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Na 37. redrii seji Mestnega sveta MOK Kranj dne 25.4.20178 je svetniea Vlasta Sagadln vprasala kdaj se 
ba pricela abnava tlaka na Maistravem trgu. Pavedala je se, da oseba, ki si je na tem tlaku zlamila 
glezenj, spaznava stara mestna jedra iz pazieije invalidskega vozicka. Ugatovila je, da kot nemobilna 
aseba brez spremstva nima dostopa da nobenega javnega stranisca. Edina mesto, ki ima primerna 
urejena stranisce za invalide, je Mestna knjizniea Kranj. 

Odgovor: 

Po tem ko je Mestna abcna Kranj lani ze zamenjala del razrahljanih in unicenih tlakoveev, letas z deli na 

Maistrovem trgu nadaljuje. Kamunala Kranj v sklapu rednega vzdrzevanja cest ze izvaja popravilo na delu, 

kjer so tlakovci najbolj razrahljani, preostanek plose bo zamenjala/prelozila Mestna obcina Kranj iz 

sredstev, ki so za ta namen rezervirana v proracunu za leto 2018. Tako bo celoten Maistrov trg obnovljen 

najkasneje do konca meseca julija (do Kranjske noci). Do sedaj je Mestna abcina Kranj na Maistravem trgu 

ze papravila dabrih 200 m2 granitnih plase, ki so bile razrahljane in unicene zaradi prevelike abremenitve 

vazil, ter zamenjala vse plasce iz kamna Dalmatinska breca, ker so zaradi gladkasti predstavljale prevelika 

neva most za pesce, kalesarje in matariste. 5 tem sma v celati ze papravili del med abema kanaletama ad 

granitnih kack (tarej ad zacetka Maistrovega trga) pa do parlida plase, ki nakazujeja nekdanje abzidje 

V letu 2016 je Mestna abcina Kranj v samem mestnem srediseu (Glavni trg 17) preuredila bivse prastare 

gastilne Silrer v sadabne javne sanitarije. Za apisan paseg je bila izdelana vsa patrebna prajektna 

dakumentacija na padlagi katere je bila pridabljena gradbena davaljenje ter tudi uparabna davaljenje po 

izvedenih delih. Javne sanitarije so bile prajektirane in izvedene taka, da amagacaja dastap in nematena 

uparaba tudi gibalna aviranim asebam in asebam z atraskimi vozicki. Omenjene sanitarije so bile 

pregledane in zela visoko ocenjene tudi S strani Drustva za kronicno vnetno crevesno bolezen, ki v okviru 

svaj",h dejavnasti med drugim izvaja tudi aeenjevanje javnih straniSe, k', so primerna za uparaba s strani 

gibalna aviranih aseb. Paleg amenjenih sanitarij je v Mestni abcini Kranj gibalna aviranim asebam na 

razpalaga tudi javna stanisee na naslavu Glavni trg 2 (TIC Kranj). 
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