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Odgovori
Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta, podana na 34. seji

1. Irena Dolenc je med obravnavo točke Premoženjske zadeve predlagala, da mestna uprava na naslednji seji 
seznani svetnike o tem, kateri projekti v letošnjem letu ne bodo realizirani, kje so težave In zakaj bodo letos 
realizirani projekti toliko dražji.

ODGOVOR:
1. Zamik projektov

Mestna občina Kranj Ima v proračunu med drugimi uvrščene naslednje projekte: P8: Soseska Prlmskovo-Upravno 
trgovski center Primskovo, P i l :  Soseska Prlmskovo-Starl Kranj (vhod Čebelica), P8: Povezava za kolesarje In 
pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega, P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na 
relaciji IBI-športni park, P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje in Kolesarska povezava Zarlca, 
pri katerih je bilo načrtovano sofinanciranje. Njihova realizacija je odvisna od prejema odločitve o podpori o višini 
sofinanciranja projektov iz sredstev Proračuna RS in Iz naslova EU. Ker trenutno za zgoraj navedene projekte ni 
javnih objav za sofinanciranje, Mestna občina Kranj ne more kandidirati za pridobitev sofinancerskih sredstev In 
so ti projekti trenutno v mirovanju.

Zamik začetka Izvajanja aktivnosti pri projektu Plezalni center Zlato Polje, je posledica časovnega zamika pri 
spremembi prostorskega akta, kjer potekajo aktivnosti oz. se vodi postopek za spremembo in razširitev OPPN-ja 
za območje ŠC-Zlato polje, s ciljem da bo predvidoma sprejet konec leta 2022. Bistveni razlog za časovni zamik 
spremembe prostorskega akta je iskanje optimalne rešitve za ureditev priključka na državno cesto.

Izvedba projektiranja in s tem gradbeno dovoljenje se pri projektu GJI na območju OPPN PC Hrastje zamika zaradi 
zahtevnega postopka pridobitve zemljišč.

Pri investiciji v Letno gledališče Khislstein smo v fazi izdelave projektne dokumentacije s ciljem pridobitve 
gradbenega dovoljenja v letošnjem letu. Posledično se zato izvedba del zamika v naslednje leto.

Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj je odvisna od planiranih lastnih in sofinancerskih sredstev. Ker nimamo 
zagotovljenih sofinacerskih sredstev se v letošnjem letu ne more izvesti razpis za izvajalca in se zato posledično 
aktivnosti vezane z gradnjo objekta zamikajo v naslednje leto.
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Glede na vrednost projekta Novogradnja vrtca Sonček je potrebno pred izdelavo projektne dokumentacije izvesti 
projektni natečaj, zato se bo del sredstev v proračunu, ki so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije 
namenila drugim prioritetnim projektom.

2. Višja vrednost projektov

Pri rekonstrukcijah na obstoječih objektih in novogradnjah je v času izvajanja del prišlo do sprememb 
projektnih rešitev in je zato potrebno izvesti dodatna dela, ki jih ni bilo mogoče predvideti v času 
projektiranja (sprememba konstrukcijskih elementov, sprememba zmogljivost in izvedba izboljšav, s katerimi 
se posega v konstrukcijske elemente).
Pridobljene ponudbe iz objavljenih razpisov so presegale zagotovljena planirana sredstva, kar je lahko po 
našem mnenju odraz višjih cen surovin na trgu v letošnjem letu, ki vplivajo na dražjo izvedbo projekta.

Odgovor je pripravil Urad za razvoj, pametno skupnost In projekte.

2. Mag. Igor Velov je povedal, da v skladu s 55. členom Zakona o državni upravi obstaja koordinacijski sosvet. 
Vodi ga načelnik upravne enote, sestavlja ga tudi župan ali direktor občinske uprave. Na koordinacijskem 
sosvetu se obravnavajo organizacijske in druge zadeve, vse v želji in v prid uporabnikom storitev. Prosil je 
župana ali direktorja občinske uprave, da v imenu mestnega sveta sporočite, da storitve Upravne enote niso 
v redu. Vse več naših občanov hodi urejati zadeve na druge upravne enote, zato ker pridejo na vrsto in so 
obravnavani. Na določenih oddelkih Upravne enote Kranj se ne da nikogar priklicati. Enostavno ne gre in 
meni, da je treba v imenu občine dati kritiko Upravni enoti Kranj, v imenu in za dobro naših občanov.

ODGOVOR: Na upravni enoti Kranj si ves čas prizadevamo opravljati svoje delo po najboljših močeh in v dobro 
občanov. Zato smo veseli vseh pohval in predlogov, a tudi pripomb in kritik s strani uporabnikov naših storitev, 
ki so namenjene dodatnemu izboljšanju naših storitev. Ocene in kritike, ki jih je izrekel mestni svetnik so na žalost 
preveč splošne in premalo konkretne glede morebitnih težav občanov pri dostopnosti naših uslužbencev, zato jih 
ni mogoče vsebinsko obravnavati. Na upravni enoti omogočamo več načinov naročanja na storitve in ne le 
telefonsko, poleg tega pa stranke lahko pridejo na upravno enoto tudi nenaročene, kar pa pomeni, da bodo 
mogoče dalj časa čakale v vrsti na storitev. Kot je objavljeno na spletni strani upravne enote, se stranke lahko 
naročijo:
• s klicem na eno izmed telefonskih številk: (04) 20 15 617, (04) 2015 627, (04) 20 15 721,
• po elektronski pošti na naslov narocanie.uekr@gov.si,
• ali se samonaročite na obrazcu za rezervacijo termina (velja za osebne izkaznice, potne liste, vozniška
dovoljenja in prijavo prebivališča). Samonaročiti seje možno za storitev na sedežu upravne enote, ni pa se 
možno naročiti za storitev na krajevnih uradih.

Zaradi poteka veljavnosti večji količini osebnih dokumentov v letu 2022, novega migrantskega vala in 
posledično večje količine dela (porast za 70 % in dodatno še zamenjave starih vozniških dovoljenj) je potrebno 
prilagoditi tudi način dela, zato v poslovnem času delo na telefonskih linijah opravljajo tri študentke, ki stranko 
bodisi naročijo na storitev ali pa klic prevežejo k dežurnim uslužbencem na posameznem področju.
Pri delu vztrajamo na načelu, da so vse stranke na upravni enoti enako obravnavane zato je tudi sistem 
naročanja je za vse stranke enak.

Da pa občani odhajajo na druge upravne enote reševati svoje zadeve ni nikakršna novost, na manjših upravnih 
enotah so uslužbenci praviloma manj obremenjeni in je čas urejanja zadev nekoliko krajši.

Na upravni enoti je vodstvo v preteklem letu že poiskalo nekaj novih, inovativnih rešitev, s katerim občanom v 
teh težkih razmerah zagotavljamo še večjo dostopnost do storitev.
Odgovor pripravila načelnica Upravne enote Kranj, dr. Metka Knific Zaletelj.
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3. Svetnik Zoran Stevanovič je 16. maja 2022 županu Matjažu Rakovcu na e-naslov poslal dopis za pojasnilo 
naslednje tematike:

Gre za zemeljsko energijsko točko, ki jo je odprla MO Kranj, (https://www.krani.si/v-kraniu-uradno-odprli- 
zemelisko-enerfiijsko-tockoj.Ker nam je sicer tematika tuja, smo jo podrobno raziskali.
Iz članka MO Kranj izhaja, da je "Na širšem območju točke s tremi litopunkturnimi kamni z vklesanimi 
kozmogrami je nekoč stala cerkev Sv. Martina. Gre za lokacijo, obogateno z geomantičnimi pojavi. Prepoznana 
je kot stičišče z močnim vitaino-energijskim poljem."
Iz drugega članka s tovrstno tematiko in istim izvajalcem
(https://old.slovenskenovice.si/novice/sloveniia/poRacnik-v-drzavni-erb-vpisal-nase-unicenie) izhaja, da so taki 
kamni škodljivi in da iz takih Pogačnikovih kamnov izhajajo podobne težave. Članek navaja," da so kode, ti 
kozmografi in simboli vklesani v Pogačnikove kamne škodljivi in kaj lahko tudi smrtonosni". Na človeka po 
njegovem delujejo s kozmično negativo, z uničujočim vplivom zle višje inteligence iz vesolja, s končnim ciljem -  
človekovim samouničenjem. "
Članek MO Kranj navaja tudi, da je na mestu odprtja energijske točke nekoč stala cerkev Sv. Martina. Obenem 
pa informativne table na mestu energijske točke, z zapisi, ki jih je prispeval Gorenjski muzej predstavijo: "to je  
tudi lokacija obsežnega pokopališča, na katerem so pokopavali od 6. do konca 18. stoletja. Leta 1977 so 
arheološka izkopavanja razkrila južno tretjino grobišča, kar 543 grobov."
Od kdaj se energijske točke postavljajo na grobišča?
Članek MO Kranj trdi, da gre za lokacijo, obogateno z geomantičnimi pojavi. Ali ste naredili geomantično analizo 
lokacije? Kakšni so rezultati te analize? Govorite namreč o lokaciji obogateni z geomantičnimi pojavi.
Isti članek navaja, daje lokacija prepoznana kot stičišče z močnim vitaino-energijskim poljem. Ali ste opravili 
radiostezijske meritve te lokacije, da to veste? In če ste jih opravili, kakšni so rezultati teh radiostezijskih 
meritev? Kakšni so rezultati radiostezijskih meritev po tem, ko ste tja vmestili Pogačnikove kamne?
Gospod Marko Pogačnik je povedal: »Vsak prostor ima nekakšen genski zapis, lastno identiteto. Od kakovosti 
tega zapisa je odvisna tudi kakovost prostora. Poglabljam se v prostor, izluščim bistvo in ga oblikujem v like -  
kozmograme. Te likovne zapise identitete kraja z ženo Mariko izkleševa v kamnu. S tem prostor ne izgubi 
svojega bistva, ki je skrito v globini ali v višinah."
Kateri prostor? Katere lokacije? Gospod Pogačnik naj bi postavil kamne z namenom, da bi stali na lokaciji v 
Hruškovem drevoredu. To pa je povsem drug prostor, kot prostor na kateremu stojijo sedaj.
Navedli, da se zahvaljujete zakoncema Pogačnik za njuno delo in umetniški doprinos, s katerim sta hkrati 
popestrila in obogatila kotiček v "precej prometnem delu Kranja".
Zakaj ste energijsko točko postavili v zelo prometen del Kranja? Ali želite, da se ljudje naužijejo tudi veliko 
izpušnih plinov? Da nekoga zbije avto?
Za odgovore se najlepše zahvaljujem.

ODGOVOR: Ideja postavitve energetske točke je bila dana že v mandatu 2014-2018. Ker je bilo potrebno 
predhodno pridobiti soglasja, še posebej od Direkcije za infrastrukturo, ker gre za pas ob državni cesti, smo čakali 
soglasje zelo dolgo. V preteklem mandatu ureditev energijske točke tako ni bila realizirana. Ideja je kot zanimiva 
in smiselna ostala za realizacijo naprej in energijska točka je bila urejena v letu 2021.
Kar se tiče ustreznosti lokacije, je bil pri izvajanju del prisoten arheolog in ni bojazni, da bi bile skulpture 
postavljene na grobišču. Cerkev oziroma grobišče je pod parkiriščem Beer puba, ne na drugi strani, kjer je 
energetska točka. Lokacijo tudi z vzhodne strani robi pločnik in omogoča običajen dostop do energijske točke, 
kar ni videti sporno z vidika varnosti.
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Za pojasnilo smo zaprosili tudi avtorja Marka Pogačnika, kije zapisal:

Na poslano svetniško vprašanje je treba najprej pojasniti, da gre v tem primeru za umetniško delo 
profesionalnega umetnika in za noben radiestezijski ali energetski projekt. Energije in kvalitete prostora, ki se 
na info tabli omenjajo, so energije življenja in nobene radiestezijske točke.
To je eno od dveh umetniških del, ki sem jih naredil za svoje domače mesto. Poleg omenjenih treh kamnov sta 
to še lika Kokre in Save na mestnem vodnjaku.
Delo sem svojemu rojstnemu mestu podaril.
Glede omenjenega zapisa v Slovenskih novicah je treba poudariti, da pavšalne sodbe o nekem umetniškem delu 
niso veljavne. Na obsodbe Pogačnikovega umetniškega dela, zapisane pred leti, seje s protestom v Delu odzval 
za umetnost kompetentni kolektiv Muzeja sodobne umetnosti iz Ljubljane.
Kar velja tako za znanost kot umetnost, so reference. Moje reference so sledeče:
Bevkova nagrada 1991, Nagrada Prešernovega sklada 1991, Nacionalna nagrada za likovno umetnost-  
Jakopičeva 2008. Leta 2016 me je UNESCO kot do sedaj edinega slovenskega umetnika imenoval za umetnika za 
mir in ambasadorja OZN, kar je na eni od svojih sej potrdila tudi Vlada RS. Skozi vseh 60 let javnega delovanja 
na področju umetnosti se zavzemam za svobodo umetniškega dela in odgovornost umetnika do življenja in 
resnice.
Ni točno, da umetniško delo stoji na grobišču. Arheološka izkopavanja so bila južneje na območju današnjega 
križišča.
Tam ni nikjer hruškovega drevoreda. Svetnik verjetno misli na drevored divjih kostanjev.
Prvotna lokacija je bila res mišljena bliže križišču, a je Zavod za varstvo kulturne dediščine izvedel izkopavanje in 
ugotovil, daje prvotna lokacija še del grobišča in svetoval lokacijo bliže reki Savi, ki spomeniško ni sporna. Delo 
je toliko odmaknjeno od cest, da ni nevarnosti prometne nesreče (dostop s pločnika) niti pretiranega zaužitja 
izpušnih plinov.
Z umetniškim delom ja bil označen kraj, ki je igral pomembno vlogo v zadnjih treh tisočletjih zgodovine Kranja 
in bi bil izročen pozabi, če ga nebi označili z umetniškim delom in informacijskimi tablami. Predlog za takšno 
rešitev je nastal v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, v okviru Pogačnikove razstave leta 2018.
Odgovor pripravil Kabinet župana.


