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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
ZADEVA: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj 
 
Na 36. seji Sveta Mestne občine Kranj 21 aprila 2010 prii točki dnevnega reda Predlogi, 
pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj je svetnica Nataša Robežnik 
povedla: Povedala je, da se je udeležila urbanistične delavnice »Staro mestno jedro, novi 
obeti«, kjer so se pojavili določeni problemi. Zdelo se ji je zanimivo, da promet v mestnem 
jedru nihče ni izpostavil kot glavni problem, kar kaže na to, da je bil odlok o prometni ureditvi 
v mestnem jedru dobro sprejet, tudi med stanovalci. Stanovalci so izpostavili problem 
korupcije pri parkiranju, in sicer trdijo, da imajo določeni občani z redarji dogovor, ker so eni 
in isti avtomobili lahko parkirani na neoznačenih mestih v mestnem jedru in to se pojavlja noč 
za nočjo. Predlagala je, da se to preveri in če je potrebno sankcionira, ker odlok velja enako 
za vse. Povedala je, da je drug problem v tem, da določena poslovna vozila zapirajo ulico, 
naveden je bil Kranjski kolaček, kjer njihovo dostavno vozilo parkirano na Tavčarjevi ulici 
zapre promet in dostop stanovalcem. Tretji problem pa so tovorna in poltovorna vozila, ki so 
parkirana v starem mestnem jedru ponoči. Menila je, da taka vozila ne spadajo v mestno 
jedro. Želela je odgovor kaj je bilo glede vsega navedenega storjeno. 
 
ODGOVOR: 
Medobčinski redarji opravljajo občasne nadzore tudi ponoči in v teh nadzorih ugotavljajo 
prekrške, ki jih sankcionirajo. Korupcija je po Kazenskem zakoniku kaznivo dejanje in v 
kolikor kdo za kaznivo dejanje ve, naj ga naznani policij. Medobčinsko redarstvo Kranj nikoli 
ni prejelo konkretnih prijav takih dejanj, da bi lahko ukrepalo. 
Redarstvo do sedaj ni prejelo nobene podobne prijave zoper »Kranjski kolaček« in po 
vsakodnevnih obhodih večkrat na dan tudi nismo zaznali tovrstnega problema. Kranjski 
kolaček po naših informacijah uporablja dostavna vozila do 3,5 tone za odvoz slaščic, ki niso 
tako široka, da bi zapirala promet. 
Vožnja v staro mestno jedro je po odloku dovoljena za vozila do 3,5 tone, ki se lahko vozijo z 
kategorijo B; v kar sodijo tudi kombiji, avtodomi, prikolice, mali tovornjaki in podobno. 
 
Slavko Savić      Damijan Perne, dr. med. spec. psih. 
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