SPOROČILO ZA JAVNOST

Na Kokrici še bolj varen prehod za pešce, meritve na Jelenovem klancu
Kranj, 7. maj 2021 – Mestna občina Kranj je v sklopu preplastitve Bleiweisove ceste na novo
uredila prehod za pešce pri nadhodu čez avtocesto. Ta je zaradi sodobne osvetlitve in dobro
vidnih talnih označb zdaj bistveno bolj varen. Podobno je MOK pred tremi meseci uredila
prehod za pešce na Jelenovem klancu ter osvetlila bližnje stopnišče, zaradi česar so pešci zlasti
v večernem času bolj vidni. Kljub trudu z različnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v
MOK so namreč medobčinski redarji pred kratkim tudi na tej lokaciji zabeležili prekoračitve
hitrosti, dve še posebej ekstremni.
Pred kratkim je Direkcija RS za infrastrukturo izvedla preplastitev Bleiweisove ceste od
Vojašnice Petra Petriča do začetka nadhoda čez avtocesto na območju Veliki hrib. Sanaciji tega
dela cestišča se je na pobudo občanov pridružila tudi Mestna občina Kranj, ki je naročila in
financirala ureditev prehoda za pešce na tej, sicer državni cesti.
Izboljšav je več: spustili so robnik, zaradi česar je prehod zdaj ustrezen za starejše in invalide,
obnovili so tudi talne označbe in pri tem prehod za pešce še dodatno označili z modro podlago,
da je viden že od daleč. Bistveno bolj varen, zlasti v večernem času, pa je zaradi novega načina
osvetlitve: opremljen je z znakoma z LED notranjo osvetlitvijo, LED dvojnima utripalcema,
senzoriko za pešce in LED svetilkama, ki sta nameščeni in opremljeni z optiko tako, da
osvetljujeta celotno območje. Ko senzorika zazna pešca, vklopi rumena utripalca (podnevi in
ponoči), LED svetilki (v temnem delu dneva oziroma ko je cestna razsvetljava vključena) močneje
zasvetita in tako opozorita na prisotnost pešcev na prehodu.
Večja vidnost pešcev
Na tak način kot na Kokrici so pred tremi meseci opremili tudi prehod za pešce na Jelenovem
klancu, v začetku aprila pa osvetlili še stopnišče, ki povezuje Jelenov klanec s Staro cesto in tudi
z Majdičevim logom. Pešci so zaradi izboljšav zdaj bolj vidni, še posebej v nočnem času, vendar
varnost zaradi posameznih voznikov še vedno ni zagotovljena, kakor kažejo sveži podatki.
Medobčinski redarji so namreč med 28. aprilom in 5. majem 2021 na omenjeni lokaciji dvakrat
opravili meritve hitrosti s samodejnim merilnikom hitrosti. Skupaj so zaznali deset prekrškov, ob
tem dve izredni prekoračitvi hitrosti: 123km/h in 110km/h. Zoper oba voznika bo prekrškovni
organ vložil obdolžilni predlog na pristojno sodišče skupaj s predlogom za začasni odvzem
vozniškega dovoljenja.
Poziv voznikom k varni vožnji
Medobčinski redarji znova pozivajo voznike, naj vozijo varno in po predpisih ter tako varujejo
sebe in druge udeležence v prometu. Po podatkih Policijske uprave Kranj se namreč število
obravnavanih prometnih nesreč ob sproščanju ukrepov zaradi epidemije covida-19 postopoma
zvišuje. Letos so gorenjski policisti obravnavali 382 (lani 444) prometnih nesreč. Štiri (lani 3)
osebe so umrle, 12 (lani 26) je bilo huje, še 92 (lani 109) pa lažje poškodovanih. Najbolj pogost
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vzrok prometnih nesreč sta nepravilna stran ali smer vožnje (68 primerov) in neprilagojena
hitrost (62 primerov). Ugotovljenih je bilo še 9.278 (6.242) kršitev prometnih pravil, največ
zaradi prehitre vožnje (3.372, kar je 36 odstotkov vseh kršitev), so sporočili iz PU Kranj.
Povezava do fotografij:
https://photos.app.goo.gl/rrkZbAgq6JQAGwQS6

Pripravila: Jana Zupančič Grašič
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