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Janez Cerne 

• T: 04 2373101 
• F: 04 237 3106 
• E: mok@kranj.si 
.5: www.Kranj.si 

Kontaktirali so ga najemniki lokalov v starem Kranju in sicer imajo tezave pri dostavi 
blaga v lokale. Nekateri najemniki imajo vee kot deset dobaviteljev. Podal je pobudo, da 
se spremeni podrejeni akt odloku tako, da se najemnikom omogoei vee PIN kod. Iz 
zdajsnje ureditve naj se najemnikom lokalov omogoei 10 PIN kod na teden. 

ODGOVOR: 
Po drug em odstavku 35. elena Odloka 0 pravilih cestnega prom eta v Mestni obeini Kranj, 
je 10 PIN kod namenjenih stanovalcem za potrebe izvajanja servisnih storitev v primeru 
okvar ali vzdrZevanja objektov. Za namen dostave v obmoeje za pesce so namenjene 
redne in izredne dovolilnice. 

Damjana Piskur 
Opozorila je na onesnazenost zraka v Kranju. Veliko pohodnikov na Josta se pritozuje, 
da veekrat zaeutijo, da je zrak v tistem predelu zelo onesnazen in da tezko dihajo. 
Zanima jih, kaj je posledica tega. Pred easom je bil redno ob sobotah in nedeljah zaznan 
grozen vonj, predvidevajo da je bil to izpust iz gumarske tovarne. Predlagala je, da se 
naredi analiza kvalitete zraka za eel Kranj. 

ODGOVOR: 
Na osnovi sprejetega Odloka 0 kakovosti zraka v MOK smobili s strani MOP, ARSO 
obveseeni, da bode v mesecu januarju 2018 prieeli z analiza zraka na celotnem obmoeju 
MOK. Postavljene bodo vzorene avtomatske vremenske postaje, ki bode pridobivale 
podatke. Na osnovi pridobljenih podatkov bode na reprezentativni lokaciji postavili 
avtomatsko merilno postajo (v okviru projekta SINICA). Na podlagi podatkov iz vzorenih 
avtomatskih vremenskih postaj bomo lahko opravili analiza stanja kakovosti zraka v 
MOK. Podjetje Aerovizija d.o.o. iz Ljubljane je v obdobju pomlad - jesen 2017 izvajalo 
meritve ernega ogljika v zraku. Analizo podatkov prieakujemo v zaeetku leta 2018. 



Alenka Bencina 
1. Mestna obcina Kranj v sodelovanju z gospodom Sarabonom v Goricah dela 

oporni zid, v smeri spodnje Gorice proti Veberju. Pri izdelavi se je unicilo cestisce. 
Zanimalo jo je, kako se bo to uredilo. 

ODGOVOR: 
Mestna obcina Kranj je v dialogu z investitorjem, g. Sarabonom. Z njim se bomo 
dogovorili 0 sanaciji poskodovane ceste pri cemer bomo upostevali zakonske 
podlage. Sanacija ceste je pricakovana po zakljucku sanacije brezine, v prvi polovici 
leta 2018. 

2. V preteklosti je bila na Brdu pri Kranju avtobusna postaja za mestni avtobus. 
Sedaj sta dYe postaji, in sicer ena v Predosljah in druga spodaj med Bobovkom 
in Brdom. Vprasala je, ce je moznost postavitve avtobusne postaje pred vhodom 
v Protokolarni objekt Brdo 

ODGOVOR: 
Med Bobovkom in Brdom sta avtobusni postajalisci na obeh straneh ceste. 0 zeljah 
za dYe avtobusni postajalisci pri vhodu v protokolarni objekt Brdo se razpravlja ze 30 
let, vendar problemi z umestitvijo dveh postaj ostajajo vedno enaki. Problemi so 
pravni (obcina ni lastnik, kmetijsko zemljisce, prostorski naCrt, predpisi s podrocja 
avtobusnega prometa, projektiranja cest ipd.), varnostni (varovan objekt Brdo), 
tehnicni (razsiritev ceste, zavijalni pasovi, prehod za pesce, zmanjsanje hitrosti), 
sedaj vozi Ie pescica potnikov - Ie 2,32 potnika na delovni dan, financni (kdo bo 
investitor, ekonomski- semafor, oprema avtobusnih postajalisc, ... ), ipd. 
Glede na zgoraj navedeno je gradnja para avtobusnih postajalisc ekonomsko 
neupravicena in je MO Kranj v bliznji prihodnosti ne nacrtuje. 

Mag. Barbara Guncar 
Na Mlaki je prestavljena avtobusna postaja v »Nedeljsko vas«, naslednja pa je v 
Srakovljah. Prebivalci Mlake bi zeleli imeti vsaj napis »Bus«, da avtobus lahko ustavi. 

ODGOVOR: 
Ob rekonstrukciji ceste Kokrica-Mlaka se za postajalisce Mlaka ni dobilo primernega 
zemljisca za odkup. Posledicno se je postajalisce Mlaka ukinilo, postajalisce Nedeljska 
vas pa preimenovalo v postajalisce Mlaka. Trenutno po veljavnem pravilniku ni moznosti 
zarisa avtobusnega postajalisca na cestiscu (ker je cesta drzavna, potrebno bi bilo 
soglasje Direkcije RS za infrastrukturo za oznacbo na voziscu pod pogojem, da PLDP
povprecni letni dnevni promet v preteklem koledarskem letu ne presega 10.000 vozil na 
dan ali je stevilo dnevnih postankov avtobusov manjse od 20. Stevilo odhodov vseh 
avtobusov je trenutno sicer 33 v eni smeri, ca pa bi tam ustavljal samo mestni avtobus 
in solski avtobus bi bilo odhodov manj kot 20. Para avtobusnih postajalisc bi morala biti 
zamaknjena, cakalisca za potnike na eni strani ni mogoce zagotoviti. Ne glede na 
navedeno, da avtobusnih postajalisc ni mogoce zgraditi in oznaciti na voziscu bomo po 
ogledu z Alpetourjem na terenu na pristojen drzavni organ naslovili prosnjo ali lahko na 
najbolj primerno mesto postavimo znak za avtobusno postajalisce. 



Mag. Primoz Terplan 
Iniciativa nosilcev poslovnih dejavnosti v mestnem jedru je poslala vsem sporocila. Z 
njimi se je sestal osebno. Nekateri podjetniki imajo tezave zaradi svoje specifike dela in 
jim tudi upada promet. Opazil je problem pri vzpostavitvi kontakta z mestno upravo 
oziromajih posiljajo na neke uradnike, ki 0 tem nic ne vedo. Pozval je direktorico in vodja 
pristojnega urada, da zadevo uredijo in prosil, da se podjetnikom prisluhne in pomaga. 

ODGOVOR: 
Mestna obcina Kranj bo na svojih spletnih straneh www.kranj.si objavila Javni razpis za 
sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju. Razpis bo, tako kot v 
preteklih letih dvoleten, namenjen bodocim najemnikom poslovnih prostorov na ozjem 
obmocju starega Kranja, ki bode v do sedaj praznih poslovnih prostorih opravljali 
gospodarsko dejavnost. Prednost do sofinanciranja bode imeli ponudniki s podrocja 
maloprodaje. Tudi v letu 2018 bode lahko sofinancirani lokali tako v pritlicnih kot v 
nadstropnih etazah. Novost je v tem, da bo razpis objavljen ze v mesecu februarju in bo 
odprt se daljse casovno obdobje, kot prejsnji razpis. V primeru preostanka sredstev bo 
ponovljen. 
Podjetnikom iz sredisca mesta je bil predviden nacin dostave pojasnjevan na dveh 
delavnicah, javni razpravi, ki jo je organizirala krajevna skupnost, dvakrat pojasnjevanje 
na stojnici v sobotoy mestu, v javnih medijih (spletna stran, casopisi, radio, ipd.), preko 
osebnih kontaktov, preko telefona, elektronske poste, ob prevzemu in oddaji vlog, preko 
zlozenka 0 navodilih za promet v obmocju za pesce poslana po elektronski posti in v 
nabiralnike 14. 9. 2017 in z zlozenko dostava poslano 4. 11. 2017. Do 29. 11. 2017 je 
bilo izdanih 144 dovolilnic za redno dostavo med 6. in 10. uro in 45 dovolilnic za izredno 
dostavo, ki je kadarkoli. Zelo velika vecina subjektov je uredila dostavo. S poslovnimi 
subjekti se pogovarjamo, se bomo pogovarjali se naprej in iscemo resitve v okviru danih 
pravnih (predpisi) in tehnicnih moznosti. Za namen dostave so bila pred vstopom v 
obmocje za pesce oznacena parkirna mesta za 30 minutno dostavo, za uporabo je 
mozno pri zavodu za turizem najeti transportni vozicek in prevoz manjsih in lazjih stvari 
je mozen tudi z mini elektricnim avtobusom Kranvajem. Subjekti, ki zelijo, da bi ostalo 
tako je je bilo pred spremembam prometnega rezima, da v obmocje za pesce vstopi 
brezplacno kdorkoli in kadarkoli, zal v okviru danih moznosti ne moremo ugoditi. 

Mag. Andrej Sustersic 
1. Opozoril je, da parkomati nimajo osvetlitve, kar je se posebej motece popoldan in 

zvecer. Prosil je, da se to uredi. 

ODGOVOR: 
Vse lokacije parkomatov se bodo pregledale in po potrebi se bo dodatno osvetlilo z 
javne razsvetljave ali pa se bo skusala najti dodatna tehnicna resitev na samem 
parkomatu. 

2. Na Orehku, na cesti proti Zabnici stoji sest jablan, starih mogoce celo 50 let. Stojijo 
na obcinski zemlji. Predlagal je, da se pogleda, kaj se da storiti. Ali se jih ohrani, 
primerno obreze, ali pa odstrani, ce ni mogoce nic storiti. 



ODGOVOR: 
Opravljen bo arboristicni ogled omenjenih dreves. Ukrepalo se bo na podlagi 
ugotovljenih dejstev in skladno s priporocili arborista, ter razpolozljivimi financnimi 
sredstvi. 

3. Na istem delu Orehka, na cesti proti Jeprci stoji avtobusna postaja. Predlagal je, 
da se tja namestita dva kosa za smeti. 

ODGOVOR: 
Opravljen bo ogled in v kolikor ni kosev za smeti, se bosta na avtobusni postajalisci 
namestila kosa za smeti. 

Marjan Bajt 
Opazil je, da je avtobusi na liniji 8, ki poteka iz Kranja skozi Orehek do Mavcic, cez dan 
vozijo poredko. Vprasal je, kaksna je zasedenost te liniije, ali obstajajo evidence oziroma 
podatki 0 tem. 

ODGOVOR: 
V nadaljevanju navajamo vozni red na relaciji Kranj-Podreca in obratno z oznako ali gre 
za mestni odhod ali medkrajevni odhod. 

relacija: Podreca- Kranj 

vrsta . 
Odhod Rezim I2revoza 

4:55 §. PR 

5:13 SO MP 

5:18 D* PR 

6:11 D MP 

6:30 I§ PR 

7:05 SP PR 

7:08 [§ PR 

7:25 D* PR 

7:32 SO MP 

7:32 SP MP 

7:51 [§ MP 

8:32 Q MP 

8:45 D* PR 



9:32 § MP 

9:40 .Q. PR 

10:46 Q MP 

11 :32 I~ MP 

11 :40 I.Q. PR 

12:35 0* PR 

13:23 I~ PR 

13:23 SO MP 

13:23 SP MP 

13:32 ~ MP 

14:00 ~ PR 

14:28 ~ PR 

14:42 SO MP 

15:05 0* PR 

15:40 0* PR 

16:11 ~ PR 

17:01 .Q. PR 

18:10 0* PR 

18:41 .Q. MP 

19:25 .Q. PR 

20:47 ~ MP 

21 :49 ~ PR 

relacija: Podreca-

Odhod Rezim vrsta j2revoza 

4:55 ~ PR 

5:13 SO MP 



5:18 D* PR 

6:11 Q MP 

6:30 I§ PR 

7:05 I§.P PR 

7:08 I~ PR 

7:25 D* PR 

7:32 SO MP 

7:32 §.P MP 

7:51 .§ MP 

8:32 D MP 

8:45 D* PR 

9:32 ~ MP 

9:40 .§ PR 

10:46 Q MP 

11 :32 .§ MP 

11 :40 I~ PR 

12:35 D* PR 

13:23 .§ PR 

13:23 SO MP 

13:23 SP MP 

13:32 .§ MP 

14:00 .§ PR 

14:28 .§ PR 

14:42 SO MP 

15:05 D* PR 

15:40 D* PR 

16:11 .§ PR 

17:01 § PR 

18:10 D* PR 



18:41 § MP 

19:25 .§ PR 

20:47 I.§ MP 

21:49 I~ PR 

MP- mestni odhodi 

PR - medkrajevni odhodi 

Prevoze na obmocjih iz Podrece do Kranja in obratno se zagotavljajo z mestnim in 
medkrajevnim prevozov in ugotavljamo, da je prevozni standard zadovoljiv. Stevilo 
mestnih odhodov je manjse, saj prevoze zagotavljamo z medkrajevnimi avtobusi in bi 
bilo podvajanje nesmiselno. 

Stevilo potnikov po odhodih prDae 8. brez medkrajevnih v mesecu septembru 2017. 

Sku~ai -
Proga 8 - Odhodi se~tember 2017 

5:12 ~ 

5:40 60 

6:08 448 

6:30 64 

7:05 1 

7:25 147 

7:31 §. 

7:50 631 

8:10 28 

8:31 113 

9:10 53 

9:31 59 

10:10 142 

10:40 83 

11: 10 76 

11 :31 73 



12:25 34 

13:10 632 

13:17 11 

13:22 §. 

13:31 61 

13:35 243 

14:08 313 

14:20 11 

14:41 .1.Q 

18:25 68 

18:40 25 

20:25 29 

20:46 34 

5ku~ai 3.474 

Stevilo prepeljanih potnikov odraza sliko, ki je primerna tokovom potnikov - v jutranji 
konici proti mestnim srediscem, v popoldanski konici proti periferiji. Izven konic je manjse 
stevilo potnikov. 


