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Kranj – Kar 218 tisoč evrov 
je po projektantski oceni 
vreden projekt, s katerim je 
MO Kranj uspešno kandidi-
rala za evropska sredstva, in 
sicer v okviru ukrepov na 
področju trajnostne mobil-
nosti Kohezijskega sklada, 
pri čemer lahko mestna 
uprava pričakuje povrnitev 
upravičenih stroškov v vre-
dnosti do 143 tisoč evrov.
Mestna uprava bo na osmih 
lokacijah v mestnem obmo-
čju postavila osvetljeno kole-
sarsko parkirišče z nadstre-
šnico in stojali za kolesa, na 
vsakem kolesarskem parki-
rišču bo postavila servisni 
stebriček s potrebnim orod-
jem za hitro popravilo koles 
in možnostjo polnjenja e-
-koles ter izvedla promocij-
ske akcije ob zaključku del s 
ciljem ozaveščanja občanov 
o prednostih uporabe koles. 
"S privlačnejšimi parkirišči 
za kolesa uresničujemo za-
veze, dane v Celostni pro-

metni strategiji (CPS) MO 
Kranj, kjer smo v okviru pe-
tih stebrov uspešne priho-

dnosti v tretjem stebru, tj. 
danosti za kolesarje, predvi-
deli oblikovanje razmer za 

izkoriščanje možnosti kole-
sarjenja, med ukrepi pa 
predvideli postavitev parki-
rišč za parkiranje koles, kot 
so kolesarnice, nadstrešni-
ce, stojala za kolesa. V juliju 
smo od posredniškega orga-
na MZI prejeli sklep o dode-
litvi sredstev in dober mesec 
kasneje smo pogodbi po jav-
nem naročilu za novo urba-
no opremo za kolesarje mi 
že podpisali,« je današnji 
podpis komentiral župan ter 
dodal: »S projekti ne želimo 
čakati na novo sezono, kar 
bomo lahko, želimo speljati 
že letos.«
Nove lokacije nadstrešnic za 
kolesarje so ob OŠ Staneta 
Žagarja, OŠ Franceta Pre-
šerna, OŠ Franceta Prešerna 
– Podružnici Kokrica, Gim-
naziji Franceta Prešerna, 
Zdravstvenem domu Kranj, 
na Avtobusni postaji Kranj, 
v  Športnem centru Planina 
in pri vhodu v Mestno poko-
pališče Kranj.

Osem novih nadstrešnic
Osem novih kolesarnic je dodaten ukrep k že dosedanjim, s katerimi želi kranjska mestna uprava 
približati kolesarjenje kot bolj trajnostno možnost prevoza in spodbuditi tudi k intermodalni uporabi 
kolesa in avtobusa. Ena od lokacij je tudi sedanja Avtobusna postaja Kranj.

Narejenih bo osem novih nadstrešnic za kolesarje.

Kranj – Komunala Kranj po-
gosto opozarjala na smeti, ki 
jih brezvestno odlagamo 
tudi oziroma predvsem po-
leg košev za odpadke, kot bi 
nekdo slabo ciljal ali se poi-
graval z vsemi tistimi, ki jim 
je čisto, predvsem pa zdravo 
okolje vrednota. Kupi smeti 
in odpadkov na Primsko-
vem, na katere je v avgustu 
opozoril uporabnik družbe-
nega omrežja Facebook, so 
bili v eni uri sicer odstranje-
ni, pustili pa so slab priokus 
in polno negodovanja ter 
kazanja s prstom na druge. 
Primer ponovno opozarja tudi 
na to, da kljub zagroženim vi-
sokim kaznim nismo pravi 
zgled drugim. Po nepotreb-
nem smetimo in delamo stro-
ške, onesnažujemo naravo in 
neposredno okolico, v kateri 
živimo in delujemo. 
Poleg nenapovedanih in-
špekcijskih pregledov Med-

občinski inšpektorat Kranj 
(MIK) opravlja tudi pregle-
de na podlagi prejetih pri-
jav. Primer s Primskovega, 

kot poročajo iz MIK, ni osa-
mljen, in prav je, da na to-
vrstno nedopustno ravna-
nje nepravilnega odlaganja 

odpadkov vedno znova opo-
zorimo. Inšpekcijske služ-
be zaznajo največ nepravil-
nosti pri ločevanju in odla-
ganju odpadkov v večstano-
vanjskih stavbah, kršitelje 
pa največkrat identificirajo 
na podlagi odrezkov, polo-
žnic in pisem z osebnim 
imenom. 
V Mestni občini Kranj rav-
nanje s komunalnimi od-
padki ureja poseben odlok, 
po katerem so kršiteljem 
lahko izrečene globe. Ta je 
1.500 evrov za pravno osebo, 
osemsto evrov za odgovorno 
osebo pravne osebe, tisoč 
evrov za samostojnega pod-
jetnika posameznika ali po-
sameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, in petsto 
evrov za posameznika. 
Na Primskovem sta bila pre-
poznana dva kršitelja, ki sta 
bila kaznovana s petsto evri 
globe. 

Za seboj pusti sled, ne smeti 
Marsikdo kljub opozorilom po nepotrebnem smeti in dela stroške, onesnažuje naravo in neposredno 
okolico, v kateri živimo in delujemo.

Kupi smeti in odpadkov na Primskovem, na katere je v 
avgustu opozoril uporabnik družbenega omrežja Facebook

Kranj – Evropski teden mo-
bilnosti je tradicionalna 
evropska pobuda, ki lokalne 
skupnosti spodbuja k uved-
bi in promociji trajnostnih 
prometnih ukrepov. Aktiv-
nosti potekajo vse leto, vrhu-
nec dogajanja pa je med 16. 
in 22. septembrom, ko se 
Evropski teden mobilnosti 

zaključi z Dnevom brez av-
tomobila. 
Evropski dan brez avtomo-
bila je bil prvič organiziran v 
Franciji leta 1998, z leti pa 
je prerasel v Evropski teden 
mobilnosti. Ta vsako leto 
ponudi mestom ter tudi 
združenjem in organizaci-
jam prostor za promocijo 

pobud za trajnostno mobil-
nost v mestih ter za dvig 
ozaveščenosti prebivalcev. 
Zavzete lokalne skupnosti 
lahko ta čas izkoristijo za 
vzpostavitev partnerstev z 
zainteresiranimi skupina-
mi, za sodelovanje in pove-
zovanje med mesti ter uved-
bo novih dolgoročnejših po-

litik in trajnih ukrepov glede 
mobilnosti.
Mestna uprava Kranj bo sku-
paj s komisijo Varno kolesa-
rim organizirala številne do-
godke na temo večje in okolju 
bolj prijazne mobilnosti. Obe-
nem meščanke in meščane že 
sedaj pozivajo, da se 22. sep-
tembra priključijo evropski 
akciji Dan brez avtomobila ter 
se v službo namesto z avtomo-
bilom odpravijo s KRsKOLE-
SOM ali javnim prevozom. 

Evropski teden mobilnosti 

Kranj – Na obstoječem parkirišču pri Zdravstvenem domu 
Kranj se je pred vhodom v urgenco poškodoval zaključni sloj 
asfalta, položen na armirano betonsko ploščo, ki je hkrati 
strop podzemne garaže, zato prihaja do zamakanja v podze-
mni del parkirišča. Nujno je treba preprečiti širjenje omenje-
ne poškodbe, ki povzroča škodo na zdravih delih hidroizola-
cije na parkirišču, zato je Mestna uprava Kranj že pristopila k 
izvedbi ustrezne sanacije poškodovane površine. Obiskoval-
ce Zdravstvenega doma Kranj prosijo za razumevanje, saj bo 
kratek čas parkiranje na tem območju nekoliko oteženo. 

Sanacija parkirišča pri zdravstvenem domu 

Kranj – Kotlovnica na Zlatem polju, ki že nekaj časa velja za 
nelegalno domovanje oseb, ki uživajo razne prepovedane 
substance, je nared za rušitev. Zaključek rušenja nepotreb-
ne kotlovnice, ki je že vrsto let prepuščena propadanju in 
kazi tamkajšnjo okolico, bo opravljeno do konca septembra. 
Najpomembnejše pri tem je varovanje okolice, predvsem na 
mestu, kjer so v neposredni bližini tako osnovne kot tudi 
srednje šole, kar predstavlja dodatno nevarnost obiskoval-
cem tamkajšnjega območja.  

Vse nared za rušenje kotlovnice 

Kranj – Ob cesti na Sv. Jošt bo letos do konca oktobra zgra-
jenih 32 novih parkirnih mest na dveh lokacijah, v priho-
dnjem letu pa v skladu s proračunskimi sredstvi še do 35 
dodatnih parkirnih mest na treh lokacijah. V prihodnjih letih 
bo po sprejetju dopolnjenega prostorskega načrta možno 
zgraditi še dodatnih 150 parkirnih mest. Skupaj to pomeni 
več kot dvesto novih parkirnih mest, ki bodo namenjena 
obiskovalcem Sv. Jošta nad Kranjem, ki postaja iz dneva v 
dan vse bolj priljubljena točka za rekreativce.

Več parkirišč za rekreativce pod Sv. Joštom 

Kranj – Evropski projekt Interreg Central Lumat bo v torek, 
25. septembra, v kongresnem centru Brdo organiziral med-
narodno konferenco o prihodnjih izzivih celovitega upravlja-
nja zemljišč. Enodnevna konferenca bo osredotočena na 
vlogo celovitega prostorskega in regionalnega planiranja ter 
na pomen urbane prenove za spopadanje z izzivi širitve ur-
baniziranih območij in zmanjševanja porabe zemljišč. Da bi 
dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal, 
bodo prihodnje rešitve morale vključevati ukrepe za kom-
penzacijo in okoljska orodja, ki so že bila uvedena v različ-
nih evropskih regijah. Dobre prakse in rešitve bodo predsta-
vili partnerji projekta Lumat in vabljeni govorniki. Konferen-
co organizirajo partnerji projekta Interreg Central Lumat in 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Več 
informacij je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj.

Izzivi upravljanja prostora
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