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Mestne svetnice in svetniki
Mestni svet
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Datum:
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Zadeva:

Odgovori na svetniska vprasanja 5 podroeja delovanja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne sluzbe
5. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 17.4. 2019

Zveza :

1. Mestni svetnik Albin Traven je na 3. seji predlagal popravilo mostu v vasi Bobovek eez potok Bobovek
in sicer: »Dal je pobudo za popravilo ograje mostu eez potok Bobovek v vasi Bobovek. Most lezi na vaski
cesti na zaeetku vasi, ee se v vas pripeljemo po cesti, ki se odcepi iz glavne ceste Kokrica - Predoslje.
Most je praktieno brez ograje na obeh straneh, kar predstavlja nevarnost za kolesarje in ostale
udelezence v prometu. Nivo gladine potoka, ki ima ob dezevju znatno poveean pretok, je 1,5 metra pod
robom cestisca, kar predvsem za otroke predstavlja grozeeo nevarnost. Vsi stirje nosilni stebri nekdanje
ograje so zelo nosilni, manjka Ie ograja, ki bi lahko bila kovinska ali lesena. Popravilo ima majhne
finanene posledice in velik ueinek. Ni prejel odgovora.
Odgovor:
Zadeva je bila ogledana na terenu. Z izvajalcem vzdrzevanja smo si zadevo ogledali, ta pa je tudi narocil
izdelavo ograje podizvajalcu. Ograja bo urejena v najkrajsem moznem casu - predvidoma ob koncu maja.
Pripravil: Miha Buh

2. Mestni svetnik Albin Traven je prav tako izpostavil vzdrzevanje parka La-Ciotat, ki je katastrofalno.
Pokosen je stirikrat na leto. Dal je pobudo, da bi pogodbo 5 koncesionarjem popravili, da vsaj ta park
izvzame iz splosne kosnje na drugih javnih povrsinah. Predlagal je, da se ta park redno kosi na stirinajst
dni.
Odgovor:
V preteklosti se je po stari koncesijski pogodbi park LaCiotat kosi I 5 do 6 krat letno. Zaradi tezav pri izbiri
novega koncesionarja in pravno neurejenega statusa gospodarske javne sluzbe urejanja javnih zelenih
povrsin kljub potrebi pogojev nismo mogli spreminjati, temvec smo izvajali Ie nujno potrebna dela. 5
podpisom nove koncesijske pogodbe so zelenice v Mestni obcini Kranj razdeljene v 3 prioritete in park
LaCiotat spada v prioriteto 1, s predvidenimi 8 kosnjami v sezoni, kar je usklajeno s hortikulturnimi
smernicami urejanja in kosnje parkov. Poudarjamo tudi, da se v parku poleg kosnje opravljajo tudi druga
dela: jesensko in pomladno ciscenje, grabljenje, zatiranje skodljivcev in plevela, dopolnitve zatravitve in
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obnavljanje travne ruse ter njena nega. Zasajanje gredic se po novi pogodbi izvaja po smernicah,
upostevajoc kolobarjenje za obnovo zemljin.

Pripravila: Natasa Zibert

Mag. Marko C Vln
Vodja Urada za gospodarstvo in

g0i)?~

212

