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Zveza: 38. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj (MO Kranj) 

Na 38. redni seji Meslnega sveta MO Kranj (23.05.2018) ie svetnica Via st. Sagadin p,edlagala: 
Na Komisiji za socialne dejavnosti so debatirali 0 medgeneracijskem centru, ki 5 svojimi dejavnostmi 
pritegne ogromno uporabnikov, udele!encev in zaradi tega se je tudi promet po Cesti Talcev obcutno 
povecal. Ugotavljajo, da je ta mestna ulica v zelo slabem stanju, asfalt, razsvelljava. Predlagala je, da bi se 
v proracun MOl( za p'ihodnje leto ta del Ceste Talcev dal prioritetno med obnovo ulic 

Odgovor: 
Uprava si je predlagani odsek ogled ala in se strinja, da je potreben obnove. Glede na vse zbrane prioritete 
za investicijsko vzdrzevanje cest bo del Ceste Talcev uvrscen na seznam investicij ob nacrtovanju 
proracuna za leto 2019. 

Ilia 38. rednl saji Meslnega sveta MO Krani (23.05.20111) js .velnik Bojan Homan predlagal: 

Glede popravila tlakovanja v starem Kranja, ki se trenutno opravlja, je predlagal, da je fuge zalije, epoksi 
maso ali smolo, ker cementne fuge ne zdrzijo. 

Odgovor: 
Izvajalec stike med granitnimi ploscami zaliva , elasticno cemento malta, ki je boljsa od epoksi zalivne 
mase, kajti epoksi na UV zarkih po nekaj letih ra,pade, cementna malta pa ne. Do sedaj je bil problem fug 
samo ta, da niso bile pravilno zalite, v premajhni debelini in , »navadno« cement no malto, zato so fuge 

na nekaterih mestih odstopale. 

Mag. Drago Stefe je podal kritik" na polaganja Ilakoy""v II starem Kranju. lIela ie apr.vljeno 
nestrokllvna. Lepo je pr05il, da up!lstevajo, da brez dab,ega nadzer. ni n;c 

Odgovor: 
Vsa dela, ki so bila na Maistrovem trgu opravljena v zadnjih treh letih, so bila izvedena strokovno in pod 
vodstvom usposobljenega nadzora. To med drugim dokazuje tudi to, da niti ena plosca, polozena v zadnjih 
treh letih, ni odstopila. Tudi strokovna javnost si je enotna, da izvajalec dela izvaja strokovno in kvalitetno. 
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Alenka Beneina je predlagala, da naj bo na naslednjl sej; res odgovo, 0 super kentroli za polaganje 
tlakovcev na Maistrovem t'gu 

Odgovor: 
Nadzor nad izvedbo del opravlja podjetje Domplan Kranj, ki ima zaposlen za to usposobljen strokovni 
kader. Poleg zunanjega izvajalea nadzora pregled kvalitete del opravlja tudi strokovn; kader, zaposlen na 
mestni obcini Kranj. 
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