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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Slavnostno odprtje obnovljenega odseka ceste Breg–Mavčiče 
 
Kranj, 28. junij 2021 – V petek, 25. junija, so v Mavčičah dvojno praznovali, saj so na dan 
državnosti uradno odprli še obnovljeni odsek ceste Breg-Mavčiče. Slovesnosti so se udeležili 
tudi župan in podžupana Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, Janez Černe in Robert 
Nograšek, ter nekaj svetnikov, kulturni program pa so popestrili nastopi domačih 
harmonikarjev in folklorne skupine iz Šenčurja. 
 
Obnova ceste na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 se je začela sredi 
septembra lani. V 590.000 evrov vredni investiciji, ki jo je izvedla Gorenjska gradbena družba 
(GGD), so razširili 570 metrov dolgo cestišče z enostranskim pločnikom in dvostransko 
kolesarsko stezo, obnovili vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vgradili cevi za 
fekalno kanalizacijo, ob tem pa za potrebe razširitve ceste na novo lokacijo prestavili tudi več kot 
60-tonsko kapelico.  
»Danes nam je toplo pri srcu, in to ne le zaradi visokih temperatur, pač pa zato, ker imamo v naši 
krajevni skupnosti del nove ceste, v svoji sredini pa župana in oba podžupana, s čimer so pokazali, 
da jim je mar za nas. V Mavčičah smo veseli vsake pridobitve in ta je za nas največja. Pravijo, da 
ceste povezujejo. Tudi ljudi. Mi se s Kranjem vsak dan bolj povezujemo, tudi s to novo cesto, 
vedno bliže smo si. Veseli nas, da tako dobro sodelujemo z županom, in verjamem, da bomo lahko 
končno čisto do Kranja prispeli po novi in lepi cesti,« je v nagovoru krajankam, krajanom in 
drugim obiskovalcem dejal predsednik Krajevne skupnosti Mavčiče Marjan Tušar. 
Rekonstrukcija ceste Breg–Mavčiče zdaj res že prehaja v drugo fazo, saj je MOK začela s 
pridobivanjem zasebnih zemljišč, ki jih potrebuje za obnovo 640-metrskega odseka v Prašah. Če 
bodo lastniki naklonjeni prodaji potrebnega deleža MOK, bo sledil razpis za izbiro izvajalca 
rekonstrukcije ceste, ki naj bi se začela predvidoma jeseni. Tako bi prebivalci Praš lahko že do 
spomladi prihodnje leto dobili obnovljeno in bolj varno cesto z novim enostranskim pločnikom 
in obojestransko kolesarsko stezo, pa tudi novo oziroma obnovljeno komunalno infrastrukturo. 
Kako bo cesta videti po prenovi, je prikazano v tem videu. 
Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec se je zahvalil vsem prebivalcem Mavčič, ki so se na 
račun bolj varne ceste na novo obnovljenem odseku že odrekli delu svojih zemljišč, obenem pa 
za potrpežljivost ob gradnji, ki je trajala nekaj mesecev. »Upam, da bo šlo gladko tudi v naslednjih 
fazah. In potem tudi še pri naslednjem velikem projektu, ki ga intenzivno pripravljamo v 
sodelovanju z občino Šenčur: za brv čez Savo, ki bo povezala ljudi na obeh bregovih Save in 
zagotovila še bolj prijetno rekreacijo, pa tudi potovanje na trajnostni način. Ko pridobimo 
evropska sredstva, bomo nemudoma začeli z delom. Sodelovanje, vključevanje nas žene naprej. 
In le na ta način lahko dobro upravljamo s prostorom, z državo, v kateri živimo. Naj vam zato 
voščim vse dobro in lep praznik ob 30-letnici slovenske države, naj bo to dan veselja in ponosa,« 
je sklenil Matjaž Rakovec. 
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Za lepše popoldne so poskrbeli domači harmonikarji in plesalci folklorne skupine iz Šenčurja ter 
(lokalni) pridelovalci (eko) zelenjave in sadja na Mavški tržnici. Krajevna skupnost Mavčiče je kot 
vedno poskrbela za hrano in pijačo, za otroke tudi sladoled. Že pred slavnostno otvoritvijo ceste 
pa je izvajalec del, GGD, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Mavčiče (PGD Mavčiče) podaril tri 
intervencijske čelade, ki omogočajo zaščito tudi v najbolj zahtevnih reševalnih akcijah. 

Povezava do fotografij: https://photos.app.goo.gl/bfzF6ZvmajPYgqqu5 
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