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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 23. 6. 2021 ob 17.00 uri v sejni dvorani številka 15 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, začenjamo s 27. redno sejo mestnega sveta. 23.06. je danes, ura je malo čez štiri. Smo v sejni sobi 15. In še 

vedno velja upoštevati vse zaščitne ukrepe pred virusno okužbo, maska, razdalja in pa razkuževanje rok. Danes 

so se opravičili trenutno: Iztok Jenko, Gašper Svetec in Lea Bidovec pride z zamudo, piše. Z nami imamo pa 

gospoda Ivo Bajca kot predsednika nadzornega sveta in pa novinarje Peter Šalamun, Žurnal24, Simon Šubic, 

Gorenjski Glas. Pri točki 6 za pojasnila pride tudi Klemen Malovrh in pa Gregor Aljančič. Tako da začenjamo z 

ugotavljanjem prisotnosti pa bi kar prosil vas, če dvignete roke, da vidimo, koliko vas je. 29 članov, 30, še Irena 

je prišla. Se pravi 30 članov in članic sveta, kar pomeni, da je mestni svet sklepčen. Še čisto uradno obvestilo. 

Glasovanje bo potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika Mestnega sveta, in sicer z dvigovanjem rok. Razpravljalo 

pa se bo za govorniškim odrom, vsak se tudi predstavi. Boris, prosim. Ok, prosim, če se lahko še enkrat prešteje. 

26 prisotnih, Boris, najlepša hvala. 26 prisotnih. Ana, lahko daš roko dol. Gremo, dobili ste na mizo: poročilo o 

izvršitvi sklepov 26. seje, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, potem informacija, da so gradivo 

obravnavali tudi na sosvetu za krajevne skupnosti. Potem v ponedeljek, 21.06.2021 smo vam po elektronski pošti 

poslali predlog Statutarno pravne komisije k obveznim razlagam in stališče do pripomb k premoženjski zadevi 3G, 

ter sklep, kot je bil razgrnjen s prilogami, ki bodo objavljene v uradnem listu, amandma k peti točki: odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj. Potem za sedmo točko dopolnitev 

pogodbe javno zasebno partnerstvo Človeška ribica. Dva odgovora na svetniški vprašanji, tukaj bi pa samo čisto 

na koncu, predno se potem razidemo vas povabil še na dvig nove zastave Mestne občine Kranj, ki bo jutri ob 

19.00 na Maistrovem trgu, potem pa ob 20.00 v letnem gledališču Kieselstein sledi osrednja slovesnost ob dnevu 

državnosti, tako da ste seveda vljudno vabljeni. Potem naslednja zadeva, gremo zdaj na proceduralno stvar, in 

sicer umikam šesto točko, šesto točko dnevnega reda zaradi neodziva ZVKD in Slovenskih železnic pri izdaji 

mnenja k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje KRSA4, gre za 

Kolodvor. Gre za dejansko bi šlo za drugo branje, ker nimamo mnenje ZVKD in pa Slovenskih železnic, to zadevo 

umikam in bomo dali naslednjič, ko pridobimo. Tako da, to je to. Bomo preštevilčili v bistvu potem vse ostale 

točke od šeste točke naprej. Zdaj pa odpiram razpravo na dnevni red. Ni, hvala lepa. Potem zaključujem razpravo 

in dajem v potrditev naslednji dnevni red, se pravi od 1 do 11, tako da se točke preštevilčijo, kot sem rekel, od 

točke 6 naprej, to se pravi, začnemo potrditev pogodbe o statusu javno zasebnega partnerstva za projekt človeška 

ribica, to bo točka 6 in ostalo se vse preštevilči. Hvala lepa. Najprej vaša prisotnost, prosim. 26 prisotnih, kdo je 

za tak dnevni red? 26 za, hvala lepa. To pomeni, da smo vsi za. Hvala lepa. Torej, gremo kar na prvo točko. 

Potrditev zapisnika 26 seje mestnega sveta mestne občine Kranj, z dne 26.05. in poročilo o izvršitvi sklepov. 

Glede na to, da je direktor odsoten, Jani, boš ti? Mirko ga nadomešča, seveda.  
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MIRKO TAVČAR (vodja Sektorja za finance in splošne zadeve) 

Mirko Tavčar. Lep pozdrav. Upam, da ne prevroč. Kar se tiče sklepov iz 26.  seje mestnega sveta, dne 26.05.2021, 

so vsi sklepi izvršeni oziroma v izvrševanju, ste pa dobili na mizo poročilo o izvršitvi sklepov, tako da so vsi 

navedeni, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mirko. Odpiram razpravo. Ok, hvala lepa. Gremo na glasovanje. Sklep, ki ga imate napisan, da se 

potrdi zapisnik in pa poročilo o izvršitvi sklepov. Vašo prisotnost, prosim. 26 prisotnih. Kdo je za? 24 za, je kdo 

proti? Ne, hvala lepa, ugotavljam, da je sklep sprejet. Gremo zdaj na kadrovske zadeve. Kar nekaj točk je, pa bi 

kar prosil, točka A, Jani, prosim.  

 

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

Dober večer v mojem imenu. Pri točki, se pravi Janez Černe. Pri točki 2A imamo imenovanje namestnice 

predsednika Volilne komisije Mestne občine Kranj, namreč 26.05. smo prejeli nepreklicno odstopno izjavo 

Helene Miklavčič z mesta namestnice predsednika v postopku predlaganja so se na poziv prijavile tri kandidatke, 

komisija pa je sklenila predlagati Mestnemu svetu Sabino Traven.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Kakšno mnenje? Ne. Potem gremo na glasovanje. Sklep imate napisan, to se pravi, Sabina Traven 

namesto Helene Miklavčič. Vaša prisotnost, prosim. 26, kdo je za ta sklep? 25. Kdo je proti? Nihče, ugotavljam, 

da je sklep sprejet s 25 glasovi. Jani, gremo na točko B.  

 

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

Pod točko B imamo imenovanje mestnega predstavnika v Nadzorni svet Komunala Kranj. Prvega šestega smo 

namreč prejeli odstopno izjavo Gregorja Tomšeta z mesta člana. V postopku predlaganja se je na poziv prijavil en 

kandidat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje ga je sklenila predlagati, in sicer Bojana Homana.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Jani, odpiram razpravo. Ne, hvala. Dajem na glasovanje. Najprej vašo prisotnost, prosim. 26, kdo je 

za? 26, soglasno. Najlepša hvala, Bojan, iskrene čestitke. Gremo na točko C.  

 

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

Janez Černe, imenovanje nadomestnega predstavnika v svet zavoda Šolski center Kranj, z dnem 22.05. smo 

dobili odstopno izjavo gospe Irene Dolenc, ki je odstopila z mesta predstavnice lokalne skupnosti. V postopku 

imenovanja se je prijavila na poziv ena kandidatka, in komisija za mandatna vprašanja in imenovanje je sklenila 

predlagati Vlasto Sagadin kot nadomestno predstavnico lokalne skupnosti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, najlepša hvala. Razprava. Ne? Prosim za vašo prisotnost. 26 prisotnih, kdo je za ta predlog? 25 za, kdo je 

proti? Nihče, to se pravi, ugotavljam, da je sklep sprejet. Jani, najlepša hvala. Imamo še D.  

 

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

Janez Černe, pod točko D imamo imenovanje predstavnika v Svet Zavoda Prešernovo gledališče Kranj. Z 28.09. 

letošnjega leta poteče mandat dosedanjim članom sveta Prešernovega gledališča Kranj. V petčlanski svet ima 

lokalna skupnost pravico predlagati štiri predstavnike ustanovitelja. Na postopek evidentiranja so se na poziv 

prijavili štirje kandidati. Te je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sklenila predlagati 

Mestnemu svetu. To pa so Ana Černe, Joško Koporec, Peter Šalamon pa magister Drago Štefe. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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V redu, odpiram razpravo. Ne, potem dajem na glasovanje. Vašo prisotnost, prosim. 26. Prosim, če glasujete, kdo 

je za predlog teh štirih kandidatov. 26. Soglasno sprejeto, čestitke Ana, čestitke tudi Petru, ker vidimo, da je 

prisoten kot novinar. V redu, gremo zdaj na točko 3. Premoženjske zadeve. Tukaj imamo že Matejo. Mateja, 

prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Župan, hvala za besedo. Lep pozdrav, svetniki in svetnice. Predlagamo ukinitev grajenega statusa javnega dobra 

na devetih zemljiščih v katastrski občini Hrastje. Gre za zemljišča v skupni izmeri 22528 kvadratnih metrov, v 

naravi se zemljišča nahajajo v občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastje. Izvzem pa predlagamo zaradi 

prodaje in menjave zemljišč, ki se nahajajo na tem območju in predstavljajo območje nove gospodarske javne 

infrastrukture. Krajevna skupnost se strinja z izvzemom iz javne rabe.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Super, hvala lepa, Mateja. Vse tri komisije so se seznanile, ni pripomb oziroma se strinjajo, tako da dajem to na 

razpravo. Ne? Ok, hvala lepa. Gremo kar na glasovanje, kot imate zapisano pod točko 3A, vašo prisotnost, prosim. 

25, kdo je za ta predlog? 25, soglasno. Hvala lepa. Gremo na točko B, Predoslje Suha.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Še enkrat lep pozdrav, Mateja Koprivec. Predlagamo ukinitev statusa grajenega dobrega na treh nepremičninah 

v katastrski občini Predoslje in pa na treh nepremičninah v katastrski občini Suha. Gre za zemljišča v skupni 

izmeri 9389 kvadratnih metrov, v naravi predstavljajo cestne, servisne ceste znotraj protokolarnega objekta Brdo 

oziroma posestva Brdo. Izvzem pa predlagamo zaradi prodaje oziroma menjave za zemljišča, ki so v lasti 

Republike Slovenije. Krajevna skupnost se strinja z izvzemom in pa menjavo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, torej gre samo za zamenjavo tisto, kar imamo znotraj, da zamenjamo za zemljo okoli vrta. Kakšna 

pripomba, razprava, glede na to, da so se vse tri komisije seznanile in pa nimajo pripomb oziroma se strinjajo? 

Ne, hvala lepa. Gremo na glasovanje. Vaša prisotnost, prosim. 25, kdo je za ta predlog? Prosim, če glasujete. 25, 

soglasno, hvala lepa. Torej naprej, točka C, 3C.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Mateja Koprivec, predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelni številki v Drulovki. Gre za 

zemljišče v izmeri 189 kvadratnih metrov, v naravi predstavlja dvorišče, izvzem pa predlaga zaradi prodaje in 

funkcionalne zaokrožitve sosednjega zemljišča. Krajevna skupnost se s prodajo strinja, prav tako z izvzemom.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Prosim za razpravo? Ne, prosim za vašo prisotnost. 26. Kdo je za ta predlog? 26, ugotavljam, da je 

soglasno sprejet. Hvala lepa. Zdaj pa gremo še za vse te štiri načrta razpolaganja.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Hvala za besedo, Mateja Koprivec. Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja, in sicer za šest zemljišč v 

katastrski občini Predoslje in pa tri zemljišča v katastrski občini Suha, ki sem jih že prej omenila pri izvzemu iz 

javnega dobra. V naravi predstavljajo servisne ceste znotraj protokolarnega objekta Brdo. Izvzem pa se predlaga 

zaradi prodaje oziroma za zamenjavo za zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije. Krajevna skupnost se pa z 

menjavo strinja. Potem pa je še ta zemljišče na Drulovki, kot sem že prej omenila, gre za zemljišče v izmeri 179 

kvadratnih metrov, prodaja se za funkcionalno zaokrožitev sosednjega zemljišča, ocenjena vrednost pa je 14320 

evrov oziroma 80 evrov po kvadratnem metru. Krajevna skupnost pa se s prodajo strinja. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Ok, se pravi, imamo dve zadevi. Brdo in pa Drulovko, ni nobenih pripomb s strani komisij, tako da dajem na 

razpravo. Ni, potem gremo kar na glasovanje. Pardon, se opravičujem, prosim. Si glasoval. Prisotnost. 25 

prisotnih, kdo je za ta predlog? 26 za, pomeni, da je soglasno sprejeto. Hvala lepa. Gremo na točko 3E.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Pozdravljeni, Mateja Koprivec. Predlagamo dopolnitev načrta pridobivanja in sicer za tri parcele v katastrski 

občini Predoslje. Kot sem že prej omenila, gre za zemljišča, ki v naravi potekajo ob cesti proti Brdu, krajevna 

skupnost se z odkupom strinja. Mestna občina Kranj pa zemljišča potrebuje ob rekonstrukciji servisne ceste na 

Brdo. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mateja. Pripomb ni bilo s strani komisij. Ima kdo kakšno, razprava? Ne, potem gremo na glasovanje. 

Vaša prisotnost. 26. prosim, če glasujete, kdo je za? 26, soglasno sprejeto. Hvala lepa, Mateja. Gremo na točko 

3F. Tanja, prosim.  

 

TANJA HROVAT (vodja Urada za družbene dejavnosti) 

Hvala lepa za besedo pa lep pozdrav še od mene, Tanja Hrovat. Za intermezzo vmes predlagamo eno 

prerazporeditev sredstev, namreč na osnovni šoli Helene Puhar se soočamo z izrednim pomanjkanjem prostora, 

otrok s takimi in drugačnimi motnjami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom, je žal iz leta v leto več, 

prostora pa, kot ga je, omejeno. Z namenom, da bi lahko projekt prijavljali prihodnje leto na ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, ko razpisujejo vsako leto sredstva tudi za investicije, predlagamo, da že v 

letošnjem letu pristopimo k projektiranju, kar je načeloma pogoj za izdelano PZI dokumentacijo oziroma, če gre 

za dozidavo ali pa novogradnjo tudi DGD. Ampak načeloma v tako kratkem času, kot je od objave razpisa pa do 

roka za prijavo to ni možno dobiti. S tega naslova predlagamo, da se že v letošnjem letu ta sredstva 

prerazporedijo, zagotovijo, naročijo projekti in v začetku prihodnjega leta z njimi že razpolagamo, 

prerazporeditev je pa iz gradiva vidna. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tanja. Je kakšno mnenje, razprava? Ja, Jani, prosim.  

 

JANEZ ČERNE (podžupan Mestne občine Kranj) 

Janez Černe. K tej točki bi rad samo dodal, da Helena Puhar je smatrana kot nekako regijska šola za nekdanjo 

Mestno občino Kranj od 118 otrok, ki obiskujejo to šolo, jih je samo 63 odstotkov iz mestne občine Kranj. Tukaj 

pač je CSD tisti, ki piše odločbe, mi pa potem nimamo neke izbire, katere učence sprejeti in katere ne. Ampak 

zadnjič v ponedeljek na sestanku županov, ki nekako sestavljajo to regijo. Se pravi od Tržiča do Škofje Loke, se je 

župan uspel dogovoriti za skupni nastop na razpisu ministrstva za šolstvo, se pravi enkrat, ko imamo projektno 

dokumentacijo, potem skupaj nastopimo na tem razpisu in si s tem povečamo možnosti pridobitev sredstev. K 

temu nas je pa spodbudila izkušnja, dobra iz Škofje Loke, kjer so se pač tudi za tisto njihovo šolo iz tega področja, 

so se prijavili in jim je uspelo, tako da mi tudi upamo na enako, seveda je pa treba imeti pripravljene projekte, 

oziroma ready to go projekte. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala Jani, za to razlago. Gremo na glasovanje. Če ni razprave, vašo prisotnost, prosim. 26 prisotnih. Kdo je 

za ta sklep? 26 soglasno. Hvala lepa, ker res šola poka po šivih. Gremo naprej, točka 3G. Gospod Lanišek je še v 

Ljubljani, zdajle prihaja pa bo Mateja namesto njega tole točko obrazložila. Mateja, prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Pozdravljeni še enkrat. Mateja Koprivec. Predlagamo v sprejem sklep o ugotovitvi javne koristi za odkup 

oziroma razlastitev nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste Kranj -  Hrastje. Na 

prejšnji seji je bil pač sprejet sklep o javni razgrnitvi tega sklepa, na javni razgrnitvi sta bili podani samo dve 
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pripombi, do katerih smo se tudi že opredelili in sta tudi vam bili poslani v gradivu. Glede na to, da pač obstoječa 

cesta ni v dobri funkciji oziroma je potrebna rekonstrukcije, predlagamo, da ta sklep sprejmete. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Kakšno vprašanje, mnenje, razprava? Ne. Ok. Gremo na glasovanje. Najprej vašo prisotnost 

prosim. 26, kdo je za ta predlog? 26, soglasno sprejeto, super. Gremo zdaj na četrto točko, Odlok o kriterijih in 

merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj. Gre za predlog, poročevalka je Tatjana 

Kocjančič. Tatjana, prosim.  

 

TATJANA KOCJANČIČ (vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi vam v mojem imenu, Tatjana Kocjančič. Odlok sta, predlog odloka sta 

obravnavali Komisija za finance in Statutarno pravna komisija. Komisija za finance se je seznanila, Statutarno 

pravna komisija na predlog ni imela pripomb, kar smo smiselno upoštevali pripombe Statutarne komisije, tako 

smo v bistvu tretji člen iz preglednice prestavili v tekst in v alineje, v četrtem členu smo naredili prenos iz tretjega 

člena odstavka, in sicer sredstev proračuna MOK financira redno delovanje oziroma osnovno dejavnost krajevnih 

skupnosti. Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov upravljanja, obratovanja in rednega vzdrževanja 

poslovnih prostorov za opravljanje administrativnih nalog skupnosti. Nadomestila za uporabo zemljišča, 

reprezentanco in druge materialne stroške. Potem smo v petem členu v zadnjem odstavku dodali: »Nakazilo 

sredstev se izvrši na podlagi zahtevka z dokazili, dodajamo, to je verodostojnih listin, ki so podlaga za plačilo v 

zvezi s prireditvijo, v šestem členu sledi smiselni prenos iz prejšnjega tretjega člena iz osnutka glede najemnin in 

sicer delež za najemnine prostorov za delovanje KS določen v prvem odstavku tega člena se lahko spremeni glede 

na pogodbeno določene najemnine te krajevne skupnosti, katere obveznosti plačila najemnine se spremeni. V 

sedmem členu, prvem odstavku smo upoštevali pripombo statutarno pravne komisije, da se črta zadnji stavke, 

vzdrževanje zelenih površin, prvenstveno pomeni košnjo trave. Podobno zahtevo pa dodajamo v drugem 

odstavku, in sicer osnova za izračun sredstev, potrebnih za vzdrževanje zelenih površin, dodajmo glede na 

standard vzdrževanja kot velja za javne zelene površine v MOK. V osmem členu smo pri drugem odstavku dodali 

procente, in sicer sredstva oziroma pravica porabe se med krajevne skupnosti razdeli prvi kriterij po 75 

procentov, znotraj tega enakovredno 25 procentov, površino, dolžino kategoriziranih cest ter število prebivalcev. 

Kot drugi pa pri kazalnikih enakomernega razvoja dodajamo 25 procentov. Glede na to, da je pač statutarno 

pravna komisija v bistvu zahtevala, da se navedejo kazalniki, kot predlagatelji smo pač uskladili mnenje, da se 

lahko prikaže v tabelaričnem prikazu, tekočem proračunskem letu, tako da dodajmo odstavek, predlagatelj 

proračuna v obrazložitvi proračuna priloži tabelo, v kateri v skladu z drugim odstavkom osmega člena tega odloka 

prikaže vpliv in izračun po kriterijih in kazalnikih enakomernega razvoja, ki jih določi predlagatelj proračuna, 

gradivo je bilo obravnavano tudi na seji, na ponedeljkovi seji sosveta za krajevne skupnosti, predlagamo torej, da 

se na današnji seji sprejme sklep, da se sprejme odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v 

Mestni občini Kranj.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tatjana. Zadevo zdaj dajem na razpravo. Kakšno mnenje? Ja, prosim, Tomaž.  

 

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, Tomaž, prosim. Ja, s sprejetjem tega odloka bodo krajevne skupnosti dobile kar nekaj več 

sredstev, ki smo jih imeli kot krajevne skupnosti, ki smo jih imele v preteklosti. Kar je samo za pozdraviti. S tem 

se bo dosegel tudi večji vpliv krajevnih skupnosti na sam razvoj svojega kraja oziroma krajevnih skupnosti, moram 

pa povedati, da se za ta odlok predsedniki krajevnih skupnosti kar dlje časa zanj borimo, tako da je to samo 

dobrodošlo, če ga bomo potrdili. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tomaž. Še kdo? Ne. Potem gremo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. 25 prisotnih. Kdo je za ta 

predlog? 25. Najlepša hvala. Soglasno sprejeto. Gremo zdaj še na točko 5, Tatjana.  
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TATJANA KOCJANČIČ (vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Tatjana Kocjančič.  

 

NEVA VEHOVEC ILIČIĆ 

Jaz nisem videla od gospe Gunčarjeve dvignjene roke gor.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

24, ok, hvala lepa. 24 za, torej je kdo proti. 24 za, tudi sprejeto. Hvala lepa, gremo naprej. Tatjana, peta točka.  

 

TATJANA KOCJANČIČ (vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Tatjana Kocjančič. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj. Gradivo sta 

obravnavali matična Komisija za nagrade in priznanja, ter Statutarno pravna komisija. Od osnutka do predloga je 

bilo dogovarjanje v tej smeri, da se ponovno vrne kot predlagatelj fizična oseba. V dogovoru s Statutarno pravno 

komisijo in po potrditvi na komisiji ter v soglasju z županom, vlagamo amandma k predlogu odloka o spremembah 

in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj. In sicer predlagamo amandma k prvemu členu 

predlaganega odloka, in sicer določba prvega člena se dopolni z novim, drugim odstavkom, ki se glasi: na koncu 

prvega stavka tretjega člena odloka se doda besedilo: »ter vsaka polnoletna fizična oseba«.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa, Tatjana. Komisiji kot je bilo rečeno, Statutarno pravna ni imela pripomb, medtem ko Komisija za 

nagrade in priznanja predlog, ki smo ga z amandmajem upoštevali. Kakšno mnenje še, razprava? Ne, hvala lepa. 

Potem gremo kar na glasovanje, glasujemo ločeno za vsako stvar, in sicer najprej za amandma, da se sprejeme 

predlagani amandma k prvemu členu predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni 

občini Kranj. Najprej vašo prisotnost za ta sklep. 26. Sigurno, Janija ni… Lahko še enkrat prosim dvignete. 25, hvala 

lepa. Gremo na glasovanje. Kdo je za ta predlog amandmaja? 25, soglasno sprejet. Hvala lepa. Zdaj gremo pa še 

na sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj, s sprejetim 

amandmajem. Vaša prisotnost, prosim. 26 prisotnih, kdo je za ta predlog? 26, soglasno sprejeto, tudi za to hvala 

lepa. Gremo zdaj na točko 6, to je bivša 7, potrditev pogodbe o statusnem javnozasebnem partnerstvu za 

projekt Človeška ribica v Kranju in akta o ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular Kranj. Poročevalec Marko 

Čehovin, kje pa je?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada z gospodarske dejavnosti in promet) 

Pozdravljeni. Najprej se opravičujem, ampak…, Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in 

promet. Sem bil pa na delu v sosednjih pisarnah. Ja, pozdravljeni še enkrat. Zdaj, že na prejšnji seji ste obravnavali 

to točko dnevnega reda, jaz na žalost nisem bil prisoten takrat, ker sem bil bolniško odsoten. Za javno zasebno 

partnerstvo za projekt človeška ribica v Kranju. In zdaj na tej seji smo pa pripravili dodatno gradivo, kjer se Svetu 

Mestne občine Kranj predlaga, da se potrdi pogodba o statusnem javno zasebnem partnerstvu, za projekt 

Človeška ribica v Kranju in akt o ustanovitvi zavoda Jamski laboratorij Tular Kranj in čistopis obeh pogodb je tudi 

v prilogi gradiva, ki ste ga prejeli. Zdaj izpostavil bi, da gre za izjemno pomemben projekt človeške ribice, 

predstavitve človeške ribice v Kranju. Na prejšnji seji mestnega sveta je bila tudi predstavljena kar obsežna 

predstavitev projekta, zdaj, da v vmesnem času smo se pa dogovorili tudi še o podrobnostih, ki so predstavljene 

v pogodbi. Naj izpostavim samo bistvene, da bo Mestna občina Kranj v zavod Jamski laboratorij Tular vstopila z 

deležem v višini 32,5 odstotkov oziroma finančnim vložkom 97,5 evrov. To je nekak bistveni element. Ostale 

zadeve, detajli so bili pa tudi že predstavljeni na prejšnji seji, pripravlja se tudi že celoten projekt in časovnica, 

mogoče še to, se mi zdi bistveno izpostaviti, da najkasneje do začetka decembra bi se ta jamski laboratorij 

oziroma postavitev človeške ribice v Kranju, v rovih pod Kranjem, odprl, ciljamo na občinski praznik. Evo, tako, to 

je zelo na kratko, bom pa z veseljem odgovoril na vaša vprašanja. Pa še enkrat se opravičujem za zamudo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 
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Hvala lepa, Marko, dajem v razpravo. Prosim, Branko.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Vsem lep pozdrav. Imam občutek, da številka, ki je bila predstavljena, ni bila ravno čisto točno navedena, tako da 

bom samo postavil vprašanje, koliko naj bi bili realni skupni stroški za Mestni občini Kranj v naslednjih prihodnjih 

letih pri tem projektu?  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada z gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, hvala za vprašanje. Jaz sem govoril o deležu vstopa. Sem pa, da je bilo že na prejšnji seji in tudi v gradivu 

predstavljeno, ocenjeni stroški so v naslednjih dveh letih. V letošnjem letu in naslednjem letu so ocenjeni za 140 

tisoč evrov, od tega bo se pravi za Mestno občino Kranj. Tukaj gre za posredno sofinanciranje preko Zavoda za 

turizem in kulturo, nekaj sredstev bo pa v skladu s sklepom zavoda oziroma Sveta Zavoda za turizem in kulturo 

tudi namenil nekaj od teh sredstev, ki so omenjeni, mislim, da okrog 30 tisoč, bo pa zavod tudi namenil iz svojih 

lastnih sredstev, 25, če me sprašujete, iz presežka odhodkov nad prihodki v letu 2020. Potem se predvideva, da 

bo se financiral zavod Jamski laboratorij Tular iz svojih lastnih prihodkov. Pa mogoče me še dopolni direktor 

Zavoda za turizem in kulturo.  

 

KLEMEN MALOVRH (direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj) 

Pozdravljeni tudi v mojem imenu, je Marko pozabil še na en strošek, ki je tudi notri napisan. V bistvu v končni 

ponudbi zasebnika, in to je strošek, ki lahko nastane  v primeru zelo slabega poslovanja tega zavoda in ta strošek 

je ocenjen nekje na 33 tisoč letno. To je v najslabšem primeru. Močno upamo, da do tega stroška ne bo prišlo, 

kar pomeni, da bi lahko do leta 2022, za leto 2023 in 2024 namenili v najslabšem primeru nekje okoli 100 tisoč 

evrov še za poslovanje tega zavoda. Ampak to je tako, pač vsaka prireditev malo večja, recimo temu stane 20 

tisoč, 30 tisoč evrov, za moje pojme nek projekt, ki bi celo leto obratoval, vlekel turiste, imel neke multiplikativne 

učinke tudi na ostale, ostalo dejavnost, se mi ne zdi tako visok, ampak obstaja, tako da je treba tudi to povedati.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala, še kdo. Ne, potem gremo na glasovanje o potrditvi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu človeška 

ribica in akt o ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular Kranj. Prosim za ugotavljanje vaše prisotnosti. 21 

prisotnih, 21. Hvala lepa. Kdo je za ta predlog? 22 za, je kdo proti? Ne, hvala lepa. Gremo naprej. Hvala, Klemen, 

hvala Marko. Janez, gremo Obvezna razlaga Stanovanjska soseska ob Savi, prosim.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Janez Ziherl, lep pozdrav. Gre za obvezno razlago za območje soseske ob Savi, to je območje na Trenči, kjer smo 

sprejemali OPPN že nekaj časa nazaj in se je takrat v prejšnjem mandatu pojavila notri tudi beseda sočasnost 

gradnje. Ta sočasnost je bila takrat usklajevana v tem 35. členu tudi v zadnjih trenutkih in nam zdaj povzroča 

težave. Namreč piše, da moramo sočasno graditi infrastrukturo in stanovanjsko sosesko, notri je bila pa dana 

predvsem z razlogom, da se ne bi zgodila prej soseska, preden bo infrastruktura izgrajena. Sedaj je situacija taka, 

da pridobivamo projektno dokumentacijo in seveda s tem tudi gradbeno dovoljenje, upravna enota pa to bere 

slednje in ta sočasnost je za njih tudi ovira. S to obvezno razlago pa dokazujemo oziroma razlagamo, da se pač ta 

rekonstrukcija ceste in izgradnja mostu lahko izvaja pred gradnjo stanovanjske soseske. Toliko na kratko, hvala 

lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Odpiram razpravo, prosim, Bojan.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala lepa za besedo. Bojan Homan. Saj ne vem, kaj bi rekel, ali bi se smejal ali bi se jokal. Takale kozlarija upravne 

enote. Občinski svet je sprejel prostorski plan, in notri smo zapisali, da se gradi sočasno infrastruktura. Vsak 

uradnik, ki bi odločal, ve, za kaj se gre, oziroma se točno vidi, da noben ne upa odločati, da ne bi bil kaj kriv in 
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pošlje zadevo nazaj v odločanje občini. Tole infrastrukturo sprejema občina pa je upravna enota tako nezaupljiva 

do občine, kaj šele do občanov, ki vlagajo gradbena dovoljenja in druge stvari. Zato se zadeve nikamor ne 

premaknejo, imamo dolge čakalne vrste in smo ujetniki samega sebe. Pa mi živimo 30 let v samostojni Sloveniji, 

o naših zadevah ne odloča več Beograd, o naših zadevah odločamo sami in ta uradnica bi lahko pogledala na 

zapisnik, vse naše seje so na digitalni obliki, če ne bi kaj vedela, lahko bi vprašala svojo šefico, lahko bi vprašala 

direktorja upravne enote, bi se posvetovali, ampak najlažje je zadevo zavrniti, dati mestnemu svetu, naj odloča, 

mi pa danes bomo odločili. Jaz bi jim namenoma pustil zadevo pa počakajmo, kako se bodo odločili. Pa me prav 

zanima, ali bodo zadevo zavrnili ali ne. Ampak upam, da bodo staknili glave skupaj pa da jih bo pamet srečala, da 

je prvo infrastruktura, potem pa in če je sočasno, da ima infrastruktura prednost pred gradnjo. To ve vsak, edini 

naši ljudje na upravni enoti ne, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Bojan. Naprej, še kdo? Ne, hvala lepa. Potem gremo kar na glasovanje, in sicer najprej ugotavljamo 

vašo prisotnost, prosim. 26 prisotnih, kdo je za ta sklep? 26 za, ugotavljam, da je soglasno sprejet. Hvala lepa. 

Janez, gremo naprej. Obvezna razlaga za odlok o zazidalnem načrtu revitalizacija starega mestnega jedra Kranj.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Janez Ziherl, obvezna razlaga je tukaj potrebna mogoče malo bolj z drugačnega razloga. Namreč v starem 

mestnem jedru je še vedno veljaven zazidalen načrt z leta 1983, ki je, bom rekel, zelo zelo drugačen od vseh 

dokumentov, ki so, ki so zdaj v veljavi oziroma kakor bi mogli izgledati z drugačnimi dikcijami in neprimernimi 

vsebinami na način, tako da tukaj smo za pošto, ki jo je občina kupila, bom rekel, tudi pridobili gradbeno 

dovoljenje, že, vendar zaradi sofinanciranja imamo notri zapisano tudi klasifikacijo pošta. V zazidalnem načrtu pa 

tudi ta objekt kot tak ni obdelan posebej s svojo namensko rabo, ampak je iz tega izločen in s to obvezno razlago, 

bom rekel, obrazlagamo, da se v takem primeru na tem območju, bom rekel, ti objekti, ki so iz tega izvzeti, štejejo 

kot centralne dejavnosti, ker je sonamenska raba starega mestnega jedra centralna dejavnost. To je bistvo tega, 

tako bomo lahko tudi za spremembo gradbenega dovoljenja vložili in da bo ta objekt, ki je bil že ves čas večinsko 

poslovni objekt, ampak tudi pošta, lahko postal tudi samo poslovni objekt. Pa mogoče samo informacija, da tudi 

na starem mestnem jedru smo zdaj dali ven, bom rekel, razpis za OPPN in konservatorski načrt, ki smo ga kar 

nekaj časa usklajevali tudi v ZVKD, vendar ta korak je zdaj končno narejen, ker dejansko smo to kar dolgo časa 

potrebovali, da smo prišli do te točke, ampak zdaj smo šli tukaj naprej. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Janez, odpiram razpravo. Ne? Hvala lepa. Vaša prisotnost, prosim. Glasujemo o tem. 26, sigurno? Ker 

je šel Zoran ven? Hvala lepa, kdo je za ta predlog sklepa? 26, ugotavljam, da je soglasno sprejeto. Super, Janez 

najlepša hvala. In zdaj gremo še na točko 9, stanovanjski program Mestne občine Mestne občine Kranj za 

obdobje 2021-2026. Poročevalka bo Mateja Koprivec. Mateja, prosim.  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Lep pozdrav še enkrat, Mateja Koprivec. Predlagamo v sprejem stanovanjski program za obdobje, boš dala 

prezentacijo? Kar nadaljujem, dajemo v sprejem stanovanjski program za obdobje od leta 2021 do 2026, pravno 

podlago predstavljajo Ustava, stanovanjski zakon, zakon o lokalni samoupravi, resolucija o nacionalnem 

stanovanjskem programu, trajnostna urbana strategija Kranja in pa statut Mestne občine Kranj. Med 

mednarodnimi listinami sta zavezujoča predvsem agenda habitat s carigrajsko deklaracijo in pa evropska socialna 

listina. Demografski kazalci, Milena, boš dala malo naprej, kažejo, da je število prebivalcev v Kranju raste, veča se 

predvsem delež starejših, prav tako pa se veča tudi povprečna starost prebivalcev. Po številu stanovanj ima Kranja 

na 1000 prebivalcev manj stanovanj kot je državno povprečje, trenutno ima Mestna občina Kranj v lasti 437 

stanovanj, od tega je 375 stanovanj neprofitnih in pa 62 tržnih. Na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 

v letu 2019 smo prejeli 277 vlog, od tega je bilo 230 vlog uvrščenih na dokončni prednostni listi. Mestna občina 

dodeluje neprofitna stanovanja na podlagi javnega razpisa, običajno imamo ta razpis na dve do tri leta, izjemoma 

pa se zaradi varstva koristi otroka dodeli tudi stanovanje neprofitno na podlagi izjemne dodelitve. Tržna 
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stanovanja se dodeljujejo na podlagi javne dražbe in objave namere, neprofitna najemnina pa je določena z 

državno uredbo. Tržna najemnina pa je določena s sklepom občinskega sveta o prosto oblikovani najemnini, 

znaša pa trenutno 6,5 evra po kvadratnem metru. Občina ne razpolaga z bivalnimi enotami, gre za nastanitve z 

nižjimi standardi, za primer deložacij, imamo na primer v zavetišču rezerviranih pet ležišč, prav tako izvajamo 

menjave stanovanja, v primeru zmanjšanja ali pa povečanja družine, zaradi zdravstvenih ali drugih težav, vodimo 

sodne postopek, vlagamo tožbe na odpoved pa izvajamo subvencioniranje najemnin v proračunu se predvideva 

plačilo vseh subvencij v letu 2021 v znesku 665 tisoč evrov. Se opravičujem, 465 tisoč evrov. Preverjanje pogojev 

za nadaljevanje neprofitnega najema smo na podlagi stanovanjskega zakona dolžni opravljati na vsakih 5 let in 

to tudi redno izvajamo. Potem občina razpolaga s posebnimi stanovanjskimi enotami, oziroma razpolaga v bistvu 

imamo v občini tudi posebne stanovanjske enote: varna hiša, materinski dom, zavetišče za brezdomce, in pa  

stanovanjska skupnost Katapult. Kar naprej. Mogoče izgradnja in obnove stanovanjskih stavb v preteklih letih je 

bila pač obnovljena Tomšičeva ulica 21, malo mogoče to, da si ogledate, s katerimi nastanitvami, potem Glavni 

trg 17, Kidričeva 61 in 63. potem Kopališka ulica 17 in pa Struževo 21, 2f no. Sodelujemo tudi s Stanovanjskim 

skladom Republike Slovenije, v letu 2010 je bil sklenjen dogovor o razpolagalni pravici med mestno občino Kranj 

in pa Stanovanjskim skladom, in sicer za 89 neprofitnih stanovanj, v lasti sklada, Mestna občina Kranj je ta 

stanovanja dodelila v skladu s takrat veljavno končno prednostno listo v najem. Potem, kar se tiče izgradnje 

stanovanj, ima stanovanjski republiški sklad namen na južnem delu mesta na območju med Savsko cesto in pa 

Savo izgraditi na površini treh hektarjev, malo več kot treh hektarov najemna stanovanja, tukaj je ključna vloga 

Mestne občine Kranj, da bi zagotovila tudi Komunalno in prometno urejeno območje za gradnjo soseske. Kot ena 

prednostnih nalog, ki si jih je občina zadala v bodoče, je dodeljevanje stanovanj mladim do 29 leta. Gre za bolj 

ranljivo skupino, ki ima sicer že sedaj možnost kandidiranja na javnih razpisih. Kot prednostna kategorija ima 

dodatne točke. Seveda pa nameravamo sprejeti tudi ustrezno pravno podlago, na katero bi lahko stanovanja 

dodeljevali tudi oziroma izključno samo mladim. V primeru je tudi strategija za mlade. Poleg tega predvidevamo 

tudi rešitve za starejše, in sicer rentni odkup stanovanj, to je ena izmed možnosti, kako priti do dodatnih 

stanovanj, občani, ki so starejši od 65 let, bi imeli možnost, da svoje lastniško stanovanje, tega težko vzdržujejo, 

odprodajo občini. Del kupnine bi prejeli takoj, del pa v obliki rente, v tem primeru bi občina pritegnila v izvedbo 

tega instrumenta tudi zavarovalnico. Prav tako si prizadevamo, da bi za oskrbovana stanovanja v praksi so 

alternativa institucionalnem varstvu, ki, in so namenjena predvsem starejšim ljudem, ki sami več ne morejo se v 

celoti oskrbovati. Prav tako se načrtuje oziroma soseska za seniorje, uvrščena je v strateški del občinskega 

prostorskega načrta, da bo izšla v izvedbeni del z naslednjimi spremembami in dopolnitvami. Namen je ponuditi 

dodatne možnosti za namestitev starejših ljudi, nadaljnje bi to omenila vas za dementne, namen projekt je 

zagotovitev kapacitet za oskrbo oseb z demenco. Mestna občina vodi tudi evidence in registre, tako se vodi 

evidenca nepremičnin, ki je povezljiva z registrom osnovnih sredstev, v letu 2012 je bila nastavljena evidenca …, 

ki je pa v letu 2018 posodobljena v Isnik. Vzpostavljen je tudi register upravnikov, ki se redno dopolnjuje. Izvajamo 

ukrepe za ohranjanje najemnega razmerja, tako da sklepamo dogovore o dolgoročnem odplačilu dolga, 

sodelujemo s centrom za socialno delo Gorenjske, dajemo informacije glede možnosti pridobitve subvencije, 

preverjamo možnost preselitve v manjše, cenejše stanovanje in pa v sodnih postopkih sklepamo poravnave. S 

sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, ki je stopil v veljavo 19 junija letos, je 

med drugim bila uvedena možnost višjega zadolževanja stanovanjskih skladov, prav tako ustanovitev javne 

najemne službe in pa razširjen je inšpekcijski nadzor in izvajamo tudi ohranjanje in investicijsko vzdrževanje 

obstoječega stanovanjskega fonda, proračunski sklad se proračunski stanovanjski sklad se financira izključno z 

namenskimi sredstvi, to so stanarine, prihod od prodaje stanovanj in pa je odvisen od interesa najemnikov. Tu bi 

omenila še mehanizem celostnih teritorialnih naložb v obdobju 2018 do 2021, je v teku izvedba prenove 16 

stanovanj, kjer se načrtuje poraba 260 tisoč evrov, približno oziroma 65 tisoč evrov letno. Ta projekt je 80 

procentov financiran s strani evropske unije. Ena od, bom rekla, prioritet oziroma ključen poudarek bi dali tud i 

ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada, in sicer je namen ustanovitve tega sklada predvsem ustanoviti večje 

število javnih najemnih stanovanj. Kot sem že prej omenila, je bila sprejeta sprememba stanovanjskega zakona, 

ki omogoča večje zadolževanje javnega stanovanjskega sklada, in sicer do 250 procentov izkazanega namenskega 

premoženja sklada. Hvala za pozornost.  
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MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Mateja, za razpravo se je že Jani prijavil.  

 

JANEZ ČERNE (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, Janez Černe. Sam predlagam, da pri neprofitnih stanovanjih, čeprav je v novem zakonu je 

potrebno preverjanje izpolnjevanja enkrat na pet, da v našem stanovanjskem programu skrajšamo na dve leti, 

kar pa se tiče profitnih stanovanj, pa menim, da je naš fond premajhen, da bi imeli za nedoločen čas sklenjene te 

pogoje, tako da predlagam, da se profitne profitni najemi stanovanj zmanjšajo na omejen čas oziroma 

predlagamo na dobo petih let, kar je bilo vedno iz tega iz predstavitve, je to, da ima Mestna občina Kranj zelo, 

zelo majhen fond stanovanj, ne samo na nivoju Slovenije, ker če gledate te grafe, mi imamo 370 stanovanj, 

medtem ko je povprečje v Sloveniji 410, če pa gledate potem še povprečje pri mestnih občinah, je ta razkorak še 

toliko večji, mislim, da dvakrat, če gledate samo Ljubljano in Kranj, pa mislim, da je ta razkorak samo štirikrat. 

Zato smatram, da z novo spremembo stanovanjskega zakona, da je nujno, da se ustanovi javni stanovanjski sklad 

mestne občine Kranj. Ta nam omogoča, da se stanovanjski sklad zadolži za do 50 procentov svojega premoženja, 

kar potem ne gre v zadolževanje občine, se pravi, če je občina toliko in toliko zadolžena, pa bi se ne vem z 20 

milijonskim kreditom, bi šla čez ves limit, ki ga lahko še porabi, ko javni stanovanjski sklad vzame za namen 

gradnje stanovanj, to ne gre v zadolževanje občine in se lahko to izpone. Se pravi, nekako cena, če sem prav 

razumel, ta naša stanovanja so vredna circa 40 milijonov evrov, se pravi, se lahko novi stanovanjski sklad zadolži 

do 20 milijonov evrov, hkrati pa mislim, da bi moral biti cilj tega novega javnega stanovanjskega sklada MOK to, 

da postane upravnik vseh stanovanj v lasti Mestne občine Kranj. Se pravi, to, kar imamo v lasti, da javni 

stanovanjski sklad postane upravnik. To dejavnost mislim, da lahko potem opravlja tudi an trgu in pridobi na trgu 

pač to, kot svojo pridobitno dejavnost. Omenil bi še to, ravno zaradi tega, ker imamo premalo stanovanj, smo se 

pogovarjali s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, da bi od njihovih stanovanj dobili več stanovanj v 

upravljanje, se pravi tista, ki že imajo, to so na sotočju med Kokro in Savo, da tista, ki se bodo izpraznila, da jih 

dajo Mestni občini Kranj, da jih potem podeljuje na razpisu, pa dogovor je, da se čim prej dogovorimo, da bodoča 

stanovanja, ki jih bodo gradili v soseski ob Savi, da vsaj eno četrtino predajo v upravljanje Mestni občini Kranj in 

s tem tudi na ta način povečamo svoj fond. Evo, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Jani, Irena je bila, potem pa Igor.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc, najprej bi samo en tak manjši korekcijski popravek, če bomo uporabljali izraz vas za dementne, se 

mi zdi prav, da bi uporabljali vas za osebe z demenco, čisto zaradi etike do bolezni teh oseb. Prav se mi zdi, da se 

danes pogovarjamo o stanovanjskem programu Mestne občine Kranj, problematika pomanjkanja stanovanj v 

Kranju je namreč že aktualna več kot desetletje, stanovanja v Kranju praktično ni mogoče niti kupiti niti najeti, če 

ti celo sorodstvo pomaga, mogoče naletiš na kakšno priložnost za nakup ali najem. Na mestnem svetu smo že 

večkrat potrjevali OPPN za gradnjo novih stanovanjskih sosesk, ampak od papirjev do dejanske gradnje je dolga 

pot. In kaj sploh lahko stori občina, da bi gradnja hitreje stekla? Mi smo že potrjevali kranjsko Iskrico, naselje ob 

Savi, Gorenjo Savo, Mlako, obnovo blokov na Delavski cesti v Stražišču pa sosesko Srakovlje, pa v gradivu je 

navedenih še več teh načrtovanih gradenj, načrtov je torej kar precej, kot ste videli, so stanovanja na Planini čisto 

takoj našla nove lastnike. Kaj lahko kot občina storimo, da bo hitreje prišlo do gradenj teh, ki so že načrtovana? 

Vsaj pri soseski na Savi bi lahko kot občina kaj storili, da bi pohiteli z gradnjo infrastrukture. Jaz sem celoten 

program zelo podrobno prebrala in večinoma je naravnan ta program za reševanje socialne problematike, delno 

se dotika tudi reševanja problematike mladih do 29 leta, ter starostnikov. O starostnikih je kar precej: soseska za 

seniorje, vas za osebe z demenco, domovi starostnikov, tudi dnevno varstvo se načrtuje. Tudi recimo za te zelo 

deprivilegirane skupine se mi zdi, da v Kranju smo kar nek zgled, imamo dom za brezdomce, imamo varno hišo, 

materinski dom, tako da tukaj bi rekla vsa pohvala, imamo nekaj, kar nekatere občine nimajo. Vendar pa v našem 

tem sedanjem programu niso zajete čisto vse starostne skupine, naša družba ima namreč zelo veliko samskih 

oseb, ki imajo stanovanjski problem. Ne morejo kandidirati za neprofitna stanovanja, zelo pogosto so najemniki 
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sob, v sobi imajo vse od postelje do malega kuharčka, in tukaj moram povedati, da ne gre za brezposelne osebe, 

ampak so to zaposlene osebe z minimalnimi dohodki. Nikoli si ne bodo mogli kupiti svojega stanovanja, vedno 

bodo le najemniki in zato tukaj dajem pobudo, da se v stanovanjski program vključi tudi bivalne skupnosti za 

samske do 65 leta, kajti po 65 letu imamo kar več možnosti za bivanje starostnikov. Zelo podpiram na primer 

rentni odkup stanovanj, ko starostnik ostane sam v stanovanju in prejema pokojnino, to res predstavlja velik 

problem. In z rentnim odkupom stanovanj se ta problem zelo uspešno reši, ob tem pa samo upa, da bo mestna 

občina Kranj imela dovolj sredstev za odkup teh stanovanj. Na to bi se zdaj dotaknila še problematike mladih 

družin. Nujno bi bilo zagotoviti stanovanja za začetek ustvarjanja družine. Zelo lep zgled na tem področju je Zavod 

Kancijan, za zmerno tržno najemnino lahko mladi pari pričnejo življenje v dvoje in se odločijo za družino. Tudi 

mestna občina Kranj bi morala imeti fond stanovanj za mlade družine. Pri tem pa ne mislim le mladih do 29 leta. 

Vsi vemo, da se danes mlade osebe kasneje odločajo za življenje v dvoje, zato bi morali postaviti to mejo nekoliko 

višje, 29 let, se mi zdi, da je prenizko postavljena starostna meja. In zelo prav se mi tudi zdi, da se tako kot je v 

gradivu navedeno, prične opravljati strategija za mlade v Mestni občini Kranj. Veliko stvari je takih, da se zgodi, 

da pridemo do točke, ko rečemo, tukaj nas zavezuje zakonodaja, to se pa ne da in je potrebno zakonodajo 

spremeniti. Delno je bila zakonodaja spremenjena, vendar ne v celoti. Pobudo za sprejemanje nove zakonodaje 

oziroma novel lahko damo tudi mi, in tukaj je že Jani omenil, da se ob neizpolnjevanju pogojev za neprofitno 

stanovanje, da se to ne bi smelo spremenilo v stanovanje s tržno najemnino, zato ker s tem enostavno zmanjšamo 

fond teh neprofitnih stanovanj, ki jih imamo že zelo malo. V gradivu sem pač videla omenjene bivalne enote, ki 

naj bi imele nižji nivo bivanja od neprofitnih stanovanj pa sem kar takoj pomislila, da bi v te bivalne enote 

premaknili tiste, ki ne izpolnjujejo več pogojev za neprofitno stanovanje in verjamem, da bi takrat lahko zelo hitro 

rešili svoj stanovanjski problem. Mogoče se sliši kot šala, ampak to ni, če namreč nekdo ne izpolnjuje pogojev za 

neprofitno stanovanje, je nujno, da se iz stanovanja izseli. Jaz mislim, da se lahko v enem letu stanovanje izprazni 

in s tem fond neprofitnih stanovanj se ne zmanjšuje. Sčasoma je treba ta fond stanovanj nujno povečati. Poglejte, 

na seznamu smo imeli odobrenih 230 vlog, podatek pa imam, da se nikoli letno ne podeli več kot 20 stanovanj. 

To pomeni, da je to zelo prevelik razkorak med potrebami pa ponudbo. Na komisiji za finance, na kolegiju, Jani 

je omenil, vsi smo bili složni, da je potrebno pogostejše preverjanje. Nekateri menimo, da je vsako letno 

preverjanje potrebno, če so pogoji za najem neprofitnega stanovanja še izpolnjeni in ob sedanji digitalizaciji 

družbe, ne bo težko speljati postopkov, da se evidence pridobijo iz CSD, se pravi se pri tem upošteva tako GDPR 

kot ustrezna pooblastila. Zelo me je tudi šokiralo, ko je na kolegiju svetnik Igor omenil, da nekateri najemniki 

neprofitnih stanovanj le ta oddajajo v podnajem, na kolegiju smo se strinjali, da je treba tako stanovanje odvzeti, 

najemnika bi bilo treba denarno kaznovati, vsaj z doplačilom do tržnih najemnin pa še kakšna kazen. Sem malo 

premišljevala na podobnost v drugih javnih zavodih, jaz sem na primer bila v kranjskih vrtcih, v kranjskih vrtcih, v 

svetu zavoda smo se odločili, da smo najeli družbo, ki je tržila neplačane oskrbovalnine  za otroke v vrtcih, težko 

si verjetno predstavljate, ampak med temi, ki niso plačevali vrtca, je bila ena družina, ko je tri otroke spravila 

skozi sistem, so se nato lepo izselili in recimo od njih ni bilo možno iztržiti teh najemnin. Večino smo pa lahko 

iztržili. In plačilo tej družbi je bilo odvisno od izterjanih oskrbovalnin, to pomeni odstotek od tega, kar so izterjali, 

so dobili. To pomeni, da sta pridobila oba, tako najeta družba kot tudi zavod Kranjski vrtci. Na enak način se je 

terjatev preko najete odvetniške družbe lotila tudi Mestna knjižnica Kranj in tudi tukaj, sicer ne poznam natančno, 

ampak verjamem, da so se dogovorili za nek odstotek od izterjanih terjatev. In tudi mestna občina Kranj bi lahko 

najela družbo, ki bi preverila dejansko bivanje najemnikov, da bi našla tiste, ki pravzaprav kršijo najemno 

pogodbo, ker ne bivajo v teh prostorih in s temi denarnimi kaznimi, ki bi jih naložili mi, bi lahko poplačali to 

odvetniško družbo. Ker je nova vlada konec leta 2020 sprejela zakon o finančni razbremenitvi občin in bodo 

občine le zalagale iz proračuna subvencije, potem pa bo država povrnila subvencije, me samo zanima, če se bo 

ta denar, ki smo ga do zdaj pač namenili subvencioniranju, lahko namenil pridobivanju novih stanovanj? In za 

konec še apeliram, zakonodajo je mogoče delno spremeniti, pomislimo, kaj nas ob sedanji zakonodaji ovira, 

kakšno zakonodajo potrebujemo in naj današnja seja ne bo edini pogovor o stanovanjskem programu Mestne 

občine Kranj, to področje se mi zdi namreč zelo pomembno, treba mu je posvetiti veliko časa in energije. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Igor, prosim.  
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IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, Igor Velov. Jani je prej predlagal, da ni pet, ampak naj bo na dve leti. Jaz upam, da tudi ima 

kadrovsko urejeno, da bo to lahko naredil vsaki dve leti. Bolj pomembno kot to, bi bilo nekaj drugega. Mi smo, 

sicer me preseneča, da niste v gradivu že takoj dali dve leti ampak pet, mogoče boste počakali, da smo na 

svetniških skupinah ta predlog nekateri dali, da lahko tudi prej pregledamo, pa ste ga zdaj povzeli, za kar sem 

vam hvaležen. Jaz mislim, da ni treba nič spreminjati, da je dve leti, tudi ne vem, če pravno to zdrži, da 

zaostrujemo in ožimo, ker s tem dajemo tudi neko obveznost ljudem, ki bodo morali v roku 30 dni neka dokazila 

dati. To je tako, kot kazen, če je za parkiranje največ 40 evrov, ne more občina narediti, da je 80, je lahko 40 ali 

manj. Nisem pravnik, ampak razmišljam zdravorazumsko in menim, da ni potrebno pisati dve leti, lahko ostane 

pet let, ampak je treba delati. Mogoče kot primer, kolega Jani, v vašem mandatu 2014-2018 ste deložirali dva, 

nič, dva v teh treh letih in še eno leto vam ostane, v takem tempu bo nič verjetno ali pa dva, štiri na ta račun 

pridobljena stanovanja. V mandatu 2006-2010, ko sem se jaz zelo zavzemal za reševanje teh problemov, se 

Milojka to spomni, smo jih 21 spraznili na tak način. Seveda se lahko nekaj leta in leta vleče in ni nujno, da je to 

zasluga tistega uradnika, podžupana in tega, ampak vseeno, če se dela, se lahko, se točno spomnim, da sem se 

osebno kot podžupan zavzel in je bilo 10 izpraznjenih stanovanj. Ugotovili smo, da nekdo stalno prebiva celo v 

neki drugi občini, ne izpolnjuje pogojev, nekdo se je preselil v neko južno republiko in ga oddaja in tako naprej. 

Se pravi, kaj hočem reči, treba je pač delati v skladu z zmnožnostmi, uprava to zna, v informacijski dobi smo, 

veliko stvari lahko sproti preverja, da ne obremenjuje ljudi in je prav tudi po mojem tukaj soglašava, da se to 

večkrat, ne da se čaka vsakih 5 let. To so samo mimogrede omenil, hotel sem povedati nekaj drugega. Mi imamo, 

oziroma tako bom rekel, če začnemo gledati neprofitna stanovanja, je rekla kolegica, da jih nikoli ni več kot 20 

na leto, jaz mislim, da ne 20 na leto, ampak med 20 in 30 v mandatu se jih neprofitnih podeli po nekem mojem 

spominu ali pa toliko kot spremljam, razen v mandatu 2006-2010, ko nam je šlo nekaj stvari na roke, 89 družin 

smo rešili s pomočjo republiškega stanovanjskega sklada v Sotočju, ravno v tistem mandatu se je izgradil tudi 

blok A, mislim, da je bilo 22 v Struževem, bilo je 21 deložacij oziroma drugače izpraznjenih in nekaj se jih je po 

naravi stvari med 20 in 30, kot vsak drug mandat, tako da takrat je bil velik korak narejen in bi rad rekel, da smo 

takrat, se spomnite, tudi rešili tako imenovano naselje Koreja in pa tudi samski dom, veliko ljudi je takrat dobilo 

neprofitno stanovanje, nekateri celo izredno, nekateri tudi profitno, v glavnem iskali smo načine, kako rešiti, zato 

da se tam izprazni, zato lahko naredi danes, tudi to je bilo začetek reševanja problemov, lahko danes tudi 

rešujemo to, da bomo cesto gradili, da tam ni ljudi, da je nekdo to lahko kupil ali pa da nekateri objavljate, da ste 

rešili samski dom, ampak začeli smo ga že zdavnaj reševati. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da je treba 

ves čas delat in iskati rešitve. Zato da se obnavlja fond neprofitnih stanovanj in pa seveda vsi radi govorimo, da 

se veča, jaz pa mislim, da niti ni nujno, da se veča, pomembno je, da rešimo probleme. Zdaj če bomo mi samo 

občina Kranj kot tisti, ki bomo radodarni, da bomo enostavno v Kranju dobiti neprofitno stanovanje, mislim, da 

bomo samo ne reševali svoje probleme, ampak bomo priklicali še druge iz okoliških občin, v Kranj se prijavi, saj 

čez eno leto boš izpolnil pogoje, pa boš hitro dobil stanovanje. Zato bi občina morala še vrsto drugih ukrepov, jaz 

sem to večkrat že povedal. Tudi zadnjič sem nekemu novinarju to odgovarjal za kranjski glas, a ne, se pravi, mi 

imamo veliko stvari, škarje in platno imamo v svojih rokah kot občina, da močno vplivalo na trg nepremičnin, 

imamo predkupne pravice, imamo denar, ne vem, če smo lahko šli v nepremičninski posel več milijonov v Hrastju 

pa ne zato, da bi nekaj zaslužili, ampak ker smo pred očmi imeli višji cilj, da naredimo zagon čim prej tiste 

industrijske cone, ker bo to dobro za našo občino, bi lahko mogoče pogumno razmišljamo pa da mogoče mi 

enkrat kupimo, kar DUTB prodaja v Britofu pa še kje drugje. Tako da tudi to, kar je bilo omenjeno, stanovanjski 

sklad, da se zadolžuje. Jaz sem tukaj že večkrat govoril, da se ne ponavljam, že mi smo imeli celo idejo in prvo 

branje je šlo skozi 2010, stanovanjsko podjetje Kranj d.o.o., gradivo nekje morate imeti, tudi županu sem 

predložil, da sem to povedal, kdo ga je celo pripravljal, zunanji sodelavec in tako naprej in ja tuti to je bil takrat 

eden od stvari, da se racionalizira poslovanje, vzdrževanje vseh nepremičnin v Kranju, tudi šole, vrtci in tudi, da 

se stopi na trg, da se vzdržuje na trgu, kot je Jani prej rekel, no, ampak da en zaidem, ker toliko veliko stvari bi 

rad povedal, ker je obsežno gradivo in so bile iztočnice, se mi zdi en velik problem v Kranju, pustimo zdaj, da je 

premalo stanovanj, bodo čez noč ne morejo biti, vzpostavljajo se pogoji, izgradilo se jih bo na stotine v naslednjih 

letih. Ampak ena ideja mi pa ne da miru. Mi imamo v Kranju en velik problem, da ko človek hoče kupiti stanovanje, 
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mu povedo, da več kot 200,300 evrov kredita na mesec ne more dobiti in če se do konca življenja zapufa, ne more 

nič kupit. Taisti človek pa lahko že pet, deset let pa plačuje 500,600 evrov najemnine redno vsak mesec. IN res bi 

veljalo razmisliti o nekem trikotniku kupec-banka-mestna občina Kranj, kjer večjega poroka in boljšega garanta 

kot je Mestna občina Kranj banka ne more dobiti, in naj nekdo z najemnino, z najemnino odplačuje, od banke 

dobiš kupnino, on z najemnino odplačuje ta svoj kredit, v kolikor pod določenimi pogoji se ne drži toliko in toliko 

obrokov, se enostavno obrne nazaj, da je bila to najemnina, je treba to dodelati, jaz tudi imam idejo, kako. Dalo 

bi se. Kaj bi s tem naredili? S tem bi predvsem razbremenili se starih dotrajanih stanovanj, v katere vlagamo, bi 

jih lahko ljudem prodali, ki notri živijo, če je zdaj sposoben 200,300 evrov najemnine plačevati, sem prepričan, 

da bi 300, 400 na mesec pa tudi za kredit dajal, da je to njegovo. Mi imamo pa svež denar, 40 milijonov, saj ne bo 

40, če bomo 10 procentov dali, bo štiri milijone, še za dva, je šest milijonov, to je veliko denarja, velik projekt se 

lahko naredi, a ne. In še ena stvar, bral sem v gradivu, da se blok B in C v Struževem, nista gradila. Jaz sem proti 

temu, proti temu, da delamo, ne me narobe razumeti, geto, se pravi, da delamo tri neprofitna stanovanja, to so 

tudi praviloma ljudje z veliko otroci, tam naredimo breme tudi družbeni infrastrukturi in delamo geto. Morali bi 

to razporediti in nenazadnje tudi občina bi se lahko vključila na trg. Zdaj seveda, ker primanjkuje stanovanj, to ne 

more, ampak nekje, kjer se gradi kupi tistega, ki je najcenejši, ki se najtežje proda, pa ima tam eno stanovanje, 

pa v temu bloku dva pa tam enega, poceni na kvadratni meter pa rešuje iz istega fonda. Tudi tega se bom dotaknil, 

zelo fajna novica, da je z letošnjim letom subvencioniranje na plečih države, ne pol pol kot je bilo do zdaj in po 

mojem nehote, mimogrede bom odgovoril, ja, seveda ta denar bo ostal v stanovanjskem skladu in se namensko 

mora trošiti, seveda bo šlo za to, hvala bogu, tukaj bi pa lahko to spromovirali, lahko bi tudi ljudem, ki so na listi, 

ker je to tudi pogoj, lahko bi naredili delavnice, da bi ljudem sploh povedali. Jaz poznam ogromno ljudi, ki sploh 

ne vedo, da to pravico imajo in če to ne gre v breme občine, to še manj boli, dajmo ljudem še bolj pomagat, da 

se te subvencije koristi. Za na koncu, da ne bom dolg, župan še enkrat mislim, da velja to razmisliti o tem 

stanovanjskem podjetju, ker je bila res dobra ideja, dajte res razmisliti, da bi v prihodnosti bili malo bolj drzni, da 

bi stopili tudi na nepremičninski trg za to, da ne rešujemo samo socialnih vprašanj, ampak da dvignemo 

povpraševanje na en višji nivo, da tudi nenazadnje lahko tudi dražje nepremičnine postanejo dostopne ljudem, 

se pravi, da se k nam priseljujejo tudi tisti, ki bodo bolj premožni, pa ne me narobe razumeti, nič narobe, kdorkoli, 

hvala bogu, da se priseli k nam, ampak moramo politiko voditi razvojno, ne pa samo socialno. Oboje mora iti z 

roko v roki, če ne bomo samo delali iz problema problem problem. Na koncu eno vprašanje, ker sem pozabil, se 

ne spomnim, zanima me čisto tako, kje je to 58 hiš v Bitnjah individualna gradnja, kjer je OPPN v pripravi? Hvala 

lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Igor. Samo to zadnje vprašanje, Janez, če lahko odgovoriš, no.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Janez Ziherl. To je OPPN v Bitnjah sta dva OPPNja, severni pa južni OPPN in tam na južnem delu se zdaj pač, bom 

rekel, investitor oziroma lastniki so se prišli pogovarjati na občino, da bi začeli z OPPN najprej za vzpostavitev 

infrastrukture, potem pa gradnjo stanovanj. Prvo je treba OPPN treba še sprejeti. Ne znam čisto točno opisati, 

kje, ampak tam ob gozdu, tista prva linija, ki je umaknjena, tam je en večji OPPN, ki je že od 2014 kot stavbno 

zemljišče in kot tako, čaka na lastnike, da se odločijo za OPPN.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Bojan, prosim.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Vesel sem, da gre tale debata v pravo smer in da odpiramo teme, 

ki jih dolgo časa nismo. Je problematika stanovanj velika, opažamo pa, da se mi kot občina ne znamo iti te obrti, 

in da se je zadevo treba lotiti bistveno drugače, če bomo hoteli, da bomo boljši. 400 stanovanj ta trenutek imamo, 

vprašajmo se, kakšna je pa fluktuacija, da se menjajo notri lastniki oziroma najemniki, zelo slaba, na leto, če 

podelimo 6,7 stanovanj, smo pa dobri. To se pravi, imajo vsi najemniki, ko enkrat dobijo naše, bi rekel, tako 
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imenovano socialno stanovanje, doživljenjsko pravico bivanja, doživljenjsko, kaj se pa dogaja v praksi. Veliko ljudi, 

ki so dobili ta stanovanje, so danes v penzijah in s svojimi penzijam imajo kakšno hišo v bivši republiki naše rajnke 

Jugoslavije. Notri v teh stanovanjih pa živijo otroci s svojimi družinami doživljenjsko. Ali je to pravilno? Mi pa 

nimamo kontrole. Na vsake pet let ali pa naenkrat na leto moramo pozvati, da lahko naredimo kontrolo, lastnik  

ima datum, kdaj je kontrola, se usede v avtobus, v parih urah je iz Banja Luke ali pa iz katere koli republike tukaj, 

se pokaže na vratih, vse je oh in oh, tukaj živim, tukaj bivam in vse je v redu. Jaz dvomim, da imamo res celo 

življenje v teh 480 stanovanjih, če jih 10 ali pa 20 na leto zamenja lastnike, res celo življenje tako nizke socialne 

prihodke, da je upravičen do socialnega stanovanja? Dvomim. Če pa že imamo, še večja bedarija se mi pa zdi 

profitno stanovanje. Zakaj imamo profitna stanovanja, če se gremo, da delamo za mlade družine, za starejše, za 

tega in ono? Potem profitnih stanovanj ne rabimo. Jaz osebno bi šel stanovanja prodajati in delati bivalne enote. 

Ker so veliko cenejše, za mlade družine veliko bolj prijazne, to je vse v pritličju, vsak ima zraven lahko dve parkirni 

mesti, malo travice, malo vrtička, ampak to bi moglo biti omejeno, če je mlada družina, 10 let, vozi…, znajdi se na 

trgu, misli s svojo glavo, občina ti pomaga, v štartu, potem pa beži kakor si dolg in širok. Nisi več upravičen in 

greš. Isto socialen problem, išči službo, bodi aktiven, če ne boš v 10, 15 letih si sebe nekaj naredil, potem imaš 

upravičeno, ampak večja kontrola, fluktuacija, in verjemite, da bo teh 400 stanovanj kar naenkrat dosti, ne bo 

potreba 1000 stanovanj ali pa 3000 stanovanj, tudi če imamo 3000 stanovanj, kaj pa smo naredili, 3000 stanovanj 

bo jutri polnih, pa na leto jih bomo oddali 30. ostalo bomo pa imeli vse polno za vse večne čase. Jaz mislim, da se 

moramo mi tukaj pogovarjati, kako bomo mi naredili hitro fluktuacijo, rentna stanovanja, pravite, kako je to fino, 

da bodo ljudje prodali, to je za en drek. Mi imamo že zdaj, tri hiše, vam povem, dve, da boste šli lahko pogledati 

lokacijo: ena je v Tenetišah, ena je pa pod Joštom, kjer so ljudje dali svojo nepremičnini Občini Kranj, sami so pa 

v domu ali ustanovi, čakajo, da bodo umrli, hiša pa tako klavrno propada, da ne upaš sosedom reči, da je občina 

gor vpisana. To je pa resnica. Zakaj pa v te hiše ne damo najemnike? Zakaj pa te hiše ne prenovimo, ne 

vzdržujemo? Zato, ker se ne znamo iti te obrti. In če ne bomo imeli, tudi če bomo delali svoj sklad, če se ne bomo 

znali tega iti, bolj da se tega ne gremo. Zato moramo imeti še take debate, moramo imeti jasne cilje, kaj hočemo, 

ta strategija se pa samo lepo bere. Praksa je pa drugačna, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Bojan, jaz samo ne vem, tile dve hiši, jaz to prvič slišim?  

 

MATEJA KOPRIVEC (vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve) 

Mateja Koprivec, bom pojasnila. Verjetno to ne gre za hiše, ki bi bile v lasti Mestne občine Kranj, ampak je dejstvo, 

da Mestna občina Kranj plačuje domsko oskrbo in zaradi tega vpiše plombo prepovedi odtujitve in obremenitve 

in Mestna občina ne more razpolagati s takšno nepremičnino, ker ni lastnica, torej vlagati ne moremo, 

nepremičnine pa žal res propadajo, če jih noben ne vzdržuje, a ne. Ko taka oseba umre, potem mi lahko 

uveljavljamo pač znesek, ki smo ga plačali in običajno tako nepremičnino prevzamemo, takrat pa postanemo 

lastnik, odvisno od dogovora z drugimi dediči.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, samo tole. Še kdo? Ne, zdaj jaz tako predlagam, glede na to, da je bilo dano kar nekaj predlogov, bi dal sklep 

na glasovanje, da bi nekako šli v dvofazen sprejem tega, te obravnave, to se pravi zdaj vse to, kar je Bojan, kar je 

Irena, Igor pa Jani, kar sta povedala, bomo pripravili čistopis dejansko se opredelili do vsega tega, pripravili 

čistopis in dali še ponovno na sejo, če ste za, tako da bi jaz zdaj ta sklep spremenil, tako se glasi, da je mestni svet 

obravnaval pač stanovanjski program mestne občine Kranj…, osnutek stanovanjskega programa Mestne občine 

Kranj za obdobje 2021-2026, to je to. Samo osnutek, se pravi, obravnaval, sprejme osnutek. Berem: mestni svet 

Mestne občine Kranj sprejme osnutek Stanovanjskega programa Mestne občine Kranj za obdobje 2021-2026. 

Ok? V redu. Gremo na glasovanje. Najprej vašo prisotnost, prosim. 25 prisotnih. Kdo je za tak predlog, da se 

sprejme osnutek stanovanjskega programa? 25 za. Najlepša hvala, soglasno sprejeto. Gremo zdaj na 10 vsebinsko 

točko. Sklep o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v Mestni občini Kranj za 

leto 2022 in pa 2023, Tatjana, prosim.  
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TATJANA KOCJANČIČ (vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Lep pozdrav, Tatjana Kocjančič. Pred nami je še sklep o načinu priprave in določitvi višine sredstev 

participativnega proračuna v Mestni občini Kranj za leto 2022 in 2023, gradivo je enako, kot je bilo pripravljeno 

za majsko sejo in naknadno tudi po dogovoru umaknjeno, in sicer to gradivo sta obravnavali Komisiji za finance, 

ki se je z gradivom seznanila in statutarno pravna komisija, ki na sam sklep vsebinski ni imela nobenih pripomb. 

To se pravi, v bistvu je namen tega sklepa, da dejansko uresničujemo načela participativnega proračuna, za 

neposredno demokracijo naših občanov in občank, participativni proračun je bil uspešno prenesen iz svetovne 

prakse v Evropsko unijo oziroma tudi v Slovenijo, tako da smo v okviru priprav tega proračuna preverili dejansko 

izkušnje in vse minuse in upamo, da smo pobrali ven najboljše in da bo sklep tudi, v kolikor bo sprejet, uspešno 

zaživel v praksi. Kot zapisano, za dve leti namenjamo 250 tisoč evrov in 625 za leto, 625 za leto 2022 in 625 za 

leto 2023, Mestno občino Kranj smo razdelili na 26 območij. Območja so enaka območjem krajevnih skupnosti, 

znesek pa predlagamo, da je za vsa območja enak, se pravi 24038,46 evra. Časovnica sledi objavi poziva v 

kranjskih novicah konec junija, in potem glasovanje v sredi septembra. In če bo vse v redu, v bistvu vpis v proračun 

v fazi iz osnutka do predloga, če bo kakšne vprašanje, bi pa odgovorila, skratka predlagamo sprejem sklepa o 

načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna Mestne občine Kranj za leto 2022 in 2023.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Tatjana. Razprava. Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc. Participatorni proračun bom seveda podprla. Imam pa en predlog. Glede na to, da so načrtovane 

delavnice od 23ga avgusta naprej, to pomeni, da je nekako še počitniški termin, je zelo pomembno, da so krajani 

oziroma občani Mestne občine Kranj pravočasno obveščeni, kdaj bo v posamezni krajevni skupnosti potekala 

taka delavnica. To pomeni, da bi bilo zelo pametno se tukaj na obstoječe politike vseeno obrniti, to pomeni, da 

krajevne skupnosti skušajo preko svojih oglasnih tabel ali časopisov ali česarkoli, spletne strani, Facebook, 

nagovoriti krajane svoje krajevne skupnosti, da se bodo teh delavnic udeležili in mogoče tudi nas politike, mestne 

svetnike, da smo res seznanjeni, zato, da ljudi povabimo, da bodo na te delavnice prišli. Ker namen teh delavnic 

je, da čim več ljudi participira, sodeluje s svojimi projekti, ni namen samo, da je kljukica, delavnica je bila izvedena, 

trije so prišli, trije projekte bomo oddali, to je to. Ta krajevna skupnost je torej rešena. Mi želimo, da dejansko 

tekmujejo projekti med seboj, da se torej ljudje brez nas pravzaprav odločijo za nek projekt in je lahko nek projekt 

sprejet. Ta predlog bi imela, da res pred poletjem so že te datumi za posamezne krajevne skupnosti znani. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Irena. Tatjana, boš kar odgovorila.  

 

TATJANA KOCJANČIČ (vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Časovnice aktivnosti so pripravljene tako, da bodo dejansko vse aktivnosti objavljene v okviru poziva, 30.07. v 

kranjskih novicah. Ob tem bomo pač uporabili vse družbene medije, spletne strani, tudi krajevne skupnosti smo 

povabili na sestanek in kot je bilo obljubljeno na kolegiju svetniških skupin, boste tudi mestni svetniki o vsem tem 

obveščeni. Zakaj pa začenjamo 23.08.? Zaradi tega, ker prva delavnica bo v okviru krajevne skupnosti Orehek 

Drulovka in gremo v šolo, ker pač tam ustreznega prostora ni, teren je pač primeren, pa šolniki se vračajo, tako 

da vse aktivnosti so vezane na to prvo delavnico, na območju krajevne skupnosti Orehek Drulovka. Drugače pa, 

po terminih naprej, tako da tudi aktivnosti so pripravljene v okviru, da se krajevne skupnosti same angažirajo, da 

povabijo, da obveščajo, da bodo oni pač podaljšana roka mestne občine Kranj pri podajanju informacij pa tudi 

pri pač nudenju njihovega prostora za izvedbo samih aktivnosti.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala, Tatjana. Igor, prosim.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 
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Hvala za besedo, Igor Velov. Jaz se temu pridružujem. Če se spomnite, sem ravno jaz na prejšnji seji rekel, naj 

bomo obveščeni, zdaj ko vidim bo itak v javnosti, a ne objavljeno in prav je, da se tudi vsaj vodje svetniških skupin 

opozori na to časovnico, kje in kaj se bo dogajalo, če ne iz drugega razloga, zato, ker tudi mi smo dejavni in okrog 

sebe imamo ljudi, ki so aktivni v svojem okolju, marsikje imamo predstavnike v krajevnih skupnosti, se pravi, in 

to je namen, da čim več ljudi tudi mi obvestimo in tudi tisti nenazadnje, ki se vsak dan na nas obračajo tako ali 

drugače, ej, a lahko to občina to anredi, ali lahko to predlagaš, mu rečeš, no zdaj pa imate priložnost pa kar 

predlagajte, a ne, to. In če bi mogoče v tej smeri zagrabili prejšnjo sejo to, bi ta točka že prejšnjo sejo lahko šla 

skozi, in še enkrat, v Listi za razvoj Kranja nikoli nismo proti takemu načinu, da bi ljudje odločali v določenem 

delu, kako naj se porabi denar, ampak seveda smo imeli druge pomisleke pa jih ne bom zdaj pogreval. Da imamo 

občutek in tega se še danes ne morem znebiti, da pač nekateri vse te zasluge tega mestnega sveta so začeli 

kanalizirati skozi eno osebo, en kanal. Ampak, ok. Pustimo to pri kraju, to je pač mogoče debata za kje drugje. 

Ampak kaj se je spremenilo od prejšnje seje do te, ko sem seveda razmišljal o tem, kako da vendarle spravimo to 

točko skoz, da se pri tem ne skregamo, kakorkoli gledamo drugače na volilno kampanjo pa sem prišel do enega 

razmišljanja. Poglejte, na eni strani je to participatorni proračun in pravno odločali bodo ljudje, v resnici formalno 

bomo odločali mi, ker smo to tukaj potrdili in nenazadnje bomo mi proračun sprejeli, ampak če zelo dobro 

pomislim, pa glede na to, da ne bomo vsega mogli narediti, bo neko sito vmes in to bo, če sem prav na svetniških 

skupinah razumel, dva urada. To pomeni dejansko, kaj bo pa šlo notri, tisto ključni korak bo pa naredil nekdo na 

upravi. A ne in zaradi transparentnosti stvari pa, da si ne očitamo, kdo je kaj komu podtaknil pa bombonček dal 

pa ni upošteval volje ljudstva ali pa da se nam to ne vrne kot bumerang, da bomo zdaj ljudi, oprostite izrazi 

napalili, bodo vsi vse predlagali, potem jih bo pa tričetrt zviselo, ker njihovih stvari en bo notri? A ne? Želim, če 

je to možno, je to potreben sklep ali kako drugače, župan presodite, presodi, bi želel, jaz kot vodja svetniške 

skupine in marsikdo izmed nas, ko bo ta nabor narejen, da imamo vsaj v pogled, kaj si krajani in ljudje želijo, toliko 

lažje bomo potem tudi mi ta del proračuna potrdili, ko bomo o tem mi odločali, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, še kdo? Branko, prosim.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 

Vsem lep pozdrav, ta razprava se z velikim nelagodjem odvija že kar nekaj časa. Mislim, da bi se dalo sprejeti en 

preprost dogovor, pa da se tole uspešno konča. In ta dogovor bi bil preprosto takole, o vsakem sestanku, ki bi 

potekal na to temo, se obvesti tudi vse svetniške skupine, zastopane v svetu mestne občine Kranj in drugič, pred 

dokončno odločitvijo o delitvi sredstev, se s tem seznani na seji občinski svet. Mestni svet mestne občine Kranj. 

Potem vsi ti pomisleki odpadejo in prevzemamo skupno odgovornost za skupne cilje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem bi jaz to glasovanje dopolnil še s tem predlogom, ki ga je zdaj dal Brane, Igor 

je pa tudi tvoje zajeto tu notri. V redu. Sprejme se sklep o načinu priprave in določitve višine sredstev 

participativnega proračuna, za leti 22 in 23. Zdaj bi še to notri nekako vključili, da se sprejme dogovor, dajva še 

enkrat. Drugi step je pa ta, da se sprejme ta dogovor in da se skupaj glasuje o obeh sklepih.  

 

TATJANA KOCJANČIČ (vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti) 

Predlagamo, da se o vseh aktivnostih izvajanja participativnega proračuna obvešča tudi člane mestnega sveta, ki 

dobijo na vpogled tudi pripravo, ki dobijo na vpogled tudi pripravljeno listo projektnih predlogov za glasovanje.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

In to je to. Zdaj bomo zapisali, Milena. Še enkrat, meni je bilo bolj všeč.  

 

BRANKO GRIMS (mestni svetnik) 
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Da ne bo nesporazumov, o vseh aktivnostih v zvezi s  participativnim proračunom se sproti obvešča tudi vse pač 

svetniške skupine, zastopane v svetu Mestne občine Kranj. To pomeni, ob vsakem sestanku se sproti vnaprej 

obvesti, da potem ni naknadno kakšnih pomislekov in drugič, o pač pripravljenim razdelitvi sredstev na osnovi 

pač aktivnosti pri participativnem proračunu se pred njihovim dokončnim sprejetjem seznani tudi svet mestne 

občine Kranj. Mislim, da je to tudi edino korektno z vidika zakona, ki ureja lokalno samoupravo.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Ok, jaz mislim, da smo razumeli, posneto je, kajne, Mirko. Zapisano je, tako da, potem glasujemo o tem, skupen 

sklep. Mi vas bomo o vsem obveščal, kot sem Braneta zastopil, takoj, ko se začne aktivnost, tako. Kakršnakoli 

aktivnost, se vas obvesti. A je tako? Trening. V redu, torej glasujemo zdaj o teh dveh sklepih, ki jih je Branko 

povedal, Mirko je potrdil, da posneto je, tako da bomo točno zapisali, če pa ne, bomo pa potem na zapisniku 

popravili, če slučajno ne bo kaj štimalo. Bojan, bi ti še želel? Gremo potem na glasovanje, vaša prisotnost prosim. 

25 prisotnih, kdo je za ta dva sklepa. 25, soglasno sprejeto. Najlepša hvala. In gremo zdaj še na zadnjo enajsto 

točko, vprašanja, predlogi in pobude mestnega sveta. Saša je bila prva. Saša, Igor, Irena, še kdo? Ok, trije, Boris 

počakaj… 

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Dober dan, hvala za besedo, Slovenska demokratska stranka. Jaz sem dobila s strani občinske uprave tale odgovor 

glede na moje vprašanje o prepovedi vožnje od Prisojne ulice do Poti na Jošta. In sicer da je na Mestno občino 

Kranj prišla pobuda krajanov Stražišča, kjer so zaprosili za omejitev motornega prometa na tej cesti. In sicer tukaj 

potem naprej piše, navedeno cesto namreč veliko voznikov uporablja kot bližnjico do izhodišča za Svetega Jošta, 

s čimer se poslabšuje prometna varnost in kakovost bivanja prebivalcem na delu Prisojne ulice in poti na Jošta. 

To se pravi, če se pišeš pravilno, se ta zadeva uredi. Bom tako rekla, da sem že zelo dolgo časa nazaj ene parkrat 

opozorila, da se tudi na tej cesti pri nas po Trojarjevi ulici gor, ko naj bi bila omejitev 30, vmes je še križišče, se 

vozi mislim zelo hitro, tam imate otroke na cesti, ljudje se sprehajajo s kolesi in tako naprej. Prosila sem že 

večkrat, da bi to naredili neke izmere, da bi se postavile neke ležeči policaji oziroma nekaj, da bi se ta promet tam 

umiril. Vendar do tega ni prišlo. Zdaj ne vem, mogoče si bom spremenila priimek in bom Bratušek postala. To je 

ena stvar, bi prosila za ta odgovor, zakaj do tega ne more priti, zakaj se ne moremo o tem pogovoriti. Naslednja 

stvar me zanima še ena, in sicer Flora upravlja košnjo med bloki tudi v Stražišču, bom rekla, kar nekajkrat poleti 

pridejo. Zanima me pa, kdo upravlja košnjo na tisti brežini nad Gaštejstim klancem. Ker tam stanujejo pač prijatelji 

moji, bom rekla, dokler časa sta bila še oba dosti pri močeh, sta to sama delala, zdaj tega ne moreta, pokosita 

samo tam, kjer je to možno, najprej dol je vse zaraščeno. Tako da bi prosila, da se ta zadeva tudi uredi. Če lahko 

pridejo med bloke, ne vem, bom rekla, na dva meseca pridejo kositi, bi lahko tudi tam tisto brežino uredili. To 

boste vi vedeli, kdo je lastnik.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Če je država lastnik, mi nimamo možnosti.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ampak do zdaj so tudi prišli s Komunale, ne vem, kdo je tam kosil. Če je država lastnik, čakajte, potem to kar 

pustimo?  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Država mora vzdrževati, ne moremo mi z našim denarjem državno… 

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Ok, potem pa, saj ste tukaj pa pozovite državo, naj to uredi. In pa še ena stvar, jutri se dviga v Kranju zastava. 

Glede na to, da je 30letnica samostojne Slovenije. Drog je tam samo eden, me zanima, ali bo visela tam samo 

kranjska zastava ali bomo tudi slovensko dali, ker se mi zdi, da bi bilo prav, da bi zdaj visela slovenska zastava, 
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glede na to, da je 30 obletnica samostojne države? To je moj pomislek… To je zaenkrat vse, želim pa vsem 

ponosno praznovanje dneva državnosti, hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Najlepša hvala, Saša. Marko, boš ti odgovoril.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Ja, pozdravljeni. Hvala za vprašanje. Pot na Jošta, Prisojna ulica, tam smo v letošnjem letu na pobudo prebivalcev, 

velika večina prebivalcev je podpisala to zahtevo oziroma predlog, novo prometno signalizacijo naredili, za kar so 

se nam tudi zahvalili. Vodja te pobude je gospod Šergan, jaz sem z njem tudi govoril 14 dni nazaj, v istem 

vprašanju, da je še vedno občutek pri katerih prebivalcih, da se promet je premalo znižal, čeprav po njegovih 

ocenah se je vseeno za nekih 30 procentov, in sva se tudi pogovorila, kakšni so še možni ukrepi. Prometna 

signalizacija, o katerim sem pa govoril, je pa, da smo dali, da je dovoljeno za samo določene, čeprav gre za cesto, 

ki ni asfaltirana, javno pot, ampak da je možno dostop za določene hišne številke in pa kmetijsko mehanizacijo. 

In promet naj bi se res znižal, za kar se je gospod Šergan tudi zahvalil, še vedno pa mislim, da je tukaj potreben 

predvsem nadzor in mislim, da bo v bližnji prihodnosti tudi dal pobudo na mestno redarstvo, da nadzira promet.  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Naj ga še tam po Trojarjevi malo nadzirajo.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 

Glede Trojarjeve jaz moram reči, da prvič slišim za pobudo, tako da bomo preučili in verjetno je kolegi več vedo, 

od tega jim bom predlagal, da se da najprej izmeritev prometa, kakšne so dejanske hitrosti in na podlagi tega 

bomo potem odreagirali. Glede Gaštenskega klanca ste že slišali odgovor. Gre za državno zemljišče in Mestna 

občina Kranj ne more in niti ne sme tam opravljati košnjo, tako da, lahko pa, pobudo da naprej na direkcijo 

Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma na vzdrževalca cest GGD, državnega, pogodbenega. Tako, evo, 

hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa. Zdaj pa naslednji, Igor Velov.  

 

IGOR VELOV (mestni svetnik) 

Igor Velov, za magnetogram. Štiri kratke stvari imam: prva je pravilnik o porabi sredstev svetniških skupin. Veliko 

je bilo govora o tem, potem smo nekako ugotovili, da nekih velikih sprememb ne rabimo in se je to kar umirilo. 

Ampak jaz mislim, da je ena sprememba zelo potrebna in nujna in prav bi bilo, da se zgodi, zato prosim, da se v 

tej smeri, ker gre za malo spremembo, se ga po hitrem postopku in da bi se  to čim prej, recimo septembra 

sprejelo. Za kaj gre? Gre za parkiranje. Mi imamo en kup različnih alinejc in stroškov, ki so upravičeni iz sredstev 

za svetniške skupine. Imamo celo potne stroške, parkirnina pa nikakor notri ne pade, ker nikamor not ne paše, 

kamorkoli gledamo. In to je strošek, ki je upravičen in je prav, da je jasno napisan, poglejte, danes smo vsi sem 

prišli in imamo po par ur parkiranja, pa bi nekdo rekel, ok, nič hudega enkrat na mesec bo pa že teh pet evrov iz 

svojega žepa dal, ampak nekateri imamo pisarne tukaj in vsak dan smo po pet in več ur, nekateri smo v različnih 

komisijah, hodimo na različne sestanke, hodimo na županove usklajevanja in marsikaj in mislim, da je to eden, 

med najbolj upravičenimi stroški, ki ni notri zajeti. Res predlagam, najdite rešitev, da imamo to urejeno. Druga 

stvar, ki se tudi nanaša na parkiranje, je modra cona. Ogromno imamo po Kranju tako imenovanih modrih con, v 

resnici je to cona za kratkotrajno parkiranje, kjer se plačuje in na tleh ni modrih črt, vem, boste takoj rekli, ne 

rabite, saj je znak. Ampak na dve stvari bi rad opozoril, prvič, znaki niso povsod postavljeni z vseh strani, niti ne 

na zelo vidnih mestih, pojdite si pogledati primer pri Zlati ribi. Poleg tega, da je znak postrani postavljen, da ga 

ne vidiš, Ljudje, ko pridejo, gledajo in iščejo parkirno mesto in tudi z lahkoto spregledajo ta prometni znak, se 

pravi, naj se ta signalizacija bolj uredi in tudi če ni nujno, da so po pravilniku črte, da apeliram na upravo tistih 

nekaj ur dela, Komunala pa par kil barve pa dajmo vseeno modre črte, ker ljudje smo na to navajeni. Kaj se zdaj 
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dogaja? Nekdo pride in eno uro mu celo zastonj pripada in če mu zastonj pripada, bo z veseljem šel in un listek 

vzel, ampak ker ne ve, ker ga modra črta ne spomni, kot nas je do zdaj, pride nazaj in dobi 15 evrov kazni. In 

veliko po nepotrebnem je veliko slabe volje, tako da res prosim, naj se nekaj naredi oziroma  se mi odgovori čim 

prej, ne do naslednje seje, ki bo šele septembra, kaj se naredilo, če hočemo biti prijazni v smislu parkiranja, da to 

naredimo kot se zagre. Tretja stvar, imamo vprašanje, kaj se dogaja na tržnici tako imenovani tržnici na Planini. 

Mi smo velikokrat to tukaj govorili, vem da tečejo sodni postopki pa neka pogajanja pa ne vem kaj vse, ampak 

sedaj s terena dobimo, da naj bi nekateri ponovno odprli, kljub temu, da je bilo rečeno, da se ne bo novih pogodb 

delalo, da se bo prekinilo pogodbe, da se bo tam odstranilo, naj bi nekateri imeli dovoljenja, odpirali in celo širili 

svojo dejavnost. Da ne bom, da ne bo to rekla kazala, taka informacija je, več mejlov smo dobili, vsaj naša 

svetniška skupina, bi prosil, kaj se dogaja v zvezi s tem. Tudi čim prej, če je možno in pa četrta stvar. Če se 

spomnite, jaz sem tukaj zelo dolgo nazaj predlagal, da bi KrSkolesom nadgradili s trokolesi, potem sem nato 

opozoril še par mesecev nazaj, potem sem pa čez nekaj časa bil zelo zadovoljen, ko sem videl, da to pride, ampak 

potem sva komunicirala z Markom Čehovinom in nisem siguren, če smo se mi prav razumeli. Jaz sem njega 

razumel, ja imamo to in to bo namen za mestno jedro, ker je to trikolo, in so košare, da bodo ljudje vozili robo ali 

za dostavo. Moj predlog je bil drugačen, moj predlog je bil, da bodo ta kolesa, vsaj dva na voljo gibalno oviranim 

in zato naj bodo na avtobusni postaji ali bližini doma upokojencev ali pa Zavod Korak. Mi imamo v Kranju starejše 

ljudi, imamo motorično, veliko jih ima z motoriko težave, starejše in tako naprej. Se pravi, to je bil moj predlog in 

je bilo rečeno, da se bod to naredilo in bi prosil, da se to realizira do konca, če smo to obljubili, in se tako 

dogovorili, ali pa se mi vsaj pojasni, ali jaz kaj ne vem, hvala lepa.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Igor, odgovori bodo do konca junija, a prav? Hvala. Irena je naslednja, Irena, prosim.  

 

IRENA DOLENC (mestna svetnica) 

Irena Dolenc, danes imam samo eno kratko problematiko o razraščanju japonskega dresnika. Zadnji dve leti sem 

zaposlena na Osnovni šoli Stražišče in pri hribčku ob novi telovadnici, ki meji na športni park Stražišče, sem že 

lani opazila, da se razrašča japonski dresnik. Lani je bil le na vrhu hribčka in do polovice klančine, letos pa se je 

zelo razbohotil. Rastje zdaj pokriva celotno klančino in se že razseljuje po travniku pod klančino, obenem se širi 

tudi čez ograjo v športni park Stražišče. Zdaj se s košnjo nekako hišnik spopada, s tem omejuje seveda samo en 

del te rasti, zdi se mi pa, da pri tem ni najbolj uspešen. Zanima me, če je možna kakšna pomoč, na koga naj se 

pravzaprav šola obrne, ali na Mestno občino Kranj, Komunalo Kranj ali na koncesionarja za urejanje zelenic Floro. 

Problem hitrega razraščanja japonskega dresnika pa ni le pri tej šoli, ampak jaz ga zdaj, ko sem tam opazila, ga 

videvam vsepovsod. Predvsem po podeželskih krajevnih skupnostih ga je ogromno. Mogoče bi se tudi preko 

krajevnih skupnosti in prek javnih zavodov skupaj lotili tega problema, da bi dobili nek enoten program, ker je 

res grdo, da pravzaprav naše avtohtone rastline izginjajo in jih prerašča to rastlinje. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj 

Hvala lepa, Irena, Poznamo primer, boš zdaj odgovoril, čakaj, še Saša je hotela vmes vskočiti?  

 

SAŠA KRISTAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo. Saša Kristan, Slovenska demokratska stranka. Jaz bi samo dodalo, kar smo se prej pogovarjali o 

tej brežini, o košnji brežine na Gašejskim klancem, ker ste rekli, da je to državno. Mogoče ste mislili za tiste oboke, 

ker tisto nad stopnicam gor, brežina, je pa to je Stražišče, jaz mislim, da je občina lastnik, ker do zdaj je vedno 

Komunala kosila.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

V redu, bomo to uredili, hvala. Marko, daj za japonski dresnik in ostale invazivne vrste.  

 

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet) 
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Vprašanje je bilo, na koga bi se šola obrnila. Jaz predlagam, da se obrnejo na Floro, koncesionarja, ki ima tudi v 

svoji koncesijski pogodbi del te pogodbe zajema tudi obveznost odstranjevanja invazivnih rastlin, zdaj kolegica, 

ki pokriva to področje na Mestni občini Kranj se tudi redno udeležuje raznih seminarjev na to temo in po podatkih, 

ki jih ima Flora, je teh invazivnih rastlin v Kranju v določenih predelih Kranja res veliko. Ampak generalno, če se  

primerjamo z drugimi, niti nismo, smo v bistvu eni boljši, ker vseeno se dela na zatiranju teh rastlin, kot sem rekel, 

je to tudi od koncesijske pogodbe. Se pa pogovarjamo tudi o inovativnih projektih, kako tudi naše občane 

seznaniti še bolj, kaj so invazivne rastline in predvsem o tem, to je bil zadnji predlog, da obrez invazivnih rastlin, 

na seznamu invazivnih rastlin je tudi lovorikovec, med drugim in ti obreze iz svojih vrtov ljudje v gozdove nesejo 

in nekatere rastline se zasadijo same naprej in tukaj na PR področju je mogoče še nekaj prostora, čeprav smo 

tudi že kar nekaj sporočil za javnost o tem problemu, tej problematiki v preteklosti že posredovali oziroma 

objavili. Bomo pa tudi še odgovorili.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Lea.  

 

LEA ZUPAN (mestna svetnica) 

Hvala za besedo, Lea Zupan. Sem imela več predlogov, ampak smo do danes jih že kar nekaj uredili, tako da se 

zahvaljujem gospodu Raspetu glede problema z parkiranim avtomobilom na Valjavčevi. Gospodu Čehovinu za 

pregled, ker smo imeli na krajevni skupnosti vodovodni stolp kar dolg sestanek na problematiko v Valjavčevi ulici, 

in sicer se je posedlo ogromno jaškov in ogromno nekih poškodb na cestišču, tako da se tudi to ureja. Bi pa 

poudarila samo še eno zadevo, in sicer, ker je Mestna občina Kranj lastnica parkirnih prostorov na Valjavčevi okoli 

blokov, bi rada opozorila na problem, da se je zadnje čase začelo pojavljati ogromno vandalizma na avtomobilih 

in sicer zaradi tega, ker resnično je ogromen problem parkiranje na Valjavčevi kot tudi na Šorlijevem naselju, se 

je začelo od prebadanja pnevmatik, do trganje brisalcev in tako naprej, predvsem na določenih delih, kjer niso 

osvetljeni parkirni prostori. Tako da sicer mi smo zdaj se odločili, da res prosimo vse, ki imajo te poškodbe, da se 

obrnejo na policijsko postajo Kranj in te zadeve prijavijo, tako da samo toliko v vednost, da boste obveščeni, da 

ne bodo tudi na medobčinski inšpektorat posebej klicali.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Lea. In še Bojan, prosim.  

 

BOJAN HOMAN (mestni svetnik) 

Hvala za besedo, Bojan Homan, Slovenska demokratska stranka. Iz Stražišča sem dobil vprašanje, da se želi 

prestaviti kmetijo Pr Jenk, kjer je lastnik Janez Križnar in da so tu kar velike težave oziroma da ima občina in pa 

on kar velike težave. Pa me zanima, kaj se na tem dogaja, če lahko dobim pojasnilo? In če lahko kaj pomagamo 

na tem področju. Drugo vprašanje oziroma moja ugotovitev pa Gorki smo uspešno zaključili, imamo pa en greh, 

ki si ga moramo vsi pripisati, to je pa bi rekel kar slaba izvedba. Slaba izvedba predvsem jaškov, ki se nam 

konstantno posedajo. Po novih cestah se vozimo kot po jajcih, mogoče je to dobro, da ne dobimo žolčnih kamnov, 

nam jih sproti tolčejo. Ampak dejansko ceste niso narejene kot bi mogle, in jaški se nam fejst posedajo, zato v 

razmislek, kjerkoli projektiramo, jaz kanalizacije nikoli več ne bi dal v cesto, ampak zmeraj v pločnik ali pa ob 

strani, cesto pa pustil tako kot je in imamo mir za vse večne čase. Tako imamo pa zdaj te jaške nametane enega 

za drugim, vsak po svoje dela, diha, je pa en kup nezadovoljstva. Sicer je dražje projektiranje v pločnik, ampak 

dolgoročno je pa zadeva sigurno boljša in je manj reklamacij, manj posledic, manj vsega in asfaltna podlaga 

ostane nedotaknjena. Toliko v razmislek vsem želim lepo praznovanje dneva državnosti, ponosni bodimo na svojo 

državo. Nismo je dobili tako enostavno kot izgleda. Vojna za Slovenijo je trajala celo leto, od zasedbe orožja pa 

do izgona zadnjega vojaka, 30 let je. Veliko je bilo narejenega, lahko bi bilo še veliko več, imamo pa tudi vse v 

svojih rokah, da gradimo to občino in pa državo nadaljnjih 30 let na trideseto potenco. Hvala.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, Bojan.  
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EVSTAHIJ DERMOTA (mestni svetnik) 

Lep pozdrav, svetnice, svetniki, kolegi z občine. Zgolj toliko sem hotel, Dermota Evstahij. Zgolj toliko sem hotel, 

Bojan, reči, da je to res, kar ugotavljaš, da se verjetno kanalizacija ni izvedla tako kot bi se mogla, pa mislim, da 

sem jaz samo štiri leta bil v Kranju v službi iz Ljubljane in da sem prek Komunale predlagal, da mi za projekte, ki 

so bili delani in naročeni s strani občine, delamo proces revizije projektov od neodvisnih projektantov in sem se 

kar blamiral, ko sem to zahteval, čeprav sem projektante na komunali zbral in jim razložil, da tak način 

domačijskega tovariškega dogovarjanja med sabo, kateri material bomo projektirali in kaj bomo izvajali, ni 

primeren. Iz izkušenj, da rečem, Darsovih projektov, avtoceste, ki sem jih jaz nekaj prinesel. In celo dosegel sem 

to, da sem eno revizijo uspel narediti pa mislim, da si ti sodeloval pa gospod Šimenc je sodeloval, ko je bil projektni 

vodja projekta Gorki, potem pa več podpore za tovrstno revizijo, recenzijo dokumentov ni bilo, ker je bilo tako 

ogorčenje s strani projektantov, ki so imeli kar dobra poznanstva očitno na občini, da ne bodo neki ljubljanski 

projektanti njim pamet solili in projekti so bili slabo narejeni in materiali so bili najcenejši izgrajeni in to za 

zastonjski kohezijski denar, če se ne motim. Posledica je zdaj vidna, na žalost je to tako. Vsekakor pa ni bila replika 

na tisto drugo, kar si rekel, tudi jaz sem prej Sašo že zbodel, tudi sam sem veteran vojne za Slovenije in dejansko 

vam čestitam 30letnico samostojnosti Slovenije.  

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Hvala lepa, počakajmo še do konca.  

 

JANEZ ZIHERL (vodja Urada za okolje in prostor) 

Janez Ziherl, ja problematika Križnarja in pridobivanja gradbenega dovoljenja nam je seveda znana, z 

investitorjem smo se dobili, smo šli na upravno enoto se z županom že pogovarjati, razlog ali pa problem je tam 

bil že, ko so se, ko so želeli nekatere stranke v postopku pa so zamudili rok , se potem pritožili na upravno enoto, 

je to šlo v Ljubljano na drugo stopnjo, in je druga stopnja ugotovila, da bi jih morali vključiti v to. In sedaj se 

postopek ponovno odvija na prvi stopnji na Upravni enoti Kranj, in tudi bom rekel, smo tukaj prosili z naše strani, 

župan je prosil, da se to čim prej odvije, da bi tudi ta kmet, da bi dobil čim prej gradbeno dovoljenje. Pripombe, 

seveda teh sosedov pa so v smeri, da bo smrdelo, ropot in te zadeve, kar pa mislim, da ne zadrži tega, da je na 

tem območju se pravi gradnja takih objektov možna, ker to območje dovoljuje gradnjo kmetijskih objektov in 

predvidevam, da bo kvečjemu kakšen ukrep zmanjšanja teh emisij, ki bi lahko zadel kmeta, ne pa prepoved 

gradnje, kjer ne vidimo niti upravna enota niti mi kakšnega pravega razloga, da bi lahko to pritožniki dosegli, 

toliko na kratko, hvala. ¸ 

 

MATJAŽ RAKOVEC (župan Mestne občine Kranj) 

Sem pa jaz tudi danes govoril s Pogačnikom, Marjanom, ampak oni mislim, da so se lotili tudi upravnega spora, 

skratka nagajali bodo do konca, ne vem, kaj narediti. Jaz sem rekel, da bomo počakali tole, kar bo upravna enota 

naredila, potem bomo pa videli, se bomo šli pogovarjati. Sem mu rekel, da bi se skupaj dol usedli. Hvala lepa. Jaz 

sem vam zahvaljujem za današnji dan, tudi konec koncev celo leto za odlično sodelovanje, mislim, da ima Kranj 

lepo prihodnost z vami, tako da res hvala lepa in pa dobrodošli dol, na lepe počitnice vsi skupaj!  

 

Seja je bila zaključena ob 18.40. 

 

 

Za zapisnik  

Milena Bohinc       Matjaž Rakovec 

        Župan 


