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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov Sveta  Mestne občine Kranj, 

postavljena na 2. seji Sveta Mestne občne Kranj.  

 

 

Svetnico ga. Vlasta Sagadin 

 

 je v zvezi s plakatiranjem vprašala, kje in kdaj je bil objavljen razpis za plakatiranje na drogovih 

javne razsvetljave, kamor so nekateri kandidati za ţupana obešali plakate. Zanimalo jo je še, kdo je 

lastnik drogov in kdo je upravljavec oz., če je bila sklenjena kakšna pogodba med Mestno občino 

Kranj in upravljavcem in z lastnikom drogov ter kje se ta denar, ki je bil iztrţen s plakatiranjem, 

nahaja v proračunu pod katero postavko. 

 

      ODGOVOR: 

Javni razpis za izvajanje oglaševanja tudi na drogovih javne razsvetljave, ki so v lasti Mestne 

občine Kranj je bil objavljen v uradnem listu št. 4-5/00,št. 14-2303/99 (objava 18915). 

Sklep naročnika o izbiri št. 14GJS–2303/99-AD je bil izdan dne 12.04.2000. 

Za izvedbo razpisa so bili uporabljeni naslednji pravni viri: 

 Zakon o javnih naročilih (Url. RS, št. 78/99); 

 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Url. RS,št. 78/99); 

 Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v občini Kranj ( Url. RS, št. 70/94). 

 

Na podlagi javnega razpisa je bila sklenjena koncesijska pogodba za vzdrţevanje javne razsvetljave 

št. 34/07–46/10 s katero je bila javna razsvetljava dana v upravljanje, vzdrţevanje in obnovo.   

Število obešank za komercialno oglaševanje je po pogodbi 400 kosov. V to kvoto niso vštete 

obešanke, ki so namenjene za oglaševanje volitev ali referendumov.  

Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Url. RS, št. 41/2007) je dne, 

03.08.2010 v časopisu Gorenjski glas MOK objavila pogoje za pridobitev pravice do brezplačne 

uporabe oglaševalskih mest v MOK in to: 31. vitrin, 71. obešank, 25. površin roto panojev in 25. 

površin za male plakate. Do roka je bilo vloţenih 18. vlog organizatorjev volilne kampanje za člane 

sveta in 7. organizatorjev volilne kampanje za ţupana, po izvedenem ţrebanju so bila plakatna 

mesta razdeljena.  

Vse ostale dodatne aktivnosti na področju oglaševanja so stvar organizatorjev volilne kampanje in 

komercialnih sluţb oglaševalcev (čez cestni transparenti; jumbo panoji; ostalo oglaševanje). 

V skladu z zakonom ZVRK se za oglaševanje volilne kampanje ali referenduma ne sme 

obračunavati komunalne takse ali drugih odškodnin, kar velja za plakate na plakatnih mestih in 

zunaj plakatnih mest zato MOK od izvedbe volilne kampanje ne pridobi nobenih sredstev v obliki 

odškodnin ali komunalne takse.    

 



Svetnico ga. Irena Ahčin 

 

 je povedala, da na Zavodu za turizem in na Mestni občini Kranj očitno ni dogovora, kdo bo trţil 

stojnice. Nastal je problem, ki ga imajo potencialni najemniki, ko ţelijo to urediti. Ţelela je pisni 

odgovor, kdo to ureja. 

 

      ODGOVOR: 

Mestna občina Kranj in Zavod za turizem Kranj imata sklenjeno pogodbo o prenosu stojnic v 

brezplačno uporabo, s katero je Mestna občina Kranj kot lastnik stojnic prenesla Zavodu za turizem 

Kranj kot upravljavcu  v brezplačno uporabo in trţenje 28. prodajnih stojnic. Zavod za turizem 

Kranj zaračunava stroške upravljanja, dostave, postavitve, odstranitve in najema stojnic tretji osebi 

– najemniku za vsak kos posebej, po ceniku, ki ga sprejme Zavod za turizem Kranj. 

 

Dne 13.11.2010 je Medobčinski inšpektorat Kranj opravil inšpekcijski nadzor izvajanja Odloka o 

občinskih taksah (Url. RS. 138/2006 z dne 28.12.2006) na sejmu v starem mestnem jedru, ter  

ugotovil, da nihče od prodajalcev  nima soglasja na podlagi določil odloka o občinski taksi v MOK 

in da mora pristojni oddelek Mestne občine Kranj na podlagi veljavnega Odloka izdati ustrezna 

soglasja taksnim zavezancem, ne glede na oprostitev do plačila občinske takse. Občinska uprava je 

po proučitvi zadeve ugotovila, da se v predmetni zadevi Odlok o občinskih taksah ne uporablja, ker 

uporaba stojnic na občinskem zemljišču ni taksni predmet.  V konkretnem primeru je MOK  

sklenila pogodbo o oddaji v brezplačno uporabo  zemljišča na Glavnem trgu v Kranju s Turističnim 

društvom Kranj za namen izvedbe sobotnih sejmov na Glavnem trgu v Kranju, v skladu z zakonom 

in uredbo, ki urejata razpolaganje s stvarnim premoţenjem občine (pogodba nadomešča soglasje za 

uporabo občinskega zemljišča). Zato je MOK  z dopisom z dne, 26.11.2010 obvestila Zavod za 

turizem Kranj, da bo v prihodnje v pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo zemljišča  vključila 

določilo, da mora najkasneje en dan pred izvedbo sejma  dostaviti Mestni občini Kranj pisni seznam 

neposrednih uporabnikov stojnic, in določilo, da je dolţan neposrednemu uporabniku stojnic izdati 

dokument (potrdilo), s katerim bo neposredni uporabnik zavezan za korektno uporabo in zadolţitev 

za posamezno stojnico ter bo z njim dokazoval upravičenost uporabe prostora in stojnice ob 

neposrednem nadzoru. Omenjeni dopis je bil v vednost poslan tudi Turističnemu društvu Kranj. 

Dogovorjeni sistem se tako od začetka decembra 2010 ţe izvaja.  

 

 je izpostavila pluţenje in vzdrţevanje šolskih poti. V okolici OŠ Simona Jenka je bila teţava 

pluţenja pločnika. Otroci so hodili po cestišču. Šolska pot je bila ogroţajoča. Pri  OŠ Staneta 

Ţagarja je bil podoben problem. Šolska pot je bila popolnoma neurejena. Otroci so hodili po cesti. 

Ţelela je izvedeti, kdo izvaja pluţenje v mestnih krajevnih skupnostih, v kakšnem merilu so za to 

zadolţeni hišniki posameznih osnovnih šol in kakšen je dogovor med izvajalci pluţenja in hišniki, v 

primeru, da eden ali drugi tega ne morejo narediti. Ta podatek je ţelela za osnovne šole v mestnih 

krajevnih skupnostih.  

 

      ODGOVOR: 

Tako kot na cestah je tudi na pločnikih zimsko čiščenje skladno s planom zimske sluţbe razvrščeno 

v tri prioritete.  

 V prvo prioriteto (ko se odstranjevanje snega začne takoj po prenehanju pluţenja cest) 

spadajo pločniki Bleiweisovi, Koroški, Ljubljanski, Cesti Staneta Ţagarja, Cesti 1. Maja, 

Delavski cesti in Škofjeloški cesti. 

 V drugo prioriteto (ko pločnike pluţijo takoj, ko so vozne površine za zimske razmere 

normalno prevozne) spadajo pločniki ob Zoisovi, Gosposvetski, Ulici XXXI. Divizije, Cesti 

Kokrškega odreda, Cesti Jaka Platiša, Delavski most, Cesta Talcev, obvoznici in  

Ljubljanski cesti. 

 Ostali pločniki (večinoma so to pločniki po krajevnih skupnostih) spadajo v tretjo 

kategorijo. Te pločnike začnejo pluţiti takoj, ko je zagotovljena prehodnost pločnikov v I. in 

II. kategoriji. 

 



Ko zapade več snega (takšen primer je bil ţe v letošnji zimi), je seveda potrebno večkrat spluţiti 

cesto in zato se dogaja, da so pločniki več časa zasneţeni, čeprav so vmes ţe bili očiščeni. Ravno 

tako se pri večji količini snega pojavlja problem, ker se zaradi ograj snega ne da nikamor odriniti in 

zato je prehoden samo del pločnika. To se rešuje z odvozom snega, vendar šele po prenehanju 

sneţenja, torej takrat, ko so ekipe proste. Odvoz Komunala Kranj izvaja tudi s pomočjo 

kooperantov.  

Stališče strokovnih sluţb je, da je zgoraj opisan sistem dovolj dober, kljub temu se bo skupaj s 

Komunalo Kranj proučili moţnost, da bi vse pločnike ob šolah brez izjeme uvrstili v prvo prioriteto. 

 

 

Svetnik g. Matej Gal Pintar 

 

 je izpostavil vprašanje, ki so ga podali občani, kakšna bo prometna ureditev okoli Globusa. 

 

       ODGOVOR: 

Projekt obnove Slovenskega trga predvideva popolno zaporo moţnosti uvoza in izvoza iz ceste med 

nekdanjo blagovnico Globus in Delavskim domom, na Koroško cesto in uvoza ter izvoza iz ceste 

Slovenski trg (mimo MOK), na Koroško cesto. Dokončna odločitev poteka prometa na cesti med 

nekdanjo blagovnico Globus in Delavskim domom in na cesti Slovenski trg (mimo MOK) še ni 

sprejeta, bo pa predvidoma prišlo do sprememb. 

 

 

Svetnik g. Beno Fekonja 

 

 Opozoril je na nevarno situacijo na mestu, kjer cesta zavije iz Koroške ceste proti občini in je 

tudi prehod za pešce postavljen na mestu zavijanja. Zaradi uvoza na parkirišče na platoju pred 

občino se večkrat naredijo dolge vrste vozil, ker je enoten uvoz in izvoz in potrebno bi bilo najti 

ustreznejšo rešitev. 

 

       ODGOVOR: 

Mesto prehoda za pešce je ţe prestavljeno iz kriţišča. Za vozila, ki vozijo na ploščad Brioni in za 

vozila, ki vozijo naravnost mimo občine, sta začasno označena dva prometna pasova. V končni 

situaciji po obnovi, se predvideva odstranitev zapornic na ploščadi Brioni in prestavitev na 

primernejše mesto. 

 

 Glede odloka, ki je urejal cene mesečne avtobusne vozovnice je povedal, da je bila prej cena 

vozovnice bolj poštena, kasneje ko se je z odlokom zniţala na 5 EUR na mesec, kar pomeni, da se 

zdaj delavcem pozna pri plači. Predlagal je, da se cena delavske vozovnice povrne na isti nivo, kot 

je bila pred sprejetjem tega odloka istočasno pa naj se razmisli o ceni vozovnice za ranljive skupine 

– otroke, mladostnike, študente, dijake, upokojence, invalide, brezposelne. 

 

       ODGOVOR: 

Zaradi zniţanja cen vozovnic v mestnem potniškem prometu, se je število prepeljanih potnikov na 

mesec povečalo iz 50.000 na 96.000. Na sestanku s predstavniki podjetja Alpetour je dogovorjeno, 

da Alpetour najkasneje do 20.01.2011 pripravi predlog sprememb in dopolnitev, ki bo zasledoval 

naslednja načela: pokritost območja celotne Mestne občine Kranj z linijami mestnega potniškega 

prometa, subvencija MOK na potnika ostane na isti višini, cena dnevne vozovnice ostane enaka in 

spremeni se lahko cena mesečnih ali letnih vozovnic.  

 

 Zanimalo ga je kaj je s postajo pri bivši tovarni Textilindus ali je kakšna moţnost, da se jo 

reaktivira. 

 

 

 



       ODGOVOR: 

Predlog bo obravnavan in vključen v predlog dopolnitev, ki se predvidevajo v javnem mestnem 

potniškem prometu. 

 

 

Svetnico ga. Andreja Valič 

 

 Ţelela je, da se na eno naslednjih sej uvrsti zelo pereča prometna problematika Kranja. Opozorila 

ja na izredno nevarno, vsakodnevno situacijo ob prometnih konicah na področju Likozarjeve ulice, 

Ceste Jaka Platiše, Oprešnikove in predvsem Ţanove ulice. Po teh ozkih ulicah se zliva promet iz 

smeri JV iz soseske Planina proti severu, ulice so zatrpane in skrajno nevarne. Dala je pobudo, da se 

vsaj na področju Ţanove ulice postavi »leţeče policaje«. 

 

      ODGOVOR: 

Na ulicah, ki predstavljajo bliţnjice je nameščena prometna signalizacija, ki prepoveduje promet 

motornim vozilom, razen za lokalni promet, vendar vsi vozniki omenjene prepovedi ne spoštujejo. 

Ozkih cest oziroma ulic, na katerih se odvija motorni promet, je v Mestni občini Kranj veliko. 

Promet na takih cestah oziroma ulicah mora potekati strpno, skladno s prometno situacijo. Na 

Ţanovi ulici so bile opravljene meritve hitrosti, ki niso pokazale potrebe po namestitvi fizičnih ovir-

grbin. 

 

 Ţelela je opozoriti na problem zlivanja prometa od zdravstvenega doma v smeri Primskovega in 

obratno. Predlagala je, da bi bilo dobro razmisliti o gradnji kroţišča v kriţišču Ceste Jaka Platiše in 

Ceste Staneta Ţagarja in mogoče tudi kroţišče »pri Jaku«. 

 

      ODGOVOR: 

Problem natrpanosti Ceste Staneta Ţagarja in Oldhamske ceste lahko reši le izgradnja severne 

obvoznice. Za izboljšanje obstoječega stanja se preverja izvedba naslednjih ukrepov (podhod za 

pešce na Kokrškem mostu, izgradnja prometnega pasu za desne zavijalce, ki vozijo iz Ceste Jaka 

Platiše na Cesto Staneta Ţagarja, ponovna preveritev in prilagoditev delovanja »zelenega vala.« 

 

 

 Izpostavila je problematiko zatrpanih intervencijskih poti, predvsem v soseskah Planina, Zlato 

polje, Šorlijevo naselje in pri zdravstvenem domu. 

 

      ODGOVOR: 

V letu 2010 je bila na novo postavljena prometna signalizacija za intervencijske poti na območju 

Krajevne skupnosti Bratov Smuk. Skladno z elaboratom intervencijskih poti in finančnimi 

moţnostmi, se bo v letu 2011 nadaljevalo z opremljanjem intervencijskih poti s predpisano 

prometno signalizacijo. 

 

 

Svetnico ga. Nataša Robežnik 

 

 Opozorila je na problem Glasbene šole Kranj, ki kot ena od šol, ki jo je ustanovila Mestne občina 

Kranj ne razpolaga z brezplačnimi parkirnimi prostori, zato na šoli menijo, da so v neenakopravnem 

poloţaju. V Glasbeni šoli Kranj prosijo, da se problem prouči in se tudi njim zagotovi brezplačna 

parkirna mesta oziroma parkirna mesta za minimalno ceno. Povedala je, da parkirišča pri bivši 

trgovski šoli, ki so namenjena zaposlenim še niso popolnoma zasedena 

 

      ODGOVOR: 

Skladno z veljavnimi predpisi imajo samo stanovalci, ki imajo v območju za pešce stalno ali 

začasno prebivališče moţnost brezplačnega parkiranja. Za zaposlene so na voljo parkirna mesta na 



parkirnem prostoru ob nekdanji trgovski šoli. Najem za eno parkirno mesto znaša 30 EUR/mesec 

(DDV je vključen).  

 

 Predlagala je, da bi na parkirišču pred občinsko avlo in tudi na drugih parkiriščih, kjer se dogaja, 

da parkirni listek po tem, ko odpre zapornico izvrţe, da se namestijo koši, da niso listki po tleh. 

 

      ODGOVOR: 

Sistem pri evidentiranju ob izhodu iz parkirišča je tak, da v kolikor uporabnik zapusti parkirišče 

pred iztekom brezplačnega parkiranja (ploščad Brioni - eno uro), mu sistem parkirni listek 

avtomatično vzame. Če pa uporabnik na omenjenem parkirišču parkira več kot eno uro, potem mu 

parkirni listek, po avtorizaciji sistem vrne. Večja količina parkirnih listkov, ki se nahajajo po tleh, 

se občasno pojavijo zaradi morebitne napake sistema. Delavci komunale imajo ob rednih dnevnih 

obhodih nalogo, da parkirne listke pospravijo. 

 

 

Svetnik g. Evstahij Drmota 

 

 Menil je, da je potrebno reţim uvoza in izvoza s parkirišča pred občinsko avlo urediti drugače, 

da ne bo vplival na promet v mestu. 

 

       ODGOVOR: 

Za vozila, ki vozijo na ploščad Brioni in za vozila, ki vozijo naravnost mimo občine, sta začasno 

označena dva prometna pasova. V končni situaciji po obnovi, se predvideva odstranitev zapornic na 

ploščadi Brioni in prestavitev na primernejše mesto. 

 

 

Svetnico ga. mag. Hermina Krt 

 

 Povedala je, da je na Maistrovem trgu v času zmrzali veliko padcev in tudi poškodb, zato je 

predlagala, da se nekaj naredi. Prosila je, naj se prouči moţnost sanacije Maistrovega trga in kakšen 

bi bil finančni strošek. 

 

      ODGOVOR: 

Seznanjeni smo s problematiko drsečega tlaka na Maistrovem trgu zato smo v  zadnjih letih 

preizkusili ţe mnogo variant, kako to drsnost zmanjšati, nazadnje smo testno speskali en del tlaka, 

in sicer na mestu, kjer je poleti vrt od Mlečne restavracije. Poizkusili smo tudi s protizdrsnimi 

premazi, vendar na ţalost nobena varianta ne zaleţe. Večji posegi v kamen – kot je npr. globlje 

brazdanje površine, zaradi sestave kamna tudi ne pridejo v poštev. 

Iz vsega tega izhaja, da je edina moţnost kompletna zamenjava drsečega tlaka z bolj primernim 

materialom. Za to zamenjavo pa sta potrebni dve stvari – ena so seveda denarna sredstva (po grobi 

oceni bi za celotno obnovo trga, ob upoštevanju tega, da so tudi plošče, ki ne drsijo, v večini ţe 

odstopile od podlage bi potrebovali najmanj 300.000 EUR), drugo pa je obnova ulic, ki ţe poteka v 

mestu (trenutno na Trubarjevem trgu, kmalu tudi na Glavnem trgu). Zaradi te obnove bo kar nekaj 

časa dostop v mesto moţen samo preko Maistrovega trga. Če torej nočemo, da bi mesto popolnoma 

odrezali, bi morali z obnovo tlaka na Maistrovem trgu počakati do konca leta 2012, ko bo končana 

obnova ostalih ulic v mestu. 

 

 

mag. Marko Hočevar 

   

Vodja oddelka za razvoj in investicije  Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 

  ŽUPAN  

 


