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1. Igor Velov: 

Zanima ga, kako je z vstopom gibalno oviranih, se pravi invalidov v mestno jedro zato, da obiscejo storitve, 

ki jih potrebujejo v mestnem jedru. Nenazadnje tudi ves cas promoviramo ozivitev mestnega jedra in 

zivljenje v mestnem jedru. 

ODGOVOR:_Odlok 0 pravilih cestnega prometa v Mestni obcini Kranj omogoea vsem tistim, ki so upraviceni 

do parkirne karte po zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa, dovolilnico za prevoz. S to dovolilnico se sme 

voznik z vozilom v predelu SMJ zaddevati najvee 30 minut od vstopa v to obmoeje. Vse ostale osebe, ki niso 

upravieene do pridobitve te vrste dovolilnice, lahko vstopajo z dovoljenjem za enkratni vstop ali za dnevni 

dostop z vozilom, za katerega se plaea taksa v skladu z Odredbo 0 dolocitvi obmocij parkiranja, taks in cen 

parkirnin (Uradni list RS, st. 29/17, 42/17 in 34/19). Na podlagi dovoljenja za enkratni vstop je mozen en 

vstop z vozilom v obmoeje za pesce, v katerem se lahko z vozilom zadrzujete do 2 uri. Na podlagi dovoljenja 

za dnevni dostop je mozen veekratni vstop z vozilom v obmocje za pesce do 2 uri v 24 urah od prvega vstopa 

v obmocje za pesce. Prav tako lahko v predel SMJ vstopijo pes ali z uporabo elektricnega avtobusa na klic 

»KRanvaj«. »KRanvaj« je zasnovan tako, da oseba poklice voznika elektricnega vozila »KRanvaj«, ki nato 

osebo pobere na dogovorjenem mestu in jo odpelje na zeljeno lokacijo v predelu SMJ. Vozilo »KRanvaj« je 

oblikovano tako, da omogoea enostaven vstop in izstop vsem gibalno oviranim osebam, predvsem pa 

invalidom, ki uporabljajo invalidske vozicke. Dolznost voznika »KRanvaja« pa je tudi nuditi pomoc starejsim 

in gibalno oviranim osebam pri vstopu in izstopu iz vozila. 

Odgovor pripravil: Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 

Nekaj je investitorjev v mestnem jedru, ki zelijo graditi oziroma obnoviti stavbe v mestnem jedru. V zadnjem 

obdobju se sreeujejo s tezavo, konkretno in verjame, da je stem zupan seznanjen. Ko rabijo dostavo z veejimi 

vozili, so dovolilnice zelo drage. Na primer za enD betonsko hrusko, to stane 400 eur. Torej vee stane 

dovolilnica, kot je vrednost betona. Menil je, da je treba najti nacin, ali spodbuditi brezplaene dovolilnice za 

vee manjsih kamionov. Poudaril je, da je treba dati investitorjem moznost servisiranja gradnje v mestnem 

jedru, na prijaznejsi in cenejsi naein. 

ODGOVOR: Vsi investitorji, ki gradijo oziroma obnavljajo v starem mestnem jedru imajo moznost pridobiti 

dovoljenje za izvajanje dejavnosti. Ta je za vozila do 3,5 tone brezplacen oziroma je zanj potrebno plaeati 

zakonsko obvezno upravno takso in materialni strosek za dovolilnico. V SMJ lahko vstopajo Ie vozila do 3,5 
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tone. Vozila, ki so tezja od 3,5 tone potrebujejo dovoljenje za izredni prevoz. V skladu z Odlokom oobcinskih 

cestah je potrebno placati povracilo za izredni prevoz. Visina povracila je odvisna od skodnih vplivov teh 

izrednih prevozov. Tezja vozila mocno unicujejo ceste ter tlake in obremenjujejo okolje 5 hrupom in 

onesnazevanjem zraka. Vsako leta obcina za obnovo tlakov, zaradi tezjih vozil od predpisane omejitve, 

nameni za obnovo tlakov povprecno 50.000,00 EUR letno. Z uvedbo povracila zelimo spodbuditi, da se za 

vstop v SMJ uporabljala cim lazja tovorna vozila in 5 tem razbremenimo SMJ, tako 5 prometnega kot 

okoljskega vidika. 

Odgovor pripravil: Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 

2. Lea Bidovec: 

Opozorila je, da bo potrebno posodobiti table Taxi, ker so se iz leta 2021. 

ODGOVOR: Obvestilne table se bodo posodobile. Taksisti so v fazi placila letne takse in ko prejmemo se dye 

placili do konca aprila 2022, bomo narocili zamenjavo besedila na tablah. 

Odgovor pripravil: Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 

Pohvalila je sajenje novih dreves in vprasala, kdaj se bo to zgodilo v starem delu mestnega jedra, ker tam res 

manjka zelenih dreves. 

ODGOVOR: Zasaditev starega mestnega jedra je bila ze veckrat tema razgovorov. Problem je zaradi 

tlakovanih ulic mestnega jedra, ki zasaditve ne omogocajo. Obstojeca drevesa se zaradi nepretrgoma 

zamasenih odprtin drenaze 5 konglomeratom poskusa resevati. Preverjalo se je tudi zasaditve dreves v 

lonce, vendar je arborist temu nasprotoval zaradi premajhnega volumna zemljine, pray tako, pa bi b jih 

bilo zaradi intervencijskih povrsin v ozkih ulicah tezko umestiti. 5 katalogom urbane opreme bodo dolocena 

tudi korita, ki bodo zelenost centra Kranja povecala. Kranj lezi v neposredni blizini kanjona Kokre. Mestna 

obcina Kranj po sprejemu OPPN pricenja z odkupi zemljisc v kanjonu in urejanja dodatnih dostopov in poti 

v kanjonu, s cimer se ga zeli narediti bolj dostopnega za obcane. 

Odgovor pripravil: Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 

3. Irena Dolenc: 

Zanima jo je, kar se tice asfaltiranja cest v Mestni obcini Kranj, ali imajo kaksen seznam asfaltiranja cest v 

Mestni obCini Kranj oziroma nacrt, kaksne prioritete. Zelo veliko se namrec se govori 0 nedokoncani ceste v 

Letenicah. Upa, da se to cim prej izvede. 

ODGOVOR: Obcina ima seznam za vzdrzevanje obcinskih cest. Prioritete se nanasajo glede na potrebe in to 

so: stevilo vozil, poskodbe ceste in menjava infrastrukture, npr. vodovod kanalizacija, plin, elektro kabli... Zal 

je zelja in potreb vee kot je financnih sredstev v proracunu. 

Cesta v Letenicah je bila dokoncana in je odprta pred kratkim. 

Odgovor pripravil: Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 

Prejela je pobudo za razsiritev in asfaltiranje ceste. Namrec makadamska cesta iz Nemilj v Topole se kar 

precej uporablja. Ni potrebna siroka cesta, ker jo ze sedaj uporabljajo kolesarji in predlagajo, da se asfaltira. 

ODGOVOR: Od Nemilj 9 do meje z obcino Skofja Loka je priblizno 1,6 km utrjene asfaltne povrsine. V drugem 

delu pa je cesta asfaltirana. Glede na stevilo vseh vozil, v primerjavi z drugim odseki v MOK, ta odsek ni med 

prioritetnimi za razsiritev in asfaltiranje ceste, je pa na seznamu cest, kjer je zelja, da se v prihodnjem 

obdobju deloma razsiri in prestanek odseka asfaltira. Do takrat pa bo obcina poskrbela, da se glede na status 

ceste, stalno ustrezno vzdduje. 

Odgovor pripravil: Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 
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Predlagala je, da se Poslovnik Mestnega sveta Mestne obcine Kranj spremeni v delu, ki ureja dopisno 

sejo mestnega sveta na nacin, da se predvidi moznost ponovitve glasovanja in stem enakopravno uredi 

vse nacine glasovanje. 

ODGOVOR: Namen dopisne seje je omogociti takojsnje odlocanje mestnega sveta, pri cemer je nabor zadev, 

o katerih lahko mestni svet odloca na dopisni seji, omejen na manj zahtevna vprasanja. 5 Poslovnikom 

Mestnega sveta Mestne obcine Kranj (Uradni list Rs, st. 44/21 - UPB2) je izvedba dopisne seje urejena 5 

posebnim, 42. a clenom, ki predstavlja special no dolocbo in 5 tem tudi odmik od uporabe ostalih dolocb 

poslovnika. Na dopisni seji se ne razpravlja, seja pa je zakljucena s potekom casa, ki je dolocen v sklicu. 

Dopisna seja je sklepcna, ce je bi! sklic poslan vsem svetnikom, od katerih je vrocitev potrdila potrebna vecina 

svetnikov, pri cemer se steje, da so vrocitev potrdili svetniki, ki so glasovali. Glasovanje se opravi z izpolnitvijo 

in podpisom glasovnic, ki jih svetniki v obliki opticno prebrane datoteke ali fotografije izpolnjene glasovnice 

posljejo po elektronski posti na elektronski postni naslov, s katerega so prejeli sklic dopisne seje do konca 

trajanja dopisne seje. 

V kolikor bi se s spremembo poslovnika dopustila uporaba njegovega 60. elena, ki ureja ponovitev javnega 

glasovanja z uporabo glasovalne naprave, ali na drugacen nacin uredilo ponovno glasovanje 0 tocki dnevnega 

reda dopisne seje, bi bil stem namen dopisne seje, to je takojsnja odlocitev mestnega sveta 0 zadevi, ki je 

predmet dnevnega reda dopisne seje, iznicen, saj bi bilo ob podanem ugovoru na glasovanje dopisno sejo 

ponovno sklicati in izvesti. Hkrati zgoraj opisani nacin glasovanja pri dopisni seji, z dejanjem izpolnitve 

glasovnice, njene pretvorbe v opticno prebrano datoteko, posiljanjem po elektronski posti predpostavlja tudi 

vee easa za razmislek in posledieno manj moznosti za nepazljivost pri glasovanju v primerjavi s stiskom gumba 

na glasovalni napravi. 

Vsled navedenemu je stalisee mestne uprave, da predlagana sprememba poslovnika mestnega sveta ni 

utemeljena, pac pa bo predlagana sprememba poslovnika predlog svetnice upostevala na nacin, da se v 

poslovnik vkljuci dolocbo, ki bo pri izvedbi dopisne seje uvedla obvezo povratne informacije svetnikom 0 

prejemu glasovnice in potrditvi njene pravoeasnosti. 

Odgovor pripravi!: Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 
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