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ZADEVA: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj 

 

 

Na 8. seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala dne 21. septembra 2011, je pri točki 
dnevnega reda »Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj« ga. 
svetnica Saša Kristan, v imenu stanovalcev Sorške ulice v Kranju predstavila problematiko s 
področja prometne varnosti znotraj omenjene ulice. Med drugim je navedla, da med 
stanovanjskimi objekti ulice poteka kroţna pot, ki ni namenjena za voţnjo vseh vozil oz. 
splošni uporabi, temveč naj bi bila to le intervencijska pot. Stanje na kraju je tudi praktično 
preverila. Opazila je, da vozila po tej ulici vozijo z vseh koncev, tudi iz spodnjega dela 
Drulovke, ker jim je to nekakšna bliţnjica, čeprav imajo na voljo drugo pot. Znak, ki 
prepoveduje voţnjo po tej poti, je postavljen tako, da ni viden, ker ga prekrivajo veje dreves. 
Vozila so parkirana na način, da je pot večkrat zaprta, na ta način pa preprečujejo tudi dovoz 
intervencijskim vozilom. Z odvozom smeti ima teţave tudi Komunala Kranj, saj je dovozna 
pot do ekoloških otokov večkrat zaparkirana. Poleg tega vozijo vozila tudi po tamkajšnjih 
zelenicah, kjer  je opazila tudi problematiko pasjih iztrebkov. Na nekaterih mestih je pot 
zaprta z betonskimi preprekami, teţava pa je tudi v hitrosti vozil. Prebivalci prosijo, da se te 
zadeve uredijo, ker bodo v nasprotnem primeru sami zaprli pot. Velik problem predstavlja 
parkiranje na tem delu ulice. V ta namen je bila na obrobju ulice zgrajena garaţna klet, v kleti 
katere parkirajo prebivalci privatnih hiš in ostalega dela Drulovke. Garaţna klet je odprta, 
nima vrat, na tem mestu pa se dogajajo razna vandalska dejanja, kot so poškodovanje oz. 
uničenje pnevmatik, poškodovanje ključavnic vozil ali celo kazniva dejanja vlomov v vozila. 
Garaţna klet bi morala biti zaprta in namenjena samo stanovalcem Sorške ulice. Stanovalci 
tudi predlagajo, da bi se na zgornji etaţi garaţe zarisali parkirni prostori in bi tako pridobili še 
dodatna parkirna mesta. Izpostavila je tudi, da stanovalci drugih delov Drulovke zvečer vozijo 
odpadke v kontejnerje na Sorški ulici in prav tako odpadke odlagajo v bliţnji gozd. Svetnica 
je prosila, da se ji posreduje pisni odgovor, če je mogoče ţe pred naslednjo sejo mestnega 
sveta. 

 

 

Odgovor: 
Predmetno pobudo oz. poziv je Medobčinski inšpektorat Kranj smatral tudi kot prijavo in 
uvedel inšpekcijski postopek. Dne 3.10.2011 je bil na Sorški ulici opravljen inšpekcijski 
nadzor, istega dne pa tudi dva nadzora radarjev Medobčinskega redarstva Kranj. 
Pri inšpekcijskem ogledu je bilo ugotovljeno, da nobenega od prometnih znakov, ki stojita 
pred vhodoma v strnjeno naselje Sorške ulice (na juţni strani in na vzhodni strani) ne 
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prekrivajo veje dreves. Oba prometna znaka sta dobro vidna in stojita na primernih mestih. 
Tudi pri pregledu same poti med stanovanjskimi objekti Sorške ulice je bilo ugotovljeno, da 
pot ni nikjer blokirana in ne ovirana. Dejansko so na dveh mestih postavljene fizične ovire, ki 
preprečujejo voţnjo po določenem (oţjem) delu Sorške ulice, vendar stojijo ovire na teh 
mestih ţe od samega začetka oz. od časa, ko so bili ti objekti zgrajeni, do vseh objektov pa 
je moţen dovoz po drugih, širših poteh. Opravljenih je bilo več razgovorov s tamkajšnjimi 
stanovalci, ki so povedali, da na predmetni poti nimajo nikakršnih teţav, da vozniki vozijo po 
poti zelo počasi ter da pot nikoli ni blokirana. Vsi se med seboj poznajo in v primeru 
morebitne kršitve zadevo uredijo sami, z dogovorom. Edina pripomba, ki so jo omenili je bila, 
da je ekološki otok postavljen neposredno na pot, ki vodi v stanovanjski objekt (št..5), kar 
ovira stanovalce, predvsem pa iz kontejnerjev večkrat močno zaudarja. Primernejše mesto bi 
bilo pri dovozu v bliţnjo garaţo (tudi za dostop tovornega vozila Komunale Kranj).  
 
Iz navedenega sledi, da v inšpekcijskem postopku konkretne kršitve na kraju ni bilo 
ugotovljene.  Pripominjamo, da je bilo iz evidenc Geodetske uprave RS ugotovljeno, da gre 
na celotnem območju Sorške ulice, po kateri poteka predmetna pot za parcelo št. 565/32, 
k.o. Breg ob Savi, v lasti Mestne občine Kranj. Na tej parceli je vpisana vrsta rabe »112- GD« 
(gozd, podatki v evidenci prav gotovo niso aţurirani). V prostorskih akrih Mestne občine 
Kranj je za predmetno parcelo določeno, da gre za območja za stanovanja (S), podrobna 
namenska raba pa je SV, SN (območje večstanovanjskih stavb). V prostorskih aktih so za 
predmetno področje določene zgolj dovozne poti k objektom oz. do parcel.  
 
Izven konteksta predmetne pobude je bilo ugotovljeno, da na juţnem vhodu v strnjen del 
Sorške ulice stoji prometni znak št. II-3 »prepovedan promet v obeh smereh za vsa vozila«, z 
dopolnilno tablo »dovoljeno za stanovalce«, na vzhodnem vhodu v isti del strnjenega dela 
ulice pa  stoji prometni znak »prepovedan promet v obeh smereh«, z dopolnilno tablo 
»dovoljeno za intervencijska vozila«. Iz tega sledi, da je prometna ureditev za isto področje 
različna. Prav tako omenjen prometni znak, ki stoji na vzhodnem vhodu ne izpolnjuje  
pogojev, ki jih predpisuje Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah (rumena barva) in je zaradi tega neveljaven. O različni in neustrezni prometni 
signalizaciji je bil obveščen pristojen občinski urad Mestne občine Kranj. 
 
Medobčinsko redarstvo Kranj je pri nadzorih ugotovilo, da na zelenicah ni bilo parkiranih 
vozil, zoper voznika dveh nepravilno parkiranih vozil na poti pa bo uveden postopek o 
prekršku. Pot do zabojnikov za odpadke ni bila zaparkirana oz. zaprta, redarstvo pa v 
preteklosti še ni prejelo poziva Komunale Kranj d. o. o., da na tem kraju ne bi bilo mogoče 
pobrati odpadkov. Medobčinski inšpektorat Kranj pri predmetnih ogledih oz. tudi v preteklosti 
ni zaznal večje problematike z odpadki okoli ekoloških otokov na Drulovki, prav tako pa tudi v 
bliţnjem gozdu (v preteklosti se je to dejansko masovno dogajalo, danes pa le v manjši 
meri), tudi prijav o tem nimamo evidentiranih. Glede uporabe zabojnikov za odpadke obstaja 
za stanovalce moţnost zamenjave obstoječih zabojnikov z zabojniki s ključavnicami pri 
Komunali Kranj d.o.o.. Prav tako pri ogledih ni bilo zaznanih sumov prekoračitev hitrosti vozil, 
saj so dejansko vsa vozila, ki so v času nadzora vozila po Sorški ulici vozila zelo počasi.  
 
Na koncu še odgovor na pobudo o zaprtju garaţe oz. garaţne kleti. Gre za javni prostor, 
namenjen parkiranju vozil, tak prostor pa mora biti dostopen vsem, pod enakimi pogoji.  
 
Na koncu lahko povzamemo, da sta bili pri nadzoru ugotovljeni zgolj dve kršitvi nepravilnega 
parkiranja vozil ter da glede ostalih navedb kršitve niso bile ugotovljene. Naj še omenimo, da 
bomo stanje na Sorški ulici oz. celotnem strnjenem delu naselja Drulovka vsakodnevno 
spremljali s poostrenimi nadzori in zoper kršitelje striktno ukrepali.  
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