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Odgovori na svetniska vprasanja, predloge in pobude 
38. seja Mestnega sveta Mestne abCine Kranj (MO Kranj), 23. 5. 2018 

1. Svetnica Sasa Kristan je predlagala obcinski upravi, da glede na to, da so imele Gorenjske 
lekarne dobrih 500.000 € preselka prihodkov nad odhodki v letu 2017, da se iz preselka 
namenijo sredstva za izdelavo nadstreska pred glavno lekarno v Kranju na Bleiwei50vi cestl. 

Odgovor: 
5 strani Garenjskih lekarn sa nas abvestili, da sa pridobili vsa patrebna saglasja. Sedaj cakaja, da arhitekt 

pripravi papis del ter acena investieije, ki ba padlaga za izpeljava ustreznega pastapka izbire izvajalca az. 
izvedbe javnega naracila. Prizadevaja si, da bada zadeva izpeljali v najkraj5em maznem casu. 

2. Svetnlca dr. Andreja Valie Zver je pod ala pobudo za gradnjo novega doma za starostnike na 
podroeju Mestne obcine Kranj, da bi to morala biti ena ad prioritet Mestne obcine Kranj v 
na51ednjih letih. 

Odgovor: 
V Mestni abcini Kranj imama Dam upakajeneev Kranj, ki ne pakrije vseh, pat reb pa damskem varstvu, taka 
patrebe pa navem damu abstajaja. Kaneesije za damska varstva pa padeljuje drzava, prav taka je drzava 

ustanaviteljiea javnih zavadav za damska varstva. Ker se v abcini srecujema 5 pamanjkanjem lastnih 
sredstev ze za vse nase jayne zavode, ad osnovnih sol, vrtcev, zavodov na kulturi, sportu, za katere sma 
dolzni skrbeti, sredstev za nov dam ne moremo zagotoviti. Moznost za nov dam zata vidimo v zasebnem 
investitorju, ki se ga tudi intenzivno isce. 

3. Svetnica Vlasta Sagadin je izpostavlla, da vec uporabnlkov Mestne knjilnice Kranj in tudl dve 
zaposlenl delavki opozarjata na telave, ki se pojavljajo z abiskovalci te lepe stavbe kulturne 
institucije. Namrec obiskovalci ne upostevajo navodil in reda. Dbiskovalci, ki nl50 ciani, se 
zdrulujejo pred TV, tam zaspijo. Mladina se na racunalnikih, ki se ne uporablja v studljske 

namene, neprimerno vede. Med obiskom zvonijo telefoni. Dtroci v otroskem oddelku 
razposajeno skacejo po Igralih, starsi tapkajo po telefonih. Ziastl zvecer se pred vhodom zbira 
mladina tuje narodnosti In nadlegujejo mimoidoce. Vprasanje je, kaj bo svet zavoda, uprava in 
vodstvo knjilnice naredilo, da 5e bo kulturna instltucija vrnila nazajh prvotnemu namenu? 

Vodstvo Mestne knjilnice nam je posredovalo naslednji odgovor: 
"Mestna knjiznica Kranj je bila ze v asnavi nacrtavana ne Ie kat kulturna in izobrazevalna ustanava, ampak 
tudi kat prastar druzenja. Ta lepa kaze tudi slagan, ki sa ga prebivalci Kranja zela hitra pasvajili: Dnevna 
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saba mesta. Taka tudi deluje. Je adprta za vse abiskavalce, tudi tiste, ki uparabljaja staritve, za katere ni 
patrebna biti clan knjiznice (abisk prireditev, uparaba raeunalnikav, branje easapisav in revij v citalnici). V 
pritlieje zata zahajajo tudi tisti, ki iz razlienih razlogov nimajo bralnih navad in pac Ie gledajo TV. Se pasebej 
pozimi v knjiznici najdeja miren prostor, 5 katerega jih nihee ne preganja. Veasih so moteci zaradi 

higienskih razlogav, vendar se to na hiter in dastojanstven naein uredi. 
Izvleeek iz UNESCO Manifesta 0 splosnih knjiznicah: »Staritve splasne knjiinice sa no valja uparabnikam 
po nacelu enakega dastapa vsakamur ne glede no starost, rasa, spal, vera, naradna pripadnast, jezik ali 
sacialni palaiaj. « 
V zivahno in odprto knjiznico Kranjeani radi zahajajo, nekateri Ie, da si na hitro izposodijo gradivo, drugi 
se v njej zadrzijo dlje easa. Knjiznica je naertovana tako, da v njej najdejo svoj prostor tako tisti, ki zelijo 
delati v tisini kot tisti, ki pripravljajo seminarske naloge v skupinah in pri tem glasna razpravljajo. Otroci v 
njej berejo, resujejo uganke in kvize, se igrajo z didaktienimi igraeami ali se razgibajo na igralu. Pri tem sa 
veasih glasni kot otroci morajo biti. 
Naertovalci knjiznicnega prostora sa 5 tehtnim premislekom razporedili oddelke, ki imajo razlieno publiko 
in razliene potrebe. Zato sta otroski in mladinski oddelek loeena od oddelka za odrasle. Tu je vzdusje bolj 
sproseeno, obeasna glasno, delavno ali razposajeno. 
Oddelek za odrasle v drugem nadstropju je bolj umirjen, tisti, ki zelijo v miru studirati lahko uporabijo 
studijske celice ali tiho eitalnico, kjer jih ne doseze noben hrup. 
Veasih so uporabniki glasni, se zbereja v sku pine in razpravljajo, se glasno smejejo, kaj prigriznejo, 
zadremajo, tapkajo po telefanih. Vse to knjiznico del a zivo in zato vanjo Ijudje vseh starosti radi zahajajo. 
Veasih je potrebno tudi koga opozoriti in v veeini primerov je opozorilo sprejeto. Ce ni, se z moteeimi 
obiskovalci pogovori varnostnik in to vedna zaleze. 
Pred vrati se obcasno zbirajo mladi in so za koga moteei, ceprav jih nepos red no ne nadlegujejo. V primeru 
pritozbe se ustrezno ukrepa. 
Taksna je knjiznica, ki jo imajo Kranjcani radi, saj jih je vee kot cetrtina vClanjena, dve tretjini pa jo bolj ali 
manj redno obiskuje. /I 

4. Svetnica Helena Sitar padala sledeci pobudi: 

- »Opozorila je na parkirni kaos pred vhodom v Zdravstveni dom in dezurno ambulanto. Hkrati je izhod 
za resevalne avtomobile, svojci vozijo paciente, pacienti na invalidskih voziekih, ostali parkirajo in 
cakajo na svojce. Prosila je, da se to prednostno uredi.«; 
- »Postavitev nadstreska pred stavbo Zdravstvenega doma.«. 

Odgovor: 
S strani ZD Kranj so zapisali, da problematiko parkiranja pred vhodom v ZD Kranj poznajo in se z njo 
ukvarjajo vsak dan (problem so pacienti, dobavitelji, mimoidoei in mimo vozeei). Ker prostora ni oziroma 
ga je zelo malo, veliko uporabnih resitev ni. MOK je solastnica prizidka k ZD Kranj, kjer imajo prostore v 
lasti tudi zasebniki. Skladno z navedenim je potrebno na strani MOK sprejeti odloeitev, ali se bo nadstresek 
pred vhodom v ZD Kranj posta viI. Ker gre za gradbeni paseg pa bo potrebna pridobiti gradbeno dovoljenje 

in soglasje vseh lastnikov. 

5. Svetnica dr. Andreja Va lie Zver, predsednica Komisije za kulturo in sport je v imenu komisije 
dala pobudo, da se MOK prijavi na Javni razpis za zbiranje predlogov za sotinanciranje investicij 
v obnovo vgradne sportne opreme v telovadnicah in sportnih dvoranah ter obnovo atletskih 
tekalise v letu 2018, objavljen 5 strani MIZS. Mestna uprava naj sredstva za preplastitev 
tartanske steze v Sportnem centru Kranj poisce in prerazporedi iz nereallziranih NRP-jev v visini 
500.000 eur. Rok za prijavo je 14.6.2018 

Odgovor: 
Mestna obeina Kranj se na omenjeni razpis ne zmore kvalitetno prijaviti z vso potrebno dokumentacijo saj 

bi morala biti obnova atlet5ke tartanske steze kot DIIP uvrseena v NRP za leta 2018 oz. z rebalansom 

uvrseena kasneje. Tudi prerazporeditev nerealiziranih sredstev v letosnjem letu ni realna, ker se ni 

mogoea oceniti, kateri projekti zaradi nepredvidljivih zadev ne bado mogli biti realizirani v tem letu. Jeseni 

pa ba na podlagi razpisnih pogojev MIZS prepozno. Posledieno tudi obnova ne bi bila zakljueena v letu 

2018 kar je tudi eden od pogojev razpisa. 
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6. Svetnica Alenka Beneina je predlagala je, da se na stadionu postavi drog za raztezanje. Svoj 
predlog je podkrepila tudi z ustreznimi fotografijami. 

Odgovor: 
Drogovi in druge naprave so ze postavljene na lokaeiji Sportni center Kranj, kjer pa trenutno ni posebne 

gnece. Na Zavodu za sport Kranj bode uporabo naprav podrobneje spremljali tudi v bodoce in ob povecani 

potrebi po vecjem stevilu drogov, se bo pristopilo k zbiranju ponudb za izvedbo oz. postavitev. 

S spostovanjem, 

Tin.9-,Be~m~\Lisji svetovalee 

~ 
N.eva Vehp'vfte llie, Visji svetovalee 
/Vwa f(,WI CVe L - 36u)'; 
M~reb~" Visji svetovalee 

(~-<.--jk v,ot:Jtretar 

Nada Bogataj Krzan 

Vodja Urada za d~ejaVnosti 

313 



· " 


