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Zveza : 12. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 18. 12. 2019 

1. Mestna svetnik Albin Traven je podal dva predloga : 

a. Predlagal je, da se pri vrtcu Jezek na Trsteniku uredi promet med Domom krajanov in Gasilskim 

domom. 

Odgovor: 

Komisija navedenega urada si je ogledala prometno situacijo na terenu skupaj s predsednikom krajevne 

skupnosti. Dogovorili smo se za izboljsanje prometne situacije. Uredilo se bo nekaj parkirnih prostorov s 

»hodnikom« za pesce, oznacil se bo potek prednostne ceste in del prometne povrsine se bo oznacil, kot 

enosmerno cesto. 

b. Na drzavne praznike v Sioveniji naj se po vseh mestih izobesajo drZavne zastave. V Kranju smo iz leta 

v leta ob prazniklh vedno bolj povrsni in neurejeni. Zastav je izobesenih vedno manj. Opazil je tudi, da 

na vseh rekonstrukcijah cest se postavljajo novi drogovi za svetilke in na niti enem ni nosilca za zastave. 

Predlagal je, da obeina skupaj z izvajalcem del doloei mesta, kjer morajo biti ob drZavnih praznikih 

izobesene zastave in sicer na vpadnicah v mesto, kroziscih, veejih nakupovalnih srediscih, conah 

umirjenega prometa, okolice pomembnih objektov. Izvajalca je potrebno opozoriti na doslednost pri 

izobesanju zastav in pravocasno zamenjavo z dotrajanimi. Nakup in namestitev novih nosilcev in novih 

zastav. 

Odgovor: 

Db glavnih drzavnih praznikih se sedaj v stirih terminih (8. februar, 1. maj, 25. junij in 26. december). 

Komunala Kranj postavlja s tremi ekipami skupno 240 zastav v enakih razmerjih, in sicer slovenska, 

evropska in obcinska . Zastave se izobesajo vedno v istem stevilu, dotrajane zastave se nadomescajo z 

novimi. V okviru proracunskih moznosti se bo kupilo dodatnih 60 novih zastav (skupaj 300) v enakem 

razmerju kot je bilo navedeno v prejsnjem stavku, ki bode izobesene na dodatnih povrsinah (predvidoma 

na Cesti talcev, Cesti Jake Platisa in zahodna obvoznica). V prvi fazi predvidevamo, da se bo v ozjem 
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predelu mesta dodalo izobesanje zastav se za obcinski praznik 3. decembra. Izobesanje zastav se 

namerava podaljsati v terminu od 26. decembra vse do 2. januarja. V prihodnosti se namerava v 

sodelovanju s Komunalno Kranj uredilo tudi elektronski kataster z namenom poenotenja in optimizacije 

postavitve. V zadnjih letih je bilo postavljeno nekaj novih drogov javne razsvetljave in nekaj novih sosesk, 

kjer niso bili namesceni nosilci za zastave, ali pa so ti neustrezni; zato se bode ti dodali ali zamenjali. 
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