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Zadeva: Odgovori na svetniSka vprasanja 5 podrocja delovanja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne sluzbe 

Zveza : 6. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 22. S. 2019 

1. Mestni svetnik Jozef Rozman je opozoril, da na postavljeno svetniSko vprasanje glede intervencijskih 

poti ni prejel odgovora in ga priCakuje do naslednje seje mestnega sveta. 

Koplia vprasanja: Opozoril je na intervencijske poti. V Sorlijevem naselju so poti oznacene kot 

intervencijske. To pomeni, da se na njih ne sme parkirati in 5 tem onemogocati prevoznost in dostop do 

krizne lokacije. Naselje ima Ie en dostop oz. izstop za motorni promet in sicer iz Zoisove ulice. V 

preteklosti je bil se en dostop, iz Ulice XXXI. divizije, ki pa je zaprt z velikim kamnitim cvetlicnim loncem 

in to na intervencijski poti. Omenjena zapora omogoca parkiranje pred loncem z obeh strani. Stem je 

onemogocen nemoten promet na intervencijski poti in hiter dostop intervencijskega vozila v naselje. 

Posredovanje medobcinskega redarstva so neucinkovita, saj so preredka, prakticno nikoli pa v nocnem 

casu in med vikendi. Sam je bil prica, ko je imelo vozilo prve pomoci in se bolj smetarsko vozilo kar nekaj 

tezav z vzvratno voznjo. Predlagal je, da se trajno umakne omenjeni cvetlicni lonec (lokacija: 

intervencijska krozna pot Sorlijeva 6-8-10 in Ullco XXXI. divizije 7) ali pa da se umaknejo prometni znaki, 

ki oznacujejo intervencijsko pot. 

Odgovor: 
Korito, ki ga omenjate je bilo pred leti postavljeno na izrecno zeljo stanovalcev in z namenom 

onemogocanja tranzitnega prometa. Vaso pobudo bomo skupaj s KS Vodovodni stolp in Gasilsko 

resevalno sluzbo Kranj obravnavali v juniju 2019. 

Pripravil: Miha Buh 

2. Mestni svetnik Bojan Homan je pohvalil je lepo urejeno ob Gastejskem klancu, saj se sedaj lepo vidi 

veduta Kranja. 

Predlagal je, da se sanirajo arkade na Gastejskem klancu in sicer naj se zamazejo in pobarvajo, da lahko 

postanejo ponos Kranja. 

Odgovor: 
Cesta in oporni zid nad njo sta v drzavni lasti in v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, zato jo vzdrzuje 

koncesionar (Gorenjska gradbena druzba d. d.). Pred leti je bil oporni zid (arkade) 5 strani Direkcije RS za 
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infrastrukturo saniran. Vaso pobudo je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe dne 29. 5. 2019 

posredoval upravljaveu ter koneesionarju vzdrzevanja drzavnih eest. 

Pripravil: Slavko Savic 

3. Mestni svetnik Evstahij Drmota je izpostavil rondo Na Cesti Staneta Zagarja v obmocju sodisca, ki je 

element za izboljsanje prometnega rezima. Iz ene strani je zadeva neva rna, ceprav je tam postavljena 

varnostna ograja. Prosil je, da uprava preveri, ali je bil tehnicni pregled in predaja te varnostne ograje 

opravljen, ali obstaja kaksen zaplsnik in ali obstaja kaksen certifikat te varnostne ograje oziroma 

potrdilo 0 skladnosti z veljavno tehnicno regulativo. 

Odgovor: 
Po koncani izvedbi obelezja na sredinskem otoku obravnavanega kroznega krizisca je Urad za 

gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe z izvajaleem vzdrzevanja obcinskih eest opazil potencialno 

nevarnost, ki je bila izpostavljena tudi z vase strani. Nevarnost smo odpravili leta 2018 5 postavitvijo 

jeklene varnostne ograje, ki je skladna z 72. clenom Pravilnika 0 prometni signalizaeiji in prometni opremi 

na javnih eestah in standardom SIST EN 1317-1,2,4 in 5. 

Pripravil: Miha Buh 

4. Mestna svetnica mag. Andreja Kert je vprasala: Zelena shema turizma omogoca strokovno pomoc pri 

razvoju trajnostnega turizma v destinaciji. V kolikor postane mesto clan, Siovenska turisticna 

organizacija pomaga nacrtovati in izvajati promocijske aktivnosti, s katerimi podpira trajnostna 

prizadevanja. Vprasala je, ali se dela na tem. Ce se ne, daje pobudo, da Kranj vstopi v to shemo. 

Trenutno je ze vkljucenih veliko obcin. 

Odgovor: 
Mestna obcina Kranj je v zacetku leta 2018 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma. Zelena shema 

slovenskega turizma je certifikaeijska shema, ki pod znamko SLOVENIA GREEN zdruzuje vsa prizadevanja 

za trajnostni razvoj turizma v Sioveniji, ponuja konkretna orodja za oeeno in izboljsanje trajnostnega 

delovanja ter zeleno delovanje tudi promovira. Zelena shema ne pomaga nacrtovati in izvajati 

promoeijskih aktivnosti, pac pa Siovenska turisticna organizacija po svojih moceh promovira destinaeije, 

ki imajo znak SLOVENIA GREEN. Za uspesen vstop v zeleno shemo se morajo razlicne institueije 

posamezne destinacije (v tem primeru MOK) povezati med seboj in se zavezati k izvajanju ukrepov, ki jih 

eertifikacijska shema predpisuje. 

Po uspesni pridobiti znaka SLOVENIA GREEN je potrebno pripraviti nabor ukrepov, ki se jih v nadaljnjih 

dveh letih izvede, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v proracunu za vsako posamezno leto. 

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v preteklosti ze pricel z izvajanjem aktivnosti, ki jih zelena shema 

predpisuje. Ker pa je bila Mestna obcina Kranj istocasno vkljucena v vrsto nacionalnih in mednarodnih 

projektov, ki krepijo in razvijajo razlicna podrocja, s katerimi MOK sledi trajnostni urbani strategiji, je aprila 

2018 od projekta zelene sheme odstopila. MOK bo v letu 2020 pripravila novo obcinsko strategijo razvoja 

turizma, ker obstojeci potece veljavnost. V obeh primerih (strategije razvoja turizma in morebitnega 

vstopa MOK v zeleno shemo slovenskega turizma) gre za dopolnjujoca se dokumenta oz. projekta, ki jih 

MOK namerava v sodelovanju z ZTKK in zunanjimi izvajalci pripravljati socasno. 

Pripravili: Tanja Varl in Kristina Sever (ZTKK) 
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5. Mestna svetnica Sasa Kristan je vprasala glede Savskega mosta, ki je bil odprt 8.3.2019, vendar je 

spodaj pod mostom se vse zaprto, postavljene so mreze. Promet poteka mimo Bufa, eden mimo 

drugega vozijo avtomobili, skratka promet spodaj ni urejen. Prosila je za pojasnilo. 

Odgovor: 
Izvajalec mora del a po pogodbi zakljuciti do 30. 6. 2019. V telefonskem pogovoru dne 29. 5. 2019 nam je 

zagotovil, da bode dela zakljucena v roku. 

Pripravila: Miha Buh in Slavko Savic 

6. Mestna svetnica Mag. Barbara Guncar je predlagala, da bi semaforji na Delavskem mostu priceli 

delovati ob 5.00 zjutraj. 

Odgovor: 
Opravljen je bil pogovor 5 koncesionarjem, ki vzdrZuje semaforske naprave v Kranju. Zaradi zgodnjih 

prihodov na dele je sprememba semaforskega programa smiselna, zato bo aktivno delovanje semaforja 

od 5:00 dalje vzpostavljeno do konca junija 2019. 

Pripravil: Miha Buh 

Mag. Marko cet'iovln _ 
Vodja Urada za gospodarstvo in 
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