogromno prometa, in tista cestica, tam hodijo otroci na sankanje, mamice, očki, kužki, vse živo, 

ni pa tam nobenega pločnika. Mogoče, da se označi tam en del cestišča, ki bi bil namenjen hoji… KO greš proti 

bazenu, štadionu, zaviješ, tam, ko greš na bazen in potem zaviješ na štadion, govorim o štadionu kranjskem…, 

zimski bazen, štadion, tam, kjer se gre na atletski stadion… 

 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

…se pravi, na zimski bazen, iz Švabske vasi… 

 

DR. ANDREJA VALIČ ZVER (mestna svetnica) 

Ja, iz Švabske vasi, promet je ogromen, ogromno pešcev, sankačev in tako naprej in tam ko narediš tisto kljuko, 

na tisti cestici, ko se hodijo otroci sankat, kužki se vozijo na sprehod, ni nobenega pločnika, ni pločnika, ni za 

kolesarje, gremo enkrat pogledat, a je prav, tam je trava na obeh straneh……od Švabske vasi desno je pa ko ven 

zaviješ, tam ni pločnika, to je to. Veste, kaj hočem reči, označite en del enega cestišča, da je namenjen 

kolesarjem, pešcem, a veš… 

 

GOVOREČA 

Enosmerna je tam… 

 

DR. ANDREJA  VALIČ ZVER (mestna svetnica) 

No, jaz samo opozarjam na situacijo, eko. Ok, to je to, lokalna problematika. Druga zadeva je pa hja, šport, se 

bom navezala malo na Ireno pa verjetno me bo tudi predsednik Sveta zavoda za šport, kolega Neven, dopolnil 

ali potrdil. Včeraj smo imeli eno zelo zanimivo sejo, smo šli čez vse kranjske športne problemčke in 

neproblemčke. Irena, tale zipline je super idej, podpiram, ampak veš kaj bomo mi dobili na grbo, skakalnico 

Bauhnk. In jaz bi lepo prosila mestno upravo, da zelo dobro premisli, preden bo podpisala kakršnokoli pogodbo 

s smučarsko zvezo. Ker direktor Zavoda za šport opozarja, da bo to mogoče, v prihodnjih letih ena luknja, ki se 

nam bo skopala v ta kranjski šport, ki že tako vemo, da nima pretirano veliko denarja. Tako da jaz opozarjam na 

to, mi smo bili včeraj opozorjeni na to, da je objekt dotrajan, da bo potreben neke prenove. Bi pa prosila, prosila 

še mestno upravo, da mogoče opravi razgovor tudi s srednjo šolo doktor Franceta Prešerna, z gimnazijo, da 

naredimo skupaj eno vizijo, kaj hočemo s to skakalnico, kaj hočemo s tem smučarskim skakalnim športom v 

Kranju. To. Tretja stvar pa zaključim, spet se bom vrnila k ruski duši. Jaz sem včeraj dala eno pobudo, ki se vam 

bo mogoče zdela smešna, ampak dobro. Tudi pobuda za dan športa je bila smešna, pa je zdaj realizirana. Poglejte, 

ruska duša je tudi športna duša, se strinjamo, in en od teh je prav gotovo šah. In jaz sem dala včeraj pobudo, da 

se v Kranju postavi tako kot je to na zahodu, recimo, Belgija, Nizozemska in tako naprej, zunaj tudi v mestnem 

središču, če hočete, ali pa v Gibigibu ali pa na stadionu, mizice za šah. Govorimo o nekih betonskih mizah, dve 

klopci, kjer lahko mladi, stari, pametni, manj pametni igrajo šah, ki je izjemno pomemben za mentalno 

sposobnost ljudi. Zdaj pa zaključim, in sicer bom zaključila z zahvalo. Zahvalo mestni občini Kranj, županu, 

podžupanu in vsem, ki ste se trudili in prispevali, da je bil včeraj tale tetraeder, betonski tetraeder iz časa vojne 

za Slovenijo tamle pred vhod te naše stavbe, lepe stavbe postavljen. Letos se pač spominjamo teh prelomnih 

časov izpred 30 let, in mislim, da se jih moramo spominjati, že zaradi prihodnjih generacij in da je to prav, kar ste 

podprli, kar ste naredili. Zaključim z voščilom, vsem skupaj srečen božič. Ponosno in pogumno praznovanje dneva 

samostojnosti in enotnosti pa vsem zdravja, vsem vašim družinam in vsega dobrega v letu, ki prihaja.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Andreja, hvala. Povej. Pojdi gor.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (mestni svetnik) 

Evstahij Drmota, hvala za besedo. Torej, niti ni replika ali pa, če sta celo dve. Prvo bi rad gospe Valičevi povedal, 

da prej nisem želel njej oponirati, ko je bila debata o Jekaterinburgu in Kranju, ampak v bistvu podpreti to 

pobratenje, toliko in nisem želel, da ji okoli ruske duše preveč, da jo okoli ruske duše preveč vznemirjam. Drugo 

pa to, kar je ona zdaj povedala, da podpira postavitev te protitankovske ovire z zlato tablo veteranom vojne za 

Slovenijo oziroma v čast veteranom vojne za Slovenijo, ker sem tudi sam veteran vojne za Slovenijo, zato sem še 

posebej ponosen, da to tam stoji. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Kar se tiče, Andreja, skakalnice. Mi smo že letos parkrat sedeli s Smučarsko zvezo, oni bi nam radi 

ves ta strošek obesili, ampak  skakalnico je čisto nekaj drugega kot z novo športno dvorano, ki jo bomo lahko 

konec koncev vsi uporabljali, tam pa se bomo do konca borili, da to ne bo naš strošek. Kar se pa šahovskih miz 

tiče, je pa Fartek že potrdil, da bo postavil dve, dve. Ok, v redu. Gremo naprej. Sandra. Potem pa Bojan.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Sandra Gazinkovski, Lista za razvoj Kranja. Najprej bi začela z eno temo, ki mi ni bila všeč. Odgovor na moje 

vprašanje glede čiščenja listja mi ni zadovoljiv. To, da se zadeva čisti postopoma, ni ravno rešitev. Občani 

Komunalo krepko plačujemo, zato prosim, da se na tem področju zadeve poskusijo urediti oziroma se pozove 

komunalo, naj zaposlijo več ljudi, če ne drugega. Pa poleg listja je sedaj še sneg, mogoče bi bilo smiselno, da se 

ta zadeva omeni. Druga stvar, ki jo imam za povedati, je pa ena pobuda občanov, ki živijo ob hribčku na Planini 

1. Glede na to, da se sneg iz centra mesta čisti in odvaža v reko Kokro, predlagajo, da se ta sneg prepelje tja, 

starši oziroma stanovalci pa bi se organizirali in ta sneg pripravili na hribčku za sankanje, če je to možno, dobro, 

zdaj ni snega, ko bo sneg ponovno, da bi se zadeva pač, da bi se ta zadeva uredila. To je to. Ni me slišal.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Da bi sneg pripeljali na Planino 1 na un hribček, da bi starši ga uredili, da bi se sankal… 

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Ker ta sneg se zdaj meče v Kokro… pa oni so prosili, da vas pač vprašamo, če se to da. Ta hribček je zdaj že…, ni 

tako, gospa Saša, ta hribček je imel veliko snega, ampak je blato zdaj, so mislili ta sneg zdaj še pokoristiti, če je 

možno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Dobra ideja no…, Hvala lepa, Sandra, Bojan. Pa potem Evstahij.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Lep pozdrav, Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Osnovnega 

zdravstva Gorenjske, več kot 40 let smo v Kranju imeli svojo ambulanto za ušesa, nos in grlo, zdaj se je ta 

ambulanta zaprla in se je preselila v Radovljico in na Jesenice. Kranj s 57 tisoč prebivalci mislim, da si zasluži, da 

ta ambulanta pride nazaj v Kranj. Ljudje imajo velike probleme z zamašenimi ušesi, jih je treba spucat, z 

pridobitvijo starejši podaljšanja vozniškega izpita, je treba hoditi v Radovljico na preglede, sem gor, otroci imajo 

vneta ušesa, tudi ni več ambulante v Kranju, je treba v Radovljico, na Jesenice. Odpiramo razne zasebne 

ambulante in jih vključujemo v naše prostore zdravstva Gorenjske in apeliram na občino, da pozove Osnovno 

zdravstvo Gorenjske in kar je moči, da se ta ambulanta vrne v Kranj. Kranj si to zasluži. Drugo pa pobuda, 

prehajamo v zadnje leto našega mandata, in bi prosil, da se za vse prireditve, otvoritve, ki se bodo dogajale v 
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prihodnjem letu svetnike pravočasno obvesti, to se pravi, vsaj 10 dni prej pisno ali na mejl in pa da se vse te 

prireditve, če je le možno, dogajajo v popoldanskem času, da se lahko čim več svetnikov in svetnic teh prireditev 

oziroma dogodkov udeleži. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Tudi, kar se tiče ambulante, tudi očesne nimamo, moram jaz na pregled v Naklo… 

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Lep pozdrav, Tanja Hrovat. Res je, da žal bolnica Jesenice nima zadosti kadra, zaradi kadrovskih primanjkljajev 

so mogli to potezo narediti, da so na enem mestu skoncentrirali ORL ambulanto. V Kranju jo še vedno imamo, in 

to je privatna s koncesijo, tako da tudi z zamašenimi noski v Kranju to sicer opravijo. Se strinjam, da ni tako 

optimalno kot v zdravstvenem domu, ampak kot sem rekla, zaradi kadrovskih resursov trenutno to ni možno, 

bomo probali z njimi najti kakšno kompromisno rešitev, da bi vrnili nazaj, ampak zdaj je vse pogojeno vse bolj s 

kadrovskimi resursi kot pa s prostorskimi zmožnostmi, toliko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Saša, replika verjetno, glede na mahanje.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo, Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Poglejte, tole zdaj, kar ste povedala, je res, da 

obstaja neka privatna koncesijska ordinacija, vendar po mojih podatkih, kot sem izvedela, se ta ordinacija sedaj 

ukvarja s temi testiranji, tako da je tudi zelo težko priti tja, je pa res, da je, to je dosti velika težava, jaz verjamem, 

da so še druge stvari tudi, ki jih v Kranju nimamo, raznih specialistov, ampak hoditi je treba na Jesenice, trikrat 

na teden ali kolikokrat imajo, enkrat je pa v Radovljici. Če je le kakršnakoli možnost, da se ta zadeva uredi in se 

to nazaj pride v Kranj, ta ordinacija, toliko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Brane ima dodatno informacijo.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Vsem lep pozdrav, sori za zamudo, zaradi glasovanjem v državnem zboru. Pravim, vsem lep pozdrav, sori za 

zamudo, ker so bila glasovanja v državnem zboru, vsem, ki ste zdajle dvignili glavo, tudi dobro jutro. V glavnem, 

ko gre za vprašanje ORL ambulante, to jaz zelo težko razumem, kaj se je zgodilo, kajti v Kranju smo imeli 

popolnoma opremljeno, dva sta delala notri, vse dodatne laboratorije so imeli zraven in zadeva je odlično 

funkcionirala. Preprosto ne morem razumeti, kako se je to lahko zgodilo. Kranj je veliko mesto, je center 

Gorenjske in enkrat bi se morali začeti vsi tega zavedati. Vsekakor tudi zelo podpiram tudi to, da bi v Kranju 

izgradili bolnico, ampak dokler je nimamo, je treba storiti vse, da se v Kranj ORL ambulanto pripelje nazaj, ker jo 

Kranjčani zaslužijo in smo jim to dolžni storiti. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Zdaj pa gremo naprej, Evstahij.  

 

EVSTAHIJ DRMOTA (občinski svetnik) 

Sem prej z repliko že… 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, potem še kdo? Ne. Jaz bi za zaključek potem še povedal okvirni letni terminski plan. Verjetno ste videli, 

naslednja seja, to se pravi, da vidite, da smo imeli zelo malo, bomo počakali, pa bo prva seja 02.02. v novem letu, 

potem 09.03., 13.04. in 20.05 in 22.06., to je pred počitnicami. Tako, potem smo za letos zaključili.  
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LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Svetniška skupina Lea Bidovec vam želi vesel božič in srečno novo leto.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, tudi jaz vsem želim, hvala lepa za konstruktivnost, mislim, da smo lepo leto zaključili, hvala lepa za 

sodelovanje, nekaj malenkosti vas čaka tamle na hodniku, žal razmere, kakršne so, nam ne omogočajo kakšnega 

večjega druženja, upam, da bomo prihodnje leto zadihali s polnimi pljuči, tudi srečno in naj živi Slovenija!  

 

Seja je bila zaključena ob 17.30. 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 


