TRAJNOSTNO POROČILO
DESTINACIJE KRANJ 2020
Destinacija Kranj se je s slavnostnim podpisom Zelene politike, 24. septembra 2020, tudi uradno zavezala k
uresničevanju trajnostnih modelov na vseh področjih svojega delovanja. Nadaljujemo z delom, ki smo ga začeli že pred dvema desetletjema. Najprej pri sanacijah stavb, kasneje pa smo trajnostne aktivnosti širili na vsa
področja delovanja občine: pri skrbi za naravo, pri dejavnostih za izboljšanje okolja in podnebja, pri spoštovanju
kulture in tradicije, pri družbenih in socialnih vprašanjih, pri izboljšanju destinacijskega upravljanja in posledično
bolj celovitega razvoja turizma. Vse aktivnosti izvajamo z mislijo na izboljšanje kakovosti bivanja v občini in se pri
tem osredotočamo na oživljanje še neizkoriščenih notranjih potencialov. Pri vseh aktivnostih so nam pomembna
povezovanja s sosednjimi in tudi bolj oddaljenimi občinami.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
Trajnostna mobilnost pripomore k boljši kvaliteti zraka
in življenja, učinkoviti rabi energije in zmanjšanju emisij
CO2, hkrati pa zmanjšuje stroške za prevoz, blaži stres in
prispeva k boljšemu osebnemu počutju in zdravju. Zaradi
ugodnih učinkov si Mestna občina Kranj že več let prizadeva za uvajanje mehke mobilnosti.
KRsKOLESOM
Največji elektrificirani sistem za izposojo koles v državi,
KRsKOLESOM, uresničuje zavezanost trajni mobilnosti z
28 elektrificiranimi postajami po Kranju in okolici ter 92
navadnimi in 68 električnimi kolesi. Vključen je v omrežje
Gorenjska.bike, ki povezuje pet občin. Na ta način presegamo meje občin, saj si uporabnik sistema lahko kolo
izposodi in vrne na različnih lokacijah, na primer kolo, izposojeno v Kranju, lahko pusti na Jesenicah.
CENTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
V Kranju si želimo zmanjšati število avtomobilov, zato smo
na Planini zgradili Center trajnostne mobilnosti, ki je novost

v slovenskem prostoru. Tako občani kot obiskovalci bodo
v centru poleg shrambe koles in možnosti popravila koles
pridobili vse informacije o prevozih s kolesom, avtobusom
ter ostalimi prevoznimi sredstvi. Poleg ozelenjene strehe
so posebnost tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne.
Neposredna okolica objekta bo namreč opremljena po
standardih, ki jim zagotavljajo boljšo kakovost bivanja.
KRANVAJ
Mestna občina Kranj prebivalcem mestnega jedra in
obiskovalcem mesta ponuja brezplačni prevoz, poimenovan Kranvaj. Električno vozilo ima prostor za pet potnikov in prtljago. V vozilo je možno naložiti tudi invalidski
in otroški voziček, do širine 65 cm. Potnik prevoz na klic
lahko uporabi tako, da:
- počaka na vstop na označenih vstopnih točkah (Knjižnica Kranj, Pungert, Huje),
- prikliče prevoz na klic v območju prevoza na klic z dvigom roke ali
- vnaprej naroči ali rezervira prevoz na javno dostopni
številki mobilnega telefona (+38631383700). Rezervacije sprejema voznik osebno ali po telefonu vsak dan
od 8.00 do 19.30.

CAR-SHARING
Mestna občina Kranj je s podjetjem Avant2go sklenila pogodbo o zagotavljanju električnega car sharinga.
Projektu je namenjenih 17 parkirnih mest za električna
vozila na 4 točkah (Mestna občina Kranj, Iskratel-Labore,
Merkur-Primskovo, pri Čebelici). Cilj sistema skupne uporabe vozil je zmanjšanje izpustov CO2, prednost pa uporaba enega vozila za prevoz več oseb do istega cilja.

DOSTOPNOST
Mestna občina Kranj se dobro zaveda problematike
oseb s posebnimi potrebami, zato je februarja 2019 oblikovala Komisijo za osebe s posebnimi potrebami, kjer
sodeluje 12 predstavnikov različnih vladnih in nevladnih
organizacij. Ti opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo
v vsakdanjem življenju. Predlagajo in skupaj s strokovnimi
službami občine iščejo rešitve na najrazličnejših področjih: za omogočanje dostopnosti, zagotovitev tolmačev,
pri oznakah za slepe in podobno. V prihodnje si bomo
prizadevali razmere za življenje invalidov še izboljšati. S
tem namenom je Mestna občina Kranj sprejela sklep, da
se vključi v projekt »Občina po meri invalidov« in sprejme
odgovornost za trajno izvajanje tega projekta.

ZELENI PROJEKTI
Zeleni projekti so kot kamenčki v mozaiku, ki gradijo celotno podobo. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj takih,
ki pokrivajo različna področja trajnosti, povezujejo različna področja in okolja ter izboljšujejo kakovost življenja.
TRAJNOSTNI ENERGETSKO-PODNEBNI NAČRT
GORENJSKE
Zavedanje o nujnosti trajnostnega oz. zelenega razvoja
se v Sloveniji krepi. Podnebne spremembe so postale del
naše realnosti in na tem področju nas čakajo veliki izzivi.
Zato je Mestna občina Kranj v okviru Sveta Gorenjske regije pristopila k izdelavi Trajnostnega energetsko-podnebnega načrta, Gorenjska pa je kot prva slovenska
regija dobila svoj Trajnostni energetsko-podnebni načrt.

ZELENA STREHA
Največja prednost zelenih streh je zadrževanje vode, saj
takšna streha lahko zadrži 80 odstotkov padavin in tako
skrbi, da med nalivi kanalizacijsko omrežje ni preobremenjeno. Prvo tovrstno streho v Kranju je dobila Osnovna šola
Staneta Žagarja. Zanjo bodo skrbeli sedmošolci, ki so na ta
način pridobili dve učilnici na prostem ter že začeli z zasajanjem zelenja in urejanjem vrta, kjer bodo gojili dišavnice,
trajnice, zelišča, maline, robide, tudi trto in medovite rastline.
ZELENA DOŽIVETJA
Odkrivanje gorenjskih doživetij z zeleno mobilnostjo
V projektu »Naj te zapelje zelena mobilnost« (CIPRA Slovenija, CTRP Kranj) je nastalo 18 različnih trajnostnih mobilnostnih shem, ki so namenjene mladim, družinam z otroki in
starejšim. Oblikovane so tako, da pokažejo načine uporabe
trajnostnih prevoznih sredstev za doseganje prostočasnih
aktivnosti (turizem, nakupovanje, obiskovanje) z jasno grafično označenimi časovnimi, trasnimi in vsebinskim predlogi.
Vsaka shema vsebuje informacije o voznih redih, zanimivostih, času trajanja izleta ter stroških. Cilji shem so povečanje
obiska naravnih in kulturnih znamenitosti, turističnih kmetij,
tržnic in dogodkov, pri tem pa meje občin niso ovira.
Hiša Puhar
V spomin izumitelju fotografije na steklo, Janezu Puharju,
ki je živel in deloval v Kranju, je bila letos odprta Hiša Puhar. Kaj vse ponuja svet duhovnika, ki ga je bolj kot maševanje zanimala fotografija in katerega so meščani zaradi
vonja po žveplu okoli njegove hiše, povezovali s hudičem?
Pri obisku spoznamo njegovo delo in življenje ter se potopimo v svet iluzij in nenavadnih doživetij.
Alpski mik – mestni šik
Kranjčani smo ponosni na 6000-letno zgodovino, ki
je zaznamovala življenje mesta in njegove okolice. Na
posebnem vodenem ogledu smo zato združili vse dediščinske bisere, ki so obiskovalcem večinoma skriti. Tako
udeležence v čas antičnih vojščakov popelje svetovno pomembna najdba lamelnih oklepov in kopjastega

orožja, spustijo se v antično pokopališče s kostnico, kjer
so s pokopavanjem pričeli že pred 1.400 leti, spoznajo
Leopolda Layerja, ki se je za ponarejanje denarja odkupil s stvaritvijo najbolj znane slike Marije Pomagaj na
Brezjah in doživijo še mnogo drugih zanimivosti.

IZOBRAŽEVANJA
V Mestni občini Kranj velik poudarek dajemo izobraževanjem s področja trajnosti. Izvajajo jih različne organizacije na različnih področjih. Zavod za turizem in kulturo Kranj nova znanja ponuja deležnikom, ki delujejo na
področju turizma. Center za trajnostni razvoj podeželja
Kranj in BSC Kranj izvajata izobraževanja za strokovno in
splošno javnost. Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj
ponuja podporno okolje za dinamično podjetništvo. Njihove najbolj aktualne teme so:
- trendi, inovativnost in trajnost v turizmu,
- blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb v občinah,
- ekološke kmetije in ekološko vrtnarjenje,
- potencial slovenskega lesa,
- biodiverziteta v naseljih,
- urejanje lokacij za ribji sonaravni turizem in predstavljanje ribje kulturne dediščine.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Zavedamo se pomembnosti obveščanja javnosti o vseh
aktivnostih v destinaciji. Pri tem sledimo sodobnim smernicam in uporabljamo sodobne oglaševalske kanale:
spletna stran, FB, Instagram. Članke objavljamo v lokalnih
(Gorenjski glas, Kranjske Novice) in nekaterih slovenskih ter
tujih časopisih. Obveščamo tudi preko promocijskih akcij,
brošur in plakatov. Organiziramo novinarske študijske ture.
Izvajamo anketiranja, rezultate analiziramo, pobude pa
vključujemo v uvajanje izboljšav. S temi in nekaterimi drugimi aktivnostmi skrbimo za informiranost različnih ciljnih
skupin – prebivalstva, obiskovalcev in deležnikov v gospodarskem in negospodarskem sektorju.
Mestna občina Kranj je največja gorenjska občina, zato
imajo trajnostni ukrepi in prizadevanja velik učinek na
gospodarstvo, kmetijstvo, podnebje, kulturo, naravo ter
na vsa druga področja življenja ne samo v naši občini,
temveč tudi izven njenih meja. Odgovorne javne inštitucije, nevladne organizacije in gospodarstvo se med seboj povezujejo v različnih trajnostno naravnanih projektih in vsa ta prizadevanja dveh desetletij prinašajo dobre
rezultate. V želji po še večji vpeljavi trajnosti na vsa področja z našimi prizadevanji nadaljujemo tudi v prihodnje.

