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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
 

Del Ručigajeve ulice obnovljen, Jelenčeva pa še bolj varna 
 

Kranj, 26. maj 2021 – Na severnem delu Ručigajeve ulice so prejšnji konec tedna z zarisom 
talnih oznak in postavitvijo vertikalne signalizacije zaključili obsežna dela na tem odseku. Z 
zarisom kolesarskega pasu in prehoda za pešce je dokončan tudi projekt Jelenčeva cesta, ki 
prinaša večjo prometno varnost. Na Gregorčičevi ulici v mestu pa je na novo vzpostavljenih 
pet parkirnih mest. 

 
Na odseku Ručigajeve ulice v dolžini 265 metrov so od lani obnovili vodovod, zgradili fekalni in 
meteorni kanal, plinske priključke, elektro kanalizacijo ter uredili ustroj in asfaltiranje. Preurejeni 
del ulice z zarisanimi talnimi oznakami in vertikalno signalizacijo je sedaj v večjem delu 
enosmeren s posebnim pasom za pešce in pasom za kolesarje, ki lahko peljejo v nasprotno smer, 
saj je tam omejena hitrost na 30 km/h. S tem se izboljšuje prometna varnost, Kranj pridobiva 
nove površine za kolesarje in pešce, obnovljena pa je ena izmed najbolj uničenih ulic Kranju. 
 
Na Jelenčevi še kolesarska pasova in prehod za pešce 
Nova kolesarska pasova in prehod za pešce ima po novem tudi Jelenčeva ulica. Ob tej je Mestna 
občina Kranj (MOK) konec leta 2020 ob poslovnem centru IBI zgradila pločnik, zamenjali so tudi 
star in izrabljen vodovod. Po več deset letih prizadevanj in predlogov številnih 
krajanov, Krajevne skupnosti Primskovo ter sveta staršev Podružnične šole Primskovo (OŠ 
Simon Jenko) so občani vendarle dobili pločnik, z nedavnim zarisom kolesarskega pasu vse do 
križišča proti osnovni šoli in prehoda za pešce pa je projekt v celoti končan. Zdaj je šolska pot 
urejena in varna, Jelenčeva pa je pridobila kolesarska pasova, zaradi česar se bo zmanjšala tudi 
hitrost motoriziranega prometa na ulici. 
 

Nova parkirišča v mestu 

Na Gregorčičevi ulici so pred kratkim uredili tudi pet novih parkirnih mest. Vzpostavili so jih ob 
že obstoječih vzdolžnih parkirnih mestih. S tem se povečuje njihovo število v delu mesta, kjer jih 
najbolj primanjkuje. Za to območje je možno pridobiti tudi letni parkirni abonma po ceni 400 
evrov. Več informacij o parkiriščih in parkirnih abonmajih je na voljo na spletni strani MOK. 

 

 

 

Povezava do fotografij: https://photos.app.goo.gl/E9ceccNmWXs7tj1v5 
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