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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

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

postavljena na 38. seji Sveta Mestne občne Kranj.  

 

 

 

Svetnico ga. Suzano Rekelj 

 

 je zanimalo, kaj je z meritvami na Ljubljanski cesti, ki naj bi bile opravljene v spomladanskem 

času. Predlagala je, da se meritve opravijo za hitrost 30km/h in ne 50km/h. 

 

      ODGOVOR: 

Vprašanje se glasi na cesto, ki teče vzporedno z Ljubljansko cesto in je v občinskem odloku 

kategorizirana kot cesta Straţišče-Nartnikova ulica (LC183014). Na omenjeni cesti smo meritve 

hitrosti opravili ţe v letu 2005. Rezultati meritev takrat niso narekovali dodatnih ukrepov za umiritev 

hitrosti prometa motornih vozil.  

V času med 16.07.2010 in 25.07.2010 smo ponovno opravili meritve hitrosti. Tudi tokrat so rezultati 

meritev pokazali, da ni potrebno posegati po dodatnih ukrepih za umiritev hitrosti prometa motornih 

vozil. 

 



 
 

 

 

Svetnik g. Matevž Kleč 

 

 je povedal, da so ga iz osnovne šole Orehek prosili, naj na svetu poda pobudo glede parkiranja pred 

šolo v času roditeljskih sestankov. Omenil je, da ljudje parkirajo na privatnem zemljišču, ki ga je sedaj 

lastnik ogradil. Ţelijo, da bi se Občina z lastnikom dogovorila, da bi se tudi v času roditeljskih 

sestankov oziroma drugih sestankov omogočila parkiranje. Ţelel je, da se stopi v stik s šolo oziroma 

ravnateljico in se ji prisluhne in poišče rešitev. 

 

       ODGOVOR: 

Problematika v zvezi s parkiranjem pred osnovno šolo Orehek v času roditeljskih sestankov se je 

obravnavala na 479. kolegiju direktorja občinske uprave, ki je potekal dne 17.06.2010. Trenutno se 

nakup oziroma najem zemljišča v letošnjem letu ne more realizirati, ker v proračunu za ta namen niso 

predvidena sredstva. Predlaga se, da OŠ Orehek od lastnika zemljišča pridobi ponudbo za nakup 

oziroma najem zemljišča in se le-ta posreduje na MOK. Na osnovi pridobljene ponudbe se bodo 

sredstva za nakup ali najem zemljišča poizkusila uvrstiti v proračun za leto 2011.   

 

 

 je poudaril, da so se postavili ugodni pogoji za uporabo avtobusnega prevoza, vendar pa določenih 

linij ni. Zanimalo ga je ali se bo občina dogovorila z Alpetourjem, da se bodo vzpostavilo določene 

linije, ki jih sedaj ni. 

     

   ODGOVOR:  

Med Mestno občino Kranj in Alpetourjem potekajo razgovori o vzpostavitvi določenih linij mestnega 

potniškega prometa. 

 

 

 

Svetnik g. mag. Franc Rozman 

 



  je povedal, da je za OŠ Staneta Ţagarja pot, ki je delno asfaltirana, delno makadamska. Predsednik 

krajevne skupnosti ţe nekaj mesecev prosi, da se makadam nasuje, da ne bi bilo nevarnosti za 

avtomobile. Prosil je, da se prouči in zagotovi normalna voţnja na tistem odseku. 

 

      ODGOVOR:  

Največji problem ceste za OŠ Staneta Ţagarja je voţnja motornih vozil po makadamskih bankinah do 

katere prihaja zaradi ob robu ceste parkiranih avtomobilov. Mestna občina Kranj preko pogodbenega 

izvajalca vzdrţevanja občinskih cest Komunale Kranj bankine občasno nasipa. Nazadnje smo bankine 

nasuli v mesecu juliju 2010. 

 

 

 

Svetnik g. Alojz Gorjanc 

 

  se je oglasil v imenu lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov in trgovin na Gregorčičevi in 

Koroški cesti, ki se obnavljata. V lanskem letu so dobili dopis, da so soglašali, da se bodo obnovili 

pločniki in ceste. Dela naj bi bila končana do konec aprila 2010. Ta rok je ţe mimo, dela pa potekajo 

izredno počasi. Prosil je za posredovanje občine, ker je trgovcem upadel promet, dovoz je nemogoč. 

Dela bi lahko potekala od zgodaj zjutraj do pozno zvečer. 

 

      ODGOVOR:  

Vsa dela na Gregorčičevi ulici, vključno z delom pred Staro pošto, bodo zaključena do 30.08.2010, ko 

bo obnovljenem odseku ţe stekel promet vozil, ki so namenjena v staro mestno jedro. Do 13.09.2010 

bodo zaključena še gradbena dela na odseku Maistrov trg – Koroška cesta.  

 

 

 

Svetnik g. Andrej Urbanc 

 

  je povedal, da je bilo na eni prejšnjih sej rečeno, da se bo šlo v proces glede javnega prometa v več 

korakih. Najprej bodo zniţane cene, potem bo sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti, da bodo 

skupaj določili vozne rede in morebitne nove proge. Zanimalo ga je, kaj je bilo v zvezi s tem 

narejenega in od kod ideja, da so predsedniki krajevnih skupnosti tisti, ki naj bi pri tem sodelovali.   

 

      ODGOVOR:   

Prvi korak zniţanja cen prevozov v javnem mestnem potniškem prometu je bil ţe narejen. Drugi 

korak, preveritev ustreznosti obstoječih linij, oziroma uvedba novih, pa bo sledila do konca 

koledarskega leta. Predsedniki Svetov KS dobro poznajo problematiko na svojem lokalnem področju, 

zato se zdi smiselno, da s predlogi sodelujejo pri oblikovanju sistema avtobusnih linij.  

 

 

 

Svetnik g. Evstahij Drmota 

 

  je povedal, da odgovor, ki ga je dobil, ni bil pravi, saj je ţelel po letih kako so bila pridobljena 

sredstva za posamezen projekt, navedena je samo skupna kumulativa. Zanimalo ga je za koliko 

sredstev je zaprošeno v vlogi za CERO, za koliko sredstev v vlogi za GORKI. 

 

      ODGOVOR:  

Dokumentacija za vlogo v okviru projekta CERO se še pripravlja, med drugim tudi predinvesticijska 

zasnova, zato še ni znano, za koliko sredstev bo zaprošeno. 

 



S strani Mestne občine Kranj vloga za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 

porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja – 2. Faza ( v okviru projekta 

GORKI) še ni bila oddana, vendar pričakujemo oddajo v letošnjem letu. Za izvedbo omenjenega 

projekta v okviru projekta GORKI pričakujemo sofinanciranje v višini 25.904.836 € (Kohezijski 

sklad: 22.019.111 €, drţavni proračun: 3.885.725 €). 
 

 

  je prosil za odgovor, koliko časa bodo še odprta gradbišča v Kranju. V odgovoru piše, da je vse v 

okviru terminskih planov, za katere pa je menil, da niso ustrezni. Prosil je za ustrezno dopolnitev 

odgovorov. 

 

      ODGOVOR:  

V petek, 02.07.2010 smo od izvajalcev pridobili nove terminske plane za dokončanje vseh odsekov 

cest, ki jih obnavljamo v sklopu projekta Prometna ureditev Slovenskega trga. Roki za dokončanje so 

naslednji:  

- Gregorčičeva ulica - 13.09.2010, 

- Koroška cesta – do 31.08.2010 končanje vseh del na cesti in s tem sprostitev prometa na celotnem 

odseku, dokončanje pločnikov in hortikulturna ureditev do 15.09.2010  

- Jelenov klanec in kroţišče – dokončanje vseh del na kroţišču in s tem vzpostavitev nemotenega 

pretoka vozil do 31.08.2010, dokončanje vseh del na Jelenovem klancu do 30.09.2010.  

 

 

  je izpostavil pereče probleme urejanja Straţišča. Zanimalo ga je, kdaj je predvidena izgradnja 

telovadnice v Straţišču. 

 

      ODGOVOR:  

Pri projektu izgradnje telovadnice Mestna občina Kranj sodeluje s Fakulteto za arhitekturo, ki ţe 

pripravlja idejno zasnovo, kot tudi s koordinacijsko skupino Zvezo društev Sava in KS Straţišče. V 

proračunskem letu 2011 bo potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo celostne projektne dokumentacije 

s poudarkom na pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo oziroma adaptacijo telovadnice na 

OŠ Straţišče in/ali vzpostaviti projektni pristop za izvedbo investicije. 

 

 

  sprašuje kdaj je predvidena obnova športnega parka v Straţišču; ţelja je vsaj za obnovo garderob v 

športnem parku. 

 

      ODGOVOR:   

Obnova športnega parka v Straţišču je v domeni Zavoda za Šport Kranj, ki kot upravljavec objekta 

skrbi za tekoče investicijsko vzdrţevanje. Del sanitarijev je ţe obnovljen, preostali del garderob pa bo 

obnovljen skladno s poslovnim načrtom Zavoda za šport Kranj v letu 2011. 

 

 

 sprašuje kdaj je predvidena sanacija območja samskega doma. 

 

      ODGOVOR:  

Po zadnjih informacijah samski dom ni v lasti Mestne občine Kranj, zato tudi ni pristojna za urejanje 

oziroma sanacijo območja. 

 

 

  je vprašal, kdaj je predvidena obnova stopnišča med Straţiščem in Kranjem, da bi se omogočila 

varna pot. 

 

 



      ODGOVOR:  

Stopnišče je bilo delno obnovljeno leta 2003. Glede novih obnovitvenih del pa se predlaga, da KS 

Straţišče poda predlog, da se obnova stopnišča uvrsti v proračun MOK za leto 2011. 

 

 

 

Svetnika g. Jureta Kristana 

 

 zanima območje bivše opekarne. S strani krajevne skupnosti in na odboru za prostorsko urejanje in 

gospodarsko infrastrukturo so to zadevo velikokrat obravnavali, dobivajo pa pavšalne odgovore. 

Ponovno je zagovarjal rešitev, da se opekarno reši proti novi kanalizaciji Bitnje Ţabnica. Skozi 

Straţišče, kot trenutno zgleda, še dolgo časa ne bo šla kanalizacija. 

 

      ODGOVOR:  

Ker območje bivše opekarne ne sodi v področje projekta Bitnje-Šutna-Ţabnica (ki je podprojekt 

projekta GORKI (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 

območju kranjskega in sorškega polja – 2. Faza)), se tega območja bivše opekarne ne bo opremljalo, 

niti s sekundarnim kanalom. Omenjeni projekt Bitnje-Šutna-Ţabnica se bo sofinanciral iz 

Kohezijskega sklada. V okviru kohezije pa se poslovnih con ne opremlja. Poslovne in industrijske 

cone morajo probleme z odpadnimi vodami reševati s svojimi čistilnimi napravami. V kolikor bi ţeleli 

zgraditi omenjeni kanal in ga povezati do Bitenj, bi bilo potrebno narediti projekt od začetka (pridobiti 

sluţnosti, izdelati IDZ, IDP, PGD, PZI, zagotoviti sredstva, itd.). 

 

 

 

Svetnika g. Andreja Dolenca 

 

 je zanimalo kako je z obnovo športnih parkov v Bitnjah in Straţišču. V Bitnjah naj bi se zapletalo, 

v Straţišču se ţe dolgo ne premakne. 

 

      ODGOVOR:  

Obnova športnega parka v Straţišču je v domeni Zavoda za Šport Kranj, ki kot upravljavec objekta 

skrbi za tekoče investicijsko vzdrţevanje. Del sanitarijev je ţe obnovljen, preostali del garderob pa bo 

obnovljen skladno s poslovnim načrtom Zavoda za šport Kranj v letu 2011. 

 

 

 je zanimalo kako je z umiritvijo prometa na delu ceste, ki gre na Brdo, kjer je nevarno za tekače in 

kolesarje. Zanimalo ga je še, kaj je s prehodom za pešce v Bitnjah, ki je bil uvrščen v letošnji 

proračun, vendar se nič ne premakne. 

 

      ODGOVOR:  

V zvezi z umiritvijo hitrosti na delu ceste mimo Brda, kjer se odvija promet z motornimi vozili, tečejo 

razgovori. V kolikor bo tehnično izvedljivo bomo predhodno izvedli tudi meritve hitrosti motornih 

vozil. Glede na dejstvo, da se je ob cesti zgradilo parkirišče, ki ni stalno zasedeno z motornimi vozili, 

je varnost kolesarjev oziroma pešcev večja, ker se lahko ali kolesarji ali pešci oziroma motorna vozila 

pri srečevanju umaknejo. 

 

Za izvedbo ureditve prehoda za pešce v Spodnjih Bitnjah je v teku izvedba javnega naročila. Z 

omenjenim projektom Mestna občina Kranj kandidira za sredstva Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano v okviru javnega razpisa omenjenega ministrstva »Obnova in razvoj vasi.« Iz 

tega razpisa je za posamezno investicijo moţno pridobiti tudi do 85% sredstev. 

 

 



 

Svetnico ga. Nado Mihajlovič 

 

 je zanimalo kaj je z enotnim DIIP-om za projekt CERO. Zanimalo jo je zato, ker je na tej seji 

informacija o projektu GORKI, informacije o projektu CERO pa ni na dnevnem redu. Akterjev, ki bi 

lahko podala odgovor na ţalost ni, zato je izrazila upanje, da če se bo ţupan pravočasno vrnil, da bi 

naknadno podal informacijo, ker bo čez nekaj časa prepozno. 

 

      ODGOVOR:  

Na zadnji seji Poslovnega odbora Konzorcija CERO, ki je potekala 24.06.2010 je bilo  sprejeto, da se 

potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program: »Izgradnja 

regijskega centra za ravnanje z odpadki Gorenjske«, ki ga je izdelal Razvojni center Inţeniringi Celje, 

d.o.o.. Prilogi tega dokumenta sta tudi DIIP občine Jesenice za lokacijo Mala Meţakla  in DIIP občine 

Trţič za lokacijo Kovor. 

 

 

 

Svetnika g. Jureta Kristana 

 

 je zanimalo kako je s kanalizacijo, obnovo in novogradnjo na Hafnerjevi in Kriţnarjevi poti. Kot je 

sam zasledil, v popisih ni predvidenega asfalta. Ţelel je vedeti kako je v primeru celotne novogradnje 

in ali bo za asfalt napisana naročilnica. 

 

      ODGOVOR: 

Gradnja komunalne infrastrukture na Hafnarjevi in Kriţnarjevi ulici je zaključena. Izvedena je bila 

delno na podlagi javnega razpisa, delno pa v okviru pogodbe o opremljanju naselja »Vrtnarija« v 

Straţišču, sklenjeno med MOK in investitorjem stanovanjskih objektov -  Gradbincem gip d.o.o. 

Kranj . 

Obnova ceste, vključno z asfaltom, je obveza Gradbinca gip d.o.o. Kranj, po pogodbi o opremljanju 

naselja »Vrtnarija«.  

 

 

 

Svetnik g. Janez Jereb 

 

 je poudaril, da ţe leto in pol govori o usmerjevalnih tablah za pokopališče, pa še vedno niso 

premaknjene. 

 

      ODGOVOR:  

Usmerjevalne table v Zgornjih Bitnjah za pokopališče, bo koncesionar, skladno s predhodno 

informacijo izvedel v jesenskem času letošnjega leta. 

 

 

 

Svetnik g Janez Jereb in svetnica ga. Saša Kristan 

 

 opozarjata na stopnišče na Jelenovem klancu, ki je takoj za hišo bivšega ţupana Grosa in pelje na 

ulico Pot na kolodvor. Gradbišče je odprto ţe 5 let. Svetnica je omenila, da se je ograja naredila le po 

eni strani. Zanimalo jo je kakšni so to projektanti in kdo je zadolţen za to, da očisti ta breg, ki je zelo 

nevaren. Poudarila je, da ga je potrebno urediti. 

 

 

 



      ODGOVOR: 

Maja 2010 je bil projekt končno usklajen z vsemi vpletenimi (Zavod za kulturno dediščino RS, g. 

Vitomirjem Grosom, ki zahteva zaprtje spodnjega dela stopnišča, ki vodi proti njegovemu objektu in 

zahteva nov sestop na Jelenov klanec ter med projektantom PPK d.o.o. Kranj). Projekt PZI bo 

predvidoma končan do 15. 09. 2010. Sredstva za dokončanje stopnišča se bodo predvidela v letu 

2011. 

 

 

 

 

Simon Naglič, spec.    

Vodja oddelka za razvoj in investicije   

  Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 

    ŽUPAN  

 


