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ZADEVA: Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj, 

podane na 8. seji Sveta Mestne občine Kranj 

 

2. Vlasta Sagadin:  

- je predlagala, da se v proračunu za naslednje leto rezervirajo sredstva za obnovo pločnika na 

kranjski zahodni obvoznici mimo Supernove oz. Majdičevega loga. 

Odgovor: Cesta R2/412 Naklo (Kranj Z) – Kranj - Kranj (Labore), katere odsek je naveden v 

vprašanju, je republiška regionalna cesta. Pločnik na mostu čez vodni kanal hidroelektrarne je v 

slabem stanju zaradi konstrukcijske napake, ker je zaščitna plast nad cevmi komunalnih vodov 

pretanka. Most nima tudi urejenega odvodnjavanja padavinskih voda, asfalt je v slabem stanju, 

potrebno je tudi sanirati in zaščititi nosilno konstrukcijo, kar je bilo izvedeno kot prva faza na 

mostu čez Savo na stroške drţave. Pločnik je smiselno in moţno sanirati ob celotni sanaciji 

mostu. Tudi vozišče te ceste na odseku od kriţišča s Koroško cesto do mostu je v slabem stanju 

in slabe kvalitete, na kar je bila večkrat opozorjena DRSC. Dne 13.10.2011 je v prostorih 

Mestne občine Kranj potekal sestanek s predstavniki Direkcije RS za ceste, na katerem je bil 

ponovno izpostavljen tudi omenjeni problem. Odgovor pristojnih iz direkcije je bil, da imajo ţe 

pripravljeno dokumentacijo za sanacijo mostu, vendar zaradi krčenja finančnih sredstev za 

enkrat ne morejo izvesti projekta.  

10. Alojz Gorjanc: 

- vprašal je, kaj je v programu z bivšo ekonomsko šolo pri Prešernovem gaju. 

Odgovor: V obdobju 2008 - 2010 je bil vzpostavljen velik investicijski projekt: NRP 40700015 

VRTEC ČIRA ČARA. Projekt je bil voden skladno z metodologijo projektnega vodenja, ki jo je 

celostno in vsebinsko zasnoval vodja projekta iz Sluţbe za razvoj in investicije. Investicijski 

projekt vključuje obnovo celotnega ovoja objekta s streho bivše ekonomske šole na 

Komenskega ulice 4 in Osnovne šole Simona Jenka na Komenskega ulica 2, kot tudi celotnega 

igrišča za potrebe Kranjskih vrtcev na eni strani in osnovne šole na drugi. Izdelana je bila vsa 

načrtovana in potrebna investicijska dokumentacija (DIIP, novelacija DIIP, IDZ, IDP, PGD, 

PIZ, IP ter drugi spremljajoči elaborati in projekti).  

 

Pravnomočno gradbeno dovoljenje z dne 11. 10. 2010, vključuje dozidavo in rekonstrukcijo 

objekta VRTEC ČIRA ČARA in gradnjo spremljajočega objekta za sanitarije in hrambo opreme 



s poţarnim bazenom.  

 

Z investicijskim projektom bi zadostili ciljem investicije, ki so predvsem zagotoviti: 

- ustrezne prostore za varstvo in vzgojo cca 250 otrok iz mestnega jedra MO Kranj,  

- enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok, 

- pogoje za strokovno in svetovalno osebje,  spremljajoče tehnično osebje ter delavce uprave, 

administracije in računovodstva,  

- ustrezne sanitarno – higienske pogoje,  

- ustrezne pogoje za poţarno varnost, statično stabilnost in ostale bistvene zahteve,  

- kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter zaposlenim prijazen vrtec.     

Projekt je trenutno v mirovanju.  

 

15. Irena Ahčin: 

- je iz prejšnje seje dobila odgovor na vprašanje problematike dvorane na Zlatem polju. Ta 

odgovor je zelo skromen in zato je ţelela, da dobi pisni odgovor na to, kar je po 30.5.2011. Ţeli 

stališče občinske uprave. 

V delu problematike, ki se nanaša na prekomerno obremenjenost okolja s hrupom podajamo 

naslednji odgovor: 

Uprava Mestne občine Kranj ima pristojnost zgolj za izdajo dovoljenj, ki se odvijajo na 

prostem. V zaprtih prostorih veljajo omejitve, ki so določene v prostorskih planih in Zakonu o 

javnem redu in miru, ki predvideva sankcije za preseganje mejnih vrednosti. Za nadzor določil, 

ki izhajajo iz Zakona o javnem redu in miru je v pristojnosti Policije oziroma pristojnega 

Inšpektorata za okolje in prostor. 

19. Vlasta Sagadin:  

- je izpostavila tlakovanje prostora med ţupnijsko cerkvijo in prostora med Prešernovim 

gledališčem. Ta projekt je financiran iz evropskih sredstev. Zanimalo jo je, ali se je res sam 

projekt spremenil, da je tam planirano parkiranje vozil. Če bodo tam tlakovci in če bodo 

parkirani avtomobili, se bo v roku parih mesecev ves tlak oz. tlakovci umazali. Predlagala je, da 

se ta cona zapre za mirujoči promet, dovolili bi pa promet okrog cerkve. Menda je bil prvotni 

projekt načrtovan tako, da so tlakovci dvignjeni nekaj centimetrov. Po novem se je naredila 

klančina, da bo lahko vozilo zapeljalo na plato. Če pa je namera, da je na tem prostoru 

parkirišče, bi bilo cenejše ta prostor asfaltirati. Predlagala je, da se ponovno razmisli, ali je 

potreba po parkiriščih na prostoru med cerkvijo in Prešernovim gledališčem.  

Odgovor: V projektu ureditve ulic mestnega jedra res ni parkirišč na delu med Prešernovim 

gledališčem in ţupnijsko cerkvijo. Projekt ne predvideva tako drastične rešitve, kot so za nekaj 

centimetrov dvignjene granitne plošče. Sprejeta je bila odločitev, da parkirišč med ţupnijsko 

cerkvijo in Prešernovim gledališčem ne bo, prav tako bo zaprta tudi cesta. 

Za preprečitev onesnaţenja granitnih plošč, smo le-te zaščitili s premazom, ki poleg običajne 

umazanije preprečuje tudi vpijanje motornega olja, ravno tako pa je tudi odstranjevanje 

ţvečilnih gumijev mnogo enostavnejše, kot tam, kjer premaza ni. 

 

 



20. Jure Kristan:  

- je opozoril, da so na Trubarjevem trgu poloţene bele plošče in se bodo tudi najbrţ umazale. 

Menil je, da bi na to morali paziti projektanti;  

Odgovor: Na Trubarjevem trgu so poloţene granitne plošče iz pohorskega tonalita, ki je svetlo 

sive barve. Videz trga in s tem seveda tudi material za tlakovanje, je določil projektant na 

podlagi zmagovalne rešitve javnega natečaja za obnovo ulic mestnega jedra. Na predlagano 

rešitev je svoje soglasje podal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj. 

Seveda smo razmišljali tudi o moţnosti, da se bodo granitne plošče s časom umazale, zato smo 

v ta namen kamnite plošče premazali z zaščitnim sredstvom, ki poleg običajne umazanije 

preprečuje tudi vpijanje motornega olja, ravno tako pa je tudi odstranjevanje ţvečilnih gumijev 

mnogo enostavnejše, kot tam, kjer premaza ni. 

 

 

 

 

 

          Brane Šimenc 

Načelnik projektne pisarne      Mohor Bogataj 

          Ţupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano:  

- Sluţbi za mestni svet-tu 

- spis-tu 


