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MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za razvoj in investicije 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07 

 
Datum: 19. maj 2010 

 
 

          
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
ZADEVA: Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine 
Kranj, podana na 36. seji Sveta Mestne občine Kranj 
 
 
 
Svetnik g. Matevž Kleč: 
- v Novi vasi v Zgornji Besnici se je pred približno dvema letoma odtrgal plaz, ki ogroža 

hišo. Pred časom so se že delali ogledi, zdaj pa se nič več ne dela. Prosil je za poročilo 
kako je s sanacijo plazu pri hiši Lasič v Zgornji Besnici. 

 
ODGOVOR: 
V začetku leta 2009,  je bil opravljen ogled plazu pri hiši Lasič v Zgornji Besnici. Pri tem 
je bilo ugotovljeno, da se je v širini cca. 15m in 20 metrov od objekta (stanovanjska hiša 
g. Lasič) sesedlo zemljišče od 0,5 do 1m. S strani MOK je bila takoj zatem naročena 
projektna rešitev sanacije plazu, v kateri je naveden kot vzrok za nastalo situacijo  
neurejeno odvodnjavanje. V okviru sanacije plazu bi bilo potrebno najprej urediti 
odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda na tangiranem območju in s tem odpraviti 
vzrok sesedanja zemljišča. Za ureditev ustreznega odvodnjavanja morajo poskrbeti 
lastniki objektov in zemljišč, s katerih se vode stekajo na območje omenjenega plazišča. S 
strani Mestne občine Kranj bo lastniku zemljišča, na katerem se nahaja plazišče, 
posredovana dokumentacija – projektna rešitev za sanacijo plazu.  Realizacija sanacije 
plazu je v pristojnosti lastnika zemljišča.  

 
Svetnik g. Jure Kristan: 
- povedal je, da se na Hafnerjevi in Križnarjevi v Stražišču dela kanalizacija, problem pa je 

nastal, ker je podjetje Gradbinec dalo zelo visoko ceno za postavitev nekaj robnikov. 
Kljub temu je predlagal, da se le zagotovijo sredstva za postavitev manjkajočih robnikov. 

 
ODGOVOR: 
Robniki, ki so na predmetnem območju potrebni za premostitev višinske razlike prehoda 
od že vgrajenih robnikov do obstoječega terena, bodo postavljeni v okviru investicije in 
proračunskih sredstev iz NRP  »Hafnarjeva pot«. Odsek robnikov, ki bi jih želela imeti 
KS oz. krajani, v projektu ureditve ceste ni predviden, niti se ni kasneje izkazala potreba, 
da se zgradi. Za ta odsek sredstva za robnike v proračunu niso zagotovljena, niti ni 
strokovno tehnično upravičeno, da se ta poseg izvede.   
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- povedal je, da se bo v prihodnosti povečevalo krožišče na Primskovem, cesta naj bi bila 
dvopasovna. Zanimalo ga je ali je kakšna možnost, da se do Šenčurja naredi kolesarska 
steza, ki bi koristila velikemu številu Kranjčanov. 

 
ODGOVOR: 
Kar zadeva krožišča na Primskovem je država leta 2010 odprla investicijski projekt, ki 
predvideva rekonstrukcijo krožišča na Primskovem ter odseka regionalne ceste od 
krožišča do nekdanje Mlekarne. Na podlagi idejne zasnove mestne občine Kranj bo država 
izdelala DI-IP. 
Od Kranja do Šenčurja bi bilo možno zgraditi kolesarsko stezo po stari cesti. Problem, ki 
se pojavi na tej trasi je obstoječi podvoz pod avtocesto, ki je preozek in bi bila potrebna 
razširitev. Avtoceste so sicer v pristojnosti Direkcije za avtoceste Republike Slovenije.  

 
 
 
 
 
 
 
Simon Naglič, spec.    

Vodja oddelka za razvoj in investicije   

  Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
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