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Zadeva: Odgovori na svetniska vprasanja s podroeja delovanja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske jayne sluzbe 

Zveza : 4. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 20. 3. 2019 

1. Mestna svetnica Sa sa Kristan je povedala, da so v Kranju so v preteklem letu naredili nekaj kolesarskih 
poti, kar je dobro. Vendar se te pojavljajo na cestiseih in posledieno stem je cestisee zozeno. Sredinske 
erte ni vee in razmejitve ceste tudi ne. Zanima jo, ali lahko vozniki vozijo kjer hoeejo, samo po kolesarski 
cesti ne. Predlagala je, da so na novo zgrajene ceste sirse, tako da bo prostor se za kolesarske poti. 

Odgovor: 
Podzupan Janez (erne je na seji glede pravilne voznje po cestah z oznacenimi kolesarskimi stezami 
povedal, da obcinska uprava pripravlja akcijo obvescanja v zvezi stem. 

Tudi v Kranju se je na nekaterih obcinskih cestah v skladu s Pravilnikom 0 kolesarskih povrsinah uredile 
horizontalne cestne oznacbe, ki oznacujejo souporabo prometnega pasu tako motornih vozil, kot 
kolesarjev v primeru, ko prostorske omejitve ne omogocajo izvedbe drugacne vrste kolesarske povrsine. 
Pravila voznje vseh vozil so za take primere na splosno navedene v 37. in 45. clenu Zakona 0 pravilih 
cestnega prometa. V primeru souporabe prometnega pasu t. i. pomozni kolesarski pas po tudi v 8. in 16. 
clenu Pravilnika 0 kolesarskih povrsinah. 
Ponekod zaradi sirine ceste ni sredinskih oznacb, se pa sme prevoziti crtkano oznacbo t . i. pomozni 
kolesarski pas. Gre za robni del vozisca, locenega s prekinjeno locilno crto, na katerega se v primeru 
srecevanja dveh vozil umakneta nasproti vozeci si vozili. 
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Ce poenostavimo, gre za obmoeje mesanega prometa, kjer vozijo tako kolesarji kot motorizirana 
vozila. Kolesarji tako neoprezajoee ne vozijo vee po ploeniku, vozniki motoriziranih vozil pa se veliko bolj 
zavedajo prisotnosti kolesarjev v prometu, eeprav se za voznike nie ne spremeni. Kljub temu, da ni 
sredinske erte, vozijo tako kot prej. Glede na izkusnje iz EU, take zadeve pripomorejo k zmanjsanju hitrosti, 
ker pasovi niso vee loeeni in oznaeeni, zato vozniki obieajno vozijo poeasneje, saj imajo obeutek, da je 
cesta ozja, kar pa je tudi namen takih oznaeb, saj pripomorejo k prometni varnosti, zlasti kolesarjev. 
Tovrstni pasovi so ze stalnica v Evropski uniji, vse vee slovenskih mest pa jih skladno s smernicami 
pristojnega ministrstva uvaja tudi v domaeem okolju. Nove horizontalne oznaebe so za nekatere 
preseneeenje, ki pa se jih po natanenejsi razlagi in razumevanju uporabniki seasoma 
navadimo. Verjamemo, da se bode na novost Kranjeanke in Kranjeane hitro navadili. 

Pripravil: Slavko Savic 

2. Mestna svetnica Sasa Kristan je povedala, da jo je stanovalka na Nazorjevi cesti je opozorila na 

obrezovanje vej dveh dreves. Eno je na severovzhodni strani, drugo na severni strani. Z drevesi imajo 

ie nekaj easa teiave, menda jim je zaradi korenin teh dveh dreves, ie dvakrat poeila vodovodna cev. Na 

obeinski upravi so ji svetovali naj se obrne na Floro, kjer so ji rekli, da bodo z obrezovanjem teh vej 

naredili skodo, eeprav so v soseseini ostala drevesa obrezovali. Prosila je, da se to preveri in poda pisni 

odgovor. 

Odgovor: 
Predvidevamo, da gre za naslov Nazorjeva ulica 8. Na arboristienem ogledu dreves ob stanovanjski zgradbi 
Nazorjeva 8 smo ugotovili potrebo po obzagovanju javorja (10706) in hrasta (10463) do konca poletja. 
Ugotovljeno je, da gre vodovod blizu dreves (2,5 do 3m stran od debla), vendar stroka dvomi, da so ravno 

korenine krive za poeene cevi -Ie te se namree prebijejo mimo tako trdnih ovir. 

V MO Kranj v zadnjih letih pri obzagovanju dreves sledimo sodobnim arboristicnim smernicam (v skladu z 
Evropskimi navodili za obzagovanje dreves), ki narekujejo ukrepe, ki bode omogoeali zdravo rast dreves 
tudi v naslednjih desetletjih. Ob moenih posegih (npr. obglavljenju zaradi nizanja visine) se namree v 
toliksni meri poskoduje drevo, da je Ie to veliko bolj dovzetno za bolezni, ki povzroeijo odmiranje vej in 
delov debla (nevarnost za uporabnike prostora) ali celo susenje celega drevesa. V izogib taksnim 
posledicam se zato na prvi pogled veliko manj opazno posega v drevesa, s ciljem da se drevo ohrani vitalno 
in nenevarno za okolico. 

Zavedamo se tudi, da imajo rastlinje in drevesa stevilne pozitivne ucinke na bivanje obeanov - porabljanje 
C02 in sproseanje 02, zaseito pred hrupom, seneenje, estetsko funkcijo, zivljenjski prostor za male zivali 
in podobno ter tako izboljsujejo kakovost zivljenja v urbanem okolju. 

Pripravila: Natasa Zibert 

3. Mestna svetnica Sa sa Kristan je povedala, da se je zaeela obnova Delavskega mostu. Na mostu pri 

izvozu iz smeri Qlandie proti Laboram se tam zaradi semaforja v prometnih konicah delajo veeji zastoji. 

Predlagala je, ee je moino da se ta izvoz uredi oziroma razsiri, tako da bi tisti, ki zavijajo desno proti 

Laboram bolj tekoee zapuscali kolono. 

Odgovor: 
Zupan Matjaz Rakovec je na sami seji povedal, da bo sla mimo Iskre in Goodyeara stiripasovnica in tukaj 
so vrisali »diamant«, kar pomeni da se poti r'le bode krizale. 
Obe cesti in diamantno krizisee so v drzavni lasti in upravljanju Oirekcije RS za infrastrukturo. Mestna 
obeina Kranj nanjo redno naslavlja pobude, ki so smiselno realizirane skladno s easovnimi in finanenimi 
moznostmi. V sklopu trenutne investicije - obnove mostu zelena siritev ni mozna; izstopajoeih podatkov 
o prometnih nesreeah, ki bi utemeljevale potrebo po ureditvi obravnavane tocke, nL 
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V naslednjih fazah bo drzavna cesta Kranj (Primskovo) - Skofja Loka razsirjena v stiripasovnico tudi v 
nadaljevanju proti Skofji Loki, obstojece diamantno krizisce pa bo skupaj z ureditvijo prikljucevanja velikih 
gospodarskih subjektov na obmocju Labor rekonstruirano. Vse ureditve bodo temeljile na prometnih 
studijah ter bode omogocale varno in tekoce odvijanje prometa. 

Pripravil : Miha Buh 

4. Mestna svetnica Manja Zorko je Podala je pobudo za vgraditev euro kljucavnice na kranjskem 

straniscu. Stem predlogom so se nanjo obrnili predstavniki Drustva paraplegikov Gorenjske, katerega 

ciani so tudi uporabniki tega stranisca. Euro kljuc bi invalid om omogocil dostop 24 ur na dan. 

Odgovor: 
Odgovor smo pripravili skupaj s Komunalo Kranj in Zavodom za turizem in kulturo Kranj, ki ima v 
upravljanju javni we. Euro kljucavnico je mozno namestiti na vrata javnega we. Cena za kljucavnico z 
montazo je nekaj manj kot 500 €. Vzpostavljen je bil stik s predsednikom Drustva paraplegikov Gorenjske 
g. Petrom Robnikom 0, ki je povedal, da je za paraplegike tak nacin dostopa mocno olajsan, saj ne 
potrebujejo dodatne pomoci (npr. da dobijo kljuc), ker imajo univerzalni kljuc za vse WC-je vedno s seboj. 
WC v Starem Kranju je odprt od 7. do 22. ure, ob petkih, sobotah in prireditvah pa se dYe uri dlje. Menimo, 
da je euro kljucavnica potrebna, saj je to praksa po evropskih drZavah in ponekod v Sioveniji, zato se jo bo 
v naslednjih ted nih tudi namestilo. 

Pripravila: Tanja Varl 

Mag. Marko Cehovin 
Vodja Urada za gOSp.o9aTstvO in gosp:*tn 
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