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Odgovor na svetniski vprasanji Marjana Bajta in mag. Barbare Guncar 
34. in 35. seja Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (MO Kranj) 

Na 34. redni seji Mestnega sveta MOK Kranj (24.1.2018) je svetnik Marjan Bajt povedal, da je bil na 
zadnji seji sveta Zavoda za sport Kranj izpostavljen problem neustrezne atletske steze na centralnem 
stadionu, ki onemogoca izvedbo tekmovanj in otezuje treninge atletov. ZZS Kranj in kranjski sportniki 
pricakujejo od kranjske politike, da zazna prec problem in v cim krajsem casu za resitev nameni ustrezne 
denarje. Ce se bo v letu 2018 pojavila kaksna moznost za rebalans proracuna je zelel, da se financiranje 
prenove atletskega stadiona uvrsti cim visje na lestvico aktualnih resitev. 

Odgovor: 

Uprava se problema neustrezne atletske steze zaveda in bi, v kolikor bi ob pripravi proraeuna za leta 2018 
imeli na voljo sredstva v visini eea. 500.000,00 eur, projekt ze uvrstili v proraeun. Vsekakor se bomo trudili, 
da ob morebitnem rebalansu proraeuna ali ob pripravi prihodnjega proraeuna poskusamo najti sredstva 
za zamenjavo tartana, da stem omogoeimo eim bolj kvalitetno vadbo sportnikom. 

Na 35. redni seji Mestnega sveta MO Kranj (28.2.2018) je svetnica mag. Barbara Guncar zelela bolj 
temeljite informacije kdaj se bo zacela gradnja kanalizacije in stem obnova ceste na Mlaki in v 
Predosljah. Ob tem je opozorila se, da naselje Mlaka ponoci nima jayne razsvetljave. Nadalje je glede 
kolesarskih povezav podaJa pobudo, da se poskusa povezati mestno jedro z okoliskimi kraji (Mavcice, 
Besnica, Trstenik). 

Odgovor: 

V meseeu tebruarju je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor ponovno posredovano novo javno naroeilo 

za projekt GORKI 2. sklop (2. taza) v namen pregleda in potrditve. Predvidevamo, da bomo v meseeu mareu 

s strani pristojnega ministrstva prejeli »zeleno lue za objavo« na posredovano javno naroeilo. V primeru, 

da bo javno naroeilo uspesno, prieakujemo zaeetek gradnje septembra 2018. Uspesnost javnega naroeila 

je pogojena s pridobitvijo ponudb v okviru zagotovljenih sredstev in zakljueka razpisa brez pritozb. V fazi 

projektiranja ostale infrastrukture je bila sprojektirana tudi javna razsvetljava za obe aglomeraciji, tako za 

Mlako pri Kranju kot Britof-Predoslje. Javna razsvetljava na obeh obmoeij bo izvedena istoeasno z gradnjo 

ostale infrastrukture. 

Trenutno poteka priprava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskega omrezja v samem obmoeju 

CTN, ki je definirano v okolici mestnega sredisea. V navedenem obmoeju je nalozba sofinancirana s strani 
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Republike Siovenije in Evropske unije iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru operacij 

trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN. V okviru navedenega mehanizma to obmocje (CTN) ne pokriva 

okoliskih krajev po obcini z navezavami na sosednje obcine, kar predstavljajo vase pobude. Vsekakor 

namerava Mestna obcina Kranj tudi v nadaljevanju sistematicno nacrtovati in izvajati ukrepe, s katerimi 

se bo izboljsalo stanje kolesarske infrastrukture tako v mestnem srediscu kot okoliskih krajih. Po do sedaj 

znanih informacijah naj bi se kolesarska infrastruktura, ki bi omogocala povezave do sosednjih obcin (kar 

pomeni povezave do okoliskih krajev: Mavcice, Besnica, Trstenik) lahko sofinancirala v okviru dogovora za 

razvoj regij (DRR). V kolikor bo to tudi dejansko omogoceno, namerava Mestna obcina Kranj vsekakor v 

okviru navedenega dogovora prijaviti projekte, s katerimi se bo uredila kolesarska infrastruktura do 

okoliskih krajev, v nasprotnem primeru pa bo skusala vsako leta zgotoviti dellastnih sredstev za postopno 

izboljsanje stanja na tem podrocju. 

S spostovanjem, 

Pripravila: 
Tanja HiOvat 

VOdj~~1~~~tn'Jr;isarne 
'/ } Ii / Jvr 
h 

/ 

212 


