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Odgovori
Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta, podana na 35. seji

1. Mag. Igor Velov:
Predlagal je, da se krožno križišče med Delavsko cesto in Škofjeloško preplasti. Tisti, ki se tam vozijo, vedo, 
da tisti asfalt drsi. Vsako leto pade en kup kolesarjev in motoristov.

ODGOVOR: Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da je asfaltna prevleka res zelo gladka, še 
posebej med priključkoma iz Škofjeloške ceste in Križnarjeve poti. Za izboljšanje prometne varnosti bomo 
na tej lokaciji rezkali prometno površino, ki bo povečala hrapavost in s tem oprijem vozišča.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

Cesta Zlato Polje, to je od Gradbinčeve jame - naselja, ki se mu reče v luknji dol in pelje proti Struževem. 
Tam ljudje uporabljajo to cesto, ki je ozka, na eni strani je prepad dol proti reki, na drugi strani so tik ob 
cesti dvorišča in ceste, uporabljajo stanovalci Struževa. Ne peljejo se po glavni cesti, ki pelje proti Naklem in 
potem na krožišču levo proti Gorencu, pri piceriji. Prosil je, da se na tej cesti opravi meritev, koliko vozil gre 
v katero smer in kakšne hitrosti dosegajo. Temu primerno naj se na podlagi podatkov in dejstev, uredi 
drugačen promet, ker po njegovem vedenju in poznavanju prometne varnosti, to ni ok. Najbolj prav bi bilo, 
da bi bila ta cesta na eni strani zaprta ali slepa ulica, zato da omogoča normalno funkcioniranje naselja.

ODGOVOR: Prostorske in zemljiško-katastrske omejitve na predmetnem predelu Zlatega Polja ne omogočajo 
bistvenih širitev profila prometnih površin. Vsled tega je s kombinacijo prometne signalizacije tam 
vzpostavljeno območje čim bolj umirjenega in lokalno omejenega dostopa (cona 30, dovoljeno le za lokalni 
promet, območje umirjenega prometa), s čimer se zamejuje »tranzitni« promet. V prometno mrežo območja 
se navezuje precejšnje število slepih ulic / odsekov javnih poti, kar otežuje vzpostavitev sistema krožnega 
enosmernega prometnega režima. Vseeno bomo to dodatno preverili v sklopu »Celostne študije kolesarskih 
povezav, mirujočega prometa in enosmernih povezav s predlogi ukrepov trajnostne mobilnosti v Mestni 
občini Kranj« (projekt »ELENA Mobility Slovenia, sofinanciran s strani EIB), ki je v začetni fazi izdelave. V 
primeru evidentiranega in s strani lokalnega prebivalstva izpostavljenega povečanega zaznavanja kršitev v
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obliki »tranzitnega« prometa na tem območju, bomo k večji prisotnosti in poostrenemu nadzoru pozvali tudi 
našo medobčinsko redarsko službo.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

Do naslednje seje želi odgovor, kaj je s projektom Sava, v kateri fazi je, kakšen bo končen izgled? To je na 
delu ob cesti proti Gorenjskim elektrarnam.

ODGOVOR: V Mestni občini Kranj smo junija asfaltirali dotrajano površino pod državnim nadvozom na 
začetku Stare ceste. Odkupili smo nekdanji vrt Majdičeve hiše, t. i. Poprov vrt, ki smo ga očistili in ga bomo 
preuredili v javnosti dostopno površino, ob vrtu pa bomo umestili bočna parkirišča. V sklopu širše 
prometne študije pa smo naročili tudi študijo za preureditev Stare ceste in Ceste Ivana Slavca v enosmerni 
ulici. V letu 2020 smo v sodelovanju z Gorenjskimi elektrarnami za javnost odprli tudi most pri Majdičevi 
hiši za najhitrejšo povezavo pešcev in kolesarjev do Majdičevega loga in nakupovalnega centra.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

Ni zadovoljen z odgovorom za dostop Invalidov v mestno jedro. Predlagal je, da se omogoči dostop 
invalidom v mestno jedro za dve uri. Prosi za opredelitev.

ODGOVOR: V stari del mesta Kranja je skladno z veljavnim Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni 
občini Kranj vstop z motornim vozilom mogoč na podlagi različnih vrst dovolilnic in dovoljenj. Invalidom je 
na voljo dovolilnica za prevoz, ki jim omogoča, da se v območju za pešce zadržujejo največ 30 min. Teh 30 
min je namenjeno za opravljanje dostave invalidnih oseb do raznih servisnih in drugih storitvenih dejavnosti. 
Vstop v staro mestno jedro je z dovolilnico neomejen, je pa omejeno zadrževanje vozila v SMJ. Dovolilnica 
za prevoz ne omogoča parkiranje na javnih parkirnih mestih, ampak se lahko parkira le za nujno potreben 
čas zaradi dostave. Po dostavi mora vozilo zapustiti staro mestno jedro.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

Predlagal je, da se pri obnovah v mestnem jedru za dovolilnico za dostop tovornih vozil v višini 300 EUR 
razmisli o zamenjavi pogoja, da investitor popravi škodo, ki jo naredijo tovorna vozila. Naj se spodbuja 
obnove in urejanje mestnega jedra, ne pa še dodatno obremeni investitorje.

ODGOVOR: 300 EUR dnevne prevoznine na podlagi Odloka o občinskih cestah plačujejo le tovorna vozila, ki 
presegajo 20 ton največje dovoljenje mase. Takšno ureditev ima večina primerljivih mest, ki imajo za promet 
omejeno dostopanje v stara mestna jedra. Težja tovorna vozila močno uničujejo ceste ter tlake in 
obremenjujejo okolje s hrupom in onesnaževanjem zraka. Leten strošek MOK za obnovo tlakovcev v starem 
mestnem jedru znaša od 40.000 do 50.000 EUR. Ko vozilo, ki je težje od 20 ton, vstopi v SMJ je enako kot če 
bi v središče mesta vstopilo 1000 vozilo do mase 3,5 tone. Prav zaradi tega želimo spodbuditi, da se za vstop 
v mestno jedro uporabljala čim lažja tovorna vozila in s tem razbremenimo območje, tako s prometnega kot 
okolljskega vidika. Npr. vozilo, ki ima 5 ton največje dovoljenje mase mora za dnevno prevoznino odšteti 20€, 
vozilo do 10 ton 50€ in vozilo do 15 ton pa 90€.

6, 7, 8 in 9. odstavek 33. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 189/21)
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(6) Višino povračil za izredne prevoze na občinskih cestah (v nadaljevanju: prevoznina) je odvisna od škodnih 
vplivov izrednih prevozov. Za vozila, ki so težja od dovoljene teže, se določi plačilo dnevne, mesečne ali letne 
prevoznine. Navedeni zneski prevoznine v sedmem odstavku tega člena vključujejo davek na dodano 
vrednost.

(7) Dnevna prevoznina se plača v višini:
- 20 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
- 50 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene mase,
- 90 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovoljene mase,
-150 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje dovoljene mase,
- 300 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene mase.

(8) Mesečna prevoznina se plača v višini:
-100 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
- 200 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene mase,
- 300 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovoljene mase,
- 400 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje dovoljene mase,
- 500 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene mase.

(9) Letna prevoznina se plača v višini:
- 500 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
-1.500 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene mase,
- 2.000 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovoljene mase,
- 3.000 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje dovoljene mase,
- 4.000 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene mase.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

2. Tomaž Ogris:
Na prošnjo prebivalcev Struževa je vprašal, ali se da karkoli narediti na cesti dol od Gorenca, vsaj zaris črt za 
zaznamovanje pločnika ali kolesarske steze. Ponoči hodi veliko ljudi po drugi strani ceste in so praktično 
nevidni, zato lahko pride do nesreče.

ODGOVOR: Do meje obdelave projekta, to je do uvoza za Picerijo Gorenc, so talne označbe izvedene po 
projektu. Kar se tiče ceste naprej proti Struževem pa se strinjamo, da bi bilo v prihodnosti smiselno urediti 
enostranski pločnik do Struževa. Za predlog se zahvaljujemo in ga bomo upoštevali. Predvidoma bi 
projektiranje pločnika lahko naročili že v prihodnjem letu.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

Dal je pobudo, da se na krožišče v Bitnjah poleg usmerjevalne table za Šmarjetno goro postavi tudi tablo za 
smer Sveti Jošt nad Kranjem.

ODGOVOR: Pobuda se nanaša na označitev smeri proti Sv. Joštu nad Kranjem na predkrižiščni tabli (3410) v 
varovalnem pasu državne ceste Rl, odsek 1109 Kranj-Škofja Loka. Na podlagi terenskega ogleda 7.6.2022 
je bilo ugotovljeno, da gre za sledeči predkrižiščni tabli:
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iz smeri Škofja Loka

iz smeri Kranj

S pobudo se v mestni upravi strinjamo in jo bomo posredovali DRSI.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

Glede hipodroma Sava je vprašal, kdaj je ta park odprt, komu je namenjen in kdo ga lahko uporablja. Z 
postavljeno ograjo okrog hipodroma Sava je zaprt dostop do pump tracka, ki je nad igriščem.

ODGOVOR: Športni park Stražišče je odprt od 7.00 do 22.00 ure. Okoli velodroma oz. nogometnega stadiona 
je postavljena ograja, ki omogoča varno in nemoteno vadbo in tekmovanja, predvsem organizacijo 
nogometnih tekem po pravilih Nogometne zveze Slovenije. Ograja ima več prehodov -  vrat, kar omogoča 
funkcionalno uporabo in vzdrževanje športnih površin.
Pred glavnim vhodom stadiona oz. vrati so nameščene table z navodili. Velodrom in nogometni stadion sta 
namenjena samo organizirani vadbi uporabnikov, ki imajo z Zavodom za šport Kranj sklenjeno pogodbo o 
uporabi športnih objektov.
Prehod oz. vrata na pomožno nogometno igrišče (na dostopni klančini) so stalno odklenjena oz. odprta. S 
tem je omogočen dostop do tribune stadiona in do grbinastega poligona -  BMX proge, ki je namenjen vsem 
obiskovalcem, in sicer v skladu z navodili uporabe ter v času odprtja parka.
Odgovor pripravil Urad za družbene dejavnosti.
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Vprašal je, kdaj je planirana obnova ceste mimo Gorenjske banke in policije.

ODGOVOR: Del Bleivveisove ceste med krožiščem pri Gorenjski banki in križiščem s Kidričevo ter Oldhamsko 
cesto je v slabem stanju in se zavedamo nujnosti rekonstrukcije ceste. Največja ovira rekonstrukcije je 
obstoječa začasna avtobusna postaja katero želimo prestaviti na območje ob železniško postajo, na tem 
mestu pa celostno urediti to pomembno vpadnico v mesto. S tem namenom smo pred časom že naročili 
urbanistično arhitekturni koncept ureditve Bleivveisove ceste, ki zajema celostno ureditev od Kidričeve ceste 
vse o priključka na Cesto Staneta Žagarja.

Na priključku je predvidena rešitev s krožiščem, vzdolž ceste pa umeščen sredinski zeleni pas s širokimi 
pločniki in ureditvijo Stošičeve ulice. Na območju se predvidoma pusti na vsaki strani še po dva postajališča. 
Potrebno se je zavedati, da ureditev še ni preverjena skozi vse vidike, kjer je predvsem prometni vidik tisti 
najpomembnejši. Z umestitvijo krožišča se namreč posega zelo blizu vhoda na Policijsko postajo Kranj.

Rekonstrukcija je smiselna v celoti. Pogoj pa je prestavitev avtobusne postaje, na katerem je bilo že veliko 
narejenega, je pa MOK odvisna od poteka postopka priprave Državnega prostorskega načrta, s katerim se 
bo industrijski tir na železniški postaji predvidoma premaknil na območje industrijske cone Okroglo, torej na 
rob Mestne občine Kranj.
Pod Bleivveisovo cesto se nahaja gravitacijski mešani komunalni vod iz leta 1960, za katerega je smiselno 
predvideti sanacijo, zato seje sanacije ceste potrebno lotiti celostno, kar pa do prestavitve avtobusne postaje 
ni ekonomsko smiselno. Iz naslova rednega vzdrževanja cest smo v lanskem letu že sanirali odsek Bleivveisove 
ceste, v letošnjem letu pa bomo še dodano preplastili najbolj kritičen odsek na tej cesti.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.

3. Barbara Gunčar:
Predlaga, da se v sklopu zelenega prehoda iz mestnega pokopališča naredi park z zasaditvijo dreves.

Podžupan Janez Černe je pojasnil problem zasajanja dreves na pokopališčih, da se korenine zajedajo v 
področje grobov, kar je odsvetovano. Komunala Kranj zasaja drevesa na tistem področju in tako se v 
letošnjem letu obeta nekaj dodatnih zasaditev na mestnem pokopališču.

ODGOVOR: Za pokopališče Kranj smo v letu 2020 naročili idejni projekt širitve SV dela Mestnega 
pokopališča Kranj in shemo urejanja celotnega Mestnega pokopališča Kranj. Zasaditve izvajamo po 
segmentih, skladno s tem projektom.
Pri zasaditvah upoštevamo strokovne smernice, kar pomeni, da se izvedejo v času, ko imajo drevesa 
najboljše pogoje za nadaljnjo rast, so torej prilagojene naravnemu ciklu. Drevesa namreč pred zimo v deblo 
in korenine shranijo vsa hranila, ki so jih pridelala preko leta. Z saditvijo v času mirovanja dosežemo to, da 
ima drevo spomladi, ko se prične rast, uskladiščene dovolj energije, da se uspešno ukorenini in preživi 
sušne razmere preko poletja. Posledično so drevesa manj občutljiva, se manj sušijo in tako manj podlegajo 
morebitnim boleznim. Sajenje v času sadilne sezone je zato racionalno tudi s finančnega vidika, saj je zaradi 
uspešne rasti potrebnih manj nadomestnih zasaditev in manj nege.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.
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4. Manja Zorko:
Predlaga ukrepe za omejitev hitrosti na Likozarjevi cesti. Razlog je zelo tragičen in sicer včerajšnja 
prometna nesreča, ki se je zgodila zaradi prekomerne hitrosti. Cesta je prometno vedno bolj obremenjena 
in zato predlaga, da se postavi stacionarni radar, lahko tudi merilih hitrosti, ki obvešča voznike o hitrosti. 
Krajevna skupnost Bratov Smuk je v okviru investicij v krajevne skupnosti predlagala izgradnjo krožišča, na 
lokaciji križišča ceste Rudija Šelige in Likozarjeve ulice. Krožišče je že del občinskega prostorske načrta in je 
tako že prostorsko umeščen.

ODGOVOR: V letošnjem letu na Likozarjevi ulici Policija beleži 2 prometni nesreči (tu ni všteta zadnja, 
tragična), ki sta se na srečo končali brez poškodb. V letu 2021 policisti ne beležijo nobene prometne nesreče. 
Sama hitrost na Likozarjevi ulici seje skozi leta umirila. Medobčinski redarji so v letošnjem letu zabeležili 16 
kršitev glede hitrosti (najvišja zabeležena je bila 66 km/h), v letu 2021 pa 71 kršitev (od tega je bila najvišja 
71 km/h). Statistično gledano je hitrost vožnje v primerjavi z letom 2015 (ko je bilo zaznanih 110 kršitev, od 
tega je najvišja zabeležena hitrost znašala 91 km/h najvišja zabeležena) padla, prav tako je čedalje manj 
prekrškov prekoračitve hitrosti, kar pomeni, da seje hitrost vožnje na tem delu umirila.

Statistika torej izkazuje da ne gre za posebej ogroženo območje prometne varnosti. Kljub temu bomo v bližnji 
prihodnosti v bližini zadnje tragične nesreče postavili radarski merilnik hitrosti »vi vozite«. Z namenom 
dodatne dolgoročne umiritve prometa pa bomo pohitrili postopke za projektiranje in v končni fazi tudi 
izgradnjo krožnega križišča, ki povezuje Likozarjevo ulico s Cesto Rudija Šelige. V kolikor bo to mogoče in 
bomo pridobili ustrezno ponudbo, bi izvedbo projektiranja krožnega križišča lahko naročili že v letošnjem 
letu, najkasneje pa v naslednjem. Izgradnjo rondoja pa bomo mestnemu svetu predlagali za uvrstitev v 
proračun najkasneje za leto 2024.
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet.


