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Vilma Stanovnik

V začetku aprila so se začela 
dela za izgradnjo dolgo pri-
čakovanega prehoda čez dr-
žavno cesto pri Planetu Tuš. 
Na tem odseku beležijo sla-
bih dvajset tisoč vozil dnev-
no, prehod pa bo urejen še 
pred poletjem. Poleg novega 
prehoda za pešce, ki bo po-
tekal čez Cesto Boštjana 
Hladnika, bodo zgradili tudi 
pločnik in čakališče na levi 
strani v celoti in deloma na 
desni strani ceste, prav tako 
pa bo urejena tudi osvetli-
tev. Nevarne situacije, ki na 
tem odseku niso redkost, so 
bile namreč doslej pred-

vsem posledica prehajanja 
pešcev in kolesarjev prek re-
gionalne ceste in pa neprila-
gojene hitrosti vozil. 
Prejšnji teden pa so se zače-
la tudi dela za gradnjo pre-
hoda za pešce in kolesarje 
pri Vojašnici Petra Petriča. 
Na stiku občinske in regio-
nalne ceste doslej namreč ni 
bilo urejenega prehoda za 
pešce, ki bi omogočal varno 
prehajanje na drugo stran 
regionalne ceste, kjer je ure-
jena površina za pešce in 
kolesarje. Občinska cesta je 
doslej prevzemala hkrati 
tudi funkcijo sprehajalne 
poti, kjer se je še posebej v 
sončnem vremenu, ob po-

poldnevih in dela prostih 
dneh sprehajalo veliko števi-
lo pešcev. Na območju pri-
ključka večkrat prihaja do 
kritičnih situacij, saj pešci v 
želji po dostopu do spreha-
jalne poti ali do varne povr-
šine za pešce vzdolž regio-
nalne ceste prečkajo cesto 
izven označenega prehoda, 
kljub sorazmerno velikim 
prometnim obremenitvam 
in hitrostim vozil. Hkrati 
občinska cesta mimo trgo-
vskega centra Kalia v za-
dnjem času služi tudi kot 
bližnjica za vozila, ki z Zla-
tega polja peljejo proti Ko-
krici in se tako izognejo pro-
metno zelo obremenjene-

mu križišču Kidričeve in 
Bleiweisove ceste pri Zdra-
vstvenem domu Kranj.
V okviru projekta bo zato iz-
vedena ureditev, ki predvide-
va razširitev regionalne ceste 
na območju nesemaforizira-
nega priključka s prometnim 
znakom za križišče, ki vklju-
čuje cestni priključek s pred-
nostno cesto, prehod za pe-
šce prek regionalne ceste pa 
bo umeščen na severni krak 
regionalne ceste v smeri pro-
ti Kokrici. V sklopu projekta 
bo izveden tudi pas za levo 
zavijanje z regionalne na ob-
činsko cesto, v smeri od Kra-
nja proti Kokrici. 
»Prehoda sta nadaljevanje 
vrste ukrepov za umiritev 
prometa, ki jih že izvajamo v 
želji zagotoviti čim večjo var-
nost v prometu za vse, pred-
vsem najšibkejše udeležence 
v prometu,« pravi kranjski 
župan Boštjan Trilar. 
Pri obeh prehodih izvajalec 
zagotavlja, da bodo dela po-
tekala fazno in po posame-
znih odsekih, čim bolj ne-
moten promet na območjih 
pa bodo zagotovili tako s 
pomočjo fizičnega usmerja-
nja kot tudi semaforjev. Če-
tudi popolna zapora cest po 
zagotovilih izvajalca ne bo 
potrebna, je na območju de-
lovišča vseeno pričakovati 
zgoščen promet, zato pozi-
vajo k strpnosti v prometu 
in upoštevanju signalizacije.

Nova prehoda za pešce
V tem mesecu so se začela dela za izgradnjo dolgo pričakovanih prehodov za pešce pri Planetu Tuš 
in pri Vojašnici Petra Petriča.

Dela pri Planetu Tuš in pri Vojašnici Petra Petriča so se začela. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Od tega tedna Mestna obči-
na Kranj prebivalcem me-
stnega jedra in tudi obisko-
valcem ponuja brezplačni 
prevoz na klic z električnim 
avtomobilom, ki so ga poi-

menovali Kranvaj. Ime je 
združeno iz besed Kranj in 
tramvaj. Kranvaj izvaja pre-
voz po prilagodljivem voz-
nem redu, kjer se čas in re-
lacija vožnje oblikujeta gle-
de na potrebo potnika. 

Kranvaj, prosim?
To slišite, če pokličete po telefonu številka 031 
383 700 in si zagotovite brezplačen prevoz po 
središču Kranja.

V električnem vozilu je prostora za pet potnikov in prtljago.
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KRANJ JE MESTO PRILOŽNOSTI ZA VSE GENERACIJE. 
VZPODBUJAMO MLADE, PODPIRAMO PODJETNE 

IN USTVARJAMO NOVA DELOVNA MESTA.
Iz Mestne obcine Kranj vam želimo lepe prvomajske 

praznike in vabljeni na Jošta. Z nami bo tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

Župan Boštjan Trilar
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OBČINSKE NOVICE

Aktivni tudi med 
staranjem
Pri Ljudski univerzi Kranj so 
pripravili Konferenco KR ZA 
starejše, govorili pa so pred-
vsem o aktivnem staranju.
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AKTUALNO

Zgodba o Kranju
Kranj – mesto na skali je na-
slov dokumentarnega filma, 
ki ga je o svojem mestu po-
snel domačin Toni Cahunek.
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KULTURA

Orkester bronast  
v Italiji
Na tekmovanju pihalnih or-
kestrov Flicorno d’Oro v ita-
lijanski Rivi del Gardi je Pi-
halni orkester Mestne obči-
ne Kranj v drugi kategoriji 
dosegel tretje mesto.
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DRUŠTVA IN KLUBI

S tamburico do srca
Tamburaški orkester, ki de-
luje pri Folklornem društvu 
Kranj, praznuje desetletnico. 
Jubilej so praznovali v Pre-
šernovem gledališču v Kra-
nju s celovečernim koncer-
tom S tamburico do srca.
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Porodnišnica mora 
ostati v Kranju
Župan Mestne občine Kranj Boštjan 
Trilar zagotavlja, da bo naredil vse, da 
bo Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj ostala samostojna in 
da bo še naprej delovala v obsegu 
trenutnega programa.
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KRsKOLESOM 
živi – že imate 
svojo kartico?
Sistem za izposojo koles je bil 
že v prvih tednih res odlično 
sprejet, saj je praktičen in 
preprost.
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Kranj, maj 2017

MAJ 2017

PREBUJENI 
V MAJU
Mesec maj vsako leto prebudi mestno 
jedro Kranja iz ležerne spokojnosti. Za-
čenjajo se daljši in toplejši dnevi, vrvež 
mestnih trgov nas bo posrkal vase, vese-
limo se živahnih dogodkov na prostem. 
Število kulturnih, umetniških, družab-
nih in športnih prireditev, ki smo jih 
tokrat komaj spravili v dogodkovnik 
Utripa, dokazujejo, kako razgibano po-
nudbo ima gorenjska prestolnica. In na 
srečo je to šele začetek! Vsako leto, to-
krat že triindvajsetič po vrsti, festival-
sko dogajanje odpre Teden mladih. Na 
prireditveno sezono na prostem pa vabi 
Letno gledališče Khislstein, ki se zbuja 
iz zimskega spanca in pripravlja raznoli-
ke dogodke za vse generacije.

Mladostna energija 
nas napaja
od 12. do 20. maja – 
Teden mladih 2017

PRILOGA  
OD 9. DO 16. STRANI


