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1. Zoran Stevanovic - po elektronski posti: 

Obeani MOK se dnevno sreeujemo s prometnim kolapsom v Kranju. Na vseh poteh, ki vodijo v Kranj in iz 

Kranja, dnevno nastajajo nepregledne kolone, nestrpnost voznikov pa je pogosta. Upravo je vprasal, zakaj 

ni uveljavila predkupne pravice nakupa zemljise v rezerviranih koridorjih in obmoejih za siritev cest (pa 

tudi zelezniskega omrezja ddavnega pomena) v skladu: 

s 85. clenom Zakona 0 urejanju prostora, 

57 toeko 4. elena, 7. toeko 28. elena in 3.15 (Kranj Jedro KR J 38 in KR PL 44 ) toeko 48. elena 

Odloka 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj, 

ter 7. in 10. elena Odloka 0 strateskem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj. 

kjer je jasno in nedvoumno med drugim zapisano » ... varovalni koridor gospodarske jayne infrastrukture 

obsega prostor, v katerem gradnja objektov pred izgradnjo objektov, katerim so koridorji namenjeni, ni 

dopustna ... «? 
85. elen Zakona 0 urejanju prostora namree doloea: »Obeina lahko z odlokom doloei obmoeje predkupne 

pravice obeine na nepremieninah na celotnem obmoeju poselitve in na obmocju obstojeeih oziroma 

predvidenih infrastrukturnih omrezij in objektov izven poselitvenih obmoeij ali na delu teh obmocij .. «. 85. 

elen navedenega zakona namree navaja Ie enD izjemo, kdaj je predkupna pravica obeine izkljueena: »ee 

lastnik proda ali podari nepremienino svojemu zakoncu ali osebi, 5 katero zivi v zunajzakonski skupnosti, 

oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu«. 

Mestna obeina Kranj ni uveljavila zakonsko predpisane predkupne pravice (v svojih aktih pa tudi ni 

spostovala doloeb Zakona 0 urejanju prostora) na zemljiseih: 

pare. st. 101, 102/1 in 103 vse k.o. Primskovo (2120). 

Na nastetih zemljiscih v k.o. Primskovo je privatna investitorica zgradila stanovanjsko hiso. 

Postavil je svetnisko vprasanje, in sicer iz kaksnih razlogov MOK ni spostovala jasnih doloeb Zakona 0 

urejanju prostora in svojih prostorskih aktov; Odloka 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine 

Kranj in Odloka 0 strateskem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj? 

ODGOVOR: Nepremienine pare. st. 101, 102/1 in 103 vse k. o. 2120 - Primskovo se nahajajo na obmocjih 
z naslednjimi namenskimi rabami: stanovanjske povrsine enD in dvostanovanjskih stavb, povrsine cest in 
povrsine za oddih, rekreacijo in sport. Po Odloku 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj 
in Odloku 0 strateskem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj en del navedenih zemljise spada v 
obmocje severne obvoznice. Upostevajoe, da v sprejetem proraeunu Mestne obeine Kranj ni zagotovljenih 
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sredstev za nakup teh nepremicnin kot tudi, da gre za prometno infrastrukturo, katero bo financirala 
Republika Siovenija, Mestna obcina Kranj ni sprejela ponudbe 0 nakupu predmetne nepremicnine. 
Mestna obcina Kranj je v primeru ponudbe za prodajo predmetnih nepremicnin ravnala v skladu z 

Zakonom 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17) - ZUreP-2, ki v clenih od 189 do 191 ureja 

predkupno pravico drzave in obcine. 

V letu 2019 je bilo vlozenih 151 ponudb za uveljavljanje predkupne pravice in Mestna obcina Kranj je Ie v 

5 primerih v uveljavljala predkupno pravico na nepremicninah in sicer za nakup objekta Tavcarjeva 11, ki 

se nahaja v starem mestnem jedru Kranja in v stirih primerih za nakup kategoriziranih cest - v k. o. Klanec, 

Babni vrt, Circe, Kranj. 

Odgovor pripravila Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve in Klemen Kastelic, 

podsekretar v Oddelku za pravne in kadrovske zadeve 

2. Irena Dolenc - po elektronski posti: 

Kranjsko pokopalisce - Vandalizem na kranjskem pokopaliscu je veliko breme lastnikov grobov. V 

Gorenjskem glasu smo lahko prebrali, da bosta za redne kontrole poskrbela tako Policija kot tudi 

Medobcinski inspektorat. Obcani Kranja pa so nas opozorili, ne prvic, se na en problem: stevilni 

obcani brez namena obiska pokopalisca, koristijo pot preko pokopalisca kot bliznjico do trgovin. Po 

pokopaliskih poteh se vozijo s kolesi, skiroji, rolkami, rolerji, kar bi bilo mozno prepreciti, ce bi bila 

na eni strani pokopalisca (na hrbtni strani pokopalisca) vrtljiva vrata. Se bolj ucinkovita bi bila 

nadzorna kamera. Obcani tudi sprasujejo, kdaj se bode uredile poleg glavnih poti tudi se precne poti 

na kranjskem pokopaliscu. Za kranjskim pokopaliscem oz. nasproti TUS-a je postavljen kriz v spomin 

na povojne zrtve. Zelo lepo je urejena zelenica pred 31. 10. , ko se ob krizu daruje sv. masa, 

posamezniki pa se ob krizu ustavljajo tudi med letom, ko za vzdrzevanje ni poskrbljeno. Ali bi lahko 

zelenico pokosili veckrat letno? 

ODGOVOR: Obmocje kjer je postavljen spomenik ni v lasti Mestne obcine Kranj. Skladno z dolocili 

Odloka 0 urejanju in ciscenju javnih zelenih povrsin na obmocju Mestne obcine Kranj to obmocje ne 

spada med javne zelene povrsine, ki so podvrzene koncesiji za urejanje javnih povrsin. Zaradi izkazovanja 

pietete zemljisce vseeno kosimo skladno z letnim planom vzdrzevanja zelenic, in sicer sestkrat letno. 

Odgovor pripravila Natasa Zibert, visja svetovalka v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe 

ODGOVOR: Medobcinski redarji redno opravljajo nadzore na pokopaliscih. Za preprecitev voznje s kolesi 

po pokopaliscu pa bi bila najboljsa resitev postavitev vrtljivih vrat, saj medobcinski redarji ne morejo vrsiti 

stalnega nadzora. 

Odgovor pripravil Martin Raspet, vodja Medobcinskega inspektorata Kranj 

Vstop v mestno jedro - Obcani Kranja, ki nimajo dovolilnic za vstop v mesto, menijo, da je 

nezivljenjsko, da ni mozen vstop v mesto niti za 15 minut. Tudi nasa svetniska skupina ima pisarno v 

mestu in vsakokrat, ko potrebujemo ozvocenje, zastave in drugo opremo iz pisarne, nam mora to 

nekdo z dovolilnico prepeljati iz mestnega jedra. Enak problem imajo tudi na Zavodu za spomenisko 

varstvo, ki morajo tudi vso opremo nositi cez most, verjetno pa tudi kdo drug. Zavedamo se, da bi 

vsesplosno dovoljenje za 15 minutni vstop v mesto pomenilo kaos, saj bi starsi taksirali ucence do 

vrat glasbene sole in tudi drugi bi to izrabljali. Tudi Karitas izven mestnega jedra smo zaradi zapore 

bolj obremenjene, saj nekateri upravicenci tezko nosijo prejeto pomoc oziroma darovalci tezko 

oddajo darovane stvari. 

Predlagala, da se preuci moznost za 15 minutni vstop v mesto za upravicene primere. 

ODGOVOR: Vstop v obmocje za peSce je mozen brez dovolilnice, in sicer z dovoljenjem za enkratni vstop 

ali dnevni dostop. Na podlagi dovoljenja za enkratni vstop je mozen en vstop z vozilom v obmocje za pesce, 

v katerem se lahko z vozilom zadrZujete do 2 uri. Na podlagi dovoljenja za dnevni dostop je mozen 

veckratni vstop z vozilom v obmocje za pesce do 2 uri v 24 urah od prvega vstopa v obmocje za peSce. 
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Enkratni ali dnevni vstop je mogoce pridobiti na blagajni pri vstopu v mesto. Strosek enkratnega vstopa 

je 5 EUR, veckratnega dnevnega vstopa pa 10 EUR. 

Za poslovne subjekte, ki delujejo v mestnem srediscu pa je na voljo dovolilnica za redno ali izredno 

dostavo. Redna dostava omogoca dostavo med 6. in 10. uro. V dostavnem casu med 6. in 10. uro je 

dovoljeni cas za parkiranje, cas potreben za razlozitev ali nalozitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja 

ali cas za izvajanje servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z 

vozilom, in sicer za najnujnejsi cas, ki je potreben za samo izvedbo storitve. Vozila, ki so v dostavnem casu 

na obmocju za pesce, morajo to obmocje zapustiti do konca dostavnega casa. Strosek za izdajo nove 

dovolilnice za redno dostavo letno znasa 36,6 EUR. Izredna dostava pa omogoca dostavo 24 ur. Z 

dovolilnico za izredno dostavo se sme upravicenec zadrzevati v obmocju za peSce do dYe uri od vstopa v 

obmocje za pesce. Vozniki morajo pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvrsitev dostave na 

posameznih dostavnih mestih ali pa neposredno v blizini naslova dostave. Obcinska taksa za dovolilnice 

za izredno dostavo je 100 EUR na leta ali 30 EUR na mesec. Strosek za izdajo nove letne dovolilnice za 

izredno dostavo znasa 136,6 EUR. 

Odgovor pripravila Ajda Stern, visja svetovalka v Uradu za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe 

Komunalna ureditev v MOK - Obcani Kranja iz Besniske doline zelijo vedeti, kaksni so nacrti MOK za 

komunalno ureditev. Ce ni misljena izgradnja kanalizacije na celotnem obmocju, jih zanima, kje je 

predvidena in kje se nacrtuje male cistilne naprave. Ne zelijo namrec investirati v male cistilne 

naprave, potem pa se bodo dolzni prikljuciti na zgrajeno komunalno omrezje. Konkretno jih zanima 

se, kaksni so nacrti za naselje Pesnica ter ce se na nivoju ddave lahko pridobi kaksne subvencije za 

izgradnjo malih cistilnih naprav. 

ODGOVOR: Aglomeracije s skupno obremenitvijo nad 500 PE, kamor sodi tudi aglomeracija Sp.Besnica

Pesnica, je potrebno opremiti z javno kanalizacijo. MOK ima se veliko neopremljenih obmoCij, prioritete 

so postavljene glede na obremenjenost aglomeracij. Trenutno se izvaja gradnja in pripravlja projektna 

dokumentacija za aglomeracije nad 2000 PE. S spremembo aglomeracij v letu 2019 se je kar nekaj prej 

samostojnih aglomeracij z obremenitvijo pod 2000 PE zdruzilo z aglomeracijo Kranj. Iz omenjenih 

razlogov je prioriteta opremiti te dele aglomeracije Kranj, saj je z zdruzitvijo padla stopnja opremljenosti 

v aglomeraciji Kranj, ki jo Evropska unija tako kot vse aglomeracije nad 2000 strogo nadzoruje. 

V aglomeracijah pod 500 PE zakonodaja dopusca ciscenje odpadnih voda z malimi komunalnimi 

cistilnimi napravami, ce gradnja jayne kanalizacije ni ekonomsko upravicena. Zakonodaja doloca, da 

javna kanalizacija ni ekonomsko upravicena, ce je opremljanje z javno kanalizacijo trikrat vecji strosek 

glede na opremljanje z MKCN. Za odgovor, ali se v ostalih aglomeracijah Besniske doline (Spodnja 

Besnica, Zgornja Besnica, Zgornja Besnica-Nova vas) predvideva gradnja jayne kanalizacije, je potrebno 

pripraviti ekonomsko analiza variant opremljanja v skladu z 19.a clenom Uredbe 0 odvajanju in CiScenju 

odpadnih voda. 

Dodajamo se, da ima Ekosklad za gradnjo MKCN razpisane kredite z ugodnimi obrestnimi merami. 

Odgovor pripravila Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte 

Obcasno onesnazevanje potoka Zabnica - Na nas se je obrnil obcan, ki ze dalj casa opaza, da je 

Zabnica obcasno umazana. Sledil je strugi po potoku navzgor in prisel do povzrocitelja. Podjetje 

Bauimex elektro - Gradnje - Inzeniring d.o.o., Pot v Puskarno 11, v potoku pere gradbeno 

orodje. Prilozeni sta dYe fotografiji kot dokaz. Obcan zeli, da Medobcinski inspektorat pristopi k 

resevanju problema. 
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ODGOVOR: Medobcinska inspekcija ni pristojna za izvedbo inspekcijskega nadzora nad onesnazenjem 

voda. Za obmocje Gorenjske nadzor nad onesnazenjem voda opravlja Inspektorat Republike Siovenije za 

okolje in prostor, Obmocna enota Kranj. 

Oseba, ki opazi onesnazenje vode, mora nemudoma poklicati Center za obvescanje RS, da le-ta sprozi 

ustrezno izvedbo interventnih ukrepov. Potrebne interventne ukrepe po predpisih 0 varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrecami izvedejo sluzbe za zascito, resevanje in pomoc. Ena od teh sluzb je v 

primeru onesnazenja potoka tudi izvajalec drzavne gospodarske javne sluzbe - VGP Drava. Za kaksno 

onesnazenje gre in kdo je povzrocitelj onesnazenja, ugotavlja mobilna enota ekoloskega laboratorija. 

Samo mobilna enota z ustreznim ekoloskim laboratorijem in usposobljenimi strokovnjaki je namrec 

pristojna za jemanje vzorcev onesnazenja in ustrezno izvedbo analiz onesnazene vode. Ugotovitev 

povzrocitelja onesnazenja pa je tudi pogoj za zacetek inspekcijskega postopka drZavne inspekcije za okolje, 

saj v kolikor se povzrocitelja ne ugotovi, drzavna inspekcija nima zavezanca v inspekcijskem postopku in 

zato tudi ne more zaceti inspekcijskega postopka. 

Odgovor pripravil Martin Raspet, vodja Medobcinskega inspektorata Kranj 

3. Sandra Gazinkovski: 

Zanimalo jo je, v cigavi lasti so igrala na igriscu Trije stolpi Pungart. Konkretni problem je vecji vrtiljak, 

ki se nenadzorovano vrti. Zgodilo se je ze, da so otroci padli. Predlagala je, da se omenjeno igralo 

odstrani oziroma zamenja za manjsi vrtiljak, v kolikor je to mogoce. 

ODGOVOR: Situacija z dotrajanim vrtiljakom nam je pristojnemu uradu mestne uprave poznana. Na 

vrtiljaku je lezaj v okvari, ki je zasilno privijacen, koncesionar pa caka na rezervni originalni del. 

Odgovor pripravil Marko Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe. 

4. Evstahij Drmota: 

Ali se ceste, ki se obnovijo v okviru projekta GORKI smatrajo za rekonstruirane ali Ie za preplastene? 

ODGOVOR: V sklopu projekta GORKI 2. sklop (2.faza) se menja tako zgornji kot tudi spodnji ustroj 

cestisca, torej se ne izvaja samo preplastitev, temvec rekonstrukcija cest. 

Odgovor pripravila Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte 

Kako poteka zazelenitev na Majdicevem nabrezju? 
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ODGOVOR: Mestna obeina Kranj bo skupaj z Elektro Gorenjska, Gorenjskimi elektrarnami in Supernovo 

odprla povezavo preko mostu eez savski kanal ob Majdieevem mlinu za pesce in kolesarje do do zelenih 

povrsin Majdieevega loga. V skladu 5 projektom vzpostavitve poti za kolesarje in pesce se ob poti 

predvideva tudi delna zasaditev nabrezine z vrbami (ivami). Projekt 1. faze bo predvidoma zakljueen 

novembra letos. 

Odgovor pripravil Marko Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe. 

Kako je s klimati na trgovini Supernova v neposredni blizini Majdieevega loga? 

ODGOVOR: V Mestni obeini Kranj smo lastnika objekta, podjetje Supernova opozorili na motee hrup, ki ga 

za okoliske prebivalce povzroeajo klimatske naprave na strehi objekta. Sporoeili so nam, da bodo preverili 

stanje in po potrebi namestili izolatorje zvoka. (Marko Cehovin) 

Odgovor pripravil Marko Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe. 

5. Sasa Kristan: 

V 5traziseu imajo ekoloski otok zraven krozisea in je v katastrofalnem stanju. Komunala pospravi 

otok, naslednji dan je zopet poln vree, od gum do tehniene robe, zivil. Predlagala je, da se razmisli v 

smeri, da se ekoloski otoki odstranijo, ali se namestijo kamere in prekrskarje kaznovati, ali pa 

dezurstvo redarske sluzbe. 

ODGOVOR: Omenjeni ekoloski otok Komunala Kranj redno eisti, kar pomeni skoraj vsak dan. Prejeli so 

anonimno prijavo 5 poimensko navedbo povzroeitelja, ki jo bodo predali medobeinski inspekciji, ki bo 

ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. Postavitev kamer, z namenom sankcioniranja nepravilnega 

odlaganja, zakonodaja ne dopusea. 

Odgovor pripravil Marko Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe. 

Opozorila je na parkirana vozila ob poti na Jost, ki zaparkirajo tudi gozdne ceste. Kmetje in gozdni 

delavci ne morejo priti iz gozda na glavno cesto, ker so gozdne ceste ali zemljiSea ob cesti 

zaparkirana. Vprasala je, zakaj se na zemljiseu ob vznozju Josta ne zgradi sto parkirnih mest in 

izhodisee. Parkirna mesta ob cesti se ukinejo. 

ODGOVOR: Ob cesti na Josta smo v zadnjih treh letih zgradili 67 parkirnih mest na petih lokacijah. Za 

cca. 100 novih parkirnih mest na zemljiseu parc. st. 802, k.o. Strazisee, je bila v letu 2018 dana pobuda za 

umestitev in je ze v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOK. 

Odgovor pripravila Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte 

Vprasala je, ali redarska sluzba kontrolira tudi kolesarje, ki se vozijo vsevprek, kljub temu da ima 

obeina urejene kolesarske poti. 

ODGOVOR: Medobeinski redarji izvajajo nadzore nad kolesarji v sklopu red nih nalog. Prav tako obeasno 

pri nadzorih sodelujejo tudi s PP Kranj ter se redno vkljueujejo v nacionalne akcije poostrenih nadzorov. 

Medobeinski redarji sodelujejo tudi s Komisijo varno kolesarim v smislu preventive in ozaveseanja 

obeanov. 

Odgovor pripravil Martin Raspet, vodja Medobeinskega inspektorata Kranj 
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