
,~> MESTNA OBCINA KRANJ 

Mestne svetnice in svetniki 
Mestni svet 

Stevilka : 
Datum: 

032-10/2019-6-(46/01) 
16. 7. 2019 

Mestna uprava 
Urad za gospodarstvo in 
gospodarske jayne sluzbe 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373140 F: 04 2373 106 
E: mok@ktanl.si 5: wWw.kranl.sl 
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gospodarske javne sluzbe 

Zveza : 7. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 19. 6. 2019 

1. Mestna svetnica Sasa Kristan je izpostavila problematiko Kavarne Mismas v Britofu. Zaradi 

neprestanega motenja reda in miru, ki ga s povzrocanjem hrupa iz dneva v dan v vecernih, nocnih in 

zgodnjih jutranjih urah povzroca lokal Mismas, kava rna Britof, normal no prebivanje v tem okolju ni vec 

mogoce. Stanje se je bistveno poslabsalo od prevzema lokala s strani novih sedanjih lastnikov 

najemnikov. Razmere postajajo nevzddne, posebej Db koncu tedna, ko se z in Db igranju zive glasbe in 

predvajanjem glasbe iz medijev na terasi pred lokalom povzroca neznosen hrup, ropot, vpitje, norenje 

do 4.00 ure zjutraj. Prepricani so, da so upraviceni, da imajo pravico do bivanja v normal nih razmerah, 

zato predlagajo, da se cas obratovanja lokala Kavarna Mismas spremeni skladno z naslednjim 

predlogom: od 6.00 zjutraj do 22.00 vsak delovni dan, od 6.00 do 23.00 petek in sobota, nedelja zaprto 

oziroma od 6.00 do 22.00. Nadalje predlagamo, da se prepove igranje in predvajanje kakrsnekoli glasbe 

na terasi tega lokala in naj se zahteva vseh zvocnikov na terasi tega lokala. Igranje in predvajanje glasbe 

naj se dovoli Ie v primeru, da so okna in vrata lokala zaprta, da se ne omogoca sirjenje hrupa v bivalno 

okolico. Pricakujejo, da bo predlog za spremembo obratovanja lokala Mismas prednostno in da bodo 

spremembe izvedene v najkrajsem moznem casu. Prosila je za odgovor, ali se je na tem ze kaj naredilo 

oziroma kdaj se bo in, ce bo kaksen inspektor obiskallokal. 

Odgovor: 
Anonimno prijavo smo v Mestni obcini Kranj prejeli sele po seji mestnega sveta . Izpostaviti bi zeleli, da gre 

za prvo prijavo, ki se nanasa na Kavarno Mismas v Britofu. Prijavo, smo skrbno preucili in z dopisom z dne 

28. 6. 2019 zaprosili Policijsko postajo Kranj za porocilo 0 morebitnih intervencijah in ugotovitvah glede 

morebitnih prekoracitev obratovalnega casa in krsitev javnega reda in miru. Z dopisom z dne 1. 7. 2019 

pa smo se izvajalca gostinske dejavnosti pozvali se k opredelitvi do pritozbe. Po prejemu odgovorov in 

nadaljnji obravnavi bomo svetnico Saso Kristan tudi ustrezno obvestili 0 morebitnih ukrepih. 

Pripravila: Tanja Varl 
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2. Mestni svetnik Albin Traven je podal novo pobudo za popravilo mostu eez potok GolniSnica v 

Letencah. Most je dolg in visok, zato predstavlja nevarnost za uporabnike, predvsem vaseane med 

katerimi je tudi precej otrok. Na razpadanje ograje je bil opozorjen 5 strani prebivalke te vasi, zato si je 

situacijo tudi sam ogledal. Ta lesena ograja je bila na novo nameseena pred tremi ali stirimi leti in zal ze 

razpada. Zaprosil je, da se zagotovi popravilo in osnovno prometno varnost za vaseane Letenc. 

Odgovor: 
Z izvajalcem vzdrzevanja obeinskih cest smo si ogledali stanje obravnavanega mostu . Smo v fazi zbiranja 

ponudb podizvajalcev za sanacijo dotrajanih elementov ograje. Ograja bo popravljena v okviru rednega 

vzdrzevanja, predvidoma v zaeetku avgusta 2019. 

Pripravil : Miha Buh 

3. Mestna svetnica dr. Andreja Valie Zver je opozorila , da je trava na Planini II napol pokosena. Prosila 

je, da se za to poskrbi oziroma naj se poda uraden odgovor in se ga javno objavi na desko. 

Mestna svetnica Manja Zorko pa je glede nepokosene trave na Likozarjevi ulici povedala, da tudi 

krajevna skupnosti dobiva ogromno pritozb in so razmiSljali, da bi krajevna skupnost urgentno uredila 

kosnjo, vendar ne smejo, ker je to zemljiSee privatna lastnina. Odgovor obeine bo podan tudi Sosvetu 

za krajevne skupnosti in ga bode posredovali stanovaicem omenjenega obmoeja. 

Odgovor: 
V skladu z 2. toeko 1. elena Odloka 0 urejanju in eiseenju javnih zelenih povrsin na obmoeju Mestne obeine 

Kranj so javne zelene povrsine Ie povrsine in javna otroska igrisea, ki so v lasti Mestne obeine Kranj, zato 

so le-te predmet koncesijske pogodbe. Na podlagi navedenega koncesionar zemljise na Likozarjevi ulici ne 

sme urejati in kositi. 

Pripravila: Natasa Zibert 

4. Mestna svetnica dr. Andreja Valie Zver je predlagala, ker veliko starejsih Ijudi hodi pes na pokopalisee, 

da se postavijo dodatne klopce ob Cesti na Klanec, ob Cesti Rudija Selige, skratka na vzhodno vpadnico. 

Odgovor: 
V okviru izgradnje dodatnih kolesarskih pasov bode poleg ze obstojeeih klopi postavljene dodatne klopi 

na Cesti talcev (2 klopci 5 stojalom za kolesa), na Cesti Jaka Platise (4 klopce 5 stojalom za kolesa) in na 

Cesti Rudija Selige (2 klopci s stojalom za kolesa). 

Pripravila: Slavko Savic in Grega Bajzelj 

5. Mestna svetnica Nada Mihajlovie je opozorila na nepokoseno povrsino v neposredni blizini Vrtca 

Kekec, ki je v lasti banke. Predlagala je, da se zadolzi Floro, da se na teh povrsinah izvede kosnja, raeun 

se izstavi lastnikom povrsin. 

Odgovor: 
Zemljisee je v lasti Gorenjske banke. Mestna uprava jih v casu kosnje na ustrezno urejanje vsako leta 

opozarja, kar je bilo storjeno tudi letos. Trenutno je travnik pokosen, res pa je, da ga ne kosijo tako pogosto 

kot se javne povrsine. Sporoeili so tudi, da zemljisee sicer prodajajo, vendar so vsi postopki zaustavljeni 

zaradi vlozitve zahtevka doloeitve funkcionalnega zemljisea bliznjega objekta. 

V skladu z 2. toeko 1. elena Odloka 0 urejanju in eiseenju javnih zelenih povrsin na obmoeju Mestne obeine 

Kranj so javne zelene povrsine Ie tiste povrsine in javna otroska igrisea, ki so v lasti Mestne obeine Kranj, 
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zato so le-te lahko predmet koncesijske pogodbe. Na podlagi navedenega koncesionar zemljisc na 

Likozarjevi ulici ne sme kositi in urejati. 

Pripravila: Natasa Zibert 

Mag. Marko~-
Vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske jayne sluzbe 
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