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Zveza: Vprasanja, predlogi in pobude clanov mestnega sveta, podane na 23. seji 

1. Irena Dolene je predlagala, ker je normal no delovanje Zavoda za turizem in kulturo onemogoceno 
zaradi korone, bi lahko poskusili z vizualnimi kratkimi filmi 0 Kranju. Svetniska skupina N.Si pohvali 
zadnji film 0 Majdicevem mlinu. Kranj ima stevilna bogastva, ki bi jih lahko prikazali tako Kranjcanom 
kot tudi turistom iz Siovenije in od drugod. Nekaj je bilo na promociji starega mestnega jedra pred leti 
ze pripravljeno. Rezultati raziskav severn ega mestnega obzidja za nekdanjim Jelenom so bili izredno 
atraktivni, izdelana je bila trodimenzionalna digitalna dokumentaeija, ki bi omogocala hologramsko 
predstavitev in virtualno rekonstrukeijo odkritih objektov. Izbran je bil tudi ze prostor za tako 
predstavitev, klet mestne hise. Od ustrezno usposobljene firme iz Ljubljane je bila pridobljena 
priblizna oeena stroskov v visini 18 tisoc evrov. Mestna obcina Kranj je predlog pred leti zavrnila, da 
ni denarja. Mogoce bi Zavod za turizem in kulturo lahko to zdaj realiziral. 

ODGOVOR: Za odgovor na to vprasanje smo se obrnili na Zavod za turizem in kulturo Kranj in ga 
povzemamo v nadaljevanju: 

Zavod za turizem in kulturo Kranj ze nekaj let v svoje promocijske aktivnosti vkljucuje digitalizirane 
vsebine. Digitalne prezentacije destinacije in njenih znamenitosti so sieer velik trend in ponujajo 
nesteto razlicnih moznosti, razlicnih eenovnih razredov. So tudi nujnost zaradi nacina nasega zivljenja 
in nacina, ki ga uporabljajo poteneialne stranke za ogled, izbor in spremljanje nase destinaeije. Prenos 
turizma v digitalni prostor je postal nujnost se posebej v casu Covid epidemije. 

Izbora vsebin in nacina digitalne prezentacije se ZTKK loteva v skladu z aktualnostmi v destinaeiji in s 
financnimi moznostmi. V letu 2020 so se digitalizacije lotili na naslednjih podrocjih: 
- Rovi pod starim Kranjem (digitalizirana predstavitev Kranja in rovov, znamenitosti in zgodovine, ki 
jo bo moc v rovih videti kot posebno dozivetje; uporabljene bode razlicne digitalne tehnike; produkt 
v izdelavi; sofinancirano s strani MGRT), 
- produkt Cifra-moz (predstavitev Kranja kot Presernovega mesta na nacin sodobnega dozivetja; 
digitaliziran sarno del produkta, v katerem se bo uporabnik potopil v Presernov svet in si od tam 
prinesel spominek na Kranj, na izkusnjo; produkt v izdelavil, 
- kratki promocijski filmi 0 Kranju (Zdaj je cas ZA KRANJ ... Moja Siovenija, Zdaj je cas ZA 
REKREATUR ... Moja Siovenija/skupaj s Studio Oreh, Poklon pesniku Simonu Jenku ob Jenkovih dnevih, 
Slavnostna akademija/skupaj z MOK, Prizig luci Preserni deeember/skupaj z MOK, Miklavzeva 
pravljiea, Zupanov bozicno novoletni pozdrav/skupaj z MOK, Pozdrav Dedka Mraza). 

Pred letom 2020 se je ZTKK digitalizaeije lotil na naslednjih podrocjih: 
- promoeijski filmi 0 Kranju in 0 tradieionalnih dogodkih, 
- little planet promoeijski film 0 Kranju, 
- Augumentet reality - AR Kranj: navidezna resnicnost; nekaj kljucnih tock v mestu, ki si jih je 
obiskovalee preko aplikaeije lahko ogledal kot skok v zgodovino, 
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- Virtual reality - ogled Kranja skozi ocala virtualne resnicnosti; namenjeno predstavitvam na 
dogodkih in sejmih, 
- KRbot, klepetalni robot, namenjen informiranju nasih obiskovalcev na FB platformi meseenger 24/7, 
- Ogled Kranja 360 o/sodelovaje s Fotomorgana Andraz Muljavec, 
- QR kode za posamezne mestne znamenitosti/dogodke. 

V letosnjem letu na podrocju digitalizacije koncuje v letu 2020 zacete projekte pri produktih, skupaj 5 

prenovljeno spletno stranjo del a na aplikaciji za lazje in prijetnejse raziskovanje Kranja, promocijske 
filme 
in pripravlja virtualno vodenje po Kranju. 
Nekaj znamenitosti Kranja je lTKK v obliki klasicnih video posnetkov 5 turisticnimi vodniki posnel15. 
in 16. februarja 2021. Objavljeni bode na mednarodni dan turisticnih vodnikov 21.2.2021. Glede 
virtualnih simulacij pa namerava v prihodnje izdelati na veduti Kranja rekonstrukcijo celotnega 
(juznega, severnega in zahodnega) obzidja, obrambnih stolpov, pokopalisca (Lajh, Sv. Kancijan), prve 
naselbine na Pungertu v casu neolitika, zrusitev obrambnega stolpa na Pungertu, zrusitev gorecega 
lesenega mostu v kanjon Kokre, pozar v mestu itd. Obseg tovrstnih aktivnosti je odvisen od 
zagotovitve financnih sredstev, ki v letu 2021 ne zadoscajo za izvedbo navedenega. lato zavod 
poskusa pridobiti financna sredstva na morebitnih razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ali Siovenske turisticne organizacije. lavod bo v kratkem pridobil ponudbo podjetja, ki 
taksne virtualne simulacije kvalitetno izvaja. 

Odgovor pripravila lavod za turizem in kulturo Kranj ter Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 

2. Mag. Igor Velov: 
Gre za krak Tomaziceve ulice. Iz Planine po Likozarjevi ulici proti semaforiziranem kriziscu, na katerem 
nadaljujete proti Britofu. Pred semaforjem, z leve je Tomaziceva in en krak se nadaljuje cez cesto na 
desno stran za par his in se konca s slepo ulico. Tukaj prihaja do velikih zmesnjav, ker z ulicnim 
sistemom ni oznaceno, da je to Tomaziceva. Tisti, ki iscejo te hise, gredo najprej leva v Tomazicevo. 
lmeda je se hujsa, ker je slepa ulica in ni oznaceno. l neke druge strani se nadaljuje druga cesta, ki se 
ji rece Reseva. Tukaj veliko Ijudi zaradi navigacije in ko iscejo druge zaidejo v to ozko slepo ulico in 
potem vzvratno, sploh tovorna vozila povzrocajo zastoj prometa in nevarne situacije. Gre pa za to, da 
je tukaj potrebno postaviti ogledalo v nasprotni strani, kjer je izvoz iz te slepe ulice Tomaziceve, da se 
lahko varno prikljucijo. Posta viti bi bilo potrebno prometni znak slepa ulica in tablo, ki oznacuje ulicni 
sistem, da gre tukaj za Tomazicevo cesto od stevilke 7 do 12. 

ODGOVOR: Urad za gospodarske dejavnosti in promet si je 5 Komunalno Kranj ogledal stanje na 
terenu. Izdan bo akt, ki bo izboljsal situacijo z oznacitvijo ulice in znakom za slepo ulico. Na 
komisijskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je zadostna preglednost, ce se vozilo uposteva prometna 
pravila tako, da ustavi preden zapelje na prednostno ulico in nato pocasi in pozorno zapelje na glavno 
cesto. 
Odgovor pripravil Urad za gospodarske dejavnosti in promet. 
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