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SVET MESTNE OSCINE KRANJ

Zadeva: Odgovor na svetnisko vprasanje oz. pobudo Tine Zalec Centa
Na 24. seji Sveta Mestne obcine Kranj je bilo postavljeno, na 25. seji Sveta pa dopolnjeno
vprasanje oz. pobuda svetnice Tine Zalec Centa, na katero podajamo odgovor spodaj. Svetnica
Tina Zalec Centa ugotavlja:
»V Kranju imamo tudi zelo lep in bogat Botanicni vrt, s kate rim upravlja Hortikulturno drustvo,
katerega ciani so pretezno starejsi Ijudje. Imajo precejsnje financne tezave z urejanjem vrta.
Financirajo se predvsem preko sredstev, ki jih dobijo iz javnega razpisa.« Predlagala je, da bi se
jim pomagalo pri pridobivanju javnih sredstev in morebiti s kaksnim nasvetom kako priblizati
Botanicni vrt obiskovalcem Kranja, pri tem bi jim z nasveti pomagal tudi Zavod za turizem in
kulturo Kranj. Zeli odgovor glede predloga pomoci pri pridobivanju javnih sredstev.
Odgovor:
Na Uradu za druzbene dejavnosti smo za svetovanje in pomoc pri pripravi prijave na javni razpis
za sofinanciranje programov oz. projektov drustev na razpolago vsem drustvom, tudi
Hortikulturnemu drustvu Kranj.
Hortikulturno drustvo Kranj se je tudi letos uspesno prijavilo na objavljen javni razpis za
sofinanciranje programov oz. projektov upokojenskih drustev v Mestni obcini Kranj. Komisija za
vrednotenje programov in projektov na podrocju drustev upokojencev in vojnih veteranskih
organizacij je namrec Hortikulturnemu drustvu Kranj za prijavljeni program: »Nega drustvenega
vrta« odobrila skoraj polovico zaprosenih financnih sredstev. Komisija delo in program drustva
ocenjuje kot zelo dobro, predlaga pa mu, da se z namenom pomoci, boljse ponudbe in
prepoznavnosti programa in drustva, poveze tudi z Medgeneracijskim centrom Kranj. Hkrati
Komisija meni, da je vloga drustva napisana zelo skromno, zato predlaga evalvacijo.
Na Uradu za druzbene dejavnosti smo z drustvom vlogo ze pregledali, predlagali smo tudi nekaj
izboljsav programa za prihodnji javni razpis.
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