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Zadeva: Odgovori na svetniska vprasanja s podroeja delovanja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne slulbe 

Zveza: 40. seja Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (MO Kranj) 

Svetnik mag. Primal Terplan je podal pobudo v zvezi s problematiko tovornega prom eta od Bitenj 
skozi iabnico proti Skofji loki, da se s strani obeine apelira na ustrezne slulbe, da bi to problematiko 
uspeli nekako urediti. 

Odgovor: 
Obseg prometa na regionalni cesti Kranj - Skofja loka je velik, in Mestna obeina Kranj in Obeina Skofja 
loka skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo abe obeini ie vrsto let iseeta resitve. Dne 16. avgusta 2018 je 
bil taka podpisan tripartitni dogovor v sodelovanju izgradnje nove povezovalne ceste Kranj (Meja) -Skofja 
loka (Trata) med obema mejnima obCinama in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), ki nataneno doloea 
nadaljnje korake, naloge in obveznosti taka za umestitev nove prometne pove,ave v prostor kat tudi samo 
izvedbo. Dogovor je zagotovo pomemben korak pri celovitem resevanju problematike na tem 
povezovalnem odseku. Prva naslednja naloga obeh obein je sedaj pravilna umestitev trase nove 
povezovalne ceste v obeinski prostorski akt vsake od obein. Ob tem pripominjamo, da je Mestna Obeina 
Kranj v letu 2018 ie prieela s postopkom sprejema sprememb in dopalnitev obCinskega prostorskega 
naerta, v katerega je umesena tudi povezovalna cesta Kranj - Skofja loka. 

Pripravil: Slavko Savio 

Svetnica Darinka Zorko je v imenu Natalije Polenec podala predlog, da se prouei finaneno mOlnost 
organizacije in interes Mestne obcine Kranj za projekt organizacijo svetovnega prvenstva novinarjev v 
kolesarjenju v letu 2020 ali 2021 ali 2022. Organizator je billeta 2011 Zavod za turizem Kranj ob pod pori 
Kolesarskega kluba Sava. 

Odgovor: 
Mestna uprava je predlog posredovala Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Posredujemo odgovor zavoda: 
Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj bomo skupaj s kolesarskim klubam Kranj pripravili finaneno 
konstrukcijo svetovnega prvenstva novinarjev v kolesarjenju in skupaj , Mestno obeino Kranj ocenili 
interes za organizacijo prireditve. Naeelen interes in pripravljenost za izvedba zanesljivo obstaja. 
Po hitri oceni Kolesarskega kluba Kranj (prej Sava) se bi svetovnega prvenstva novinarjev udeleiilo ad 100 
do 150 novinarjev, vsak pa bi pripeljal s seboj se kaksne spremljevalce. Skupno prieakovano stevilo 
udeleiencev je okrog 400. Svetovno prvenstvo novinarjev traja predvidoma 3 dni, od petka do nedelje. Ce 
upostevamo povpreeno dnevno potrosnjo na gosta 100 EUR, lahko prieakujemo ad prireditve okrog 
120.000 EUR turistienega prihodka. Kolesarski klub Kranj ocenjuje, da bod a stroski prireditve okrog 50.000 
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EUR. Manjkajo nam se informacije, kdo je obiGajno plaGnik udelezbe novinarjev na prvenstvu. Ce udelezbo 
plaGajo tuji novinarji ali njihove medijske hise, se prvenstvo tudi finanGno pokrije. 

Pripravil Zavod za turizem in kulturo Kranj 

Svetnica Darinka Zorko je vprasala, zakaj so finanono najbolj uspesni koneerti v organizaciji drugih 
institucij in ne Zavada za turizem in kulturo Kranj. Zavod ima manjse koncerte, za katere ni zanimanja. 
Edini prihodek je najemnina, namesto da bil prihodek iz uspesnih koneertov. 

Odgovor: 
Mestna uprava je vprasanje posredovala Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Posredujemo odgovor 
zavoda: 
Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj po zakljuGku letosnje poletne sezane pripravljamo analiza 
uspesnosti koncertov v lastni organizaciji, koncertov v so-organizaciji in koncertov v organizadji zunanjih 
izvajalcev. Na podlagi analize bomo pripravili ustrezne spremembe v naGinu delovanja za naslednjo 
sezona, 

Pripravil:Zavod za turizem in kulturo Kranj 

5 spostovanjem, 

Vodja U ada za gospodarstvo 
in gospo arske javne sluzbe 
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