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Številka:    900-7/2020-10-401102 

Datum:      13. 4.2022 

 

 

ZADEVA: Dobesedni zapisnik 34.seje občinskega sveta Mestne občine Kranj,  ki je bila v sredo,  dne 13. 4. 2022, 

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

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej 34. redna seja mestnega sveta. Smo spet v sejni sobi petnajst, tako da jaz upam, da naslednja bo v šestnajst. 

Imamo dva, ki sta opravičila svojo odsotnost in sicer Nada Sredojević in pa Zoran Stevanović. Poleg tega je tamle 

vidimo tudi član nadzornega odbora Dušan Josevski, od novinarjev pa kot vidite Simon Šubic Gorenjski glas, Peter 

Šalamun Žurnal24, Petra Mlakar Dnevnik, Maja Tekavec Radio Gorenc in pa pri zadnji točki dnevnega reda se 

nam bo pridružila tudi direktorica zdravstvenega doma Lilijana Gantar Žura. Okej. Ugotavljamo najprej prisotnost 

prosim. Dvaindvajset članov prisotnih, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen in jih bo še kaj verjetno vmes 

prišlo. Glasovanje bo potekalo na podlagi devetinpetdesetega člena poslovnika mestnega sveta in sicer z 

dvigovanjem rok, razprava pa tukaj gor za govorniškim odrom. Sedaj pa nekaj gradiva, ki ste jih prejeli. Poročila 

o izvršitvi sklepov 33. seje mestnega sveta, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami in potem lahko 

povem, da smo v ponedeljek obravnavali na Sosvetu krajevnih skupnosti to gradivo in ni bilo pripomb. Potem 

imamo k točki pravilnik o sredstvih in zadevah svetniških skupin in samostojnih svetnikov v Mestni občini Kranj 

amandmaja na podlagi pripomb statutarno pravne komisije in predlog pravilnika je obravnavana na regiji 

svetniških skupini 4. 4. 2022. Potem z dnevnega reda se umakne druga točka, ker dejansko nimamo nobene 

zadeve, torej kadrovske zadeve gredo dol in se potem zadeve ustrezno preštevilčijo in pa predlog obvezne 

razlage drugega in tretjega člena odloka zazidave, načrta in revitalizacije starega mestnega jedra, ki ga je podala 

Statutarna pravna komisija in za katero predlagam, da se dodatno uvrsti na dnevni red kot deveta točka. Okej 

zato sedaj dajem na glasovanje ta predlog in to se pravi, da se kot deveta točka na dnevni red uvrsti obvezna 

razlaga odločb drugega in tretjega člena odloka o zazidavi in načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranj 

glede dopustnih posegov na območju mestnega jedra. Vašo prisotnost bi prosil proceduralno. Prosim.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Bojan Homan - Slovenska demokratska stranka. Glede nato, da smo danes dobili na domove volilni časopis, 

oziroma kandidate za volitve v državni zbor sprašujem, kakšen je status vsej svetnic in svetnikov v Mestni občini 

Kranj. Določene svetnice in svetniki se pojavljajo na novih listah, oziroma strankah in jih sprašujem mestni svet, 

oziroma Statutarno pravno komisijo kakšen je status teh ljudi? Ali so danes tukaj kot neodvisni ali kot stranke ali 

liste ali kandidirajo kot na novih listah, oziroma strankah, ker zakon o volitvah določa, da v dveh strankah, 

oziroma listah ne bi smel biti noben kandidat in mora vsak izjasniti svoj status. Hvala. Ker drugače težko 

odločamo, če ne vemo ali si Golob ali si tič ali si miš.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Ne razumem sedaj sploh vprašanja kaj od nas zahtevate?   
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BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Določene svetnice in svetniki se pojavljajo v drugih strankah in me zanima, kakšen je njihov status. Ali so kot 

samostojni svetniki ali so kot člani strank ali so kot člani list, kje sploh kandidirajo, oziroma o čem danes sploh 

odločajo?   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej. Ampak kaj ima to veze z mestnim svetom?    

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Ima veze, zato ker je tudi važno iz kje se financirajo in kako odločajo. Ali je to sedaj lista nova ali je to nova stranka 

in kaj sploh te status tega človeka je? 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

On je član mestnega sveta in sedaj, če bo karkoli narobe in če bo statutarno pravna komisija.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

In pod kaj ga boš križal? Ali ga boš križal pol listo Goloba ali ga boš križal pod neodvisnega svetnika ali ga boš 

vpisal pod listo Več za Kranj ali pod kaj ga boš križal tega človeka?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ne vem zakaj bi ga morali križati sploh? Zakaj? Kaj imamo mi s tem? On je bil demokratično izvoljen član 

mestnega sveta in to je to. Sedaj če nastopa pa v dveh strankah pa kaj zakon pravi, ampak o tem danes prekinemo 

sejo in jo naredimo čez en teden, če bomo sedaj to ugotavljali.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Ja, jaz sprašujem, ali imajo danes sploh volilno pravico ali je nimajo, oziroma se morajo izjasniti iz kje sploh so?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Zakaj se morajo izjasniti? To jaz ne razumem. Kje to piše?  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Zakon o volitvah.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mi imamo poslovnik tukajle.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Poslovnik je eno.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

No dajmo zakon citirati. Človek ne mora biti v dveh strankah.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

A potem danes glasuješ kot članica stranke ali kot članica liste? V redu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, jaz bom nadaljeval s to sejo, če bo pač kakršna koli pisna pripomba, bomo pa dali to na Statutarno pravno 

komisijo in bo ugotovila pravilnosti izvedbe te seje. V redu in hvala lepa. A lahko prosim. Torej na glasovanje 

dajem sklep o dodatni točki in sicer dodatni novi deveti točki, ki govori obvezna razlaga odločb drugega in 
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tretjega člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranj glede dopustnih obsegov 

na območju mestnega jedra, kar je predlagala, kot smo rekli statutarno pravna komisija. Vašo prisotnost prosim. 

Sedemindvajset prisotnih. Kdo je za to, da se ta točka uvrsti na dnevni red. Prosim, če glasujete kdo je za. 

Triindvajset za. Kdo je proti? Ugotavljam, da je točka uvrščena na dnevni red pod zaporedno številko devet. Že 

prej sem povedal, da kadrovskih zadev nimamo in zato se do te točke se zadeve preštevilčijo in še to bi rad 

povedal, da v skladu s sto devetindvajsetim členom poslovnika, v kolikor ne bo vsebinskih pripomb bom 

predlagal sprejem Odloka o teh spremembah in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Kranj po skrajšanem postopku. Ampak to bom potem ko pridemo na točko štiri. Okej hvala lepa. Sedaj pa 

odpiram razpravo na dnevni red. Prosim Sandra.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Sandra Gazinkovski mestna svetnica. Jaz bi mogoče točko za zdravstveni dom dala na kakšno prej točko kot med 

pobude, zato ker polovica mestnega sveta vsakič odide domov. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Še kdo? Okej, ker gre to pod zadnjo točko bi jaz predlagal, da to ostane kar tako. Torej, če ni več 

razprave potem dajem na glasovanje predlagani dnevni red. to se pravi dvojka ven se preštevilči in devetka noter 

in skupaj imamo trinajst točk. Vaša prisotnost prosim. Petindvajset prisotnih. Kdo je za ta dnevni red prosim z 

dvigom rok potrdite. Soglasno sprejet dnevni red. najlepša hvala vsem. Gremo kar na točko ena potrditev 

zapisnika dvaintridesete seje mestnega sveta občine Kranj, ter poročila o izvršitvi sklepov.  

 

BOR ROZMAN (direktor mestne uprave) 

Lep pozdrav vsem skupaj. Ugotavljam, da so bili vsi sklepi izvršeni, oziroma objavljeni v uradnem listu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kakšne pripombe na zapisnik? Ne? Hvala lepa. Vašo prisotnost bi prosil. 

Glasujemo kdo je za ta sklep, da se potrdi zapisnik triintridesete seje, ter poročilo o izvršitvi sklepov. Štiriindvajset 

za. Ali je kdo proti. Ne. Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep pod točko ena sprejet. Gremo sedaj na premoženjske 

zadeve točka dva a bomo kar dali, da ne bomo izgubljali časa. Prosim Mateja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Župan hvala za besedo. Lep pozdrav mestni svetniki in mestne svetnice. Predlagam ukinitev statusa javnega 

dobra na eni nepremičnini v katastrski občini Mirje. Gre za zemljišče v izmeri dvesto oseminšestdeset kvadratnih 

metrov. V naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k sosednjem zemljišču. Izvezem predlagamo zaradi prodaje 

tega zemljišča. Krajevna skupnost pa se s prodajo in izvzemom strinja. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Super. Hvala lepa. Kakšna razprava ali mnenje? V redu, potem gremo spet na glasovanje. Vašo prisotnost bi 

prosil. Triindvajset prisotnih. Kdo je za sprejem tega sklepa? Triindvajset. Soglasno sprejet. Hvala lepa. No Mateja 

na točko b.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala lepa za besedo še enkrat. Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Kranj in sicer najprej za zemljišče o katastrski občini Drulovka. Gre za zemljišče v izmeri 

štiriindevetdeset kvadratnih metrov. V naravi predstavlja dvorišče in prodaja se po načrtu prodaje zemljišč v 

naselju Drulovka. Ocenjena vrednost je sedem tisoč petsto dvajset evrov, oziroma osemdeset evrov po 

kvadratnem metru. Krajevna skupnost se strinja s prodajo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Okej. Mnenje? Ali gremo kar do konca?   

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Ne saj gremo kar do konca. Potem predlagamo dopolnitev načrta še z enim zemljiščem v katastrski občini 

Drulovka v izmeri sto trideset kvadratnih metrov. Tudi to se prodaja po načrtu prodaje zemljišč v novem naselju 

Drulovka. Ocenjena vrednost je deset tisoč štiristo evrov, oziroma osemdeset evrov po kvadratnem metru. 

Krajevna skupnost se s prodajo strinja. Naslednje zemljišče se nahaja prav tako v naselju Drulovka, vendar je 

katastrska občina Breg ob Savi. Gre za zemljišče v izmeri dvesto dvaindvajset kvadratnih metrov. V naravi 

predstavlja dvorišče. Prodaja se po načrtu prodaje zemljišč v naselju Drulovka. Ocenjena vrednost je sedemnajst 

tisoč sedemsto šestdeset evrov, oziroma osemdeset evrov po kvadratnem metru. Krajevna skupnost pa se s 

prodajo strinja. Zadnja zemljišča pa se nahajajo v katastrski občini Golnik. Gre za tri zemljišča v skupni izmeri 

tristo enainosemdeset kvadratnih metrov. Prodajajo se za funkcionalno za zaokrožitev sosednjega zemljišča. 

Prodajale se bodo na javni dražbi. Ocenjena vrednost je dvaindvajset tisoč enajst evrov, oziroma po cenitvi 

devetinpetdeset celih triintrideset evra po kvadratnem metru. Krajevna skupnost s prodajo strinja. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Torej glasuje o celem paketu za vse parcele in pa seveda vašo prisotnost bi prosil. Šestindvajset 

prisotnih. Kdo je za ta sklep pod točko b? Triindvajset za. Kdo je proti? Ne. Hvala lepa. ugotavljam, da je tudi 

točka dva b sprejeta. Gremo potem na točko c. Tomaž Lanišek.  

 

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

Lepo pozdravljeni svetnice in svetniki. Tomaž Lanišek urad za razvoj, pametno mesto in skupnost in projekte. Po 

enem kvartalu v letošnjem letu intenzivnega dela na projektih je seveda čas za dodatne prerazporeditve glede 

na situacije, ki so na trgu in glede na situacijo kar zadeva tudi razpisov na državnem nivoju. V skladu s petim in 

šestim členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 v bistvu bi kot mestni svetniki in svetnice 

odloča o prerazporeditvah, ki presegajo pravice župana in zato odločate o tem. Cilj prerazporeditve tako kot je 

zapisano v dokumentu ta pet stranski dokument je prerazporeditev sredstev, zagotovitev finančnih sredstev za 

samo realizacijo projektov. Sam sklep o prerazporeditvi ne bo vplival na finančne posledice in na proračun saj 

gre za razporejanje pravic in porabo v okviru sprejetja proračuna. Mi smo nazadnje to predlagali v januarju in 

sedaj po treh mesecih ponovno govorimo o sredstvih približno šestih odstotkih sredstev, ki so zagotovljene za 

investicije in torej v totalu nič kaj večjega. Gre pa razlogi zato, da se zaradi izvedbe del, kjer se gradnja zaradi 

težav v pridobitvi zemljišč premika v naslednje leto deloma. Drugi del je seveda komasacija večjih zemljišč in to 

govorimo o poslovni coni, kjer bo sklopov OPPN-ja se bo zadeva zložila in ponovno vložila med prejšnje lastnike 

in zato nakup in prodaja ne bo več potrebna. Potem trenutno ni predvidenih določenih javnih pozivov za 

evropska sredstva, oziroma na evropskih projektih. Na nekaterih projektih se terminsko zamikajo projekti 

deloma tudi še v naslednje leto in pa tisti zadnji razlog je seveda tudi zaradi zahtevnih pogojev pristojnih nosilcev 

zaradi sage urejanja prostora so potrebna določena dodatna sredstva zaradi OPN-ja, oziroma OPPN-ja. Zato da 

ne bom predolg, ker v detajlih kar zadeva po proračunskih vrsticah so navedene v dokumentu, predlagam v 

mestnemu svetu v bistvu osem različnih pod sklepov. Prvi je, da iz dveh NRP-jev se na NRP Kovačnica podjetniški 

inkubator Kranj prerazporedijo sredstva v višini štiristo tisoč evrov. Potem v drugi točki iz enega NRP-ja se na 

NRP vzdrževanje, obnove vodovodne infrastrukture prerazporejajo sredstva v višini sto petinštirideset tisoč 

evrov. Pod tretjo točko se iz enega NRP-ja na NRP gradnje manjših parkirišč prerazporeja sredstva v višini trideset 

tisoč evrov. V četrti točki iz enega NRP-ja na NRP kolesarske povezave v Kranju sedem do dvanajst se 

prerazporejajo sredstva v višini šesto dvajset tisoč evrov. V peti točki se iz enega NRP-ja na NRP avtobusna 

postajališča prerazporedijo sredstva v višini osemdeset tisoč evrov in pa potem v šesti točki iz treh NRP-jev na 

en NRP prizidek telovadnice na osnovni šoli Staneta Žagarja v višini dvesto tisoč evrov. V sedmi točki iz dveh NRP-

jev prerazporejajo sredstva na NRP vzdrževanje šol v višini osemindevetdeset tisoč evrov in pa potem v zadnji 

osmi točki iz dveh NRP-jev se prerazporejajo sredstva na NRP prostovoljstvo, načrtovanje, prostovoljski akti v 
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znesku v višini sto dvajset tisoč evrov. Kot sem povedla to so sredstva, ki so kar zadeva projektov v višini približno 

šest odstotkov letnega nivoja sredstev.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Tomaž. Odpiram razpravo. Irena.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc. Tisti trije svetniki, ki smo v komisiji za finance, smo bili seznanjeni kateri projekti se bodo letos 

zagotovo realizirali in zato smo tudi na te projekte nekako podprli prerazporeditve in ob enem smo bili pa tudi 

seznanjeni kateri projekti se odmikajo in čeprav so bili v proračunu predvideni za leto 2022 in mislim, da bi bilo 

prav, da bi vsi svetniki in to pomeni tudi ostalih trideset vedeli kateri projekti se v letošnjem letu ne bodo 

realizirali. Sedaj ne govorim o drobnih stvareh, ampak o tem večjih projektih, ki se realizirajo in tako da tukaj iz 

tega mesta predlagam, da nas na naslednji seji vse svetnike seznanite o tem, kateri projekti ne bodo realizirani 

in pa tudi kje so hakeljci in zakaj bodo letošnji projekti toliko dražji. Mi smo bili pač seznanjeni o dražitvi asfalta 

in vseh gradbenih materialov in mogoče so pa še kakšne druge stvari in zato, da bomo vsi svetniki s tem 

seznanjeni. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Irena. To bomo zapisali. Še kdo. Andreja seveda.   

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Pozdravljeni. Andreja Kert, samostojna svetnica. Samo eno zagotovilo bi želela slišati župan in sicer s temi 

prerazporeditvami se posega v sredstva, ki so bila namenjena v tem letu, da se bo pospešeno delalo na izgradnji 

in pač cone Hrastje in plus vse te ceste. Neko pojasnilo je bilo dano. Druga stvar je tudi očitno se izgradnja tako 

potrebne te plezalne stene za naše športnike na Zlatem polju se tudi odmika. Jaz želim od vas župan in od vas 

slišati vseh ali to pomeni, da se to dejansko odmika v neko dejansko prihodnost in zakaj, oziroma ali je to 

dejansko samo prerazporeditev, ker tukaj nekaj denarja ostaja in bo nemoteno tekli postopki naprej. Hvala. 

Samo še eno dopolnilo. Drugače se pa pridružujem Ireni in pobudi.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej.  

 

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

Ja sedaj, če župan kaj lahko neposredno, sicer pa tako kot je bilo pojasnjeno tudi na Komisiji za finance in torej 

kar zadeva same poslovne cone Hrastje ni bojazni, da kakšna stvar ne teče. Jaz sem tako kot sem uvodoma 

povedal, tretjina leta je mimo in zato je smiselno, da tisti del tretjine, kar se letos ni realiziralo, da se do konca 

leta ne bo smiselno prerazporediti in pametno porabiti za druge projekte in se pa to zamika v leto 2023. 

Absolutno ne pomeni, ker je bila bojazen, kar zadeva in ta problematika ali pa ta izziv je bil podan tudi na prejšnji 

seji, kar zadeva razlastitev in to ni nacionalizacija, ampak razlastitev, ki poteka in lahko jo seveda tudi potem 

grafično pokažemo. Ampak tisto, kar je smiselno in bi tukaj rad opozoril je, da je na obnovi lokalne ceste Kranj – 

Hrastje, ki je bila bojazen, da se ne dogaja in tukaj je nedotaknjenih štiristo štiriinsedemdeset tisoč evrov ostane 

za razlastitve, nakupe in tako naprej. Teh sto petdeset tisoč evrov, ki se umika s tega je ta logičen del, ker ga 

jasno smo zamudili, ker smo v tem letu in jih je smiselno nadomestiti za druge projekte in da se realizira tudi v 

smislu čim večje realizacije projektov v letošnjem letu in sam poteg razlastitev, oziroma nakupa zemljišč za samo 

lokalno cesto Hrastje – Šenčur – Kranj poteka normalno. Za samo cesto se tudi ne potrebuje gradbenega 

dovoljenja in takoj ko bo mogoče bomo šli tudi v realizacijo in medtem ko sama poslovna cona Hrastje tam pa 

po seveda gradbena dovoljenje in poteka komasacija. Prvi del komasacije je rešen, drugi del komasacije je v teku. 

Kakorkoli hitro bo potekalo upajmo, da čim hitrejše in takoj ko bo gremo tudi v realizacijo. Torej ta del, kar zadeva 

pa za odkupe in razlastitve denar ostane nedotaknjen in tako da tukaj ni izzivov. Kar zadeva pa ostale projektov 
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realizacije ali ne pa jaz lahko podam samo tisto, kar smo povedali, da določene vloge na ministrski ravni, oziroma 

SVRK-u trenutno tudi mogoče sedaj zaradi razmer predvolilnega časa niso objavljene in tam kjer niso objavljene 

potem tudi bi bilo nesmiselno, da gremo mi samo z lastnimi sredstvi in je smiselno počakati nekaj tednov, da 

bodo objave zunaj in potem pač kandidirati za ta sredstva. Govorim o sredstvih do petinosemdeset odstotkov 

evropskih in državnih sredstev in v tem primeru spet, če vemo in imamo neke določene namige, da določenih 

pozivov pač ne bo je škoda imeti naša sredstva tam parkirana in jih ne realizirati, če je kar nekaj projektov, ki so 

zanimivi in jih lahko realiziramo. Konkretno je to in pa lahko tudi na naslednji seji, ampak sicer povezava za 

kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Jame trenutno letos ne bo vloge, oziroma dodatne vloge na to ne 

pričakujemo. Da se razume v kolikor se vloga pojavi, oziroma, da bo poziv prijavljen me boste videli spet na seji, 

ker bomo določene ta sredstva prerazporejali v duhu tega, da lahko kandidiramo za sredstva. Potem je še 

povezave in to je pa P8 in potem je P16. To je povezava kolesarjev in pešcev z brvjo preko Kokre na relaciji Gibi 

športni park in jo imamo v proračunu. Tukaj ne pričakujemo vloge v letošnjem letu. Spet, če se pa pojavi bomo 

pa dali nazaj. Določenih vlog ne bo na področje avtobusnih postajališč, tam kjer ne umikamo in na drugi strani 

tam kjer so lastna sredstva, kakor ste tudi zaznali s poročanja mojega prej in jih lastna sredstva dodajamo tam 

kjer so potrebna. Kolesarska povezava Zarica tudi kot kaže trenutno te vloge ne bo in oziroma poziva ne bo. V 

kolikor bo, bomo prerazporejali nazaj in tako da jaz verjamem, da pred počitnicami sigurno v juniju bo spet 

določene prerazporeditve, ampak smisel tega, da damo sredstva tam kjer jih lahko smiselno porabimo. Kar 

zadeva pa plezalne dvorane je pa so pa tudi bom rekel določene aktivnosti v teku in sigurno letos ne začnemo 

graditi in torej tudi sredstva, ki jih imamo so dovolj za projektno dokumentacijo in vse ostalo in medtem ko je 

tam celo OPPN in pa to plus uvoz in Bleiweisove ceste, ki jo trenutno rešujemo ravno tako tudi za vse ostalo, 

tako da je zadeva kompleksna in bomo morali celostno reševati in realno v letošnjem letu toliko sredstev kot 

smo jih predlagali  sedaj pred slabim letom v proračunu in jih ne rabimo in jih je potem tudi nesmiselno držati 

na tem projektu ,ker je to mrtev kapital.    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala. To kar je pa Irena povedala bomo pa popravili. V redu, hvala. Še kdo? Potem to dajem na glasovanje. 

Najprej vašo prisotnost prosim. Triindvajset prisotnih. Kdo je za ta sklep?  Soglasno. Najlepša hvala. Hvala lepa. 

Torej lahko začnemo to delati. Hvala. Gremo naprej. Točka, ki jo ima Mirko. Mirko prosim.   

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve)    

Lep dober dan vsem prisotnim. Torej pred nami je en debel špeh papirja, debel špeh gradiva. Torej govorimo o 

gradivu zaključnega računa proračuna za leto 2021. Samo gradivo je pripravljeno v skladu z zakonom o javnih 

financah in namreč ta v osemindevetdesetem členu županu nalaga, da predlog zaključenega računa predloži 

občinskemu svetu v sprejem do petnajstega aprila tekočega leta. Torej to smo storili. Gradivo je pa pripravljeno 

v skladu z navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in v skladu z metodologijo 

za pripravo poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna 

in pa v skladu s priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je pripravilo vsako leto 

ministrstvo za finance. Sam akt je izredno kratek in je kot sem rekel v skladu z pripravljen v skladu z priročnikom 

in osnovni podatki zaključenega računa, če greš naprej so pa sledeči. Prihodkov in drugih prejemkov smo v 

sprejetem proračunu uredili za sedeminšestdeset cela pet milijona evrov. Tukaj moram opozoriti ko govorimo o 

sprejetem proračunu ali pa o planu imamo zmeraj v mislim zadnji sprejeti proračun, oziroma zadnji sprejeti 

rebalans. Torej v tem primer ugovorimo o rebalansu sprejetem v maju lanskega leta. Realizacija prihodkov in 

drugih prihodkov je slabih devet in petdeset  celih devet milijona evrov. Odhodkov in drugih izdatkov je bilo 

planiranih dobrih dvainosemdeset milijonov. Realizacija je slabih dvainšestdeset cela štiri milijona evrov. Planirali 

smo zadolževanje do višine devet milijonov petsto petdeset tisoč evrov. Realizacija je dosežena v višini pet 

milijonov evrov. V sprejetem proračunu smo predvideli dobrih tristo tisoč evrov ostanka sredstev na računih 

konec leta. Dejansko z zaključnim računom ugotavljamo, da jih je skoraj sedem cela devet milijona evrov. Večino 

tega ostanka je upoštevan v sprejetem proračunu za leto 2022 n če se spomnite je bila tam pred predlogom 

proračuna za leto dvaindvajset tudi ocena realizacije leta 2021 in v tisti koloni je večino tega upoštevanega. Od 
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skupaj dvainosemdeset. Dobrih dvainosemdeset milijonov planiranih odhodkov je bilo v načrtu razvojnih 

programov predvidenih dvaintrideset celih, slabih dvaintrideset celih pet milijonov evrov. Realizacija teh 

intersticijskih projektov NRP-jev je nekaj manj kot osemnajst milijonov evrov. Toliko okoli splošnega dela. Če 

gremo samo na hitro pogledati prihodke in ostale prejemke vidimo, da tako kot v vseh ostalih letih je največ 

davčnih prihodkov in sledijo potem transferni prihodki in pa zadolževanje. Ne bom bral podatkov, ker jih imate 

v gradivih in pa na teh prosojnicah. Sedaj med prihodki tudi samo na hitro in drugimi prejemki je davčnih 

prihodkov enainštirideset cela osem milijonov evrov, od tega je največ dohodnine, dobrih dvaintrideset 

milijonov, NUSZ-ja šest celih pet milijona, milijon manj kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu in pa ne gre 

zato, da bi bila realizacija sama po sebi nižja, ampak je prišlo zopet do zamika, ker je FURS odločbe izdal nekaj 

kasneje kot smo predvidevali in je to prihodek leta 2020, kar smo pa predvideli v sprejetem proračunu za leto 

2020. Sedaj po veličini sledijo nedavčni prihodki v višini devet cela en milijon evra. Od tega je največ najemnine 

za komunalno infrastrukturo dobre tri cela tri milijona evrov in pa transferni prihodki v višini nekaj manj kot 

sedem cela pet milijona evrov in večino za investicijske projekte. Če gremo naprej odhodki in drugi izdatki. Vidite 

strukturo odhodkov, tekoči odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki, investicijski transferji, odplačila dolga 

in največ je tekočih transferjev in skoraj šestindvajset milijonov evrov investicijskih, čistih investicijskih 

odhodkov, ki se evidentirajo na podskupini kontov dvainštirideset je slabih šestnajst milijonov. Pa bi šel kar 

naprej. Če vse odhodke razdelimo v dve skupini v odhodke po NRP-jih in se pravi po investicijskih projektih in pa 

na tistem odhodke brez NRP-jev se pravi čiste tekoče odhodke in tekoče transferje ugotovimo, da smo v 

sprejetem proračunu planirali devetinštirideset cela šest milijona teh tekočih odhodkov brez NRP-ja. Realizacija 

je štiriinštirideset cela tri milijona evrov ali devetinosemdeset celih pet procentna in kar je v mejah normale 

zadnjih desetih let recimo. Odhodki po NRP-jih se pravi investicijski projekti sem že povedal so bili planirani v 

višini dvaintrideset celih pet milijona evrov in realizacija je slabih osemnajst milijonov evrov ali dobrih 

petinpetdeset procentna. Če gremo spet naprej tukaj so navedeni nerealizirani odhodki brez NRP-jev, se pravi 

tekoči odhodki in vidite, da največ nerealiziranega je na splošni proračunski rezervacija. Tukaj rezervacije 

enostavno ne sme biti, ampak se sredstva prerazporejajo na ustrezne postavke in takrat ko se pojavijo odhodki, 

ki jih ni bilo mogoče planirati ali pa jih ni bilo mogoče planirati v zadostnih višini in tega v lanskem letu ni bilo. 

Potem so pa na postavki pametno mesto je za dobrih sedemdeset tisoč nižja realizacija in dvesto tisoč dobrih na 

plačnih postavkah in avtobusni prevozi sto enainosemdeset tisoč evrov in pa tako naprej. Če gremo pa pogledati 

ta del, ki je največ nerealiziranega in se pravi po projektih in pa vidimo in tudi napisani so projekti in planirani 

zneski v sprejetem proračunu in pa realizacija, ter razlika in največja razlika je na projektu trajnostna mobilnost 

in razlog zakaj ni bilo realizirano niso bili objavljeni razpisi, pričakovani razpisi s strani države za EU in pa državna 

sredstva. Potem zmanjšanje emisij v promet je realizacija nižja od plana za ena cela osem milijona in planirali 

smo električne polnilnice za avtobuse in pa nakup električnih avtobusov in pa smo spet pri razpisu. Razpis Eko 

sklada za sofinanciranje je bil objavljen decembra enaindvajset in je v proračunu za letošnje leto sedaj. GJI na 

območju OPPN Hrastje realizacija je nižja od plana za ena cela dva milijona in niso bili realizirani vsi predvideni 

nakupi in sredstva so v proračunu za leto dvaindvajset in pa kot je Tomaž prej pri prerazporeditvi povedal ta 

sredstva se zaradi  odločitev o komasaciji tudi ne bodo porabila in vsaj ne vsa. Potem prizidek telovadnice na 

Osnovni šoli Staneta Žagarja milijon sto nižja realizacija od predvidene in pri sami gradnji se je izkazalo, da je 

projektna dokumentacija pomanjkljiva in jo je bilo potrebno dopolniti in toliko naprej ne bi bral. Imam do razlike 

dvesto tisoč izpisane vse projekte in torej glavni razlogi za ne realizacijo projektov so predvsem v razpisih s strani 

države, ki so ali zamujali ali jih sploh ni bilo in tam ko so zamujali, kar posledično jasno so pod narekovanji 

zamujali tudi naši javni razpisi za izbor izvajalcev in kot sem že rekel prej pri osnovnih podatkih proračuna večino 

teh sredstev je bilo zajeto v ceni realizacije dvaindvajset pri sprejemanju in v ceni realizacije leta enaindvajset in 

pri sprejemanju proračuna za leto dvaindvajset in tako, da so v letošnjem proračunu. Toliko za uvod. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala Mirko. Odpiram razpravo. Ne. Potem gremo lahko kar na glasovanje. Torej glasujemo o tretji 

točki, zaključni račun o proračunu mestne občine Kranj. Imamo pet točk v gradivu, ki ste ga dobili in tako da 

glasujemo o vseh petih točkah naenkrat. Vaše prisotnost bi prosil. Petindvajset. Kdo je za ta sklep pod točko tri? 
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Šestindvajset za. Hvala lepa. ugotavljam, da je ta točka tudi sprejeta. Gremo naprej na točko štiri, kategorizacija 

občinskih cest Slavko Savić. Prosim Slavko.  

 

SLAVKO SAVIĆ (vodja Oddelka za promet pri Uradu za gospodarske dejavnosti in promet)    

Dober dan vsem skupaj. Hvala za besedo župan. Pred vami je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest. Spremembe je potrebno po enem letu in pol zato, ker je geodetska uprava svoje 

digitalno mrežo pač spremenila in so se kot določene točke, ki smo jih sedaj imeli s sosednjimi občinami ali pa z 

gozdnimi cestami, ki jih upravlja zavod za gozdove spremenile. To se pravi so se poteki skrajšali ali podaljšali in 

naredili so se določene spremembe v križiščih zemljiških osi in potem tudi so se določene zadeve skrajšale na 

pobudo občanov ali pa na pobudo občine in nekatere stvari predlagala tudi DRSI in to je vse skupaj bilo in potem 

so pa tudi neke slovnične napake, ki smo jih našli še iz zgodovine iz leta 2012 in tako naprej in to je botrovalo k 

temu, da smo morali stopiti k tem spremembam in name tega je, da se naredi čistopis in da se čim bolje uporablja 

kategorizacije teh ceste. Name je tudi ta, da se sicer je manj kot en procent je na vso količino je skrajšanje, ampak 

tisto, kar je pa skrajšanje je pa na račun tistih, ki so zasebni lastniki in je sedaj občina javna sredstva porabljala 

in morali bi jih pa občani v bistvu sami in glede nato, da zadnje tri spremembe odloka, ki so bile spremembe ni 

bilo nobene pripombe in je bil odlok sprejet po skrajšanem postopku in tudi v tej bom rekel pri tej obravnavi 

predlagamo skrajšani postopek in še zlasti zaradi tega, ker na komisija, ki si jih od mestnega sveta ni bilo na ta 

odlok pripomb. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Okej potem gremo najprej na sklep, da se sprejme osnutek odloka o spremembah 

in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Kranj in vašo prisotnost bi prosil. 

Petindvajset prisotnih. Okej kdo je za ta prvi sklep. Štiriindvajset za. Ali je kdo proti? Ne, hvala. Gremo potem še 

na to dodatno, ki sem ga napovedal in sicer, da se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji 

občinskih cest se v mestni občini Kranj sprejme po skrajšanem postopku in sprejme se predlog odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Kranj. Vašo prisotnost bi prosil. 

Petindvajset prisotnih. Okej. Kdo je za ta sklep? Okej tudi to ugotavljam, da je bilo sprejeto. Najlepša hvala in 

sedaj gremo na pet parkiranje in Slavko prosim ali bo Marko? Točka pet.  

 

SLAVKO SAVIĆ (vodja Oddelka za promet pri Uradu za gospodarske dejavnosti in promet)    

Hvala lepa za besedo. Pred vami je Odredba o spremembi Odredbe območij parkirnih con in območij za pešce. 

Sprememba je samo grafični del in to se pravi priloga in sprememba med sedanjo veljavno grafiko in novo je ta, 

da se območje cone dve povečuje večinoma na severnem delu in zahodnem. To je do Koroške ceste in do državne 

na Zlatem polju in potem na pri Vodovodnem stolpu je Oldhamske glavne ceste in pa en del je od Čebelice zajema 

tudi Župančičevo cesto in sedaj to je v bistvu najbližji coni a in se smiselno vloži, da se določene cone zaokrožijo. 

Tudi iz teh območij in oziroma krajevne skupnosti in občanov je bilo največ pobud, da se ta cona razširi in 

trenutne je pa predvideno, da v letošnjem letu se bodo nove dovolilnice izdajale na krajevni skupnosti Zlato 

polje. Toliko bi jaz imel na kratko.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Krajevna skupnost se strinja s tem a ne? Dobro odpiram razpravo. Okej v redu potem bomo šli kar na 

glasovanje in sicer kot se pravi glasuje o točki pet. Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe 

o obdavčitvi območij katerih con je območje za pešce. Vašo prisotnost bi prosil. Šestindvajset prisotnih. Kdo je 

za? Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Gremo na točko šest. Slavko prosim.  

 

SLAVKO SAVIĆ (vodja Oddelka za promet pri Uradu za gospodarske dejavnosti in promet)    

Hvala za besedo. Pred vami je Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območju parkiranja 

taks in cen parkirnin. Predlog. V bistvu sta dve vsebinski spremembi in prva vsebinska sprememba je ta, da se 

je uvedla možnost plačevanja parkirnine tudi preko aplikacije easy park in temu v letu 2019 ko je bila odredba 
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sprejeta še nismo bili priča, oziroma ni bilo uvedbe v Mestni občini Kranj in moramo to dati, oziroma dodatno 

možnost plačila dodati pač v uredbo. Druga sprememba vsebinska je ta, da v mestu poslujejo pravni subjekti, 

oziroma ja tako je gospodarski subjekti, ki imajo vozila daljša od pet metrov in ne morajo parkirati v parkirna 

mesta, ki so namenjena za osebna vozila. Tem se omogoča, da še naprej v centru mesta opravljajo dejavnost in 

dostop in to se pravi za dostavo in da nemoteno opravljajo dejavnost. To se pravi, da odpeljejo in pripeljejo blago 

in vendar kljub temu jih omejujemo z velikostjo do pet cela šest metra in to so običajno malo bolj podaljšani 

kombiji in to v dolžino smo pa dali, ker so to v bistvu skoraj najdaljši kombiji, ki se dajo dobiti in ne bi pa širili 

neke ne vem bom rekel daljša tovorna vozila ali pa kakšne avtodome, ki so sedem metrov ali deset, dvanajst in 

tako da teh podjetnikov ni prav veliko. Tako da iz vidika tega ne računamo, da bi bilo to bi rekel neko hudo 

povečanje prometa zaradi tega, ker že po stari odredbi so dostopal in pa niso morali parkirati in če sami veste, 

če je vozilo presega velikost parkirnega mesta, ga lahko redarji oglobijo in v tem primeru jim parkiranja ne 

dovoljujemo in dovoljujemo jim pa, da še naprej nemoteno opravljajo svoje dejavnost in tako da ne bi zapirali in 

lahko bi grozili, da bi nekdo lahko zaradi tega zaprl svoje dejavnosti v mestu. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Kakšna vprašanja glede tega? Ne. Hvala potem bom dal, kar na glasovanje in sicer točko šest. Sprejme 

se odredba. Vašo prisotnost bi prosil. Sprejme se odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi in 

moči parkiranja, taks in cen parkirnin. O tem glasujemo. Šestindvajset prisotnih. Kdo je za? Soglasno sprejeto. 

Najlepša hvala Slavko in tudi vam Marko. Namakalni  sistem Sorško polje točka sedem.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet)   

Lepo pozdravljeni. Soglasje v začetku postopkov za uvedbo novega namakalnega sistema Sorško polje. Mestni 

občini Kranj je bila podana pobuda s strani kmetovalcev že dobro leto nazaj z območja Soškega polja, ki sodi v 

Mestno občino Kranj za vzpostavitev lokalnega javnega namakalnega sistema na območju Soškega polja in sedaj 

območje imate v gradivu označeno. Gre za območje čisto na robu Mestne občine Kranj ob meji z občino Škofja 

Loka na območju Žabnice. Gre za prvo območje, kjer bi vzpostavili lokalni namakalni sistem in to je zelo 

pomembno izpostaviti. Pomembno je tudi, da Ministrstvo za kmetijstvo sofinancira izgradnjo tega sistema do 

sto procentov opravičenih stroškov in pomembno je tudi, da je Mestna občina Kranj prva od mestnih občin, ki 

se spušča v ta projekt in edina, ki je sedaj postala mestna občina je občina Krško, ki pa je že v preteklosti zgradila 

ta sistem. Nekako zavedamo se, da je to lahko dolgotrajnejši proces recimo v sosednji občini Šenčur in so se tudi 

spustili v ta projekt, se je občina spustila v ta projekt in je potrebovala za od začetne točke do današnjih dni, ko 

so dobili odločbo o sofinanciranju šest let. Postopki eni so zelo dolgotrajni in predvsem so največ časa izgubili pri 

pridobivanju okoljevarstvenega soglasja. Območje, katerega sem omenil, je veliko od devetdeset do sto 

hektarjev, namakali pa bi krompir, krušne in krmna žita, ker zelenjavnica, ker vzpostavitev lokalnega in 

namakalnega sistema ne sodi med zakonske obveze in ni obvezna javna služba, ki jo morajo izvajati lokalne 

skupnosti. Vseeno je pa občina prisluhnila kmetom in se je, ima namen, da bi se spustila v ta projekt. Seveda 

zato je tudi pred vami ta odločitev in ta prva stopnja, s katero želimo o tem projektu malo bolj podrobneje 

seznaniti mestni svet in vas v bistvu prositi, da podate soglasje, da mestna uprava prične s postopki za uvedbo 

namakalnega sistema na Soškem polju. Več pa niti ne bi. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Marko. Mnenje. Bomo dali dekletu prednost. Prosim Manja. Potem Tomaž in Igor.   

 

MANJA ZORKO (mestna svetnica) 

Lepo pozdravljeni. Manja Zorko Socialni demokrati. Jaz sem zelo vesela, da je kranjska občina prepoznala 

potencial namakanja Sorškega polja, tako rekoč žitnice naše občine, da z namakanjem omogočimo na eni strani 

stabilen in na drugi strani pa tudi večji pridelek na tem območju in v času skrbi za prehransko varnost kot je 

trenutno stanje je ta skrb za samooskrbo, prehransko samooskrbo še toliko bolj pomembna. Mogoče je samo 

zakaj v bistvu sem zelo vesela, da se sedaj občina tega lotila tudi iz vidika same pridelave in tudi iz okoljskega 
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vidika in v bistvu z namakanjem kmetijskim zemljišče zmanjšati občutljivost kmetijske pridelave na podnebne 

spremembe, ki so tako rekoč že naš vsakdan. Vedno bolj so pogosta sušna obdobja in tudi na Sorškem polju in 

izkušnje iz drugod po Sloveniji kažejo, da je pridelka na teh območjih, ki so namakana, da je več pridelka in da je 

tudi boljša kvaliteta tega pridelka. Sedaj na drugi strani pa z namakanjem varujemo tudi podtalne vire, ki pa so 

na tem območju in pitno vodo. Saj rastline nekako te hranila, s katerimi ko mi gnojimo rastline one te hranila 

sprejemajo samo kadar so raztopljena v vodi in zato se v bistvu z namakanjem zmanjšuje tudi poraba gnojil na 

tem območju in na tem območju in hkrati tudi raba fitofarmacevtskih sredstev a ne. Ker rastline, ki so 

izpostavljene suši so veliko bolj ranljive za kakšne bolezni in medtem ko tam ko je namakanje je ta raba v bistvu 

teh FFS-jev veliko nižja. V naših teh podnebnih razmerah je pa tudi tržna pridelava zelenjave brez namakanja 

praktično nemogoče in medtem ko je ekonomski učinek tega namakanja zelenjave pa največji in prehranska  

samooskrbo je trenutno na pridelavi vrtnin na zelo nizkem, na zelo nizki ravni in zato v bistvu ta namakalni sistem 

na tem območju nekako omogoča pridelavo vrtnin in večjo samooskrbnost hranijo za svežo zelenjavo. Tako da 

glede na interes kmetov in pa za izgradnjo namakalnega sistema, možnosti tudi izkoristka vodnih virov na tem 

območju in tudi glede nato, da imamo možnost sto odstotnega financiranja s strani evropske unije in ta odločitev 

občine, da tako aktivno pristopi k tej investiciji zelo pozitivna za Kranj in za naše občane seveda in da bomo imeli 

boljšo ponudbo sveže zelenjave lokalno pridelane hrane in tako da sem vesela, da sem tudi v začetku mogoče 

sama aktivno sodelovala preko ministrstva, da je ta pobuda tudi zaživela. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Manja. Tomaž prosim.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Tomaž Ogris. Ja tudi jaz sem izredno vesel, da smo pristopili k uvedbi namakalnega sistema na 

Sorškem polju in pa seveda tudi, ker smo prva mestna občina, ki je to uvedla. Upam, da se bo ta projekt izkazal 

za uspešnega in pa da potem to razširimo na tudi tam, kjer bo še interes. Bi pa pač prosil ali pa pač na občino dal 

nalogo, da tem kmetom, ki bodo rabili dovoljenje pred tem pomagajo, oziroma se tudi občina maksimalno 

angažira pri uvedbi tega namakalnega sistema, ker upam, da šest let pa le ne bo trajalo tako kot v Šenčurju, da 

uvedemo prvi namakalni sistem na Sorško polje. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala Tomaž. Še Igor prosim.   

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Hvala. Igor Velov - Lista za razvoj Kranja. Jaz najbolj nisem razumel, da smo mi prvi v Šenčurju je pa trajalo šest 

let. Okej potem se opravičujem, nisem pozorno poslušal. Vse lepo in prav, manj gnojil, zdrava hrana, 

samooskrba, ampak ko v gradivu berem finančne posledice vidim, da bo treba DIIP narediti, dokument 

identifikacije investicijskega projekta. Šele takrat bomo sploh videli koliko to stane in pa kdo bo to plačal. Sedaj 

me pa zanima predno gremo to delati in to seveda po mojem vedenju stane par deset tisoč evrov in da projekt 

ne bo, dokument ne bo sam sebi namenjen. Kako približno si predstavljamo? Verjetno neke izhodiščne podatke 

pa imate na občini se pravi kako je možno to financirati, če bo to občina in v kakšen deležu in pa seveda, čez 

palec koliko tak projekt košta na kvadrat, hektar ali v celoti. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Kar Marko prosim.   

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet)   

Ja hvala za vprašanje. Sedaj predvideno je ko bodo bolj detajlno ocenjeni stroški, da bo to okvirna številka s 

katero trenutno operiramo je okoli milijon evrov. Te stroške bi občina založila in potem bi jih preko MGRT-ja 

dobila refundirane nazaj. Pogovore smo že imeli s Komunalo Kranj, ki bi bila tudi upravljalec teh. Pardon preko 
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Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo. Se pravi pogovarjali smo se tudi, da bi bilo upravljalec Komunala Kranj. 

Tega sistema, če oni dobijo sistem v upravljanje in če kmetje plačujejo in ko kmetje plačujejo za delovanje 

sistema, naj bi jim potem ta zadeva, izgradnja tega sistema tudi upravičena do poračuna, tako da DDV niti ne bi 

bil upravičen stroška, tako da je pa še enkrat povračilo bi bilo sto procentov od upravičenih stroškov in morda 

določen del tudi ne bo upravičen. Tako da tako da pričakujemo, da bodo stroški za občino v končni fazi minimalni 

glede na stopnjo financiranja.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu Igor? Hvala. Še kdo? Ne. Potem pa dajem na glasovanje, da podpirate soglasje za uvedbo postopki za 

izvedbo namakalnega sistema Sorško polje. Vašo prisotnost bi prosil. Petindvajset. Kdo je za? Šestindvajset. Kdo 

je za? Šestindvajset. Okej hvala lepa. Soglasno sprejeto. Gremo na točko osem Pravilnik o sredstvih za delo 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj. Zadevo bo predstavila Katja.  

 

KATJA ŠTRUC (vodja Kabineta župana Mestne občine Kranj)   

Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Katja Štruc. Evo predlagamo sprejem pravilnika o sredstvih za delo 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj in sicer zato, ker je pravilnik v 

opredelitvi svetniške skupine v neskladju s poslovnikom mestnega sveta mestne občine Kranj zaradi česar je v 

tem delu potrebna njegova uskladitev v skladu s priporočili skupne služne notranje revizije Kranj se v novem 

pravilniku natančneje ureja tudi namen porabe sredstev in poleg tega se ureja kdaj preneha pravica porabe 

sredstev, način načrtovanja predvidene porabe sredstev, opredelitev zahtevka za porabo sredstev in pa način 

potrjevanja računov za upravičene stroške. Sedaj v samostojni svetnik bo v svojih pravicah in obveznostih 

izenačen s svetinskimi skupinami, sredstva za delo svetniških skupin se lahko porabijo za delo svetniške skupine 

in izključno za kritje stroškov povezanih z izvrševanjem funkcije svetnika, ki so opredeljene kot namenski v 

drugem odstavku sedmega člena pravilnika. Zasledovali smo cilj, da se kljub splošnosti zapisa v posameznih 

primerih v tako oceni, da gre za opravičeno porabo sredstev in tukaj tudi določba, ki opredeljuje kakšna mora 

biti vsebina posameznega zahtevka za izplačilo. Pravilnik tudi na več mestih napotuje na uporabo predpisov, ki 

sicer veljajo za javni sektor in za vključuje tudi strošek parkirnine in potnih stroškov in predlagatelj je na stališču, 

da je enaka obravnava upravičenih stroškov reprezentance za delo svetniških skupin kot je uredba o stroških 

reprezentance. Predlagani pravilnik tudi natančneje ureja osnovna sredstva do uporabe katerih so svetniške 

skupine in samostojni svetniki upravičen in tako bo občina zagotavljala računalniško opremo in konkretneje se 

ureja tudi pravica do uporabe mobilne telefonije in skupaj z naročniškim razmerjem s čimer so svetniki glede teh 

pravic izenačeni s podžupani mestne občine Kranj  in svetniške skupine to se tudi določa, da bodo v bodoče ob 

sprejemanju proračuna v tridesetih dneh po pozivu župana posredovale predlog programa porabe sredstev, ki 

jih potrebujejo za delovanje svetniške skupine. Na novo je opredeljena tudi funkcija skrbnika sredstev, ki pripravi 

zahtevke za porabo sredstev, potrjuje prejete račune in skrbi za poročilo o opravljeni storitve, oziroma posreduje 

potrjeno dobavnico in pa skrbnik sredstev. Skladno z na podlagi statutarno pravne komisije, oziroma pripomb 

predlagamo amandmaje, k pravilniku, ki ste ga prejeli in sicer amandma, k devetemu členu predloga pravilnika 

o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta mestne občine Kranj, kjer se v 

prvem odstavku devetega člena črta besedilo, da se plačuje največ v višini deset evrov na kvadratni meter 

poslovnega prostora in vendar za največ trideset kvadratnih metrov na posameznega svetnika in največ sto 

kvadratnih metrov na svetinško skupino. To se nadomesti z besedilom in se krije izključno na podlagi veljavne 

najemne pogodbe in računa lastnika poslovnega prostora, oziroma dobavitelja storitev zaradi katerih nastanejo 

obratovalni stroški. Drugi odstavek devetega člena se pa črta. Obrazložitev je, da določba prvega odstavka 

devetega člena, da se zapiše na bolj vsebinsko odprt način, ki bo upošteval tudi spremenljivost tržnih razmer v 

zvezi z najemom prostorov in hkrati omogočal enakopravno obravnavo svetniške skupine in pa posamičnega 

svetnika. Potem imamo še amandma k štirinajstem členu predloga pravilnika in sicer v drugi alineji štirinajstega 

člena se pred prvo vejico ustavi v besedilo za vsakega člana svetniške skupine, oziroma samostojnega svetnika 

tako da se druga alineja štirinajstega člena predloga pravilnika potem glasi v celoti, da mobilni telefon skupaj s 

kritjem stroškov naročniškega razmerja, ter z omejitvami mesečnih stroškov uporabe mobilne telefonije za 
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vsakega člana svetniške skupine, oziroma samostojnega svetnika, kot je to določeno v zvezi z opravljanjem 

funkcije podžupana v pravilniku, ki ureja uporabo mobilne telefonije v mestni upravi občine. In obrazložitev pa 

je, da za vsakega člana svetniške skupine, oziroma samostojnega svetnika, da se omogoča mobilni telefon skupaj 

s kritjem stroškov naročniškega razmerja in pa omejitvami mesečnih stroškov porabe mobilne telefonije kot je 

to določeno z zvezi z opravljanjem funkcije podžupana. Amandma šestnajst k predlogu pravilnika je pa, da se v 

tem členu z datumom prvi dvanajsti dvaindvajset napiše pika in ostalo besedilo se črta in tako se šestnajsti člen 

v bistvu glasi, da ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu republike Slovenije, uporabljati 

pa se začne prvi dvanajsti dvaindvajset. Se pravi obrazložitev pa je, da besedilo glede katerega se predlaga črtanje 

ni potrebno, ker je proračun za leto 2023 že sprejet in s tem pa tudi odpade potem potreba po drugačnem 

začetku uporabo četrtega člena predloga pravilnika.    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej najlepša hvala. Odpiram razpravo. Igor, Branko.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Ja lepo, da bomo končno spravili ta pravilnik v red in h koncu. 

Ampak ena stvar notri ni rešena, na katero smo večkrat opozarjali in to je parkiranje in vsaj do sedaj iz razprav 

in iz zahtevkov je razvidno, da ni pokrito parkiranje, oziroma parkirne kartice in karte in abonmaji in zato bi prosil 

župana, če moj predlog on povzame, ker potem ne bom rabil amandmaja dajati in podpisov tukaj zbirati. Gre 

preprosto zato, da se vse v enem členu tam kjer je alineja poročilo potnih stroškov dodat in stroškov parkiranja 

in to se vsak dan se srečujemo in evo sedaj smo parkirali in ko pridemo ven bo treba to plačati in ja lažje tiste 

kartice kupiti kot pa vsakič posebej dajati zahtevke. Tako da prosim župan, če to povzamete, če ne bom pa pač 

pripravil amandma. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa Igor. Brane.   

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. Nerad kvarim tako prijetno vzdušje, ampak lepo sem poklical prej in 

sem predlagal, da bi dali tole iz dnevnega reda. Žal se tokrat ni slišalo zadeve, ki je očitno nezakonita, po mojem 

prepričanju pa ni dopustna in možno sprejemati. Torej to, kar je danes ponujeno, je v marsičem popolnoma 

drugačno od uveljavljenih pravil in celo v nasprotju s tistimi, ki jih imamo v parlamentu Republike Slovenije. Za 

začetek izenačiti kar enega svetnika, ki odide nekam ali pa svetniško skupino tega niti v slovenskem parlamentu 

ni in moraš imeti svetniško skupino. Imaš sicer možnost ustanovitve samostojne skupine, ampak morajo najmanj 

trije, če pa tega ni pa nima nobenih pravic in nobenih dodatnih sredstev in ničesar pa gre za profesionalce. Tukaj 

se hoče pa kar vse izenačiti in s tem se samo povečuje kaos, ki je že sicer na osnovi sedanje zakonodaje in žal 

vam moram reči, da če se nekje naredi kaos ga ni dobro na tale način še povečevati. Drugo, kar je se opravičujem, 

ker težko govorim, ker imam precej vročine. Drugo kar je v način kako se tole rešuje. Vse saj veste tisto več 

birokracije nič več birokracije. Super. Važno, da jih bomo čim več zaposlili in pa bo potem to fino davkoplačevalce 

stalo in da bomo dajali v naprej neke načrte. Oprostite tega niti v parlamentu ni in se ne dela, ker je to nemogoče 

narediti. Dela cel parlament seveda, da naredi cel predlog na to recimo cela občina. Naj dela vsaka skupina zase, 

ker je praktično to neizvedljivo in pa tudi nesmiselno, ker gre za tak obseg sredstev, da bi to upravičevalo naprej. 

In še cel kup teh stvari, ki so tukaj notri ne pomenijo prav v ničemer izboljšanje. Mislim pa, da pomenijo zanesljivo 

zelo veliko tiste čemur se reče v pravu pravice do tega kako bi rekli subjektivnega odločanja  kot smo slišali, da 

potem se lahko še odločiš nekaj kar je posebej in pa se oceni, da tako pogled je lepo. Stvar, ki je pred nami ta 

pravilnik je bil nekoč narejen z enim samim namenom, ker sem bil v resnici njegov avtor in pa skupaj z LDS-om 

nekdanjim smo to sprejel enih prvi v Sloveniji v temle v takratni skupščini še občine Kranj. Ampak en sam namen 

je bil tega, da se omogoči enostavnejše in boljše in bolj kvalitetne delo svetniških skupin in da pa na se bo hengalo 

z denarjem in da se ga bo lažje tam doziralo ko komu kaj paše in kakor bo komu kaj všeč. Glejte, to se ne dela in 
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zaradi tega predlagam, da se dogovorimo in da se tale stvar danes umakne iz seje in da se uvrsti, če se bomo o 

tem uskladili in da bomo našli enotne rešitve na eni od prihodnjih sej mestne sveta. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V bistvu, kje pa je sam problem Brane. Glede tega načrta kaj, da se popravi? Ker kot celotna občina mora sestaviti 

proračun predno pride do proračunske porabe morate tudi vi in saj to je dejstvo. Igor prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Še enkrat Igor Velov. Sedaj jaz bi na to, kar je Brane povedal dve stvari pravzaprav povedal. Pri eni se z njim 

strinjam pa bom prosil za pojasnilo, če je nekaj nujno in zakonsko obvezno pač se bomo tega držali. Tukaj govorim 

predvsem o tem planu in pa seveda ali obstaja možnost seveda tako kot imate tudi vi župan in mi v svetu rebalans 

proračuna, ko imamo možne prerazporeditve, če je to možno, da smo skozi leto fleksibilni in potem ne vidim 

problemov ta plan narediti. Prav je, da znamo planirati, ne moramo pa poleg stroškov najema in pa na začetku 

mandata, če kupimo kakšne računalnike in drugo težko predvidiš kaj bo skozi leto. O tem drugem delu, ki pa se 

ne strinjam s kolegom je pa ta, da ne bi pripadali samostojnemu svetniku. Men sicer kot vodji svetniške skupine 

ne paše, da bi mi kdo izstopil in drobil ta denar, ampak glejte mi imamo dva vira sredstev. Eden je vezan na 

stranke in stranke, ki jih dobivate liste ne. To je tudi zadeva stranke, ki je vodila kampanjo in ki mora o tem 

poročati in ker ima pač neke svoje organe in tako naprej in to je okej. Drugi del je pa vezan izključno na delo 

svetnika in svetnik ali je sedaj eden ali jih je deset v skupini dela enako, oziroma bi moral imeti enake možnosti 

in tako da v tem delu res ne vidim, da je karkoli sporno in če je ta del razlog, da se umakne ta dokument sem 

proti temu. Pojasnilo pa za ta prvi del. Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Mirko boš ti dal pojasnila prosim. 

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve)    

Še enkrat dober dan. Sedaj najprej glede parkirnine v osmem členu mislim, da je jasno napisano in to je rešeno. 

Oprosti. Glede tega Branko, kar si pa ti izpostavil pa ne gre niti za planiranje in niti za načrtovanje, ker svet je 

eden od neposrednih proračunskih uporabnikov, mestni svet v našem primeru, ampak je vključen v proračun in 

gre za izvrševanje proračuna ali pa drugače rečeno. Zakon o javnih naročilih, ker sedaj če smo rešili računalnike 

in pa telefonijo bomo to pokrili z enim javnim razpisom. Problem imamo pa, če hočete neko fotokopirni stroj 

kupiti in če je občina kupila za štirideset tisoč evrov teh ne samo fotokopirnih strojev, ampak te pisarniške, 

pisarniških strojev bo nek na neko vašo zahtevo bo občina morala kupiti stroj, ki bo koštal ne vem sto, dvesto 

evrov in ga ne moramo brez objav javnega razpisa na portalu in takih traparij bo več in tako da ne mislimo, da 

boste delali proračun po postavkah in pod kontih in pa ne vem čem, ampak vsebinsko te večje zadeve in takrat 

ko boste rabili pisalno mizo in ko boste rabili fotokopirec ali kaj takega, ne pa da boste pisali petnajst kil papirja 

in pa ne vem česa kulijev in pa tega. Ni mišljeno tako. Poenostavljeno samo zaradi izvrševanja proračuna ali pa 

direktno zaradi izvrševanja javnih naročil, da ne bomo še zaradi tega dobivali očitke, ker sedaj dobesedno kar je 

takih zadev pa so po naših objavah javnih razpisov dobesedno copranje.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Replika Igor in potem pa Brane.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Ja jaz nisem siguren ali kaj ne vem ali pa prosim za pojasnilo da osmi člen to res rešuje in zato mislim, da je lažje, 

da je lepo našteto med alinejami zato, ker pravi tako in povračilo stroškov parkirnine v skladu z veljavnimi 

predpisi iz tega področja, ki veljajo za javne uslužbence in predpisi občine, ki gredo v povračilo stroškov 

funkcionarjem mestne občine Kranj. Se opravičuje, da nisem šel te predpise prebrati in jih študirati, ampak kakor 

iz glave vem je to tako. Funkcionira na način, da je treba ravno te zahtevke pisati vsakič posebej in pa namen in 
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tako naprej. Temu bi se rad izognil in za dva evra jaz ne bom pisal parkirnine in res ne. Ampak dva evra krat 

tridesetkrat ko pridem sem na neke komisije pa nekaj se nabere in tudi druga stvar nisem siguren, če je tukaj to 

brez nekih bonitet, da ne bo pa treba za dvajset evrov parkirnine ali pa eno karto, ki jo bom imel, ki mi zagotavlja 

parkirno mesto, ker imam pisarno v mestu na koncu leta plačati boniteto. To so toliko pomisleki, da ni pravilno 

to rešeno in sedaj pa ali naj grem v zapisnik, da je to rešeno in da ni teh bojazni o katerih jaz opozarjam ali pa 

dajmo enostavneje z dopolnitvijo tretje alineje, mislim da je tretja alineja sedme točke to rešiti. Hvala.  

 

MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve)    

Tako kot je Igor rekel in zato sem še enkrat prišel. Točno bonitete so bile problem in od FURS-a imamo dokument, 

da parkirnine za svetnike velja isto kot za uslužbence javne uprave in ni bonitet tukaj. Tako da po domače 

povedano kartice boste kupili tako, kot ste jih pred časom že.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala v redu. Brane. 

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Na lep način. Tole kar je prebrano. Sedanji pravilnik je v veljavi velja kot trideset let približno tam nekje. No pa 

skoraj dvajset in pa dobro deluje in preživel je kar nekaj pregledov računskega sodišča in vseh ostalih organov in 

ni bilo težav, ker je bil dobro napisan. Tole kar vi delate vam sedaj povem, da bo imelo velikanske posledice in to 

hujše kot vi mislite. Kdo vam garantira, da je torej vse brez bonitet in tako naprej in vam samo skromno povem, 

da se moti in da bodo iz tega še taki zapleti, da boste verjeli kaj se bo na koncu izcimilo. Vse kar bo rezultat tega 

torej, kar se hoče danes sprejeti je ogromno birokratskega dela in hude krvi. In zelo svetujem to, kar sem 

predlagal in prosim, da se da to tudi na glasovanje in da se odločanje o tej zadevi preloži na eno naslednjih sej. 

Prej je pa treba se dobiti skupaj in pa uskladiti vsak člen posebej toliko, da bomo res soglasni, da je to dobro 

besedilo in če naj pa ostane tako kot je sedaj, ker verjemite, da potem ko bo problem bo problem zelo velik in 

pa še nekaj malo poglejte kako so stvari urejene v Državnem zboru Republike Slovenije pa boste presenečeni, 

ker je marsikaj bolj enostavno kot to, kar vi sedaj ponujate. Ne vem ali je to komu napisano, da se hoče dodatno 

zaposlovati ali da se bo dodatno obremenjevalo in se bo dodatne stroške za mestno občini Kranj delalo, ampak 

to je popoln nesmisel in še enkrat povem stvari, ki so notri se fino slišijo in bodo pa povzročile zaplete in to velike 

in ker boste imeli vi kot svetniki težave in občina bo imela težave in stvari ne bodo več tako dobro funkcionirale 

kot so do sedaj in zaradi tega še enkrat povem dajmo to danes umakniti in preložimo na eno naslednjih sej, 

ampak prej se je treba dobiti in iti skozi, ker bomo res soglasni, da so tiste rešitve, ki bodo sprejete trajne.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Jani prosim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj)   

Hvala za besedo. Janez Černe Socialni demokrati. Jaz bi kolega iz SDS-a vprašal, kje so bili zadnje pol leta. To je 

tretjič, ko je ta pravilnik na seji v obravnavi mestnega sveta, dvakrat smo to umaknili in ne vem kaj je sedaj 

drugače, da bomo še tretjič. Se pravi, če bi želeli da bi se karkoli spremenili bi tudi dali predloge kaj naj se 

spremeni. Trikrat je bilo to na sestanku vodji svetniških skupin. Vaših predlogov ni bilo in jaz predlagam, da 

zadeve ostanejo v glasovanju in če so pač proti naj bodo proti. Vsake spremembe se je pa treba tudi navaditi. 

Imamo opozorili od notranje revizije in lahko tudi samo povedo kje je in se pravi opozorila so in da je pravilnik o 

neskladju z zakonodajo in je pač te stvari je treba urediti in spremeniti, tako da jaz vztrajam na drugi strani, da 

pravilnik ostane na glasovanju. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Brane prosim.  
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BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Glejte, kolegi dogovorjeno je bilo tako kot ste povedali. Dogovorjeno je bilo, da bomo našli skupno besedilo to, 

kar sem že trikrat povedal in pa do tega ni prišlo in na koncu se je to znašlo na dnevnem redu kar tako. Toliko 

okoli tega. Mi smo šli skozi, da bi rekli to je to in to je to in pa smo bili zmenjeni. Pojdite pogledati sklep še takrat 

ko je bil. To je eno in drugo kar je, jaz ne govorim o tem in če vi takole naslavljate spoštovani predsednik SD-ja, 

da vi sedaj v predvolilni kampanji ponujate ljudem priključek Kranj sever, ki sem ga jaz zrihtal dve leti nazaj pri 

tej Vladi Republike Slovenije in vi pa pravite jaz bom to zrihtal. Je že zrihtano. Dobro jutro. Ne govorim o tem, da 

govorite kako boste zrihtali en dom upokojencev, za katerega je Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza 

Janše namenila sredstva in tega jaz ne govorim in vi pravite bom jaz to zrihtal in ampak vas pa lepo prosim, da 

se držite vsaj tistega, ki smo se kdaj zmenili.    

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Še kdo. Gospod Homan.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Jaz bi rad slišal pripravljavca kako si je to zamislil, oziroma notranje revizorje, oziroma pravno službo, ki je ta 

pravilnik pripravljala. Rad bi videl kdo bo sedaj z metrom hodil in pa meril ali imam jaz trideset kvadratov pisarno 

ali imam slučajno enaintrideset in pa je za pol metra prevelika in pa mi jo boste vzeli. Ali bo to Jani hodil in to se 

pravi, da ste me že potem prevedli, da moram goljufati in da moram obvezno napisati, da je trideset, ker če bo 

enaintrideset bog ne daj pisati, ker trideset mi ne boste požegnali. Če mi en svetnik uide, pa bom imel sto 

kvadratov in pa bo en svetnik ušel to se pravi bom moral dati pisarno nazaj in čeprav imam dosti sredstev na 

računu pa bi to pisano lahko obdržal.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Z amandmajem je šlo to ven in je bilo posebno glasovanje o tej deveti točki.   

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Ja v redu. Tamle kolega Rozman je devet mesecev rabil, da mu je občina zrihtala en računalnik. Mi rabimo pa 

mesecev, da se tamle na občini z eno stvarjo uskladimo in problem ni samo pravilnik. Problem je skrbnik 

svetniške skupine, ki dostikrat zna zadevo tako zakomplicirati, da je bolj papeški od papeža. Skrbnik za svetniške 

skupine in ta skrbnik za svetniške skupine s strani občine, ker predno mu kaj dopoveš kaj bi rad namesto, da bi 

ta človek pomagal vse sorte pa okoli vrsti, samo da ne pomaga in pa imam sredstva in pa imamo in jaz mislim, 

da takle pravilnik bi se morali pred dol usesti in da pa da dobimo na mizo in sedaj imaš to tukaj in vzemimo ali 

pustimo. Nezadovoljstva pa so in tudi ne vem, če bomo s tem pravilnikom to rešili in rad bi pa slišal revizijo, kje 

so sedaj so imeli največje težave in kje smo bili največji kršitelji, oziroma katero svetniško skupino je treba za 

ušesa, da ni delala tako kot je prav. Hvala.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Mirko boš ti lahko malo pojasnil. Še kdo kaj?  

 

MARJANA ERŽEN (Skupna služba notranje revizije) 

Dober dan jaz sem Marjana Eržen iz službe za notranjo revizijo. Se opravičujem, prvič sem na seji. Tako mi tega 

osnutka predloga nismo pripravili vsebinsko in zato se jaz o njem ne moram opredeljevati. Rada bi pa povedala, 

da smo mi pač že dvakrat gledali, da je to področje na občini enkrat v letu 2012 ko je bil predmet isti ta pravilnik, 

ki je še sedaj v veljavi in takrat so se že pač, že pojavljajo težave, nepravilnosti, neučinkovita oziroma 

negospodarna poraba sredstev in zato smo predlagali že v tistem času spremembo pravilnika na ta način, da bi 

bolj namensko opredelili zakaj se morajo ta sredstva porabljati. Takrat je bilo sprejeto, da se pravilnik ostane v 

veljati in potem smo pa nakladno v preteklih letih še enkrat delali to revizijo in so bile ugotovljene podobne se 

pravi ugotovitve. Problemi v zvezi z nenamensko porabo sredstev in problemi z razumevanjem, zakaj se ta 
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sredstva porabljajo in reprezentanco in kaj je ta reprezentanca in take stvari. Zato smo in zato pozdravljamo se 

pravi župana in občinsko upravo, da je pripravila spremembe pravilnika in ker stvar je taka in ni neke zakonodaje, 

ki bi opredeljevala, da je treba ta pravilnik napisati. V bistvu zakonodaja govori o tem Zakon o lokalni samoupravi 

v petintridesetem členu, da strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta upravlja občinska 

uprava. Potem je enkrat računsko sodišče dalo tudi mnenje, da pa lahko v luči tega zakona občinska uprava 

pripravi en akt, pravilnik, ki smo ga tudi in ki ga tudi imamo, da se podrobneje uredijo sredstva za namene in za 

porabo občinskega svetnika. In v bistvu je namen tega pravilnika, da se bolj natančno, transparentno opredeli 

zakaj se ta sredstva porabljajo in da se opredeli, da je to za funkcijo upravljanja  svetnika in jaz mislim, da imate 

dobre pogoje za delo. Sploh občinska uprava pa vam je zagotovila in vam bo zagotovila računalnik, telefon in pa 

tudi vse ostale stvari, ki jih rabite za delo in s tem pravilnikom bo pač olajšano tudi delo občinske uprave in da 

bodo nejasnosti zakaj so ta sredstva uporabljajo manjša. Tako.   

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej hvala lepa. Še kdo? Jaz tako mislim, da glede nato, da je ta zadeva res stvar in pa da je veliko problemov 

znotraj in pa pri Mirkotu, da zadevo sprejmemo in če se bomo pokazali, da je kaj narobe bomo pač popravili te 

zadeve in saj zato je pa ta stvar živa. Ne vidim problema. Brane prosim.    

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Prvič je to nekorektno in drugič je pa to nespametno in tako ravnati v pravnem sistemu. Bomo nekaj sprejeli in 

potem pa če bo kaj narobe se bomo pa potem čohali. Pa lep ovsa prosim imamo pravilnik, ki je v redu in ki dobro 

deluje in s katerim zadnja leta ni bilo nobenega problema več in pred leti so bila, ampak ne zato ker bi bilo s 

pravilnikom kaj narobe, ampak ker so nekateri pač dovoljevali vse kar se je komurkoli zazdelo in to izven okvira 

pravilnika, da se razumem, ker če bi mu dosledno sledili se vse tisto, kar se ne bi nikoli dogajalo. No pravilnik tak 

ko je zadnja leta ni imel nikakršni negativnih posledic, ampak je zelo dobro deloval za ta mestni svet in to 

zamenjati z nečem, kar sedaj rečemo no če pa ne bo delovalo bomo p se potem nekaj popravljali in pa lepo vas 

prosim. Zaradi tega prosim, da daste najprej na glasovanje tiste predlog, ki sem ga dal, da pač se to prestavi na 

eno naslednjih sej in predtem pa, da se skupaj usedemo vsi in da uskladimo besedilo, da bomo vsi soglasno, da 

je ustrezno in da je pravilno. To je najboljši način, da potem kadarkoli kasneje ne bo nobenih zapletov več.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. To se pravi najprej glasujemo. Kar Saša.   

 

SAŠA KRISTAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Saša Kristan Slovenska demokratska stranka. Tukaj v desetem členu me zanima za plačilo 

reprezentančnih stroškov se uporabljajo naložbe podzakonskega predpisa, ki ga v RS ureja stroške reprezentance 

in pri čemer ti letno lahko znašajo največ štirideset odstotkov celotne kvote sredstev, ki pripadajo svetniški 

skupini v proračunskem letu. To se pravi trideset procentov lahko od tistega, kar imamo letno porabi za 

reprezentanco. A tako je to? To je sedaj tudi na novo? No ja zdi se mi, da je bilo prej dejansko bolj enostavno 

kakor je sedaj, ker potreben je zahtevek, potrebna je ponudba, potrebna je izjava podpisana in a veste zadeve 

mislim zahteva cel kup nekih stvari no.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Okej bom dal sedaj to na glasovanje. Sedaj je to pojasnjeno bilo in to je podzakonski predpis in tako je tako, da 

teh trideset procentov vseh sredstev se lahko porabi za reprezentanco in samo zapisano je. Okej sedaj gremo na 

to točko osem prvi sklep je. Glasujemo o tem kdo je za, da se umakne točke osem pravilnik o sredstvih zadev 

svetniških skupin in svetnikov mestnega sveta mestne občine Kranj iz dneva reda. Glasujemo najprej o vaši 

prisotnosti.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 
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Sem dvakrat povedal, ampak mimogrede tak podoben sklep smo enkrat že sprejeli in zato ga bom re preciziral. 

Ne da se umakne, ampak da se umakne danes, da se ne odloča z dnevnega reda in da se odločanje prestavi in 

pred dokončno odločitvijo pa da se izvede usklajevanje na katerem bodo prisotne vse svetniške skupine in da se 

doseže soglasje po posameznih rešitvah in to je bistveno in ko bomo vsi prepričani, da je stvar taka, da bo 

funkcionalna in da je enostavna, operativna in zakonita.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Samo malo prosim. V redu sedaj dajem deset minut odmora prosim. Hvala.  

 

/ODMOR/ 
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, gremo naprej, ura je 17.50. Zdaj sva z Branetom uskladila najprej sklep za to osmo točko. Prosim, če lahko 

poslušate, snema se. In sicer sklep naj bi se glasil: odločanje o osmi točki se prestavi na eno od naslednjih sej, 

pred končnim odločanjem se opravi usklajevanje vseh svetniških skupin, tako da se o predlaganih rešitvah doseže 

kar najvišje možno soglasje. Brane, Ok? V redu. V redu, kakšno mnenje. Ok. Jani.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Kranja) 

Jaz bi rad obrazložil svoj glas. Glasoval bom proti temu predlogu, ker želim, da zadeva ostane na dnevnem redu 

in da glasujemo o pravilniku. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, še kdo? Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc, naša svetniška skupina NSi je tudi pregledala ta pravilnik in dejansko ne vidimo toliko težave v 

samem pravilniku kot v izvajanju tega pravilnika. To pomeni, ko svetniki želimo zahtevke, se to odvija tako 

prepočasi, da dejansko izgleda, kot da moledujemo za denar, ki nam pripada za delo. Tukaj se čutimo prikrajšani, 

to pomeni, ko eno stvar poudarjamo tri leta, govorimo o tem, da dejansko jaz res na parkirišče Brioni ne hodim 

za to, ker bi se prišla v Kranj sprehajati, ampak hodim na seje, sestanke na občino, to pomeni, ena ura mi je 

podarjena, prej sem imela še sestanke Vincenca Drakslerja, sem velikokrat bila po tri ure in dejansko sem vedno 

doplačevala iz svojega in se mi zdi, da mi nekatere stvari pač iz svetniškega denarja pripadajo, ne vem, zakaj je 

to taka težava. Da se mora svetnik za svetniška sredstva, ki jih uporablja za svoje delovanje boriti in dokazovati, 

da mu to pripada. Tukaj se mi večji zdi problem in drugi večji problem se mi zdi, ko neko tehnično sredstvo 

naročimo, je rečeno, ja ja, v enem mesecu in potem je seja vmes, ja zdajle še ni, čez 14 dni, potem pa mine pol 

leta, potem pa rečem, naslednji mesec pa bo. Veste, tukaj se mi zdi osnovna srčika problema. Svetniška sredstva 

so na voljo za naše delovanje, do njih pa ne moremo na normalno dostopen način. To pomeni, če so svetniška 

sredstva namenjena našemu delovanju, bi morali mi samo po pravilniku pogledati, ali spada v eno ali ne, zdaj je 

to v sedmem členu in če spada, damo zahtevek in bi nam morali zaupati, da mi hočemo zahtevek za tista sredstva, 

ki nam pripadajo in smo potlej mi odgovorni. Ne pa da zdaj nekdo presoja, ali to bi pripadalo ali to ne bi. Če pa 

ne, naj pa revizija odloči, to je bilo neupravičeno uporabljen denar pa naj tudi po tem, ko revizija to odloči, se kaj 

zgodi. Ker vedno so bile samo afere, zgodilo se ni pa nikoli, da bi kdo kakšna sredstva vrnil. Tukaj se mi zdi večji 

problem. Nekateri torej črpajo sredstva, so zahtevki odobreni, kasneje se izve, da so bile za popolnoma napačne 

stvari sredstva porabljena, tako da tukaj je veči problem kot o samem pravilniku. Slovenija se je vedno pravilnika 

držala. Nikoli ni nihče rekel, da za kaj napačnega porabljamo denar, dejansko potrebujemo ta sredstva za to, da 

lahko približno delujemo in brez pomoči iz Ljubljane od stranke bi težko delovali. Samo toliko bi povedala, ne 

toliko p pravilniku, o načinu porabe, o tem, da bi bili malo bolj prožni tukaj občinska uprava, ko mi vlagamo 

zahtevke, da je to hitro.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena, kritika vzeta na znanje. Še kdo? Potem gremo h glasovanju. Še enkrat preberem, odločanje o 

osmi točki se prestavi na eno od naslednjih sej, pred končnim odločanjem se opravi glasovanje vseh svetniških 

skupin, tako da se o predlaganih rešitvah doseže kar najvišje možno soglasje. Vaša prisotnost, prosim. 27 

prisotnih. Kdo je za ta predlog? 5 za, kdo je proti? 19 za. Ugotavljam, da sklep ni bil sprejet. Proti, 19 proti, 

ugotavljam, da sklep ni bil sprejet. Gremo potem na glasovanje o tej osmi točki. Najprej gremo glasovati o 

amandmajih, najprej to, kar je bilo že problem, deveti člen predloga pravilnika o sredstvih za delo svetniških 

skupin, to se pravi, sprejme se predlagani amandma k devetemu členu. Vašo prisotnost prosim. 23 prisotnih. 

Kdo je za ta amandma? 21 za, kdo je proti? Nihče. Gremo druga točka. Sprejme se predlagani amandma k 14 

členu predloga pravilnika, vašo prisotnost prosim. 23 prisotnih. Kdo je za ta amandma? 22 za, kdo proti? Ne, 

hvala lepa. Gremo še na zadnji, tretji amandma. Sprejme se predlagani amandma k 16 členu pravilnika, predloga 
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pravilnika. Vašo prisotnost, prosim. 23 prisotnih. Kdo je za? 21 za. Je kdo proti? Hvala lepa. Amandmaji so zdaj 

sprejeti. Zdaj gremo pa na glasovanje o pravilniku. Jaz bi samo prosil, Igor, zdaj, tak ko je bil predlagan, sprejme 

se pravilnik s sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj s 

sprejetimi amandmaji. Vaša prisotnost, prosim. 23 prisotnih. Kdo je za predlagan pravilnik? 22 za, je kdo proti? 

Ne, hvala lepa. Ugotavljam, da je pravilnik sprejet. Najlepša hvala. Gremo na točko 9. Obvezna razlaga določb 

drugega in tretjega člena Odloka o zazidalnem načrtu o revitalizaciji starega mestnega jedra Kranj glede 

dopustnih posegov na območju Mestnega jedra. Janez Ziherl, prosim.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Hvala lepa. Janez Ziherl. Gre za obvezno razlago iz razloga, da sta se v mestnem jedru pojavila dva problema, kjer 

je upravna enota imela težavo izdati gradbeno dovoljenje, namreč objekta sta imela že neke izboljšave in tudi za 

potrebe statičnega izboljšave objekta je potrebno imeti v nazivu tudi novogradnjo. Le te pa direktno iz odloka o 

zazidalnem načrtu staro mestno jedro Kranja ni razvidno. Tako da so tudi na strani upravne enote in ZVKD 

predlagali obvezno razlago. In tudi to, bom rekel, argumentirano, da je v samem odloku že zapisano, da so 

izjemoma dovoljeni posegi, ki izboljšujejo stanje kulturne dediščine in na podlagi … stanovanjske dejavnosti v 

objektih omogočajo njegovo revitalizacijo. Zato so dopustni posegi tudi na teh zemljiščih kot navedeno. Seveda 

se tudi, bom rekel, zavarujemo v tej obvezni razlagi, da ne gre za novogradnjo v smislu, da se podira kakršenkoli 

star objekt, ampak da gre za namen statične stabilnosti objekta, odstranitve objekta kot takega in novogradnje 

pa v starem mestnem jedru ne more biti oziroma ne sme biti. Pred seveda izdanim gradbenim dovoljenjem mora 

biti pa absolutno pridobljeno tudi soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Toliko na kratko.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Janez. Prosim za razpravo, se kdo javi za razpravo? Ne, v redu, gremo kar na glasovanje. Potem vašo 

prisotnost bi prosil. 22 prisotnih, kdo je za sklep? 22 za, ugotavljam, da je soglasno sprejeto, najlepša hvala. 

Gremo, Tanja, poslovni rezultati javnih zavodov. Prosim?  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala, Saša Kristan. Slovenska demokratska stranka. Župan, eno vprašanje imam. Običajno smo vedno pred 

vsako točko dnevnega reda ste povedal, da so določen dnevni red oziroma točka obravnavale komisije in odbori. 

Zdaj tega ni več, pojasnil in me zanima, ali te naše komisije, ki delujejo pri svetu Mestne občine Kranj, delujejo 

ali ne delujejo? Ali sprejemajo obravnavajo, ker običajno smo dobili tudi kakšno poročilo, so obravnavali in 

nimajo pripomb, ali pa so imeli pripombe.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Pod začetkom, predno smo sprejeli dnevni red, sem povedal, da ste nekaj gradiv prejeli na mizo, med 

drugim tudi seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. V redu, dobro, bom od zdaj naprej tudi to 

povedal. Tanja, prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala lepa za besedo pa lep pozdrav, Tanja Hrovat. Pred vami so poslovni rezultati naših zavodov za preteklo 

leto, vseh 18 oziroma skupaj še s sosednjimi uradi vseh 21 naših javnih zavodov, je poslovalo pozitivno. Tako da 

imate v gradivu navedeno tudi, na kakšen način oziroma za kakšen namen bi porabili te ustvarjene presežke 

prihodkov nad odhodki. Obravnavano v gradivu je za vse zavode, razen za zavode s področja šolstva, kjer pač 

ustanovitveni akti določajo, da o presežkih odloča svet zavoda ob prehodnem soglasju župana, kar smo tudi 

izvedli, večina zavodov glede na pozitiven izid bo namenjena bo namenjala presežke investicijsko vzdrževalnim 

delom in nakupu opreme, tudi s področja šol, čeprav v gradivu, kot rečeno, niso obravnavani, jaz zdaj ne bi 

naštevala koliko presežka so ustvarili, ker imate vse podatke v gradivu pa bi prišla kar na drug del gradiva. Ki pa 

obravnava delovno uspešnost direktorjev oziroma ravnateljev, ki znaš glede na zakonodajo med dva in pet 

procentov skupnega obsega sredstev za plače, večina oziroma vsi so uvrščeni med teh 2 in pet procentov, in sicer 



20 

 

razen za osnovno zdravstvo Gorenjske, ki ima dodeljena dva procenta, pa Mestna knjižnica Kranj, kjer imata 

direktorica, pomočnica in v.d. direktorice 4,6 odstotkov, kranjski vrtci 3 odstotke, vsi ostali imajo 5 odstotkov, 

medtem ko dva zavoda, torej zavod za šport in pa zavod za turizem in kulturo pa svet zavoda ni predlagal 

ravnatelja oziroma direktorja nista uveljavljala izplačila redne delovne uspešnosti. Vsi podatki so v priloženih 

tabelah pa ne bi zneskov naštevala, verjamem, da ste si pogledali.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tanja, odpiram razpravo, vsi so delali pozitivno, kot vidite. Ok, če ne, potem glasujemo o vseh treh 

sklepih. Oziroma štirih sklepih, se opravičujem, vašo prisotnost bi prosil. 25 prisotnih. Kdo je za? 24 za, kdo proti? 

Ugotavljam, da je bila zadeva sprejeta, se pa opravičujem, vse štiri komisije so se seznanile pa nobena nima 

pripomb. V redu. Točka 11, predlog za spremembo zakonodaje s področja izobraževanja, gre za nadaljnjo 

obravnavo, Tanja, prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Še enkrat hvala za besedo. Tanja Hrovat. Glede na to, da gre za nadaljevanje gradiva, ne bi ponavljala in 

povzemala, kar smo obravnavali že na prejšnji seji, pa pojasnila, v čem so razlike v gradivu, ki je pred vami, torej 

nekoliko je dodelano gradivo od prejšnje seje, razlika pa v tem, da smo namesto izraza Slovenska pripravljalnica 

preimenovali v medkulturna. Namen namreč ni, da te ljudi, priseljence asimiliramo, ampak zgolj v družbo 

integriramo. Še vedno je naša želja, da se čim bolj v našo družbo vključijo na vseh področjih. Razlika je tudi ta, 

da smo predlagali, da se ta pripravljalnica izvaja zgolj v dopoldanskem času, enako kot bi imeli pouk, le da glede 

na nivo znanja slovenščine obiskujejo dodatne ure, na način, da pač če še nič ne znajo, da imajo bolj intenziven 

pouk in s o prisotni v razredih zgolj v pri predmetih, ki ne terjajo intenzivnega znanja slovenščine, kot so recimo 

športna vzgoja, likovni pouk, glasba in podobno. Medtem ko se pač, da reče število ur slovenščine zmanjšuje 

glede na potrebe, vsekakor ocenjujemo, da je tak nivojski način primeren za otroke, niti ne prenaporen, kot 

rečeno, bi potekal v dopoldanskem času, enako bi ga izvajali pač učitelji, ki so še zdaj dodatne ure slovenščine 

izvajali, zajamemo pa, da rečem, tisti manko oziroma praznino, ki je trenutno v veljavnem načinu. Torej, da dobijo 

otroci dodatne ure slovenščine, v prvem letu vpisa, kar pomeni, da če se nekdo konec šolskega leta vpiše, pač 

do teh ur v naslednjem šolskem letu ni več upravičen, čez poletje se pa večina žal ne nauči v zadostni količini, da 

tako rečem. Razlika je tudi v tem, da smo, kar se tiče vrtca, predlagali, da predšolska skupina, torej pet in šest let 

stari otroci tudi v dopoldanskem času kakšno uro namenijo bolj intenzivnemu učenju, seveda preko igre, zato da 

bi bil vstop v šolo lažji oziroma v gradivu je predlagano tudi, da bi v primeru, da se otrok tekom poletja preseli v 

Slovenijo, torej, da slovensko ne zna nič, da se takemu otroku odloži šolanje za eno leto, da se ima možnost 

slovensko naučiti in na ta način potem tudi lažje slediti pouki. Opredeljeno v gradivu je sicer tudi naš predlog, da 

bi vendarle omejili, koliko je lahko pač število otrok, ki nič ne znajo slovensko v posameznih oddelkih, ker 

trenutno glede na posamezne razrede, v katerih je tudi več kot tretjina priseljencev, ki ne govorijo slovensko, je 

pouk praktično nemogoč, tako da ocenjujemo, da tudi na tem oziroma, da je smiselno tudi to zadevo predlagati, 

seveda še enkrat poudarjam, kot na prejšnji seji, nisem zakonodajalec, nisem pripravljavec zakonov, zato bo to 

obravnavano na ustreznih skupinah, na ministrstvih in tako naprej, da bodo te rešitve presojane z vseh možnih 

vidikov in verjamem, da bodo rezultirali v spremembi zakonodaje, kot je to potrebno, tako da temu, kar sem 

zdajle povedala, sledijo tudi nekoliko spremenjeni sklepi mestnega sveta, ki vam jih predlagamo v sprejem, 

nekoliko tudi, da rečemo, omiljena retorika, glede na opozorila zadnje seje, tako da ocenjujem, da glede tudi na 

na najin obisk s županom na ministrstvu dvakrat, ko so nam, da rečem, podali žogico nazaj, da pripravimo tudi 

svoje predloge, če menimo, da obstoječi niso ustrezni, da s tem tudi sledimo dogovoru z ministrstvom za 

izobraževanje, tako da predlagam, da te sklepe sprejmete. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tanja. Odpiram razpravo. Andreja.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 
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Andreja Kert, samostojna svetnica. Žal ugotavljam, da nismo naredili bistvenega koraka naprej od zadnje seje, 

ko smo prvič obravnavali to gradivo in ko se je prej kolegica veselila za to, kako bomo namakali, se jaz tukaj, sem 

žalostna, ker ugotavljam, da pravzaprav nismo sposobni oceniti, kaj je pristojnost mestnega sveta in kaj ni. In 

tukaj bi želela jasen odgovor o tem, kdo je bil pripravljavec, katere osebe, ki so strokovno usposobljene, so 

sodelovale pri pripravi tega gradiva, ker tukaj mislim, da tukaj so pomembni ljudje, ki imajo izkušnje, ki imajo 

nanje s področja andragogike, pedagogike, psihologije in verjetno še kakšne druge stroke, v gradivu tega ni 

navedenega, niti z eno besedo ni opredeljeno, od kod imamo te predloge. Svetniki nismo strokovnjaki na teh 

področjih, se opravičujem tisti, ki ste. Jaz definitivno nisem in ne morem odločati o takih zadevah. Strinjam se, 

da težave obstajajo, vendar, da tako eksplicitno nalagamo vladi, da mora te naše predloge upoštevati. Mislim, 

da smo zelo zelo samozavestni, mogoče še malo preveč, da se spuščamo na zelo spolzko in zelo težko področje, 

ker moje mišljenje je, da se ne more stvari popravljati na otrocih, treba je pogledati, kje je tista osnovna težava. 

Osnovna težava je verjetno v tem, ko spustimo do ljudi iz drugih držav k nam, da jim ne povemo, da od njih ne 

pričakujemo jasno, da pričakujemo, da se naučijo slovenščino. Otroci, verjemite, da se bodo vsi naučili slovensko, 

sigurno se bodo. Jaz imam izkušnje v tem, ker moji otroci živijo v tujini in moj vnuk pri petih letih zna 

luksemburško, zna angleško, zna francosko, zna tudi že deloma nemško, slovenščino pa zelo lepo obvlada. Tam 

ne delajo takšnih razlik, ne postavljajo jih v neke posebne ne vem, pripravljalnice ali kako smo rekli, ampak ti 

otroci so enostavno tam in se morajo naučiti in se naučijo. Vem, da je težava pri nas, vendar, še enkrat apeliram, 

prosim povejte mi, kateri strokovnjaki so sodelovali pri tem, da imamo tako eksplicitne predloge, ki naj bi reševali 

zadevo in to na najbolj ranljivih, to so otroci. To bo pustilo posledice tako našim otrokom, slovenskim, kot tudi 

tistim, ki so priseljenci. S tem dela neka razlika, ki ne vem, ali bo imela pozitivne učinke, ali ne bo imela, nisem 

strokovnjak, kot sem že rekla, da pa bojim, da s takim vehementnim pristopom, pač ne moremo ne moremo iti 

v predlog, da se ene stvari spreminjajo, vsekakor pa vedno je dobrodošlo kakršnokoli, bom rekla, nakazilo, 

poskušajte preučite in tako naprej, vendar storite nekaj na ravni tam, kjer ste usposobljeni za takšne postopke 

za takšne nove, bom rekla, rešitve, jaz kot svetnica žal tega ne morem podpreti v taki obliki kot je zapisano, ker 

saj pravim, mislim, da si prevzemamo res preveč pravic, da odločamo o tem, kaj je prav in kaj ne, na tako 

občutljivem področju. Se pa strinjam, da imamo težavo tukaj in jo je treba tudi prav nasloviti. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Lea je naslednja, lahko pa še Tanja vmes govori.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Bom samo poskušala odgovoriti, ker tudi vsekakor jaz nisem strokovnjak za vsa področja, ki jih pokrivam, nikakor 

ne. Tudi to ni predlog, ki bo, s temi besedami, kot smo jih mi predlagali, da rečem, pretopljen v zakon, tudi 

zagotovo ne, ker verjamem, da bo obravnavan medresorsko še, da se bo potem zadeva izpilila do te mere, da 

bo pa dosežena neka sprememba. Ker to, da vsi ugotavljamo, da trenutno ni ustrezno, ugotavljamo, mislim, da 

so naši ravnatelji to pisali na ministrstvo že ene desetkrat vsaj pa na to opozarjajo že dobri dve leti pa se ni 

zgodilo nič, pomeni, da bomo še mi križem rok sedeli, in še mi nič ukrenili, da se pač naslednjih nekaj let ne bo 

zgodilo nič. To je zgolj apel in zgolj en predlog, na kakšen možen način se zadeva lahko prilagodi. Pri tem so 

sodelovali vsi ravnatelji kranjskih osnovnih in okoliških šol, to se pravi stroka je bila upoštevana, govorila sem s 

socialnimi delavkami, psihologinjami po šolah, skratka, kar nekaj sogovornike, ki ocenjujem, da imajo 

kredibilnost, med temi ena ravnateljica, ki je sodelovala tudi pri sestavi priročnika za tujce, tako da bi rekla, da 

popolnoma nekredibilne osebe pri tem vendarle niso sodelovale in je upoštevano, da rečem, njihovo mnenje v 

celoti, tako da bi jaz rekla, da predlog vendarle ni diskriminatoren, predvsem do te mere, ker je potem 

diskriminatoren tudi pouk, ki je trenutno v zelo veliki meri moten slovenskim otrokom, ker nimajo pravice do 

normalnega šolanja, ker pač trenutno poteka pouka marsikdaj tako, da se zgolj blaži konflikte, snov se pa ne 

more jemati naprej, oboji so trenutno prikrajšani in vsekakor sem mnenja, da če ne bo bomo dali otrokom 

možnosti, da se slovenščino naučijo, je tudi njim odvzeta pravica do izobraževanja. To se pravi, oni potrebujejo 

dodatne ure slovenščine, ampak če jim niso omogočene, starši se za samoplačniške ali pa za dodatno učenje pač 

ne odločajo, tudi če je na Ljudski univerzi ta možnost ponujena.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Si dobila odgovor. Replika, Andreja.  

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Andreja Kert. Jaz bi rada samo, da ne bo prihajalo, pardon, bi rada samo povedala, zakaj sem opozorila na to, v 

sklepu je namreč napisano: mestni svet občine Kranj predlaga vladi, da v najkrajšem možnem času pripravi v 

prejšnji točki predlagane spremembe. Se razumemo? Da jih mora te spremembe dati, me razumete. Stvari je v 

tem, da mi si uzurpiramo nekaj, eno področje, ki je res težko in si kot svetniki, ki nimamo pojma o tem, 

uzurpiramo pravico, da nalagamo nekomu, vseeno, ali je to vlada ali kdorkoli, da mora te spremembe, ki jih mi 

predlagamo dati v zakonodajo, ne.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Predlog dajemo… 

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Ja, vendar da točno te spremembe, zakaj ne bi, da so to dali, da se obravnava, da naj upošteva tudi naše predloge, 

nekaj v tem smislu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Pri tistih 24 točkah, ki smo dali za tujce, smo isto napisali…, a ne, pa so sprejeli ali pa ne. Zdaj na sintakso 

gledamo… 

 

ANDREJA KERT (mestna svetnica) 

Ne gre za sintakso, gre za to, da jaz smatram, da na ta način posegamo na eno res občutljivo področje, za katerega 

nismo usposobljeni, lahko pa podpremo, da se te zadeve dejansko nekaj zgodi, da se vlado pozove, da stori nekaj 

na tem področju, da se podpre prizadevanja šolnikov in vseh teh stvari na tem področju, se je kaj zgodilo, saj 

razumemo, o čem govorimo, o razliki in hkrati predlagamo tudi neke rešitve, katere so bile oblikovane znotraj 

tega, v tem smislu. To je to.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc. Imela bi čisto eno drobno repliko, upam, Andreja, da mi ne zameriš, da svetniki nismo sposobni 

sprejemati takih odločitev. Jaz pa verjamem, da so nas ljudje izvolili zato, ker smo sposobni sprejemati take 

odločitve, ki so dobre za ljudi. To pomeni to, kar je dobro za Kranj, o tem smo se mi sposobni odločati, drugače 

nas ne bi izvolili in nam ljudje zaupajo, da se bomo odločili. Kar se tiče pristojnosti, demokracija. Kaj je 

demokracija? Demokracija je upoštevanje, da  občina upošteva tudi krajevne skupnosti in v tem mandatu nek 

korak naredili tudi na tem področju, da se je dala večja veljava krajevnim skupnosti in demokracija v parlamentu 

je tudi, da parlament upošteva potrebe občin, da posluša, kaj imajo povedati ljudje iz občin, slučajno sem v 

stranki Nova Slovenija, kjer terenu zelo zaupajo, to pomeni v glavnem organu svetu Nove Slovenije, lahko vsi 

mestni svetniki pridemo do veljave, povemo, naša stališča in naše vodstvo ta stališča v parlamentu tudi 

zagovarja. To pomeni, da če jaz tukaj nekaj povem, da smo se v Kranju dogovorili in nekaj podpiram, to nekaj 

velja v naši stranki, to pomeni enako verjamem, da moramo mi tudi kot mestni svetniki verjeti, da bo parlament 

poslušal nas, ker tukaj smo pa zbrani iz vseh strank, iz vseh list in če vsi razmišljamo o neki temi, da je problem, 

pa samo govorimo, da je problem, bo problem ostal, če tega problema ne začnemo reševati, se ne bo zgodilo 

nič. Lahko rečem, da sem bila na tri različne načine vključena v ta problem, v medgeneracijskem centru Kranj 

dve leti, v osnovni šoli dve leti in zdaj sem eno leto v srednji šoli, kjer je pa problem tudi velik, ampak se ga tukaj 
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nismo dotikali, ker je prevelik, da bi se ga dotikali. To pomeni, da problem je velik in začnimo ga reševati. 

Rešujemo ga lahko tako, da damo pobude, ki jih pošljemo naprej na vlado. Vlada ima zadosti strokovnjakov, ki 

bodo te pobude preučili, ali so dobre ali niso dobre, ali imajo mogoče oni še boljše rešitve, če pa ne predlagamo 

nič, se pa ne bo zgodilo nič. In če naša mestna občina nekaj sprejme, druge mestne občine že čakajo, da bodo 

iste sklepe lahko dobili na mizo, da jih bodo tudi oni potrdili, to pomeni, čakajo, da bomo mi zopet prvi, glavni v 

tej zadevi, ki bomo naredili prvi korak in jaz upam, da imamo toliko poguma, da imamo toliko sposobnosti, da 

lahko to naredimo. Jaz ga imam.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena, najprej razprava.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Jaz sicer, Andreja, tebe do neke mere razumem, ampak mislim, da so ti strahovi 

malo nepotrebni, neupravičeni v smislu, da posegamo v neko pristojnost, pravzaprav bi rad rekel to, da nazadnje 

sem bil jaz tudi en tistih skeptikov pri tej točki in tudi bil malo kriv, da je šlo z dnevnega reda dol, pa če bi še 

enkrat se vrnili nazaj pa če bi bilo malo bolj komunicirano, pa malo manj neposrečena debata nekaterih v 

razpravi, bi podprl že zadnjič. Zdaj pa bom podprl. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se vmes pozanimal, bil sem na 

Ljudski univerzi pa še kje in mislim, da problem imamo, je res. Tema je občutljiva, je res in to nam samo govori, 

da je treba odreagirati in ne posegamo v nobeno pristojnost pač nekaj predlagam. Jaz bi celo več, kot državni 

svetnik celo upal dati zakonodajno iniciativo, ampak nimam pripravljenega in tudi ne čutim se sposobnega, ne 

znam zakonsko rešitev dati, kateri člen, kateri zakon, kako. Zato mislim, da je ta pot najbolj prava, saj bo šlo tako 

kot je Tanja rekla, v proceduro, medresorsko usklajevanje, v branje, prvo in drugo tretje in tako naprej in se bo 

na koncu že oblikovalo tisto, kar bo pilo vodo in bo državni zbor na koncu presodi, da je ok. Tako da podpiram 

to in mislim, da je prav, da odreagiramo, ker vam bom povedal eno svojo osebno izkušnjo od zadnjič, so bile tudi 

neke objave po Facebooku, mene je veliko ljudi klicalo in potem sem se zamislil, pa sem rekel, kaj ste pa naredili, 

sem bil tiho, sem rekel, res nismo nič naredili, sicer je bila tisto slaba volja, ker ni bilo pravilno skomunicirano, 

niso razumeli nekih objav, kot jaz prejšnji nisem mogoče najbolj razumel tega gradiva, zdaj sem se pa o njem 

pozanimal, mislim, da ga razumem in ga bom podprl, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Igor, Ana.  

 

ANA ČERNE (mestna svetnica) 

Ana Černe, lep pozdrav. Jaz sem na kolegiju predlagala, da bi to točko odmaknili iz dnevnega reda, da bi si dali 

malo časa, vključili še kakšna druga mnenja, se pozanimali še malo drugje pa o tem glasovali mogoče še predvsem 

po volitvah, to je bil moj argument pa tudi za to, da si damo malo več časa, da vključimo še kakšno drugo mnenje. 

Ta predlog ni šel skoz, tako da tudi jaz sem se v tem času pozanimala pri marsikateremu strokovnjaku, ki se 

ukvarja s tem področjem, podala sem tudi konkretne predloge, za kar se res zahvaljujem mestni upravi, ker so 

jih upoštevali, jaz verjamem, da mestna uprava tukaj ima dobre namene in da pač vsi želimo problematiko 

naslavljati. Zdaj, kar se mi konkretno v tem predlogu še vedno zdi problematično, bi mogoče, mislim pa tudi s 

tem namenom ne bom podprla tega predloga, je to, da se z medkulturno posvetovalnico, kar je veliko boljši izraz 

kot prvotno, nekako mislim, da ne bomo dosegli tega namena in sicer mi želimo otroke naučiti slovenskega 

jezika, kar razumem, da je problem, hkrati pa jih želimo učiti kulture pa obnašanja na avtobusu, kako se obnaša 

pri zdravniku, itd. sicer prvotno se teh vrednot in tega obnašanja naučimo v družini in v družbi, ampak predvsem 

tudi v izobraževalnem sistemu. Zdaj, dati otroka v neko delavnico, pač za tri ure, kjer se bodo že tako učili težkega, 

težke slovenščine, kar bomo vzeli sigurno dolgo časa in jih hkrati z neko kulturo učiti, kar sicer verjamem, da je 

dobronamerno, ampak mislim, da delavnica res ne bo dosegla tega namena, zdaj če res želimo pomagati, dajmo 

si vzeti čas, vključimo še kakšna mnenja, podajmo konkretne predloge, ker pač sigurno to mnenje mestnega 
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sveta Kranj, in mi bomo mogli stati za tem in tudi to zagovarjati in jaz ne bi tako lahkotno tega jemala, tako da 

pač ja, če to bo šlo vse na glasovanje, kar verjamem, da bo šlo, jaz tega predloga pač ne bom podprla. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala. Branko?  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Torej tema, ki je pred nami, je zagotovo izjemno pomembna, prva stvar vsakega naroda je ohranjanje lastnega 

jezika, lastne identitete in tudi lastne kulture. Za kakršnekoli integracijo, če sploh, uporabljamo ta izraz, je prvi 

in temeljni pogoj torej, da se vzpostavi vsaj minimalno znanje slovenskega jezika, in to že od prve stopnje naprej. 

Če hočemo videti primer, kako se to dobro rešuje, je to zgled sosednja Avstrija. Tam že za vstop v javnem vrtce, 

potrebuješ neko minimalno znanje, dodatne ure imaš zagotovljene samo v prvem letniku osnovne šole, potem 

pa se pričakuje od tebe popolno znanje domačega jezika in podobno ureditev imajo še ostale velike evropske 

države. Ne boste verjeli, da vse tole kar danes govorimo, je bilo v tem letu oziroma v prejšnjem letu predlagano 

že kot amandmaji v slovenskem parlamentu, z naše strani, s strani mene osebno, s strani Hojsa, v nekaterih 

primerih s strani vlade Republike Slovenije. Vse te zadeve so bile praktično zavrnjene, ob strašnem kričanju, da 

gre za nacizem, fašizem in še podobne idiotizme, ki smo jih lahko poslušali v parlamentu. Zato je treba reči, da 

če se da tak predlog, da se za njim vsaj pošteno stoji in naj se seveda potem vpliva na stranke na državni ravni, 

da naj ravnajo odgovorno. Se pravi, tisto, ko gre za skupno, ko gre za  vprašanje varnosti, ko gre za vprašanja 

nacionalne identitete, bi moralo biti na čim večji stopnji soglasja. V prvem primeru, ko gre za obrambo in znanje 

slovenskega jezika, se je samo to omogoča, da ne prihaja do konfliktov, o čemer ste tudi sami zdajle veliko 

govorili. Še enkrat povem, vsi ti predlogi so bili v zadnjem ali predzadnjem letu že predmet obravnave. Večina 

jih je bila zavrnjena že na delovnih telesih, ampak kakšni so bili ob tem izrazi, taki, kot jih Putin uporablja, ko pač 

izvaja genocid nad Ukrajinci. Od nacizma, fašizma in vseh mogočih oblik nasilja, pa šovinizma pa ksenofobije pa 

še ne vem kaj vse smo poslušali, nabijanje in ne bi verjel, če vam naštejem vse stranke, ki so to počele. Za to lepo 

prosim, da kadar dajemo take predloge, sam osebno jih podpiram, ker mislim, da je to edini način, da pridemo, 

da znižamo možnost konflikta, da pridemo do integrirane družbe, da pridemo do tega, da se bomo pač ohranili 

tudi kto narod, da je vsekakor treba biti pošten in tako kot naredimo na občinskem nivoju, enako zahteva tudi 

na državni ravni, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Potem gremo kar na glasovanje. Torej, glasujemo o 11 točki, predlog za spremembo 

zakonodaje na področju izobraževanja. Imamo tri sklepe, ki jih dajem vse na glasovanje. Najprej vašo prisotnost, 

prosim. Gremo kar vse skupaj, vse tri. 27 prisotnih. Kdo je za te sklepe? 20 za, kdo je proti? 2 proti. Hvala lepa, 

ugotavljam, da so sklepi sprejeti. Vzdržanega ni. Gremo naprej. 12. podružnična šola Primskovo, pobudnica 

svetnica Lea Bidovec. Prosim. Tanja, hvala lepa za pripravo gradiva.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Lea Bidovec, samostojna svetnica. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Moja pobuda za točko je z 

naslova funkcije predsednice sveta zavoda osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center, menim, da je moja 

dolžnost, da se seznanite  s trenutno situacijo naše podružnične šole, saj nas skrbi, da se je na njo pozabilo. 

Celotno situacijo bi vam bolj podrobno predstavila gospa Andreja Drobne, ki tudi pač bolj doživlja celotno 

situacijo, bi pa še povedala, da je prisoten vršilec dolžnosti Klemen Markelj, če bi na koncu imel kdo kakršnokoli 

vprašanje. Hvala.  

 

ANDREJA DOBRE (učiteljica OŠ Janeza Puharja Kranj Center) 

Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je rekla predhodnica, meni je imena Andreja Dobre, malo imam zdajle tremo, 

ampak upam, da jo bom premagala. Sem učiteljica na Osnovni šoli Janeza Puharja Center in seveda zaposlena 

na podružnični šoli Primskovo, hkrati sem tudi članica sveta zavoda. Vesela sem, da smo v bistvu, da ste se odzvali 
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temu, da nas povabite, da lahko predstavim, kakšne težave, potrebe imamo na naši podružnični šoli, ki sicer na 

prvi pogled izgleda čisto v redu, saj smo zanjo vsa ta leta skrbno skrbeli zanjo, tudi je bila redno vzdrževana, 

vendar je potrebna temeljite prenove, ker je infrastrukturno podhranjena in je za, podružnična šola je stara 

skoraj 50 let, kmalu bo imela, ima približno 170 otrok, dva oddelka vrtca in spada med kar velike podružnične 

šole. Kaj učitelji vidimo, da je težava? No Hkrati pa vem in me veseli, da se pripravlja energetska sanacija šole, 

prav tako požarna varnost, vendar sem vseeno vesela, da sem lahko prišla sem pa bom povedala tisto, kar 

verjetno že veste, tako da cenimo to, da se to pripravlja in jaz upam, da bo čim prej. Če povem, fasada pa streha 

sta v prvotnem stanju in sta energetsko zelo potratni, nismo priključeni na kanalizacijo, vhodna vrata so 

povešena, in tako lahko vsak brez težav kljub alarmu pride notri, potrebovali bi večja, širša, vhodna vrata s tem 

antipanic odpiralnim sistemom.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Vas lahko samo zmotim, to gradivo so vsi svetniki pa svetnice dobili. Jaz bi vas res prosil kratko, ker če bomo 

takole nadaljevali, potem bo vsaka šola pa vsaka podružnična šola tukaj predstavila svoje probleme. Zavedamo 

se, da je tega veliko, zato bi vas res prosil, da tole skrajšate, smo pa dobili in so vsi prebrali.  

 

ANDREJA DOBRE (učiteljica OŠ Janeza Puharja Kranj Center) 

Nimamo v redu prezračevanja, težave so s prostorsko umestitvijo garderobe, lahko zraven spremni tekst berete, 

kar naprej, razredi so dotrajani, okna se ne dajo odpirati, prav tako so vrata stara, kljuke so poškodovane, žaluzije 

neuporabne, talne obloge so krive, mize se nam majejo, kabinet za individualno pomoč je neustrezen, ne 

zagotavlja nemotene pomoči, svetila so ponekod zamenjana, vendar v večini razredov še ne. Tako da tukaj so 

slike, težava je tudi tale voda, ker nimamo tople vode, premajhne pa preplitve umivalnike, ker mi se tudi 

malicamo, umivamo zobe, razkužujemo roke int ako naprej. Jaz sicer vem, da nekaj bo mogla tudi šola s svojimi 

sredstvi vložiti v prenovo, vendar računamo tudi na izdatno pomoč občine. Potem je tukaj požarna varnost, ker 

imamo samo en izhod, pa varen dostop otrokom do šole, do vhodnih vrat, ker je težava parkiranje staršev, ker 

puščajo kar na pločniku, tukaj je na cesti, ampak zapre vhod v šolo in otroci niso varni, ni jim omogočen varen 

vhod v šolo. Sploh pa je bilo to izrazito med covidom, ko smo mogli imeti mehurčke, in tudi parkrat je skoraj do 

nesreče prišlo. Šolsko igrišče imamo pa super, ker so starši lepo sodelovali zraven, s prostovoljnim delom, z 

donatorskimi sredstvi, žal pa pride tudi do vandalizma in so nam tudi polomili kakšno stvar. No, velik problem je 

telovadnica, ker to ni telovadnica, ampak večnamenski prostor, nimamo niti prostora, kamor bi shranjevali 

opremo, je pač zvočno neizoliran prostor in se sliši vse razrede, kaj se dogaja v telovadnici, po vrhu tega se gre 

mimo telovadnice v jedilnico in je tudi nevarno, ko ima razred telovadbo, drugi otroci pa gredo v jedilnico. Jaz 

vem, da to ne spada v energetsko sanacijo, mogoče se pa pri tem upošteva, da bo treba res nujno povečati 

telovadnico, da bo primerna, ker že tako je majhna, potem imamo pa še vse pripomočke notri, je res težko, že 

za 16 otrok izvajati telovadbo, kaj šele za 28. tako da naš predlog je, da se razširi, ker prihajajo v telovadnico tudi 

zunanji izvajalci, joga, srčni bolniki in tako. Zunanjost šole je kar lepa pa urejena, pač s sodelovanjem šole, 

donatorjev in seveda pridnih staršev. Imamo pa spredaj tlakovce, ki so popolnoma neustrezni, ker zaradi senčne 

lege je pač blato, večino leta je blato in tukaj so stojala za skiroje, ki jih je naredil en očka, nimamo niti kolesarnice 

oziroma nadstreška za kolesa, oziroma so umeščeni pod vrtec, kar je moteče, malo dlje predstaviti. Želimo pa si, 

kot nove smernice priporočajo, tudi pouka na prostem, lahko bi v obliki kozolčka, ker prostor imamo, da bi imeli 

mize in klopi, ker večina šol že tako dela, da imajo tudi učilnico na prostem in bi bilo v redu. Tako, mene veseli, 

da ste me poslušali, kljub temu, da se mi je na začetku glas tresel, ampak prvič sem v tako veliki dvorani in močno 

upam, da se bo čim prej začelo do energetske sanacije in požarne, tudi, vem, da tako ne gre takoj, ampak vsaj, 

da se začne in da vsaj in vemo, da je veliko naših predlogov, ampak si želimo tako sodobne, varne šole, in naša 

šola Primskovo, ki ni majhna podružnična šola, si sigurno zasluži to obnovo, da nas postavi v res sodobni čas. 

Hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala tudi vam.  
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ANDREJA DOBRE (učiteljica OŠ Janeza Puharja Kranj Center) 

Sem dobro skrajšala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Boš ti kaj povedal?  

 

KLEMEN MARKELJ (vršilec dolžnosti ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj Center) 

Lep pozdrav vsem skupaj, Klemen Markelj, vršilec dolžnosti na osnovni šoli Janeza Puharja Kranj Center. Res da 

nisem pri tabornikih, ampak kot učitelj sem tudi znal brez mikrofona povedati. Vse to, kar je gospa Andrejka 

Dobre, kot članica sveta zavoda predstavila, je res, je pa tudi res to, da se določene stvari že premikajo. Zelo sem 

hvaležen Mestni občini Kranj, da je pristopila k energijski sanaciji šole in pa k temu, da se bo šola protipožarno 

uredila. Hkrati smo se že v prejšnjem tednu pogovarjali, da se bodo naredil tudi izhod za vrtec pri tisti skupini, 

kjer se da, da se bo naredila terasa, tako da mislim, da v naslednjem letu, kot sem dobil eno neuradno 

informacijo, se zna to vse narediti, je pa res, da na Primskovem so bili zdaj, kot se je šola razdelila pa na novo 

smo nastali, kar malo razočarani, zato so prišli sem. 50 let se ni kaj preveč notri vlagalo. Če se je, so bile pa tiste 

nujne investicije, in tukaj je res potrata energijska bila velika, samo to bi izpostavil. Račun za plin je bila iz 

novembra za december za 100odstotkov višji, nekaj so šle cene gor, nekaj pa dejansko je to, da je šola energetsko 

potratna, da okna ne tesnijo kot je potrebno, ampak jaz mislim, da se bo z obnovo to nekako uredilo, hkrati se 

pa tudi zavedam tega, da šola ima tudi mansardo, ki se jo lahko izkoristi za kakšno svetlo knjižnico, če bo statika 

to omogočila, in tudi so že ideje, da bi se tudi na to šolo dala sončna elektrarna, na tak način kot imamo 

elektrarno tudi na tej novi šoli Janeza Puharja pri Prešernovem gaju. Zdaj če imate kakšno vprašanje, sem vam 

na voljo, da vam odgovorim. Drugače pa ne bi vašega časa tratil, ker sem zdajle sva čakal, sem slišal, da ste že 

zelo dolgi.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Še Tanja bo, potem pa razprava.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala lepa. Še enkrat Tanja Hrovat. Mi je žal, da boste mogli še eno prezentacijo pogledati, ker nisem vedela, da 

bo s strani pripravljavcev tudi, torej jaz sem tudi na kratko predstavila pregled, kje smo s to šolo, dejstvo je, da 

ni v rožnatem stanju, tako kot žal še kakšen od 19 objektov osnovnih šol pa podružnic, ki jih v Kranju imamo, 

tako da nas teh izzivov še kar nekaj čaka, tudi drugje, mogoče če gremo kar na naslednji slajd, jaz sem na kratko 

predstavila, koliko je bilo v ta objekt vloženih sredstev, zato da ne bi delovali, da dejansko je čisto prezrta šola 

oziroma podružnica, ker ni bila, namreč v zadnjih 11 letih je bilo vseeno nekaj več kot 400 tisoč evrov vloženih v 

ta objekt, tako da so obnovljene kuhinja in jedilnica ter prostori vrtca, tudi okna na vrtčevski strani so zamenjana, 

na šolski še ne, šola je bila že deležna investicije, kar se tiče prenove kotlovnice, termostatskih ventilov in pa 

svetil. Tako da v tem delu vendarle čisto popolnoma potratna ni. Tudi šola je, moram vseeno pohvaliti z 

investicijskim transferjem in lastnimi sredstvi tudi preko 81 tisoč evrov v manjša dela vložila tako da oziroma 

manjša dela izvedla, tako da vseeno smo skušali objekt vsaj tekoče nekako vzdrževati na enem ne bom rekla, 

zavidljivem, ampak vsaj optimalnem nivoju. Zdaj kar se tiče fasade pa strehe, ki je bila omenjena, to bomo v 

sklopu energetske sanacije obnovljeno. Trenutno se pripravlja nabor projektov za tretjo fazo energetske 

sanacije, upamo, da bo tudi ta šola izbrana, oziroma pridobljena evropska sredstva in zasebna, tako da bo za kot 

za številne objekte v preteklosti tudi ta objekt energetsko saniran v celoti, to se pravi, fasadni ovoj, streho, 

izolacijo, okna oziroma kompletno stavbno pohištvo, okna in zunanja vrata, tako da  v kolikor bomo v prihodnjem 

letu uspešni, se obeta pač celotna sanacija. To da šola še ni priključena na kanalizacijo, drži. Je pa že v pripravi 

projekt priključitve na kanalizacijo, na Zadružni ulici, se pravi opustitev greznice in to bo izvedeno v naslednjem 

letu, to se pravi v letošnjem letu pridobitev projektne dokumentacije, v naslednjem letu izvedba. To, da so 

vhodna vrata pobešena, verjamemo, da so in upamo, da bomo tako kot sem v prvi točki pojasnila, v sklopu 
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energetske sanacije kompletno stavbno pohištvo zamenjali in ta problem rešili. Kar se tiče umestitve garderobe, 

takole omarice kot so tukaj, so še na kakšni šoli, izkoriščeni so, da rečem, vsi koti, ki ne ovirajo požarnih izhodov 

in so umeščeni tako, da se pač otroci dejansko tam lahko preobujejo, k sreči se tam ne zadržujejo dolgo, 

funkcionirajo oziroma svoj namen dosežejo, da otroci shranijo stvari, niso pa optimalni, ampak žal takih 

problemov po šolah imamo tudi drugje še nekaj. Kar se tiče vhoda v šolo, se strinjamo, da ni prilagojen za gibalno 

ovirane otroke, zato bomo glede na to, kar sem prej omenila, stavbno pohištvo  v celoti zamenjali v sklopu 

energetske sanacije in tudi ta vrata. Kar se tiče telovadnice, trenutno dejansko je tako kot je, urejeno z nihajnimi 

vrati, podobni kot je šel zdajle podžupan ven, seveda ne tesnijo in prepuščajo emisije hrupa, tako da se s tem 

strinjamo, vendar imamo že pripravljen projekt požarne varnosti. To se pravi, da bo objekt v celoti požarno varen, 

drugače pa bodo spremembe tudi, kar se tiče požarnih poti preko telovadnice, kjer bo izvedena zasteklitev in pa 

zamenjana dvoja nihalna vrata, ki trenutno prepuščajo emisije hrupa za normalna vrata, ki se v celoti zapirajo in 

tesnijo, tako da s tem ocenjujemo, da bo problem tudi ta rešen. Kar se tiče učilnice so v šolskem letu, da so okna 

stara, se strinjam, in so predmet energetske sanacije, to, da v učilnicah ni tople vode, žal drži, ampak žal hkrati 

tudi ni edina šola, ki je brez tople vode v učilnicah, ker ta zadeva ni povezana z ad hoc rešitvijo, da rečem samo 

z bojlerjem, ampak težimo k temu, da so sočasno v enkratni investiciji izvedene vse zadeve, to se pravi tudi 

inštalacije, da ne odpiramo dvakrat, bo ta zadeva urejena hkrati s tlaki, ki je potem predmet naslednje točke. To 

se pravi želja je, da se istočasno uredijo inštalacije tlaki in pa topla voda v učilnicah. Tako da kot sem rekla, takoj 

pri naslednji točki vemo, da so talne obloge ponekod neustrezne, po posameznih šolah se to dogaja, ampak 

načeloma preko sredstev, letnih sredstev investicijskega transferja posamezne take plošče, ki so problematične, 

zamenjajo, dokler ne pride do celovite sanacije. Zdaj to, da je, so potratne neonske luči, hvala bogu, smo jih kar 

nekaj uspeli zamenjati v letu 2017 že z LED sijalkami, tako da v celoti šola ni več tako potratna v tistem delu, kjer 

še niso, pa bodo v prihodnje tudi zamenjane. S tem, da kakšna šola v Kranju še nima nobene neonske lučke, tako 

da tudi tukaj nekako probamo enakomerno po vseh šolah to izvajati. Kar se tiče tabel, šolske table so v vseh ali 

večini šol zamenjane preko investicijskega transfera. Občina ni nikoli, da rečem, iz NRP vzdrževanje šol menjala 

tabel, tako da tudi tukaj bomo predlagali, da se sredstva, ki se vsakoletno namenjajo investicijskemu transferu v 

enem od prihodnjih let namenijo zamenjavi tabel. Pri naslednji točki, da požarna varnost ni ustrezna, smo sem 

omenila, da se že pripravlja vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ker je izvedba požarne varnosti povezana 

s predhodno pridobitvijo gradbenega dovoljenja, če bo to, da rečem časovno hitro izvedljivo, bo to požarna 

varnost že v letošnjem letu izvedena, za kar so sredstva predvidena. V kolikor pa gradbeno dovoljenje ne bo tako 

gladko, bo pa v prihodnjem letu požarna varnost zagotovo urejena. Kar se tiče varnega dostopa do šole, ta je 

urejen, je varen, povsod so pločniki. To, da parkirajo po pločnikih, pač zadeva kulturo vožnje žal staršev tudi kje 

drugje po šolah, težko je po šolah zagotoviti v jutranji konici, ko pridejo vsi naenkrat, vsem parkirišče, to mislim, 

da veste oziroma je misija nemogoče, zagotavljamo pa varen dostop, in tukaj apeliramo mogoče, da se pozove 

starše preko roditeljskih sestankov in tako naprej, da se ne poslužujejo ukrepov, ki zmanjšujejo varnost ostalim 

otrokom, ki prihajajo. Asfalt na igrišču je ponekod dotrajan oziroma ponekod posamezne razpoke so, zdaj dve 

nista tako kritični, ena je malo večja, za kar smo že dogovorjeni, da se pridobi ponudba, da se ta večja razpoka 

sanira preden bodo sredstva zagotovljena za trajno sanacijo celega igrišča. Kar se tiče tlakovci pred šolo, tukaj, 

bom rekla, to sodi nekako v upravljanje objekta po posameznih šolah se pojavljajo na severni strani, da rečem 

območja, kjer trava ne raste pa potem najdejo druge rešitve. Ta zadeva je tudi povezana z neko trajno sanacijo, 

asfaltiranjem, kakorkoli, z večjo investicijo, ki trenutno ni med prioritetami. Med prioritetami trenutno je še 

vedno varnost, higienski standard in podobno, tako da tole zaenkrat na seznamu ni. To, da otroci potrebujejo 

teraso, vrtčevski govorimo, iz igralnice, bo tudi urejeno preko požarne varnosti, je že načrtovan izhod iz igralnice 

za prvo starostno obdobje, tako da tudi v sklopu požarne varnosti bo ta zadeva rešena. Pouka na prostem si 

želijo vse šole. Ponekod smo to že s posameznimi sanacijami v bistvu ali pa sočasno, ko so dela že potekala, 

poskušali urediti, so tudi zelo dobro sprejete, tako da absolutno podpiramo. Trenutno sicer tole na prioritetni 

lestvici še ni. So pa posamezne šole prijavljale tovrstne projekte, tudi dodatne vire financiranja, tako da bi tudi 

tukaj morda lahko še kakšen zunanji vir našli poleg proračuna Mestne občine Kranj. Šola kolesarnico trenutno 

sicer ima, oziroma stojala za kolesa ima, da bom bolj natančna, tako da pa stojalo za skiroje, v sklopu postavitve 

tistih kolesarnic, ki smo jih po posameznih šolah že, so bile v CTN projektu, kjer je bilo predvideno notri urbano 
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območje oziroma je bilo omejeno krajevno, kje se to lahko postavlja, ampak je bilo tole že izven tega območja, 

zato ta šola v projekt ni bila vključena. Zdaj, kot sem omenila, če bomo uspešni na projektu za tretjo fazo 

energetske sanacije s tem objektom, bo veliko stvari napisanih, rešenih, prav tako bo nekaj stvari rešenih v 

sklopu požarne varnosti objekta, nekaj smo že naredili, moramo pa vedeti, da moramo poleg tega objekta še 18 

takih, ki terjajo vzdrževanje, recimo Janeza Puharja, ki je nova, da je tam malo nam prihranjeno, toliko še z moje 

strani.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Super, hvala lepa. Še kdo? Kakšno mnenje, prosim, Bojan?  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo. Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Hvala za predstavitev, s kjer se vidi, da je šola 

res potrebna obnove. Krivca iskati, kdo je kriv, zakaj ni obnovljeno, kako bi moglo biti, nima smisla, objekt star 

50 let je dotrajan.. vsak, kater se malo z gradbeništvom ukvarja, ve, da 50 let staro hišo doma privat si v veliki 

dilemi, ali jo obnavljati ali podreti, dostikrat pride podreti pa na novo izgraditi po modernih standardih cenejše 

in boljše. Tole, kar je zdajle Tanja govorila, se ne moremo strinjati in to za mene ni sanacija in to za mene ni 

obnova, za mene 50 let stare šole je obnova, da se šola temeljito zapre, sleče streha, sleče ves obod stavbe, vsa 

energetika, vsa elektrika, vse te gradi na novo in šola se preda v upravljanje kot nova šola, tole prijavljanje na ta 

projekt, oni projekt, šolo bomo flikali 20 let, nikoli pa ne bo obnovljena, to je pa praksa, ki se drugače dela tako 

za to, ker smo tam našli 20 procentov pri oknih, pa verjemite mi, da je to blef. Danes, če poiščeš ponudbo, tudi 

s tistih 20 procentov se da drugje vzeti, ampak se šola naredi od začetka do novega kot se za gre. Potem se šola 

odpre in se reče imamo novo šolo za nadaljnjih 50 let. V Kranju je bila politika žal, zdaj vidimo, da imamo svetniki 

drugačne prioritete pri proračunu, ki ga sprejemamo. Prej smo rajši parke delal, drevesa sadili, vse te zadeve 

potegnejo za sabo stroške, lepo je biti zeleno, ampak vseh teh 1000 novih dreves, vsak let pomeni, da toliko 

drevja dol pade, da je tok drevja treba pobrat, vsak park je treba novega vzdrževalca, vse to za sabo potegne ali 

pa bi rekli, to lahko malo počaka, pa gremo obnoviti šole, letošnje leto proračun imamo sprejeti, upam, da se 

bomo naučili za naprej in da se bomo res obnove lotili celovito. To pomeni od strehe navzdol, ne pa parkirišče je 

potrebno, ga bomo, ko bo denar, okna, če bodo sredstva, kopalnice so tudi potrebne, ko bodo sredstva, veste, 

telovadnica, saj smo že nekaj naredili pa nekaj bomo naredili, to ne bo nikoli narejeno. Bo narejeno, če bomo 

rekli, za eno šolsko leto otroke preselimo, pa dobro naredimo, potem pa odpremo pa rečemo, to je to. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Branko, prosim.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Eno samo preprosto vprašanje. Zdajle je bilo ogromno razpisov na državni ravni tudi za obnove šole, za izgradnje, 

dograditve, za vse, o čemer mi danes tukaj govorimo. Zakaj ta šola ni bila v to vključena? Na Gorenjskem je 

ogromno šol, ki se zdajle obnavljajo ali dograjujejo, najlepša bo verjetno na Jezerskem, najbolj je bodo veseli, v 

danem primeru, tukaj je bilo denarja še pa še na razpolago pa ne razumem, kako, da se to ni zgodilo. Ta problem 

bi bil lahko zagotovo v tem trenutku že rešen. Kdo ni opravil svojega dela?  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Če samo poskušam na tole odgovoriti, torej tudi Mestna občina Kranj je prijavila na razpis Osnovno šolo Franceta 

Prešerna, podružnično šolo Kokrica in dobila nekaj manj kot milijon evrov denarja iz tega razpisa. Pa še to lahko 

prijaviš samo ali šolo ali vrtec, tako da žal smo bili deležni sredstev za vrtec, šolo bomo pa mogli z lastnimi 

sredstvi, tak je bil razpis.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Irena, prosim.  
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IRENA DOLENC (občinska svetnica) 

Irena Dolenc. Vesela sem, da se je vsaj nekje lotevamo tega, kar je pač naša zakonska dolžnost, da poskrbimo za 

osnovne šole. To pomeni, imajo srečo, v tej podružnični šoli, da imajo dobro predsednico zavoda, da imajo 

vodstvo, ki je zaznalo te stvari, ki so naredili totalno popoln popis, kaj vse jim manjka, to pomeni, jaz sem pa zdaj 

rekla, imajo tudi nekaj dobrega, poleg dobrega vodstva, imajo tudi zelo prijetne učence. To pomeni, to je tudi 

ena stvar, ki je zelo veliko vredna. Jaz bi pa samo to povedala, tako kot se je ta šola zdaj sistematično lotila, mi 

smo se na Komisiji za finance enkrat pogovarjali, da bi morali narediti, glede na to, da nekateri pa nimajo toliko 

uspešnega vodstva, ki bi sploh se oglasili na Uradu za družbene dejavnosti in pravzaprav kar čakajo in stvari se 

starajo in starajo in da bi pravzaprav morali pač potem mestna občina na nek način do teh podatkov priti, katere 

šole so prioritetno, kaj je najbolj nujno in jaz verjamem, da glede na to, da je veliko šol, ki ima nujne potrebe, če 

bi eno šolo, bom rekla, zaprli pa vsa sredstva tja dali, bi bilo ogromno šol prizadetih in ne bi dobili čisto nič. Tako 

da jaz pravim, tudi mi, ki imamo individualne hiše, te hiše popravljamo, zato ker nimamo vedno denarja, da bi 

vse hiše kar spraznili, šli nekam drugam živeti pa temeljito obnovo naredili, je lepo, a ne, če se to da, ampak 

moramo biti realisti, realisti, da bomo šli postopoma, tako da jaz to podpiram ta pristop, ki ga je Tanja predstavila, 

da najprej poskušamo preko energetske sanacije nekaj točk obkljukati in potem iti naprej, obenem pa dajem 

pobudo, da se tudi pri ostalih šolah naredi tak popis, zato da se ne zgodi tako, da potem po 50 letih ena šola 

reče, mi smo zapostavljeni, mi smo spregledani. Samo toliko.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala še enkrat, Tanja Hrovat. Hvala za apel, Irena, vsekakor bi bilo to dobrodošlo in smiselno. Mi nekaj 

podobnega smo naredili oziroma obstaja za štiriletno obdobje oziroma vzdrževanje šol, ki nam ga pa potem že 

zelo hitro podre kakšna inšpekcijska odločba, pa gre, da rečem plan po zlu, požarni inšpektorji pa zdravstveni in 

tako naprej, hodijo po šolah in ugotovijo nepravilnosti. Težko je pa vse fronte naenkrat rešiti. Ponekod je 

higienski standard problem, ponekod varnost šol, zaradi odprtosti igrišča, ponekod je problem, da recimo pušča 

streha, nastaja nadaljnja škoda, ponekod pa ugotovijo, da hrana ni ustrezno skladiščena in moramo na vrat na 

nos iti skladišče hrane klimatizirati, tako da zadeve so zelo različne. In kljub temu, da smo mi ta nabor naredili, 

nekako mu nismo uspeli v celoti slediti. Po drugi strani je pa v pripravi demografska študija, do junija bo 

zaključena, ki nam bo pa predvsem glede na demografska gibanja oziroma bodoče pozidave, ki jih načrtujemo 

na območju Kranja, pokazalo, kje smo najbolj šibki, kjer imamo največje prostorske težave po šolah in to nekako 

poskušamo eno ob bok drugemu postaviti, je pa res, da tukaj moramo se strinjati, da z 250 tisoč evri za 19 

objektov sredstev za redne obnove in vzdrževanja onkraj zdaj tistih ločeno vodenih NRP, kot je recimo dozidava 

OŠ Staneta Žagarja, ki poteka, je pač premalo, se strinjam, se borimo za kakšen evro več v bodočem proračunu.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? V redu, potem dejansko Lea, sklep, da smo se seznanili.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Lea Bidovec, samostojna svetnica. Zahvaljujem ste, da ste sprejeli to pobudo, da sem jo lahko uvrstila na dnevni 

red. čeprav vas je bilo na začetku strah, da se bo odprla neka Pandorina skrinjica, se mi zdi, da se je kar razvila 

dobra debata, da mogoče res za teh ostalih 19 objektov naredili en popis pa skupno začeli reševati, kot je bilo v 

prejšnji točki rečeno, otroci imajo osnovno pravico do šolstva, fajn je pa, da jim tudi prostorsko pač omogočimo. 

Hvala. Irena, hvala za kompliment.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Poglejte, koliko se jaz spomnim teh razpisov, je res, da sicer je bil nek dogovor, naj bi bila po ena novogradnja v 

enem, v eni občini nova možna, ampak v takem primeru je pa to urgentna zadeva in teh virov je zelo veliko in jih 

je še vedno zelo veliko. Na pogajanjih je ta vlada iz pogajala 10 milijard evrov, si sploh ne predstavljate, koliko je 

to denarja. In ker so ti razpisi tukaj, vem, da nekateri še bodo. Lepo prosim, bodite pozorni in kandidirajte za ta 
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denar, ker sem prepričan, da se te stvari da urediti, bom pa…, samo da bo tale sedanja norišnica mimo, z veseljem 

tudi jaz pomagal. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, še kdo. V glavnem, da na boste rekli, da smo samo drevesa pa rožice sadili, se spomnite, naredili 

smo lani, smo odprli novo šolo, letos nov vrtec, tukaj imamo glasbeno šolo novo, Žagarca bo dobila telovadnico, 

učilnico, novo avlo, imamo nekaj energetskih sanacij, ki jih je že prejšnja uprava naredila in zdaj tudi v tej novi 

energetski sanaciji imamo kar nekaj šol. Toliko, trudimo se na vseh področjih, ne moremo pa samo eno stran 

gledati, razvoj Kranja mora biti enakomeren. Vemo pa, da se pripravlja kar nekaj novih stanovanj, to bo nov izziv 

za mestno občino Kranj, verjetno bomo v naslednjih petih letih dobili 1000 novih stanovanj, kar bo pa seveda 

pomenilo kar velik investicijski zalogaj za mestno upravo. V redu, hvala lepa vsem, lep večer vama želim. Mi pa 

nadaljujemo z našim dnevnim redom. Zdaj smo, predno dvignite roke, vprašanja, pobude in predlogi članov 

mestnega sveta, bi jaz povabil našo direktorico zdravstveno doma Kranj, doktorico Lili Gantar Žura, da nam 

predstavi problematiko, ki je bila včeraj predstavljena tudi na televiziji, že prihaja. Evo. Dobrodošla, Lili. Prosim, 

volitve se bližajo… Direktorica, če se usedeš in poslušaš… Prosim.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Ni zaradi volitev, jaz tega nisem hotela izpostavljati na Facebooku, kot ostali, ampak pač bi rada povedala svoje 

stališče. Zakaj sem izpostavila ta problem? V prvi vrsti zato, ker sem mama in ker zato, ker moja obravnava 

mojega otroka ni bila ustrezna. V drugi vrsti pa zato, ker sem kot predstavnica občanov dolžna kot vsi vi, opozoriti 

tudi na take probleme. Predstavila bom svoj problem pa tudi našo obravnavo. Moj sin je zbolel januarja, slabo 

se je počutil, želela sem, da ga pregleda zdravnik. Naša zdravnica je delala v dopoldanskem času, klicala sem 

štiridesetkrat. Telefon je neprestano bil zaseden, prišlo je do tega, da je v popoldanskem času delala že druga 

zdravnica, njihovo sestro sem pa dobila takoj. Ta me je napotila v zabojnik, v to ambulanto, ki je zunaj. Nihče mi 

ni povedal, da lahko zraven zabojnika tudi parkiram. Prišla sva pet minut prej, da ne bi preveč čakala, ura je bila 

večerna, zunaj pa minus. Sin je imel vročino 38 stopinj. Res je, pred zabojnikom je postavljen grelnik, ki pa je bil 

ugasnjen. S sinom sva bila na vrsti šele pol ure kasneje, dežurna zdravnica pa ga je napotila domov, saj naj bi 

imel samo vročino ni ni pozitiven na covid. Sam pregled je trajal osem minut, s tem da je bil najpomembnejši 

test. Zame je bilo to slabo, slaba obravnava. V istem tednu sem ponovno klicala tja, ker pa je bila to nedelja, je 

bila to dežurna številka in so me prav tako poslali v ambulanto v zabojnik. Naročili so me na pregled, ki pa je bil 

zvečer ob šestih. Enako se je zgodilo tudi tokrat, grelnik je bil ugasnjen, ure se žal niso mogli držati. Čakala sva 

15 minut in ponovno mi ni nihče omenil, da lahko parkiram zraven zabojnikov. Ker je še vedno imel vročino, sem 

otroka nosila, čakala pa sva na mrazu. Sin je dehidriral in poslana sva bila v bolnišnico Jesenice. Menim, da če bi 

bila prva obravnava bolj podrobna, verjetno do obiska bolnišnice ne bi prišlo. Skratka, takih zgodb je ogromno 

in vse so se zgodile v tem zabojniku. Večina staršev ima zelo podobne primere in težave. Čakanje na mrazu, 

prekratke obravnave, brez konkretnih odgovorov. Ko sem pobudo poslala na mestno občino Kranj, sem seveda 

dobila pričakovan zelo aroganten odgovor, češ, da bomo svetniki morali prevzeti odgovornost, če bo prišlo do 

dodatnih komplikacij pri že bolnem otroku. Vsi vemo, da so bile tudi prej epidemije drugih bolezni in to ni bil 

zadosten razlog. S to temo ne želim nikogar kritizirati, ne želim nikogar obsojati. Želim si le, da so otroci 

obravnavani tako kot smo odrasli in želim si, da smo slišani. Dodala bi še to, starši, še posebej mame, smo 

dokazale, da znamo skupaj stopiti in da se ne bomo pustile kar odsloviti, kot ste to poskusili z vašimi odgovorili. 

Še posebej bi rada pohvalila štiri mame, ki si želijo biti anonimne, ki so pripravile vse dopise. Žalosti me pa to, da 

ste med sejo že objavili, da se bodo zabojniki umaknili, druga stvari me pa žalosti, da je eden izmed svetnikov te 

iste dopise, ki so jih starši sami sestavili, objavil, kot da jih je sestavil sam. za konec pa direktorico prosim za 

zagotovilo, da se to ne ponavlja in da se najde rešitev v morebitni ponovni epidemiji, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Sandra. Lili, prosim.  
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LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Ja, lep pozdrav vsem. Bom dala masko dol. Tako da, se mogoče opravičujem ali pa mogoče ne vem, tukaj je več 

vidikov, glede na bolnega otroka, dežurna ambulanta je, bom rekla, zelo nepredvidljiva. Predvidevam, da se je 

to zgodilo takrat, ko je bilo ogromno urgenc. Tega ne moremo predvideti in tudi ko naročamo paciente, tega ne 

moremo predvideti. Trudimo se in poskušamo narediti vse najboljše za paciente. Zato se tudi ne damo in ne 

bomo popustili in ne bomo šli v ambulanto, zaradi tega, ker ravno danes smo imeli ponovni sestanek s pediatri 

in z vsemi in epidemiološka situacija je še slaba in si ne predstavljam, da bi vaš otrok čakal v ambulanti, kjer bi 

nalezel dodatno bolezen, kar pa bi verjetno posegov še v večje komplikacije. Imamo že take primere in tega ne 

želimo. Jaz sem v prvi vrsti ne direktorica zdravstvenega doma Kranj, ampak zdravnica, in tega ne želim in 

epidemija nas še čaka, kot veste, je Kitajska popolnoma zaprta, nas čaka novi val verjetno, ne morem predvideti, 

ker se tega ne da predvideti in tako je to. Mogoče bi dala čisto prvo sliko. Mi smo se zelo potrudili, naredili te 

zabojnike, teh zabojnikov ne bomo umaknili, ker ne vemo, kaj nas čaka, ne vemo, kaj še bo in v dani situaciji, če 

niso bili vklopljeni grelniki, to pač navodila so imeli, grelniki bi morali biti vklopljeni, ampak žal je tukaj človeški 

faktor, kot veste, ljudi ni, medicinskih sester ni in ne vem, kaj lahko naredimo, lahko jih odpustimo, ampak s tem 

imamo samo dodatni problem. Tako da kar dajmo naprej. Takole izgleda čakalnica, mi smo se potrudili, jaz 

mislim, da ko sem gledala po Sloveniji, nismo tako slabi. Tako da kar naprej. Se pravi, rešitev, kot vemo vsi, to ni 

rešitev za dolgoročno, rešitev je začasno, iščemo vse druge možnosti zdravstveni dom Kranj je na področju dveh 

prometnih cest oziroma treh prometnih cest, kjer je gradnja omejena in v roku, v pasu 15 metrov ne moremo 

ničesar graditi, ničesar dograjevati, ničesar delati izven vsega. Se pravi, vse je odvisno od OPPN, pa še to so meje 

na državnih cestah, tako da kot sem jaz gledala, ne. Tisto, kar smo pa lahko, kar smo v epidemiji dosegli, glede 

zabojnikov imamo tudi veliko pohval, žal jih nisem spravljala, enega sem pa vseeno danes spravila. Vseeno imajo 

pediatrinje naše tudi nekaj veliko pohval. Kar naprej. Tole je poročilo o neodgovorjenih klicih. Če pogledate, žal 

nisem mogla to narediti, ampak približno 1000 klicev je na dan na ambulanto. Če si lahko predstavljate v osmih 

urah odgovoriti na tisoč klicev, ne vem, mogoče lahko nekdo, mi ne moremo, ker klici so ob delu, se pravi, ob 

tem, ko delamo, ko pregledujemo vašega otroka, moramo odgovoriti na 1000 klicev, povejte mi, kako? Kar 

naprej. Se pravi, to sem že povedala, epidemiologinja je popolnoma odsvetovala, da sprostimo to, je pa dala 

možnost, kar naprej, da mogoče bo to leta 25 leta, 25 aprila, se opravičujem. To je toliko o pediatrični ambulanti, 

moram reči, da imamo mi osem pediatrov, od tega je ena pediatrinja na porodniškem dopustu, vse naše 

pediatrinje jo morajo nadomeščati, ker si predstavljate, da je to kar veliko delo, pediatrov itak ni, tako da lahko 

zapletemo ali pa karkoli, od tega je v Ljubljani razpis za 10 pediatrov, v Kamniku tudi nekaj in tako naprej. Je pa 

mogoče pa, da nadaljujem, veliko pomanjkanje družinskih zdravnikov, ki pa je zelo pereč problem, na katerega 

že opozarjam jaz, če ste me slišali, ste me slišali, od leta 2008, od leta 2008 pišem dopise na Ministrstvo za 

zdravje, če si lahko v spodnji v tabeli na spodnji čisto v spodnjem delu pogledate, bo manjkalo leta 2024 400 

družinskih zdravnikov. Kar naprej. Se pravi, mestno občino Kranj sem obveščala o teh dopisih, 2017 smo se mi 

prvič uprli, zakaj je Gorenjska, bom rekla, Gorenjska mogoče tudi s tem zdravstveni dom Kranj, najbolj pa ne 

najbolj na udaru, ker nimamo takega pomanjkanja, kot se piše, ampak pred letom 2017 je zdravstvena 

zavarovalnica določala normativ in vse normativ na družinskega zdravnika na območno enoto. Ko je bil na 

območni enoti Gorenjske oziroma Kranja, smo imeli že takrat normativ nad slovenskim povprečjem, se pravi, če 

vam čisto plastično opišem, pacient, ki je bil registriran v Ljubljani pri osebnem zdravniku, je imel normativ, 

družinski zdravnik v Ljubljani je imel normativ 1700 pacientov, v Kranju pa 2000. in ko so vsi zdravniki dosegli 

normativ, se je ta dvignil za 10 procentov, se je stopnica vedno dvigala, in temu smo se mi 2017 uprli, čeprav nas 

ni nihče razumel. Že Marušič, to veste, kdaj je bil minister, ko sem mu razlagala, mi ni verjel. Nakar je pogledal, 

me je poklical, je rekel, res imaš prav in tudi ostali so gledali. In tukaj je srž problema zdravstvena zavarovalnica, 

in ko smo mi dosegli standard in normativ, pri naših starih zdravnikih, je normativ oziroma imajo opredeljen 

paciente 2500 pacientov, se pravi, ko gre nekdo v penzijo, je ambulanta za dva zdravnika, ki jih pa nimamo. Tako 

da kar naprej. Če pogledamo, koliko jih je v Kranju, imamo 53 zdravnikov družinske medicine, od tega je 7 na 

porodniških, mlade zdravnice ne želijo več delati kot so delale prejšnje, kot sem na primer jaz, ko je mogla skoz 

babica skrbeti za otroke, ampak vse uveljavljajo starševski dopust…, starševski dodatek, se pravi, oziroma 

krajšanje delovnega časa iz starševskega naslova. Se pravi, dva imamo za 50 procentov zaposlene, dve za 75, eno 
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za 90 procentov. Poleg tega, kar naprej. V letu 2017 smo imeli 17 specializantov, trije so zamenjali specializacijo, 

ne želijo tako delati, ker so obremenjeni in ne bodo tako delali. 2022 imamo še šest specializantov, kar naprej. 

Zdaj bi pa mogoče se dotaknila, koliko je opredeljenih pacientov v Mestni občini Kranj… 

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Lahko malo ustavim, to so vsi pacienti, to niso otroci?  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

To so odrasli.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

No, mi imamo težavo z otroci, pri obravnavi za otroke, odrasli smo šli notri takoj, ko so prekinili PCT, smo lahko 

šli notri v ambulante.  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

To ni res. Ne, to ni res. To ni res, ko vi pokličete osebnega zdravnika, da imate težave, vas naroči v kontejner.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Ni res. Ampak ok… 

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Razen tisti, ki se testirate, otrok ne moremo testirati. Jih boste dala testirati? Ne, če vam mi rečemo, da peljete 

otroka testirati, ga ne boste dala testirati, je tako?  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Zakaj bi ga testirala, če vem, da ni covid.  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Kako pa veste?  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Ker ni samo covid.  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Kako pa veste?  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Vem, ker poznam svojega otroka.  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Ne, ne veste. Žal ne veste.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Dajmo do konca tole, prosim pa bomo potem replike dajali.  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

V Mestni občini Kranj je odraslih opredeljenih 46282 pacientov, kar naprej. Potem imamo pa 27094 iz ostalih 

občin, to so te, ki naj bi deviirale tudi na nas, imamo pa tudi veliko ljudi ostalih opredeljenih iz Ljubljane, Selce, 

Škofje Loke in pa iz vseh mogočih občin. Naprej. Zdaj je pa konec. Tako da piše se nam drugače, zelo slabo, ker 



33 

 

mi imamo v septembru oziroma ne tako zelo slabo, glede družinskih zdravnikov je tako. Jaz sem v dogovoru z  

dvema zdravnicama, ki jih bomo ukradli drugim zdravstvenim domovom, ampak to mene sicer ne zanima, ker 

meni je važen moj zdravstveni dom oziroma naš zdravstveni dom. Poleg tega moram reči, da smo pridobili tri 

zdravnice iz bivše Jugoslavije, se pravi iz Bosne, iz Srbije in pa iz Makedonije, vse tri so zelo zelo dobre družinske 

zdravnice, problem je C1, vsem skupaj…, vse so pridobile že državljanstvo, skupaj z bom rekla z Mestno občino 

Kranj, županom, tako da seveda se zapleta pri C1, ker jih ne moremo normalno zaposliti. Se opravičujem, ampak 

sem že mogoče več kot 12 ur v pogonu. V glavnem, je pa zelo slabo, so me pa klicali ukrajinski zdravniki, ki bi 

želeli delati, ki so na našem področju. Jaz sem poslala takoj pobudo Zdravniški zbornici, da naredijo tečaj 

slovenskega jezika za ukrajinske zdravnike, državni zbor bi se moral zbrati še pred volitvami in sprejeti, da je 

njihova licenca začasna, ampak to nihče ni pripravljen, tako da žal tako je.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, Lili. Lahko samo rezime, kar se tiče, kar je Sandra rekla, to se pravi kaj bomo naredili z otroško 

primarno zdravstvo?  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Otroško primarno zdravstvo bomo glede n vse sestanke in glede na vse bomo poskušali čim prej spraviti nazaj v 

notranjost, se pravi v otroški dispanzer, vsi vemo, da naš zdravstveni dom ni izgrajen za infekcijske bolezni, očitali 

so mi, da sem rekla, da omenjam bolnico Franja, ampak če omenim, ne glede na to, da je bil moj dedek 

ustanovitelj bolnice Franja, ampak bolnica Franja je že imela posebno infekcijsko barako, kamor so sprejemali te 

paciente. Vsi zdravstveni domovi je pa nimamo oziroma je nimajo, ne samo mi, tako da ni bilo infekcijski bolezni. 

Mi smo se zavedali, da zdravstveni dom ni prirejen infekcijskim boleznim, že pred covidom, covid je pa to, pred 

covidom smo mi imeli hvala bogu dva meseca pred tem ošpice. Ošpice so nam dale pot, kako odreagirati. To 

vemo, da ni optimalna rešitev, vemo, da ni v redu, ampak iščemo možnosti, tako da prosim vas vse tukaj, da se 

čim prej lotimo severnih vrat, kjer nam bo ful olajšalo. Tudi če mi dobimo zdajle 6 družinskih zdravnikov, jih na 

žalost nimamo kam dati. Prostorsko mislim.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok. Hvala lepa. Sandra je bila prej.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Z vsem spoštovanjem, nisem vas želela napasti ali karkoli. Jaz želim samo zagotovilo, da če pride do kakšne 

zadeve, ali bomo mi imeli kakšno drugo rešitev, ker stati zunaj na mrazu pa ne veš, kaj je z otrokom, je zelo težko, 

za nas starše. Kar se pa tiče testov, ki ste jih omenila. Ali mi obljubite, če jaz rečem, ja, bom ga testirala, ga grem 

testirat, da je v redu, da ni covid pozitiven, gre lahko notri? Spet ne, a ne. Super.  

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Poglejte, bolan otrok, se pravi, jaz si ne predstavljam, da bi si želela, da bi vaš bolan otrok čakal z drugim bolnim 

otrokom.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Kaj so pa do zdaj?  

  

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Drug bolan otrok vam prinese dodatno bolezen, dodatno možnost in so že bile hude komplikacije, hude 

komplikacije. Meni je pomembno zdravje otrok, ne politika. Ne prostor, pomembno mi je, da je otrok, da ni 

izpostavljen dodatnim tveganjem. In to bi moglo biti tudi vam kot mami.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Ok. Hvala lepa.  

 

SANDRA GAZINKOVSKI (mestna svetnica) 

Samo še enkrat, potem pa zaključim. Definitivno mi je, zato sem pa začela s to temo. Glede na to, da otrok, ki je 

bolan in ima vročino in je zunaj na minusu, je tudi izpostavljen kakšni dodatni bolezni, ampak ok, vi ste zdravnica, 

vi več veste, pač, ok, jaz nisem, v glavnem, jaz si želim rešitve. To da mi samo zamikamo, zato, ker bo zdaj poletje, 

nismo naredili nič. Bom pa sodelovala, če me povabite zraven, če lahko pomagam, bi rada sodelovala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

No, saj bomo potem o investicijah še, mogoče Brane, najprej ti.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Nekdo je masko pozabil tukaj gor. Treba bi bilo razkužiti, če smo precizni. Zdaj, tale uvodni del, bi takole 

komentiral, za sredo ne pride četrtek in ta uvodni del ni bil prav nič predvolilno obarvan, obe trditvi sta približno 

enako resni. Drugo, kar pa je, je pa tole, kar je bilo potem izrečeno, da nihče v parlamentu ni pripravljen reagirati 

na te probleme, ki jih povzročajo pravi begunci iz Ukrajine in vse, kar je s tem povezano. To niti slučajno ne drži 

in ne takih stvari govoriti, kar tako na pamet. Namreč v parlamentu je že tri tedne napovedana posebna izredna 

seja, ki bo predvidoma takoj po prvomajskih praznikih, ko bodo pripravljena vsa potrebna gradiva, ko bomo 

sprejemali nek poseben zakon, poseben zakon prav za namen zaradi vojne v Ukrajini in vsega, kar to potegne za 

sabo. Parlament bo še kako sprejemal ukrepe na to temo, je že pripravljen na to, torej že dogovorjeno, samo še 

čakamo, da bo ustrezno gradivo, jaz vas samo prosim, bodite pozorni, da bodo stvari, na katere ste opozorili, 

tudi pravočasno urejene, prosim, dajte na to posebej opozoriti tudi pristojnega ministra. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tanja, prosim boš še ti, pa da zaključimo potem to točko… 

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Še enkrat Tanja Hrovat, hvala za besedo, upam, da zadnjič pa potem dam mir. V glavnem, če povzamem vsem 

skupaj, jaz mislim, da v tej konkretni situaciji, prav je, da opozoriti, ker dejstvo je, da tudi mi si ne želimo 

obravnave v kontejnerjih in podobnih provizoričnih zadevah, nikakor ne. Če bi bil covid napovedan, bi verjetno 

mi ustrezno reagirali, pa nismo, ker je zdravstveni dom izgrajen v 70ih letih prejšnjega stoletja in s tem namenom 

tako kot domove za upokojence, pač nas je ujel covid nepripravljene, tam so določene sive pa rdeče cone, 

skratka, hitro se je bilo treba prilagoditi. Prilagodili smo se lahko na ta način, da so bili postavljeni kontejnerji, 

kar se je v tisti situaciji dalo, se moramo strinjati, da to ni trajna varianta in da se moramo, da rečem, čim bolj 

prilagoditi temu, da če bo ponovni val jeseni, da nas ne bo ponovno ujel nepripravljene, dejstvo pa je, da je tamle 

na območju zdravstvenega doma sila neugodno stanje, da se res nikjer ne da zidat, nadzidati, brez da je zraven 

pogojeno še s protipotresno zaščito trenutnega zdravstvenega doma, ali da rečem dozidavo, ki je prostorski akt 

ne omogoča, ste pa lokacijsko preveritev sprejeli, če se spomnite nekaj sej nazaj, s katero bomo omogočili 

gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki bo še to omenim, stoodstotno financiran s strani države, in je Kranj 

kot eden izmed območij, ki še te dejavnosti nima, pokrit s temi sredstvi, tako da se nadejamo, da bomo to 

investicijo speljali, intenzivno se trudimo, da bomo projekt Severna vrata spravili naprej, kjer bi zagotovili en 

stolpič za namen zdravstvene dejavnosti, tako da načrtujemo v končni fazi energetsko smo pa vsaj ta objekt 

sanirali, ko smo že pri prejšnji točki energetske sanacije omenjali, tako da intenzivno se trudimo, da bi tudi na 

tem področju nekaj naredili in verjamem, da nam bo uspelo najti upajmo, da do naslednjega vala kakšno 

ustrezno rešitev. Kar bi pa še tukaj poudarila, je pa to, da vendarle tudi mnenje pediatra, ki vam je bilo razdeljeno 

vmes, preden smo  točno obravnavali, menim in mislim, da tukaj lahko vsi verjamemo navedbam, da so bili otroci 

ustrezno strokovno obravnavani, to se pravi, kar se tiče zdravstvenih obravnav, ocenjujem, da tukaj ne bi smeli 

polemizirati, da tukaj napak ni bilo. To, da so bili pa neustrezno, da rečem, prostorsko umeščeni, kar se tiče 

čakanja, pa pač moramo potrditi, ker ni bila kontejnerska varianta trajna. Toliko še z moje strani.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Jaz bi še v imenu Sandre se vsem zahvalil, ker ste zdržali do te točke, čeprav je Sandra povedala, da nas ne bo, 

ampak kot vidite, zelo majhen upad. Hvala lepa, gremo. Vprašanja, Igor. Lea… 

 

LILI GANTAR ŽURA (direktorica Zdravstvenega doma Kranj) 

Lahko še jaz? Jaz bi samo prosila gospoda Grimsa, da če bo v državnem zboru obravnava. Jaz nisem rekla, da je 

glede beguncev narobna obravnava ali karkoli, jaz samo prosim, da za zdravnike iz Ukrajine, če so mene poklicali 

trije, jih je na področju Ljubljane še več, na področju Maribora še več in prosim, da se sprejme v državnem zboru, 

tako da predlagam, da se sprejme, hitri, se pravi tečaji slovenskega jezika po hitrem postopku in pa začasno 

priznanje licence. Ker to ne pridemo zraven do zbornice. Jaz sem potem toliko časa težila, prav težila, da mi je 

pravnica rekla, razen če sprejme državni zbor. In sem pisala tudi Janezu Janši, nisem dobila odgovora, in sem 

prosila, da se sestanejo takoj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Izziv je.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Poglejte, parlament zagotovo ne bo šel v nasprotju z odločitvijo stroke, kakšna je hierarhija stroke v Sloveniji bi 

bolje veste od mene, se pravi, prosim, uveljavite te rešitve, ki jih želite po strokovni plati preko ministrstva, da 

bodo vključeni v tisti PKP Ukrajina, kot popularno rečeno v zakonu, ki bo urejal zadeve v zvezi z vojno v Ukrajini, 

na najboljši možni način, ampak tako, da bo stroka spoštovana. Mimo tega parlament sigurno ne bo šel.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Jaz bi tri hitre, Igor Velov, lista za razvoj Kranja. Župan, kot jaz vem, v skladu s 55 členom zakona o državni upravi 

obstaja koordinacijski sosvet, zdaj ne vem, ali funkcionira ali ne, ampak vodi ga načelnik, načelnica upravne enote  

in tam notri bi moral biti tudi župan ali pa direktor občinske uprave oziroma pooblaščenci vaši. Zakaj? Zato, ker 

se tam tudi obravnavajo organizacijske in druge zadeve, vse v želji in v prid uporabnikom storitev. In če ste tam, 

kdorkoli od občine, bi prosil, da v imenu mestnega sveta, če boste seveda soglašali, poveste, da te storitve, niso 

ok v zadnjem obdobju, ker vedno več naših občanov in to se seveda tiče nas, kot najvišji organ občine, ki 

predstavljate občino, hodijo v Škofjo Loko, v Radovljico, v druge upravne enote urejati tiste zadeve, ki krajevne 

pristojnosti nimajo. Zato ker pridejo na vrsto in so obravnavani. Pri nas, na določenih oddelkih, kot so gradbena 

dovoljenja in tujci, ne moreš nikogar priklicati. Pritisni to številko pa to, ko odzvoni do konca pa pokliči drugič. 

Enostavno ne gre in mislim, da je to treba resno v imenu občine to pobudo in to kritiko dati upravni enoti, v 

imenu in za dobro naših občanov. Drugo je: zanima me, kako je z vstopom gibalno oviranih, se pravi invalidov v 

mestno jedro. Spomnim se, da včasih so lahko hodili, zdaj pa ne, ko gredo po opravkih, ko gredo po opravkih, 

normalno rabijo prevoz ali kaj drugega, se pravi težje jim je dostopno brez vozila, z vozili pa imamo zelo omejeno, 

a ne, ker imamo pač tak sistem, zanima me, kako je ali imajo invalidi možnost, jaz sem gledal naše… pa nisem 

uspel ugotoviti, možnost nekega števila obiskov ali karkoli takega. Zato da pač obiščejo tudi storitve, ki jih rabijo 

v mestnem jedru, nenazadnje tudi ves čas promoviramo oživitev mestnega jedra in življenje v mestnem jedru. 

In tretja stvar je tudi povezana z mestnim jedrom, nekaj investitorjev, kateri smo tudi prej govorili in v mestnem 

jedru želijo graditi, želijo obnoviti, kar je seveda prav in pohvalno, vendar v zadnjem obdobju se srečujejo s 

težavo, konkretno in verjamem, da ste s to že seznanjeni, župan, osebno, ko pridejo betonirati notri in ko rabijo 

večja vozila notri priti, so baje dovolilnice zelo drage, konkretno naj bi bilo za eno hruško, ki pride notri betonirati, 

je 400 evrov, če imaš to par kubikov betona, daš več za dovolilnico, kot za beton, jaz sicer si predstavljam, zakaj 

to je, zato da probamo čim bolj to omejiti, ker velike osne obremenitve uničujejo tlakovce in tudi druge stvari, 

ampak vseeno. Mislim, da je treba najti način, ali pa spodbuditi, da je pa brezplačna dovolilnica, če je več manjših 

kaminov, a ne, tako da na hitro samo še ponovim, sosvet, invalidi v mestnem jedru in pa možnost servisiranja 

gradnje v mestnem jedru, na prijaznejši in cenejši način. Hvala.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Igor. Lea.  

 

LEA BIDOVEC (mestna svetnica) 

Lea Bidovec, samostojna svetnica. Jaz sem včeraj z Markotom kar že dosti stvari predebatirala, pa bom danes 

samo na hitro šla čez, table taksi bo treba posodobitev, ker imamo še podatke iz leta 2021, pa smo že sredina 

2022, Marko je rekel, da se bo zavzel za to. Jaz bi pa pohvalila naše sajenje dreves, ker mi je to fajn. Me pa 

zanima, kdaj se bo to še kaj zgodilo v starem delu mestnega jedra, ker tam jih pa manjka malo zelenih dreves. 

Potem tretja stvar je, kako kaže z urbanim katalogom, urbani katalog opreme. Prihaja sicer poletje, s tem so tudi 

terase, nekateri gostinci razmišljajo o prenovi, up dejt teras, pa me samo zanima, kje smo, ker mislim, da ne 

želimo povzročati kakih dvojnih stroškov. To je eno vprašanje. Zadnje vprašanje je, še ena pohvala. Odlično 

izpeljana akcija Očistimo Kranj. Sama sem čistila v kanjonu Kokre, pa tudi to sem že včeraj z Markotom govorila, 

zanima me, ali prebivalci, ki živijo na Obrežju, na Hujah in pa v centru, imajo kante za smeti ali je njihova kanta 

za smeti okno, odprejo in stresejo dol, če se lahko kaj o tem poizve, ker smo tam našli zelo veliko smeti, pa niso 

mogle od drugje priti kot od tistih, ki tam živijo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Milan.  

 

MILAN GLAMOČANIN (mestni svetnik) 

Lep pozdrav, Milan Glamočanin, Lista za razvoj Kranja. Jaz bi nadaljeval Leino tendenco, in sicer s pohvalo, 

namreč na mojo pobudo sem bil zelo pozitivno presenečen nad zelo hitro reakcijo mestne uprave in se 

zahvaljujem v tem momentu za dokončanje oziroma popravilo ceste na Mlaki, na Griču, kjer smo po končanem 

projektu Gorki bili stanovalci prikrajšani za 100 ali nekaj več metrov asfalta, zdaj je bilo to zelo hitro urejeno in 

se ob tej priliki zahvaljujem oziroma podajam pohvalo. Bi pa imel še eno stvar, eno leto nazaj sem bolj iz firbca, 

kakor da ne, hotel uporabiti aplikacijo Krpovej za take in podobne stvari, da se ne obremenjujejo na sejah in sem 

tudi za eno, križišče, en zavoj na Mlaki, ki je zelo nevaren, nepregleden, ker je obkrožen s tremi škarpami in se 

ne vidi, ko hodijo avti ven, čisto na Griču gor, na skrajnem koncu, ko se gre že v gozd proti Tenetišam, zaprosil za 

možnost, če bi se lahko kakšno ogledalo postavilo, čisto enostavno, pa nisem dobil nobenega odgovora. Ne gre 

za vsebinsko, gre za procesno, ali ta aplikacija deluje in na kakšen način, čisto kot občan sprašujem to je to.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Nisi bil edini, smo že uredili. V redu, Irena.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc, bom zelo hitra. Za vrtec Golnik, otroci imajo tam nedokončano igrišče in ga ne morejo koristiti. 

Iznajdljive vzgojiteljice zdaj sicer sprehajajo otroke po vasi, ker nimajo igral, bi se lahko pospešilo to dokončanje 

otroškega igrišča? To je ta pobuda, potem me zanima, kar se tiče asfaltiranja cest v mestni občini Kranj, ali imamo 

kakšen seznam asfaltiranja cest v mestni občini Kranj oziroma načrt, kakšne prioritete. Zelo veliko namreč se 

govori o nedokončani ceste v Letenicah, upam, da se to čim prej dokonča in da je med prioritetami, da bo čim 

prej izvedeno, medtem ko za neko cesto smo dobili pobudo, za razširitev in asfaltiranje pa ne vem, če sploh 

mestna občina Kranj za ta problem ve, namreč makadamska cesta iz Nemil v Topole, se kar precej uporablja, ni 

tako potrebna široka cesta, zdaj ne pomeni, da bi mogla biti cesta po sredini kakšna črta, ker jo pa že zdaj, ko je 

makadamska, uporabljajo kolesarji pa predlagajo, da se tudi to upošteva pri urejanju te ceste, ne vem, ali je v 

kakšnem programu ali ni, potem pa še ena stvar, ko sem pa jaz kriva za tole. Predlagam spremembo oziroma 

dopolnitev poslovnika mestnega sveta mestne občine Kranj. Ob dopisnem glasovanju soglasju Mestne občine 

Kranj za igralnico v Planetu Tuš Kranj sem zavzemala  stališče, da bi zaradi številnih zapletov pri glasovanju morali 

dopisno glasovanje ponoviti. Tema igralnica v Kranju se je sicer ugodno rešila, a problem nezmožnosti ponovitve 
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dopisnega glasovanja še vedno ostaja. Jaz mislim, da bi moral biti vsa glasovanja enakopravna, to pomeni, ali na 

seji ali dopisno, bi morala obstajati možnost ponovitve glasovanja, zato predlagam, saj se ne mudi, ko bo možno, 

da občinska uprava pripravi spremembo poslovnika v delu, ki se nanaša na možnost ponovitve glasovanja v 

primeru dopisne seje. Pa jaz bi tudi rekla eno pohvalo, meni so tudi urejene zelene površine zelo všeč in bi 

pohvalila zdaj sem že osmo leto v mestnem svetu, vsako leto sem isto stvar govorila, naj pred maturantskim 

sprevodom, posadijo Slovenski trg in zdaj je tam ena čudovita pomladna dekoracija, hvala, ker sem bila uslišana.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena. Manja.  

 

MANJA ZORKO (mestna svetnica) 

Manja Zorko, Socialni demokrati. Jaz bi se tudi najprej zahvalila za odgovor na mojo pobudo iz prejšnje seje in 

bo tudi to grafitiranje v ustreznem odloku urejeno. Imam pa še eno pobudo, ki se tudi tiče urbane kulture, in to 

so ti spontani ulični nastopi, ki so sicer nekako bogatijo mestno jedro, vseeno pa občasno prihaja tudi do 

konfliktov med temi uličnimi glasbeniki pa lastniki lokalov v centru mesta in stanovalci, in nisem zasledila v 

nobenem občinskem odloku našem, gledala sem predvsem ta odlok o javnem redu, da bi imeli kjerkoli regulirano 

ali pa urejeno to področje teh uličnih nastopov na teh javnih prostorih, a ne, ko sem pa gledala primere po drugih 

občinah, imajo to, recimo Ljubljana, Maribor, Novo mesto, vem, da imajo v občinskem odloku to urejeno, Bled 

tudi izdaja posebna dovoljenja na podlagi odloka, je pa tudi zakonodaja to že omogočila, in tudi daje pristojnost 

lokalni skupnosti, da določi, kje, kdaj in kako bodo ti ulični nastopi potekali. Dajem pobudo, da se to ustrezno 

skozi nek občinski odlok regulira predvsem z namenom, da ne prihaja do kakšnih konfliktov v mestu, vseeno so 

ti ulični nastopi dobrodošli, mogoče pa, če določimo pravila, kje, pa kdaj lahko potekajo, da do teh konfliktov ne 

bo prišlo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Potem pa Dan mladosti, 25. maj, naslednja seja. Lep večer vam želim, hvala lepa.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50. 
 
 
 
 
Za zapisnik: 
Milena Bohinc 
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