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Joze Rozman - Pri obravnavi Odloka 0 urejanju prometa MOK je postavil vprasanje in 
sicer, kaksni so rezultati in usoda poskusnega urejanja prometa na Oldhamski ulici. 

ODGOVOR: 
Za optimizacijo semaforskega ureJanJa prometa vzdolz Ceste Staneta Zagarja in 
Oldhamske ceste je bila izvedena obsezna prometna studija. Glavna cilja sta bila 
povecanje prepustnosti in zmanjsanje zastojev. Casovno togo krmiljenje signalnih 
naprav je bilo nadgrajeno v del no prometno odvisno krmiljenje v medsebojni koordinaciji 
in polno prometno odvisno krmiljenje. Cilji reambulacije krmilnih programov z 
medsebojno koordinacijo semaforiziranih krizisc so dosezeni. Boljsi rezultati bi bili 
dosezeni Ie z nadgradnjo ceste v stiripasovnico (ali vsaj tripasovnico z urejenimi locenimi 
pasovi za vsa leva zavijanja), ki pa zaradi prostorskih omejitev ni mozna. 

Damjana Piskur - Krajani jo sprasujejo glede prehoda za pesce na Bleiweisovi cesti. "; 
Obljubljen je, da bo zgrajen. Zanimalo jo je, v koliksnem casu bo to realizirano. 
- V Qlandiji se gradi McDonalds. Prebivalci Planine sprasujejo, ce je kaksna moznost, 
da bi se od Qlandije do Tusa oziroma do krozisca naredil kaksen prehod za pesce. Bliza 
se pomlad, Ijudje gredo ven z vozicki in ta odsek je izredno nevaren. 

Zupan Bostjan Trilar je povedal, da na obeh odsekih je potrebno pridobiti veliko soglasij. 
Za Bleiweisovo cesto so pridobljena vsa soglasja. Objavljen je razpis za izvedbo del, ki 
se zakljuci 14. 3. 2017. V kolikor ne bo pritozb in revizij, bo izvedeno v mesecu dni po 
sklenitvi pogodbe z izvajalcem. 

ODGOVOR: 
Tako kot za prehod preko Bleiweisove ceste, je bila tudi za prehod preko Ceste Bostjana 
Hladnika v lanskem letu izdelana projektna dokumentacija. Gre za spremembo 
obstojecega semaforiziranega krizisca pri Tus-planetu z umestitvijo novega prehoda za 
pesce in kolesarje. Do konca oktobra 2016 so bila pridobljena vsa soglasja k projektu, 
22. 12. 2016 pa je bilo s strani Direkcije RS za infrastrukturo izdano t~di potrdilo 0 

opravljeni recenziji. Mestna obcina Kranj je z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo, v 
cetrtem tednu marca 2017 bo z njim opravljena uvedba v delo. 

-



Ignac Vidmar - Zanimalo ga je, ali se je tudi na Primskovem opravil ogled otroskega 
igrisca s koncesionarjem v Kokrskem logu. Vprasal je, kaj se je sklenilo in zakaj krajevna 
skupnost ni bila obvescena 0 ogledu. 

Zupan Bostjan Trilar je povedal, da je bila pobuda kar se tice otroskih igrisc, da se zaradi 
unicevanja igral postavijo table, kaj je na otroskih igriscih dovoljeno. Table so v pripravi, 
mestno redarstvo bo izvajalo nadzor. Naslednji teden bodo poslali koncesionarja 
pogledati igrisce v Kokrski log na Primskovo. 

ODGOVOR: 
V pripravi je predlog tehnicne resitve, ki bo temeljil na ugotovitvah terenskega ogleda 
koncesionarja. Mestna obcina Kranj bo ukrepala skladno z razpolozljivimi financnimi 
sredstvi. 

Juvan 
Urada za gospodarstvo in GJS 
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