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Zveza: Vprasanja, predlogi in pobude Clanov mestnega sveta, podana na 28. seji 

1. Sandra Gazinkovski: 

Vprasala je, kaj se dogaja z renovacijo stavbe vrtca Cebelica in ali bo ta sploh izvedena. 

ODGOVOR: Drugo leta je v planu energetska sanacija, torej obnova fasade, zamenjava oken, zunanjih vrat 

in zamenjava strehe, poleg tega pa se drugi ukrepi, razvidni iz spodnje tabele, pri eemer ni nujno, da bode 

popolnoma vsi ukrepi izvedeni (nekateri ukrepi so nujni in sofinancirani, drugi pa kot opcijski). Podatek 

navajam, ker so v teku pogajanja s potencialnimi ponudniki in zato se ni mogoee z gotovostjo potrditi, ali 

bode vsi ukrepi v celoti izvedeni. 

IT~ potoMw..wdM 
,~"",proQ "C~ ' ..... 

:Pl_,,",_~ 

;'Pft~~ __ .... J.:r:a ~~a(tO 

Sicer pa imamo za notranjost vrtca v proraeunih za prihodnji dYe leti tudi naertovana sredstva, in sicer 

88.000 EUR v letu 2022 in enak znesek tudi v letu 2023. 

Odgovor pripravil Urad za druzbene dejavnosti. 

Vprasala je, ali je igriSee pri novem vrtcu Bitnje izolirano v smislu, da ne bo ob dezevju mokro poplavljeno in 

ee ni, zakaj ni, ter kdaj bo? 

ODGOVOR: Z namenom eim hitrejsega odtekanja meteorne vode, ki jo glede na to, da igrisee lezi na 

poplavnem podroeju, ne bo malo, smo dodatno vgradili drenazne cevi vzdolz obeh daljsih stranic otroskega 

igrisea. Drenaza je speljana v ponikovalnico, ki smo jo ravno tako zgradili samo zaradi odvodnjavanja vode z 

otroskega igrisea. 

Odgovor pripravil Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte 
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2. Mag. Branko Grims: 

Vprasal je, ali je res, da se Stranka Resnica financira s strani sredstev Mestne obcine Kranj, posredno ali 

neposredno, v kaksni kolicini, za kaksen namen in kje je pravna osnova za to. 

ODGOVOR: Stranka Resni.ca se ne financira iz sredstev Mestne obcine Kranj, ker na podlagi 26. clena Zakona 

o politicnih strankah in sklepa 0 financiranju politienih strank ni upravicena do sredstev za financiranje 

politienih strank za mandatno obdobje 2018-2022. 

Mestna obeina Kranj je 26. 1. 2021 prejela obvestilo Zorana Stevanovica, da se je Svetniska skupina Zoran za 

Kranj preimenovala v Stranko Resni.ca. 27. 1. 2021 je Svetniska skupina Stranka Resni.ca v skladu z 19. 

elenom Poslovnika mestnega sveta Mestne obeine Kranj posredovala tudi soglasje svetnikov Sveta MO Kranj, 

da se strinjajo s elanstvom v Svetniski skupini Stranka Resni.ca. Svetniska skupina se financira v skladu s 

Pravilnikom 0 sredstvih za delov svetniskih sku pin Mestne obeine Kranj. 

Odgovor pripravil Kabinet zupana. 

3. Sasa Kristan: 

Predala je pobudo sosede, ker se je v Straziseu upokojil en osebni zdravnik, so sedaj paciente razdelili po 

ordinacijah v TrZie, Skofja Loka in podobno. Predlagala je, da bi zaposlili zdravnika iz Kosova zaradi 

priseljencev in bi jih prerazporedili k temu zdravniku. Stem bi se sprostila prazna mesta pri ostalih zdravnikih. 

ODGOVOR: Omenjenega zdravnika sta nadomestili dYe zdravnici. Na zalost osebnih zdravnikov primanjkuje, 

zato popolna nadomestitev ni mozna. So pa sedaj standardi in normativi drugacni, tako da ob upokojitvah 

ostane polovica pacientov za registracijo pri drugem zdravniku. Na zalost to ni problem Kranja, temvee cele 

Siovenije in na to ZD Kranj opozarja tako Ministrstvo za zdravje kot Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Siovenije ze 15 let. 

Odgovor pripravil Urad za druzbene dejavnosti. 

Vprasala je, kako je s precepljenostjo med zaposlenimi v Mestni obeini Kranj. 

ODGOVOR: V skladu z Odlokom 0 naeinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 

zajezitev sirjenja okuzb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, st. 147/21, 149/21 in 152/21) 

smo kot delodajalec dolzni preveriti Ie, ce zaposleni izpolnjuje pogoje PCT, nimamo pa pravne podlage za 

vodenje evidence, katerega od pogojev izpolnjuje. 

Po podatkih, ki so nam jih prostovoljno poslali zaposleni, je na danasnji dan (30.9.2021) cepljenih 92 od 145 

trenutno zaposlenih na Mestni obeini Kranj. 

Odloeitev glede cepljenja je osebna odlocitev vsakega posameznika in kot delodajalec nimamo pristojnosti 

preverjanja razlogov za necepljenost posameznika. 

Odgovor pripravil Oddelek za pravne in kadrovske zadeve. 

4. Irena Dolenc - poslano po elektronski posti: 

Skejtanje, kolesarji, voinja z motornimi vozili in elektricnimi skiroji - Ce nekaj ni v redu, tega ne smeJo 

sprejeti. Nikoli se ne smejo navelicati opozarjati na nepravilnosti, eetudi so ponavljajoee. Pomislite samo na 

vlogo vseh starsev, ee nekaj ne deluje, ali to sprejmejo pri svojem odrascajocem otroku, ali se vdajo ali 

vztrajajo? Pray tako uCitelji, ali jim je vseeno, ee nekaj ne gre in pac recejo, sem obupal, naj se kdo drug 

ukvarja z mladino, bom raje zamenjal poklic. Ne starsi ne pedagogi ne obupajo, veekrat moramo ponoviti 

iste besede, da naletijo na plodna tla. Nanjo se je obrnilo vee krajanov mestnega jedra, drug za drugega niso 

vedeli. Opozorili so jo na nekulturo v samem mestnem jedru. Zelo jih moti, da skejtajo po Plecnikovem 
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stopniscu, vcasih oskrunjajo tudi Plecnikov vodnjak, hodijo po njem ali vanj mecejo steklenice in druge 

odpadke. Sama to podpre s svojo izkusnjo, ko sem sla v Kranj v petek, 10.9. 2021, okrog 19. ure. Malo pred 

Presernovim gledaliscem so ji naproti pripeljali trije mladostniki na vespicah, ki so jih spremljali skejtarji. 

Umaknila se jim je in si mislila, to pa je potrebno spremeniti. Ze veckrat smo se pogovarjali 0 hitrih kolesarjih 

skozi mestno jedro, 0 glasnem skejtanju, 0 voznjah z motornimi vozili ter elektricnimi skiroji in vsi smobili 

enotnega mnenja, da to ne sodi v mestno jedro. Upa, da bo Medobcinski inspektorat uvedel vee nadzora v 

mestnem jedru, pa tudi izven mestnega jedra, kajti vse prepogosto kolesarji in vozniki elektricnih skirojev 

vozijo po ploeniku, ki je po predpisih a cestnem prometu rezerviran za pesce. Pogoste krsitve so ob parkiriseu 

Huje ter na cesti mimo OS Stane Zagar. Eden ad obcanov ji je zastavil vprasanje, koliko kazni so redarji izrekli 

kolesarjem, voznikom motornih kales in elektricnih skirojev. 

ODGOVOR: Medobcinski redarji so v letosnjem letu (1.1. - 5.10.2021) izrekli 41 ukrepov zoper kolesarje. 

Najvec krsitev (36) so zabelezili, ko kolesar ni vozil po desnem smernem voziscu oziroma desni kolesarski 

stezi oziroma desnem kolesarskem pasu na plocniku glede na dovoljeno smer voznje. Na dvosmerni 

kolesarski stezi mora kolesar voziti po desni strani steze. Medobeinski redarji se udelezujejo raznih 

preventivnih akcij {varnost kolesarjev je potekala letos od 17.s. do 30.5.2021}, kakor se udelezujejo tudi pri 

opravljanju kolesarskih izpitov osnovnosolcev. 

Odgovor pripravil Medobcinski inspektorat Kranj. 

Pokopalisce Zg. Bitnje in senca - V pokopaliscu v Zg. Bitnjah je bilo v zadnjih dveh letih velika narejenega. 

Pokopalisce zaradi urejenih poti med grobovi omogoca dostop tudi invalidom in starejsim. Postavljenih je 

tudi nekaj klopic. Pokrit je poslovilni objekt, zraven je navcek, ki zapoje v slovo ob pogrebu. Tezava je Ie v 

zelo vrocih mesecih, ko je zalujocih velika in poslovilni objekt ne omogoca vsem, da bi bili v senci. Predlagam, 

da se zasadi nekaj dreves. Obicajno so na pokopaliscih in poljih lipe, lahko pa predlagate kaksno drugo vrsto 

drevesa. Mogoce bi ta drevesa lahko steli v kYoto dreves, ki so v nacrtu zasajanja dreves v Kranju. 

ODGOVOR: (ilji nacrtovanih investicij na pokopaliscu v Bitnjah so zagotovitev primernih pogojev za izvajanje 

pogrebne in pokopaliske dejavnosti in zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v urejenem okolju. 

Pozdravljamo vas predlog, povezali se bomo z arboristom, da pripravi predlog zasaditve in ga uresnicili v 

prihodnjih letih. 

Odgovor pripravil Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte. 

Zurnal 24 in Kranjske novice - Svetniki so prejeli dopis st. 032-7-/2021-1-{40/12/01) z dne 15. 2. 2021. V 

njem sta bila dva predloga: Predlog Zurnal 24: »enkrat na mesec bode svetnikom poslali vprasanja na eo od 

aktualnih tem« To se ne realizira enkrat mesecno. Zakaj ne? 

ODGOVOR: Vkljucevanje mnenj in razprav svetnikov v objave na spletnem portalu Zurnal24 trenutno poteka 

tako, da so zapisani glavni poudarki iz razprave kot tudi izjave posameznih svetnikov. Novinar Zurnala24 

vedno spremlja sejo mestnega sveta in je v easu poteka seje na voljo za izjave svetnikov, vezane na dnevni 

red. Hkrati so svetniki vkljuceni tudi v tematike, ki jih sami odprejo ali so jim blizu ali so vanje kako drugaee 

vpeti. Taki so bili primeri rumenih zabojnikov ali vrtickov. Pri Zurnalu24 zagotavljajo, da bode za naprej svoje 

objave pripravljali se bolj sistematieno, in sicer meseeno pripravili vsaj en elanek 0 aktualni temi ter za 

mnenja vprasali vse svetniske sku pine. 

Odgovor pripravil Kabinet zupana. 

Predlog Kranjske novice: »Pravila: vrstni red doloci elektronski heb, izvede ga izdajatelj Kranjskih novic 

(vrstni red je prilozen dopisu). Ce svetnik oz. svetnica te moznosti ne izkoristi, moznost propade. Zanima jo, 

ce se tega obcina drzi? Kateri svetniki so se ze odpovedali predstavitvi? 
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ODGOVOR: Kot smo predlagali in zaeeli izvajati predstavitve v letosnji februarski stevilki Kranjskih novic, 

praviloma v vsaki stevilki predstavimo po dye svetnici oziroma dva svetnika, ki se strinjajo s predstavitvijo. 

Zaradi dopustov svetnic in svetnikov smo vrstni red prilagodili v poletnih mesecih, septembra pa je bila samo 

ena predstavitev, druge zaradi bolezni sogovornika ni bilo mozno izvesti. Dopuste in bolezen sma osteli za 

opravieljive razloge za nekoliko spremenjen vrstni red. Doslej se je predstavitvi odpovedalo pet svetnic in 

svetnikov. 

Odgovor pripravil Kabinet zupana. 

Risanje kolesarskih stez - Doeakali so prepotrebno preplastitev ceste od labor proti Orehku, vrisane so tudi 

kolesarske steze, za pesce je rezerviran ploenik. Tako kat je pray. Povsod pa ni tako. Poleti so se krajani Zg. 

Bitenj eudili, ko so se pojavile oznake na cesti proti vrtcu oziroma trgovini. Vrisana je bila Ie ena kolesarska 

steza, kar je povzroealo nemalo zmede, saj so se kolesarji v obeh smereh vozili po tej stezi. Kasneje je bila 

dodana talna oznaka za smer voznje, po drugi strani pa zaradi premalo siroke ceste ni mozen kolesarski pas 

in se kolesarji vozijo po cestiseu. Problem pa se pojavi pri peScih. Zanje ni prostora na cesti, saj ne moremo 

steti ad 5 do 30 cm asfalta, to res ni dovolj za hojo po cesti. Ob robu ceste je ozek pas makadama, a pesci 

seveda hodijo po asfaltni povrsini. Predlagala je, da v bodoee najprej uredite cesto, da je dovolj siroka za 

avtomobile, kolesarje in peSce, potem pa se sele vrisejo kolesarske steze. Ce je cesta preozka, bi bilo bolj 

pray, da bi bil oznaeen pas za pesce, kolesarji pa bi ostali skupaj z avtomobili na voznem pasu. Na tej cesti je 

pescev velika, saj solarji po tej cesti hodijo v solo in iz sole, nekateri pes hodijo v trgovino, bife ali vrtec, je pa 

to tudi pot za sprehod. Predlagam, da se vee ukrene za varnost peScev na tej cesti, zelo nepregledna sta oba 

ovinka. 

ODGOVOR: Mestna obeina Kranj v zadnjem obdobju izrazito skrb posveea urejanju prometnih povrsin za 

sibkejse udelezence v prometu (pesce, kolesarje). letos bomo taka pri urejenih kolesarskih povrsinah krepko 

presegli skupno dolzino 60 km. Pred kratkim smo taka oznaeili kolesarske povrsine tudi v Zg. Bitnjah. Navezali 

sma se na kolesarsko stezo, ki iz Strazisea do tja vodi ob Skofjeloski cesti. V dolzini cca 400 m - od Skofjeloske 

ceste mimo vrtca v Bitnjah do krizisea nad tamkajsnjo zivilsko trgovino - je taka zarisan kolesarski pas na 

voziseu. V nasprotni smeri (torej iz Bitenj proti Skofjeloski cesti) so na voziseu oznaeeni piktogrami kolesa z 

dvema puseicama v smeri voznje - posebna talna oznaeba za kolesarje z imenom "sharrow", kar pomeni 

skupno rabo (souporabo) voznega pasu. Skladno z veljavno cestno-prometno regulativo v primerih, ko ni 

moe umestiti namenskih loeenih povrsin za peSce, le-ti uporabljajo kolesarski pas oz. rob skupnega vozisea 

kat doslej. Na celotnem obmoeju je hitrost voznje omejena na 30 km/h, kar zagotavlja veejo varnost 

soudelezencev v prometu na taksnem odseku. Kljub temu, da se s tovrstnimi talnimi oznaebami sreeujemo 

ze nekaj let, nam pravila njihove uporabe se vedno niso povsem zlezla pod kozo; javnost 0 tem veekrat (tudi 

v zadnjem obdobju) ozaveseamo s posebnimi zapisi v obeinskih sredstvih javnega obveseanja. Izkusnje iz EU, 

kjer so tovrstno oznaeene prometne povrsine v rabi ze precej dlje, kazejo, da slednje pripomorejo k 

zmanjsanju hitrosti, saj imajo vozniki obeutek, da je cesta ozja in so bolj osredotoeeni na ostale udelezence 

v prometu, kar pripomore k veeji prometni varnosti kolesarjev in pescev. 

Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 
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Janez Cern!. 

PODZUPAN 
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