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Zveza: Vprasanja, predlogi in pobude clanov mestnega sveta, podane na 20. seji 

1. Manja Zorko : 

- Posredovala je pobudo iz Pangrsciee. Zanima jih zanima, ali obcina morda nacrtuje izgradnjo plocnika od 

krizisca za Pangerscieo do zacetka Trstenika, v dolzini eea. 1 km, saj otroei iz Pangersciee hodijo vecinoma 

pes solo (vidik varnosti). 

ODGOVOR: Mestna obcina Kranj od krizisca z lokalno eesto od Pangrsiee proti Trsteniku v okviru koneesije 

izvaja javni linijski promet prek postajalisca z imenom Pangrsica K z dvema linijama: 

a. Kranj - Trstenik - Cadovlje in 
b. Kranj - Trstenik - Golnik 

Odhodi s tega postajalisca za smer Trstenik so naslednji: 

05:59 5 09:39 D* 10:39 SP 11:39 D* 12:39 SP 14:39 

15:39 D* 16:39 D* 18:39 NEP 18:48 D* 19 :39 S 20:39 

D* - od ponedeljka do petka, 5 - od ponedeljka do petka v dneh solskega pouka, 

SP - od ponedeljka do petka v dne solskih pocitnic, NEP - nedelje in prazniki 

SP 14:44 S I 
5 

Za otroke, ki obiskujejo PS Trstenik imajo urejen prevoz v in iz sole, katerega izvaja na podlagi izvedenega 

javnega narocila zasebni izvajalee Gercar prevozi d. o. 0 . . Ob pricetku solskega leta se vodstvo sole in 

izvajalee prevozov, glede na urnik dogovorita 0 urniku oz. nacinu prevoza otrok tudi iz naselja Pangersica 

do PS Trstenik. Glede na dejstvo, da je pricetek sole enak, je za vse ucenee organiziran prevoz z enim 

prevozom, ob odhodu iz sole pa, ker otroei zakljucujejo pouk razlicno, je odhod za ucenee organiziran 

najmanj trikrat dnevno (https:l l www.os ienka .si / ueenci / vozni-red-avtobusi/) 
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Naert varnih solskih poti je ueencem vsako leta predstavljen na zaeetku solskega leta z obiskom rajonskega 

policista, seznanitev starsev stem naertom pa poteka s strani ueiteljev na prvem roditeljskem sestanku. 

Naert varnih solskih poti je objavljen tudi na spletni strani sole OS Simona Jenka (http://solskepoti.avp

rs.si / solske poti#Kran j&264.). 

Agencija za varnost prometa RS ima na svoji spletni strani javno dostopne naerte varnih solskih poti zbrane 

za celotno drzavo, prav tako je mogoe vpogled za podroeje MO Kranj. 

Menimo, da je za pot v solo je s prevozi in izobrazevanjem ustrezno poskrbljeno. Glede ploenika ob lokalni 

cesti pa vam sporoeamo, da ga zaradi omejenih proraeunskih virov, manjse koncentracije prebivalstva, 

neurejenih lastniskih razmerij ob cesti in alternativnih povezav preko obstojeee poljske poti v naslednjih 

letih, zal ne bo mozno izvesti. 

Odgovor pripravila Marko Cehovin in Slavko Savie, Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe 
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