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Občinske novice
Dodatna parkirna mesta
na Hujah
Kranj – Kranjčanom in obi
skovalcem mestnega sredi
šča je od sredine marca na
parkirišču Huje z izgradnjo
spodnjega platoja na voljo
novih 55 parkirnih mest.
Hkrati je potekala tudi
rekonstrukcija zgornjega
platoja parkirišča, ki je
vključila gradnjo nove javne
razsvetljave, postavljeni sta
bili dve polnilni postaji za
električna vozila, obnovlje
ni zapornici na vhodu/izho
du s pripadajočo elektron
sko opremo, prestavljeni so
bili elektro vodi do obstoje
če transformatorske posta

je, na obstoječi plato pa
umeščena štiri parkirna
mesta za invalide, tri par
kirna mesta za električna
vozila in eno parkirno me
sto za Kranvaj.
Uporabi je predano sodob
no parkirišče s skupno 130
parkirnimi mesti. Prvi dve
uri parkiranja sta brezplač
ni. Nadaljnja ura je 0,60
evra. Parkirnina se zaraču
na od ponedeljka do petka
med 7. in 19. uro. Parkiriš
če časovno neomejeno in
brezplačno lahko uporablja
jo stanovalci starega mest
nega jedra z dovolilnico.

Ženski lik na semaforju
Kranj – Kljub številnim prizadevanjem ženske populacije so
liki v moški podobi še marsikje v močni prevladi. Tako je
tudi na semaforjih, kjer promet usmerjajo izključno moške
podobe. Zeleni pešec pravi, da je prehod možen, medtem
ko rdeči čakajoči pešec kaže na to, da moramo za prehod
čakati. Ob mednarodnem dnevu žena so v Mestni upravi
Kranj v sodelovanju s koncesionarjem pripravili posebno
različico semaforja, na kateri je upodobljen ženski lik. Semafor je pri Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo na Zlatem polju v Kranju. Gre za prvi tovrstni semafor v Kranju in
v Sloveniji.

Ureditev poti na pokopališču v Bitnjah

Gradnja v Britofu
Sredi marca so se začela dela pri gradnji komunalnih vodov v okviru projekta GORKI 2, in sicer v
naselju Britof.
Kranj – Pred začetkom del,
ta bodo na celotnem obmo
čju naselij Britof, Orehovlje
in Predoslje trajala približno
leto in pol, je bil projekt sku
paj s terminskim planom že
predstavljen predstavnikom
svetov krajevnih skupnosti
Britof in Predoslje.
Kar dobrih dva tisoč prebi
valcev treh naselij bo prido
bilo skupno 12,7 km fekalne
kanalizacije, zgrajenih bo
pet črpališč odpadne vode,
ki bodo priključena na Cen
tralno čistilno napravo
Kranj, obnovljenih 10,37 km
vodovoda in 8,6 km meteor
ne kanalizacije. Nove javne
razsvetljave bo 2,2 km, do
bra novica za sokrajane pa je
tudi skrb mestne uprave za
večjo varnost najšibkejših
udeležencev prometa. Soča
sno bo namreč zgrajen tudi
dolgo pričakovan odsek plo
čnika v dolžini 250 metrov,
ki bo povezal že zgrajena
pločnika na severovzhod
nem in jugovzhodnem delu
Britofa.
»Zadovoljen sem, da se je
dolgotrajni postopek izbire
izvajalca za to območje zak
ljučil in bomo komunalno
infrastrukturo zagotovili

tudi občankam in občanom
Britofa in Predoselj. Projekt
je stroškovno obsežen in
zelo pomaga, da so odobre
na nepovratna sredstva. V
nadaljevanju bo v gradnjo
komunalnih vodov vključe
no še naselje Mlaka, priza
devali pa si bomo, da omrež
je v prihodnjih letih razširi
mo na večino občine,« je
povedal župan Matjaž Rako
vec in zagotovil, da bo z
ustrezno infrastrukturo za
odvajanje in čiščenje komu
nalnih odpadnih voda v
okviru celotnega projekta
GORKI 2 dosežena najmanj
95-odstotna priključenost
na enoten kanalizacijski sis
tem, ki se zaključuje s CČN
Kranj, in pa najmanj
97-odstotna opremljenost
območij z odvajanjem in
čiščenjem komunalnih
odpadnih voda. Kot kažejo
podatki iz leta 2015, je bilo
na območju Britofa in Pre
doselj na javno kanalizacijo
priključenih le 33,21 odstot
ka prebivalcev.
Mestna uprava, ki prosi za
razumevanje v času gradnje
v naseljih Orehovlje, Predos
lje in Britof, vabi vse občane,
ki jih projekt zanima ali

V Britofu se je gradnja komunalnih vodov že začela.
zadeva, da obiščejo spletno
stran www.gorki2.si, na
kateri so poleg predstavitve
projekta svoje mesto našli
tudi številna vprašanja in
odgovori ter aktualne infor
macije o poteku gradbenih
del. Hkrati lahko krajani
postavijo vprašanja, na kate
ra morda na spletnih stra

neh ne bi našli odgovorov.
Prav tako se lahko v času del
prebivalci naselja Britof obr
nejo tudi na predstavnika
izvajalca in predstavnika
strokovnega nadzora, za
obveščanje pa bodo v mestni
upravi v času del za občane
pripravili tudi štiri izvode
posebnih zgibank.

Mesto fotografije in filma
ter Štigličevo mesto
Bitnje – Na pokopališču v Bitnjah so se sredi marca začela
dela pri urejanju poti na južnem delu, zaključek pa je predviden konec prvega tedna v aprilu. Obisk pokopališča zaradi
ureditvenih del ni moten. Izvajalec je podjetje Ješe-M,
pogodbena vrednost del pa znaša 38.230 evrov brez DDV.

UREDNICA
Vilma Stanovnik

Kranj – Dogodke in dejavno
sti pripravljajo Mestna knji
žnica Kranj, Klub študentov
Kranj, Zavod za turizem in
kulturo in Layerjeva hiša.
Kranjske kulturne organiza
cije želijo prav s sodelovan
jem v nacionalnem projektu
Štigličevega leta predstaviti
Kranj kot kulturno mesto
izjemnih zgodovinskih in
sodobnih posameznikov.
Aktivnosti potekajo ob kan
didaturi Kranja za Evropsko
prestolnico kulture 2025.
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Kranj, pionirsko mesto fotografije in filma, se pridružuje dogodkom ob 100. obletnici rojstva
Kranjčana Franceta Štiglica.
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Klub študentov Kranj med
26. in 28. aprilom vabi na
FIG, Filmski izziv Gorenj
ske, ki je 48-urni filmski
izziv, namenjen predvsem
študentom in mladim med
16. in 30. letom starosti, z
lastno snemalno opremo in
amaterskimi izkušnjami v
video produkciji. Ekipe, ki
štejejo maksimalno šest čla
nov, so izzvane, da v dveh
dneh, upoštevajoč omejitve
žirije, posnamejo kratki
film, dolg od štiri do pet

minut. Letos bo izziv temat
sko obarvan, saj je 2019 tudi
leto, ko bi France Štiglic,
režiser in predvsem Kranj
čan, zabeležil stotico. Eno od
navodil žirije bo zato vezano
prav na njegove filme.

nja in ustvarjanja filmskih
plakatov na temo filmov
Franceta Štiglica (sto let roj
stva) in Boštjana Hladnika
(devetdeset let rojstva).

Festival sodobnega
kolaža KAOS

Kranjski kino na prostem
predstavlja izbor filmov
domače in evropske filmske
produkcije. Letošnji filmski
program, ki sledi aktualnim
produkcijam, bo v znamen
ju Štigličevega leta. Začetek
in konec filmskih poletnih
večerov ob četrtkih na pros
toru nekdanjega obrambne
ga stolpa bosta obeležili
filmski mojstrovini kranj
skega režiserja. Prav zaradi
filmske dediščine Kranja bo
program še posebej osredo
točen na domače filmske
stvaritve. V četrtek, 4. julija,
bo v Letnem gledališču
Khislstein premierna pred
stavitev Štigličevega filma
Tistega lepega dne. Gre za
črno-beli komični film, po
snet po istoimenski noveli
Cirila Kosmača. Dogajanje
je postavljeno v slovensko

Festival sodobnega kolaža
KAOS bo potekal med 28.
junijem in 13. avgustom ter
se v delu programa posvetil
filmskim plakatom filmov
Franceta Štiglica. Povablje
ni likovni ustvarjalci bodo
oblikovali devet interpreta
cij filmskih plakatov Štigli
čevih filmov, razstava origi
nalnih plakatov in interpre
tacij bo v ulični galeriji Na
mestu pred Mestno knjižni
co Kranj. Plakati bodo opre
mljeni z informacijami o
filmih v slovenščini in
angleščini ter bodo na ogled
med 29. junijem in 31. juli
jem 2019. Preddogodek
festivala kolaža bo na Dan
kolaža 2019 v nedeljo, 12.
maja, ko bo v Layerjevi hiši
potekala delavnica kolažira

Filmi na Vovkovem vrtu
2019

primorsko vas, ki jo v med
vojnem obdobju nadzoruje
jo fašisti.
Letošnje poletje bodo popes
tritev večerov s filmi na pro
stem doživela tudi številna
naselja v občini Kranj.

Festival FilmMixer
Osrednji filmski festival
Kranja – FilmMixer bo med
29. avgustom in 2. septem
brom 2019 ustvaril posebno
festivalsko vzdušje na ulicah
in trgih Kranja. Poudarek
programa bo na predstavitvi
Kranja kot filmskega mesta,
zato bodo pri programu
sodelovale številne kulturne
institucije in mnogi dogod
ki. Osrednjo programsko nit
bosta vlekla France Štiglic in
Boštjan Hladnik kot pionir
ja filmskega jezika v Kranju,
njuna dediščina pa bo inter
pretirana na sodoben način.
Na festivalu bodo za poseb
no razstavno prostorsko
postavitev poskrbeli medna
rodni prostovoljci, ki se
bodo z lastno interpretacijo
poklonili dvema kranjskima
režiserjema.

