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Odgovora na svetniski vprasanji

Na 37. redni seji Mestnega sveta MO Kranj (28. 3. 2018) je svetnica Sasa Kristan dejala, da obcina
reklamira, da v Kranju ob sredah lahko v dolocenih lokalih dobis zastonj kavico. Zanima jo, iz katerih
sredstev bo to slo in kdo bo to placa!.
Odgovor:
Sreda brez evra je del celostnega projekta Stari Kranj, ki mestno sredisee Kranja spreminja v privlaeno
destinacijo za prezivljanje prostega easa in nakupe. Tako smo do sedaj uvedli ze razliene projekte . Ob
torkih potekajo dogodki S Kranekom v mestu, ob sredah Sreda brez evra, ob eetrtkih Cetrki ob vodnjaku,
ter ob petkih Sreeni petek. Vsi nasteti projekti so vzpodbudili odlieen odziv javnosti . Mestno sredisee tako
iz tedna v teden pritegne vedno vee obiskovalcev. Prepri eani smo, da se bo trend nadaljeval tudi v
prihodnje.
Vsi projekti so financiran i iz proraeuna Mestne obeine Kranj. Sredstva so bila zagotovljena 5 sprejetjem
proraeuna 2018 na proraeunski postavki 100411 - STARI KRANJ, v okviru Kabineta zupana, z namenom
kritja stoskov za promocijske in druge aktivnosti za ozivitev sta rega mestnega jedra.
One 17. aprila 2018 je mestni svetnik Janez (erne po elektronski posti poslal naslednji dopis: »Prosil bi,
ce nam lahko do seje pripravite odgovor, lastnica koliko in katerih spletnih naslovov je Mestna obcina
Kranj ter kdo upravlja z njimi. Ter enako za ZTKK.«
Odgovor:
"Mestna obeina Kranj je lastnica naslednjih sedmih domen oziroma spletnih naslovov: www .Kranj.si.
www.Krpovej .si, www .nakupujemvmestu.si, www.ikranj.si / .eu /.net, www.kranjski -zbornik.si. Vsebinsko
za domene skrbi Kabinet zupana, medtem ko tehnicno za njih skrbi Urad za tehnicne zadeve Mestne
uprave Kranj.
Iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj so nam sporoeili, da so lastniki naslednjih domen oziroma spletnih
naslovov: www.visitkranj .si, www.visitkranj.com, www.tourism-kranj .si, www.gpn .si . Pri tem vse
vsebinske aktivnosti potekajo Ie na spletnem naslovu www.visitkranj.si .
S spostovanjem,
Pripravil :
Igor Kalabic

Ana Vizovisek
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