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Mag: Primoz Terplan je izpostavil, da je bil v Siovenskih novicah dne 2.3.2017 na strani 
4 objavljen kritieni elanek novinarke Spele Ankele, ki govori 0 propadanju starega 
mestnega jedra in v zvezi 5 tem 0 serijskem zapiranju trgovin. Zupan je na eni od 
prejsnjih seje razlagal ravno obratno. Zanima ga, kaj od tega je sedaj res, ali navedbe 
novinarke drzijo in kaksne ukrepe za oZivitev mestnega jedra naertujejo v prihodnje. 

ODGOVOR: 

Iz elanka novinarke izhaja izjava gospe, ki je v februarju zap ria lokal (Desetnica). Poleg 
tega se je zaprl se en lokal na Maistrovem trgu, vendar ne zaradi slabega prometa, 
temvee iz osebnih razlogov. Za lokal na Maistrovem trgu je veliko zanimanja in bo se 
pred poletjem dobil nove najemnike. Za druga zaprtja nismo obveseeni. Izrazeno pa 
je precejsnje zanimanje posameznikov za najem, zlasti sedaj, ko je ponovno odprt 
razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju 5 strani Mestne 
obeine Kranj. Za lokale, za katere obstaja interes za najem in ee imamo podatke 0 

lastnikih, vsakemu od zainteresiranih dame kontakt. V easu subvencioniranja najemnin 
je bilo do sedaj na novo odprtih in subvencioniranih 19 lokalov, od tega so se trije zaprli 
(eden zaradi slabega prom eta, dva iz osebnih razlogov) in vrnili sredstva. Vee lokalov pa 
je bilo odprtih tudi brez subvencije najemnin. 

Mestna obeina Kranj se pripravlja, skupaj z ostalimi mestnimi obeinami, na razpis CTN 
(celostne trajnostne nalozbe). V okviru tega razpisa bo tudi operacija Revitalizacija 
starega mestnega jedra, ki zajema obnovo stare gradbene sole, ulieno opremo in pisarno 
za prenovo. V zvezi 5 pisarno za prenovo se ne moremo dati podrobnih podatkov, kako 
bo izgledala, ker se nismo dobili usmeritev 5 strani pristojnega ministrstva. Nekatere 
usmeritve smo zato posredovali sami. Dokler ne dobimo odgovora, ne vemo, kaj se bo 
lahko financiralo in na kaksen naein. Vsekakor pa se zavzemamo, da bo pisarna 
osnova za trajno vodenje procesa celostne prenove starega Kranja, koordinacijo 
ukrepov, promocijo lokacije ter vkljueevanje in usklajevanje potreb razlienih ciljnih skupin 
v starem Kranju. S pisarno za prenovo zelimo vzpostaviti interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov, ki bode vodili proces upravljanja vseh deleznikov v mestu, koordinacijo 



podsistemov (nepremicnine, promet, dogodke, ... ) in trzenja starega Kranja. Vse to z 
namenom, da postane stari Kranj ponovno privlacen za bivanje, poslovanje, delo, 
druzenje in nakupovanje. Podrocje delovanja bo usmerjeno v gospodarski razvoj in 
trZenje ponudbe v starem Kranju ter rabo javnih povrsin. Osnovni cilj pa mora biti, da bo 
pisarna delovala tudi po zakljucku operacije. 

V nadaljevanju je mag. Primoz Terplan povedal, da so v zadnjem casu verjetno vsi 

opazili precejsen problem smradu v ozracju, zaradi polite gnojevke v okolici strnjenih 
naselij, kar je povzrocilo precej negodovanj prebivalcev v strnjenih naseljih. Zanima ga, 
kako v zvezi 5 tem lahko oz ali bode ukrepale ustrezne sluzbe na MOK. Ce ni urejeno, 
se to lahko uredi z odlokom? Pri tem so krajani Golnika se posebno izpostavili problem 
prevoza tezkih delovnih strojev skozi strnjena stanovanjska naselja, kjer je ze delno 
omejen promet vecjih vozil? Ali se lahko omeji tudi promet tezke mehanizacije samo za 
tranzit skozi strnjena naselja in conah umirjenega prometa in se tako prepreci dodatni 
smrad v stanovanjskih naseljih ter zagotovi vecja varnost otrok v teh prometnih conah. 
Prosil je za vase predloge resitev problema. 

ODGOVOR: 

V zvezi z gnojenjem smo pridobili pojasnila Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. 
Polivanje gnojevke je beseda, 5 katero se zelo pogosto med prebivalci, ki zivijo na 
podezelju poimenuje gnojenje kmetijskih zemljisc 5 tekocim zivinskim gnojilom -
gnojevko. Zivinska gnojila (gnojevka, gnoj in gnojnica) nastanejo pri reji zivali na 
kmetijah, ki proizvajajo prehranske surovine, kot so mleko, meso, jajca ipd. Vsa zivinska 
gnojila pridelana na kmetiji so rastlinska hranila, ki jih kmetijske rastline koristno 
uporabijo za svojo rasl. Pridelana krma na kmetijskih zemljiscih, ki so gnojena z 
zivinskimi gnojili na kmetiji, je obicajno osnovna krmna baza za rejne zivali na kmetiji. 
Gnojenje kmetijskih zemljisc je za opravljanje kmetijske dejavnosti pomembno 
tehnolosko opravilo, da kmetija pridela dovolj krme za zivali. 

Zakon 0 kmetijstvu Uradni list RS 51. 45/08 v 102. clenu zakona govori 0 pravici do 
opravljanja kmetijske dejavnosti, kjer so opredeljena kmetijska opravila pomembna za 
opravljanje kmetijske dejavnosti. Med navedenimi kmetijskimi opravili je tudi gnojenje. 
103. in 104. clen Zakona 0 kmetijstvu govori 0 tem, da se opravljanje kmetijske 
dejavnosti ne sme ovirati, 105. clen zakona pa navaja, da morajo tudi obcinski predpisi 
in akti upostevati prepoved neupravicenega oviranja ali omejevanja opravljanja 
kmetijskih opravil in v ta namen dolocati pogoje, ki omogocajo opravljanje teh opravil na 
vseh kmetijskih zemljiscih in objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti 
znotraj obmocja obcin. 

Zakon 0 kmetijskih zemljiscih (Uradni list RS 51. 71/11) v 4. clenu zakona doloca, da se 
mora kmetijska zemljisca uporabljati v skladu z njihovim namenom ter ohranjati trajno 
rodovitnost tal. Trajna rodovitnost tal je zagotovljena takrat, kadar tla niso izpostavljena 
eroziji, niso zbita, vsebujejo zadosti humusa in omogocajo nemoteno rast kmetijskih 
rastlin, kar se doseze z optimalnim gnojenjem. 

Optimalno kolicino vnosa rastlinskih hranil v tla predpisuje Uredba 0 varovanju voda pred 
onesnazenjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, sl. 113/09, 5/13, 22/15 in 



12/17). Zavezanci za izvajanje te uredbe so vsa kmetijska gospodarstva v driavi, ki 
proizvajajo zivinska gnojila. 5. clen te uredbe doloca maksimalen letni vnos dusika na 
ravni kmetijskega gospodarstva. Uredba predpisuje tudi casovno prepoved gnojenja z 
zivinskimi gnojili (za gnojevko velja prepoved razvoza od 15. novembra do 1. marca). Z 
zivinskimi gnojili je prepovedano tudi gnojenje po poplavljenih tleh, po zasnezenih ali 
zmrznjenih tleh ter po tleh, nasicenih z vodo. Pri razvozu zivinskih gnojil je potrebno 
upostevati prepoved gnojenja v 5m oz. 15 m priobalnem pasu povrsinskih voda. Ce se 
na obmocju kmetijskih povrsin nahajajo se vodovarstvena obmocja, je pri gnojenju 
potrebno upostevati omejitve pri gnojenju na posameznih obmocjih za zajem pitne vode. 
13. clen uredbe predpisuje tudi najvecji skupni dovoljeni letni vnos dusika za posamezne 
vrste kmetijskih rastlin v skladu z dobro kmetijsko prakso gnojenja. 14. elen uredbe 
navaja zahteve pri gnojenju, kjer je pri prevozu gnojil potrebno prepreciti nenadzorovano 
raztrosenje gnojil. 

Pri gnojenju z zivinskimi gnojili se sprosca amonijak in smrad. V skladu 5 kodeksom 
dobre kmetijske prakse pri gnojenju se izpuste amonijaka in zmanjsevanje smradu pri 
razvozu tekocih zivinskih gnojillahko zmanjsa, in sicer: 

gnojenje 5 fermentiranimi zivinskimi gnojili (dodatki za fermentacijo zivinskih 
gnojil), 
gnojenje v oblacnem, rahlo dezevnem vremenu, 
gnojenje z razredcenimi zivinskimi gnojili z vodo v razmerju 1: 1, 
upostevanje smeri vetra pri razvozu gnojil (veter naj piha stran od naselja), v 
blizini naselij se priporoca gnojenje v vetrovnih dneh, 
namestitev razprsilne plosce na cisterni tako, da razprsi gnojevko v manjsem loku 
ob nizjem delovnem tlaku pri trosenju tekoeih zivinskih gnojil, 
z uporabo posebnih strojev, ki omogocajo gnojenje v pasovih tik nad tlemi ali se 
gnojila vbrizgavajo neposredno v tla. 

Gnojenje je pomembno tehnolosko opravilo za opravljanje kmetijske dejavnosti na 
obmocju obcine. Smrad, ki se sprosca pri gnojenju z zivinskimi gnojili bo na omenjenem 
obmocju vedno prisoten, saj na tem obmocju kmetujejo kmetije, ki so usmerjene v prirejo 
mleka. Ob upostevanju kodeksa dobre prakse gnojenja z zivinskimi gnojili se smrad iz 
zivinskih gnojil lahko precej zmanjsa. Glede na trenutne nacine reje zivali in glede na 
nacine gnojenja, bi smrad pri razvozu tekocih zivinskih gnojil na tem obmocju najlazje 
zmanjsali z dodajanjem sredstev za hitrejso fermentacijo gnojevke. Nekatere kmetije na 
tem obmocju te dodatke ze uporabljajo. 

Opravljanje kmetijske dejavnosti ima pomembno vlogo pri ohranitvi kulturne in obdelane 
krajine. Na podezelju je pomembno, da kmetijsko in nekmetijsko prebivalstvo med seboj 
sodeluje in se razume. Z upostevanjem vseh predpisov 5 podrocja gnojenja in kodeksa 
dobre kmetijske prakse pri gnojenju z zivinskimi gnojili, je smrad pri gnojenju manjsi a se 
vedno prisoten. Ob morebitnem preprecevanju in omejevanju kmetovanja se bode 
kmetijska zemljisea zacela zarascati, 5 cemer se bo poslabsalo tudi bivalno okolje za 
nekmetijsko prebivalstvo. 

Vsa kmetijska gospodarstva nimajo vseh obdelovalnih povrsin v okolici svojih 
stanovanjskih his in gospodarskih objektov, zato skozi vse leto z mehanizacijo vozijo na 
obdelovalne povrsine in iz njih. Do nepotrebne uporabe cest zaradi voznje kmetijske 



mehanizacije (npr. s sosednjih vasil verjetno ne prihaja, zato ni govora 0 tranzitu, temvee 
o koriseenju cest z namenom dostopa do obdelovalnih povrsin. 

Pred prepovedjo prometa na doloeenem obmoeju je vsakemu uporabniku potrebno 
zagotoviti primerno alternativno pot, zato je prepoved prometa za tezko mehanizacijo 
nemogoea. Ce/ko imajo tangirani uporabniki zagotovljene druge poti, se prometni rezim 
na posamezni cesti lahko enostavno uredi z odloebo. 

Vlasta Sagadin je povedala, da je ob stopnicah v zupno cerkev v starem Kranju 
nameseen pano za prireditve, ki zelo ovira pot oziroma prehod. Prosila je, da se ta pane 
prestavi na bolj primerno mesto. 

ODGOVOR: 

Opravljen je bil ogled na terenu. Ugotovljeno je bilo, da oglasnega panoja ni vee. Opravili 
smo tudi razgovor z odgovornimi na ZTKK kjer so povedali, da so oglasni pano odstranili 
pred vee kot tednom dni. 

Miha Ju an 
vodja U da za gospodarstvo in GJS Bostjan Trilar 

Zupan ~ 


