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Nekateri	posamezniki,	ki	v	mestu	ne	živijo,	ne	delajo	
in	v	njem	nimajo	investiranega	svojega	premoženja,	
pogosto	 očitajo	 KS	 Center,	 da	 mesto	 »pripada«	
vsem	Kranjčanom.	 S	 tem	 želijo	 povedati,	 da	bi	 se	
morali	vsi	prebivalci	in	podjetniki	v	mestnem	jedru	
podrejati	 izključno	 njihovim	 pričakovanjem	 in	
interesom;	 bog	 ne	 daj,	 da	 jih	 med	 sprehajanjem	
preseneti	 en	 sam	 avto	 ali	 da	 jim	 parkirno	mesto	
kazi	pogled	na	japonsko	češnjo!	Tedaj	vam	bodo	ti	
samooklicani	 ljubitelji	 lepega	mesta	hitro	pojasnili,	
da	 so	 prebivalci	 Centra	 na	 nižji	 stopnji	 razvoja	 -	
nekakšni	 novodobni	 vandali,	 katerih	 intelektualni	
domet	 sega	 kvečjemu	 do	 parkirnega	 mesta	 pod	
oknom	lastne	spalnice,	namesto	da	bi	bili	hvaležni	
za	vso	dobroto	občine,	ki	je	v	zadnjih	šestih	letih	z	
investicijami	»bogatila«	mestno	jedro.

Sočasno	 predsedniki	 nekaterih	 drugih	 krajevnih	
skupnosti	KS	Center	nenehno	očitajo	privilegiranost,	
češ	 da	 se	 preveč	 občinskega	 denarja	 investira	
v	 Center,	 medtem	 ko	 za	 vodovode,	 ceste,	 šole	
in	 otroška	 igrišča	 na	 območjih	 drugih	 krajevnih	
skupnosti	denarja	ni.	 Zdi	 se	 torej,	da	 je	KS	Center	
izpostavljena	protislovni	 kritiki:	»pripadala«	naj	bi	
vsem,	 zato	 ji	 občina	 vsiljuje	 svoje	 proritete,	 ki	 jih	
KS	Center	zaradi	 lastne	zaostalosti	sicer	ne	ceni,	a	
je	na	koncu	vseeno	kriva,	če	se	denar	zapravlja	za	
tonalitne	tlakovce,	namesto	da	bi	otrokom	v	drugih	
predelih	 Kranja	 zgradili	 šolo	 in	 preskrbeli	 pitno	
vodo!

So	 navedeni	 očitki	 utemeljeni?	 Pojdimo	 po	 vrsti.	
Res	 je,	 da	 mesto	 »pripada«	 vsem	 Kranjčanom,	
in	 sicer	 natanko	 toliko,	 kolikor	 krajanom	 Centra	
pripadajo	ostali	predeli	Kranja.	A	krajani	Centra	si	
zaradi	tega	še	ne	jemljemo	pravice,	da	na	območjih	
drugih	 krajevnih	 skupnosti	 zapiramo	 ceste,	
ukinjamo	parkirna	mesta	in	utrujamo	tamkajšnjim	
prebivalcem,	naj	do	svoje	hiše	raje	hodijo	peš.	Na	
kraj	pameti	nam	ne	pade,	da	bi	se	z	argumentom	
»vse	je	naše«	vtikali	v	njihove	potrebe,	jim	uničevali	
posel	in	premoženje	ter	jim	ob	tem	cinično	razlagali,	
da	to	počnemo	v	njihovo	dobro.

V	 KS	 Center	 se	 zavedamo,	 da	 so	 interesi	 različnih	
uporabnikov	 mesta	 različni,	 zato	 smo	 si	 vseskozi	
prizadevali	 za	 kompromis	 med	 potrebami	
stanovalcev,	 podjetnikov	 in	 njihovih	 strank	 na	 eni	
strani	 in	 pričakovanji	 občasnih	 sprehajalcev	 na	
drugi.	 Poostrena	 zapora	 prometa,	 ki	 nam	 je	 bila	
vsiljena	 pod	 Pernetovim	 županstvom	 in	 ki	 je	 v	
letu	 dni	 uničila	 več	 deset	 trgovcev	 in	 podjetnikov,	
vsekakor	 ni	 bila	 kompromis	 med	 različnimi	
uporabniki.	Popravki	prometne	ureditve,	predvsem	
30-minutna	 brezplačna	 dostava	 tekom	 delavnika,	
ki	 smo	 jo	 dosegli	 v	 tem	mandatu,	 so	 bili	 nujni	 za	
normalizacijo	poslovnih	in	življenjskih	pogojev.	Kljub	
hudim	 nasprotovanjem	 posameznih	 interesnih	
skupin	smo	bili	pretežno	uspešni	 tudi	pri	obrambi	
obstoječih	parkirnih	mest,	ki	bi	po	načrtu	prejšnje	
oblasti	 preprosto	 izginila	 skupaj	 z	 menjavo	 tlakov.	
Ob	 dejstvu,	 da	 nam	 za	 vse	 potrebe	 stanovalcev,	
podjetnikov	in	obiskovalcev	že	zdaj	manjka	približno	
200	parkirnih	mest,	bi	imela	ukinitev	parkirnih	mest	
pogubne	posledice	za	mestno	jedro.

In	še	o	investicijah	v	KS	Center.	Za	nakup	prostorov	
Mestne	 knjižnice,	 obnovo	 Khislsteina,	 Layerjeve	
hiše,	 treh	stolpov,	ulic	 in	 trgov	 ter	Kranjskih	 rovov	
je	 občina	 v	 zadnjih	 šestih	 letih	 pognala	 prek	 30	
milijonov	 evrov	 lastnega	 in	 evropskega	 denarja.	
Dejstvo	je,	da	so	se	vsi	ti	projekti	izvajali	na	območju	
KS	Center,	toda	zavajajoče	je	trditi,	da	so	ti	projekti	
pomenili	 investicijo	 v	 krajevno	 skupnost:	 KS	
Center	teh	projektov	ni	niti	predlagala	niti	potrdila,	
občina	 je	 odločitve	 sprejemala	 samovoljno	 brez	
predhodnega	posvetovanja	s	KS,	predvsem	pa	se	z	
navedenimi	projekti	niso	reševali	dejanski	problemi	
Centra,	temveč	so	se	deloma	zadovoljevale	potrebe	
celotnega	mesta	 (nova	 knjižnica),	 deloma	 pa	 tudi	
interesi	 s	 tedanjo	oblastjo	povezanih	 skupin,	ki	 so	
si	od	obnovljenih	objektov	obetale	vir	zaslužka.	KS	
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Mesto »pripada« vsem Kranjčanom, in 
sicer natanko toliko, kolikor krajanom 
Centra pripadajo ostali predeli Kranja.

Center	 je	 z	 navedenimi	 projekti	 imela	 predvsem	
težave,	 še	 prav	 posebej	 s	 projektom	 obnove	
mestnih	trgov	in	ulic,	za	katerega	je	tedanja	oblast	
sklenila	pogodbe	tik	pred	volitvami	 leta	2010	 in	 s	
tem	 vse	 težave	 prevalila	 na	 novoizvoljeno	 ekipo.	
Tako	 smo	 morali	 v	 tem	 mandatu	 vložiti	 precej	
časa	 in	 naporov,	 da	 smo	 preprečili	 uresničitev	
najbolj	 škodljivih	 projektnih	 rešitev	 in	 dosegli	
nekatere	 ključne	 popravke	 projekta,	 kot	 so	 npr.	
sprememba	 tlakovanja	 na	 Trubarjevem	 trgu,	 ki	 bi	
sicer	 razpadel	 že	 prvo	 zimo,	 opustitev	 škodljivih	
posegov	na	mostu,	ohranitev	večine	parkirnih	mest	
na	območju	Trubarjevega	trga,	Tavčarjeve	in	Poštne	
ulice,	odstranitev	drevesa	sredi	Poštne	ulice,	in	da	
smo	zagotovili,	da	je	gradnja	povečini	potekala	brez	
večjih	zamud	ter	ni	prekomerno	ovirala	prehodnosti	
mesta.

Očitki	 drugih	 krajevnih	 skupnosti	 so	 vsekakor	
utemeljeni	v	delu,	v	katerem	izpostavljajo	zgrešene	
prioritete	investiranja.	Če	se	osredotočimo	zgolj	na	
dejanske	potrebe	KS	Center,	bi	bila	namreč	precej	
bolj	 potrebna	 sanacija	 podirajočih	 se	 brežin	 nad	
Jelenovim	klancem	in	kanjonom	Kokre	ali	pa	obnova	
nekdanje	 ekonomske	 šole.	 Danes	 je	 izvedba	 teh	
neizogibnih	investicij	bistveno	težja,	saj	je	občinski	
proračun	 zaradi	 zapravljanja	 denarja	 v	 preteklosti	
prazen.	Ne	le	da	je	morala	občina	nekatere	projekte	
vsaj	delno,	nekatere	pa	sploh	v	celoti,	financirati	z	
lastnim	 denarjem,	morala	 se	 je	 zavezati,	 da	 bo	 v	
obnovljenih	objektih	 zagotavljala	določeno	 število	
delovnih	mest	in	dosegla	dogovorjene	programske	

Prav vsi županski kandidati bodo pred 
volitvami prisegali na oživljanje mestnega 
jedra, toda ključno vprašanje je, kakšni 
bodo njihovi konkretni ukrepi.

cilje.	 Te	 obveznosti	 bodo	 še	 leta	 zažirale	 občinski	
proračun,	pri	 čemer	 je	njihov	učinek	na	oživljanje	
mestnega	jedra	težko	ugotovljiv.

Negativne	 izkušnje	 iz	 preteklosti	 krajanom	Centra	
narekujejo,	da	pozorno	spremljajo	občinsko	politiko	
in	 se	 redno	 udeležujejo	 volitev.	 A	 žal	 je	 tako,	 da	
volivci	dandanes	prepogosto	ne	odidejo	na	volišča	
z	izgovori,	da	jih	politika	ne	zanima,	da	se	nanjo	ne	
spoznajo	in	da	naj	jih	politiki	pustijo	pri	miru.	To	je	
po	svoje	razumljiv	odraz	naveličanosti	in	razočaranja	
nad	 delovanjem	 oblasti,	 toda	 ti	 volilni	 abstinenti	
ob	 tem	 vedno	 znova	 spregledajo	 bistvo:	 prav	
»mir«,	 ki	 si	 ga	 želijo,	 oziroma,	 povedano	 drugače,	
nevmešavanje	oblasti	v	njihovo	življenje,	svobodo	in	
lastnino	je	izrazito	političen	cilj,	ki	ga	je	treba	vedno	
znova	 izboriti	 na	 volitvah.	 Ne	 umik	 v	 navidezno	
samozadostnost,	pač	pa	skrbna	presoja	kandidatov,	
njihovega	programa	 in	oddaja	veljavne	glasovnice	
je	edino	orožje,	s	katerim	se	posameznik	lahko	upre	
vdoru	politike	v	svoje	življenje	in	si	zagotovi	»mir«.	
Za	krajane	Centra	je	to	še	posebej	pomembno,	saj	
bi	 se	 nekatere	 politične	 opcije	 kar	 naprej	 vtikale	
v	našo	krajevno	 skupnost	 in	 stvari	 spreminjale	na	
slabše.	 Seveda	 bodo	 prav	 vsi	 županski	 kandidati	
pred	 volitvami	 prisegali	 na	 oživljanje	 mestnega	
jedra,	toda	ključno	vprašanje	je,	kakšni	bodo	njihovi	
konkretni	ukrepi.	Bodo	zapirali	promet	ali	ne,	bodo	
ukinjali	 parkirna	 mesta,	 bodo	 zagotovili	 sredstva	
za	sanacijo	brežin	in	obnovo	bivše	ekonomske	šole,	
bodo	 zagotovili	 denar	 za	 neposredne	 vzpodbude	
trgovcem	 in	 drugim	 podjetnikom…?	 Postavljajte	
vprašanja	 in	 zahtevajte	 konkretne	 odgovore.	
Vidimo	se	na	volišču	5.	oktobra.

dr.	Aleksander	Pavšlar
predsednik	Sveta	KS	Center

Foto:	Tania	Mendillo
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AKTUALNO

Bivši	župan	je	v	predvolilnem	gradivu	liste	»Več	za	
Kranj«	 objavil	 krajše	 besedilo,	 v	 katerem	 je	 izrazil	
podporo	 županskemu	 kandidatu	 Boštjanu	 Trilarju,	
mu	 obljubil	 pomoč,	 »dragocene	 izkušnje«	 in	
mimogrede	 še	 pohvalil	 dosežke	 svojega	mandata.	
Pri	tem	se	mu	je	zapisalo	par	stališč,	ki	potrebujejo	
odgovor	in	komentar.

Trditev,	da	je	bil	Kranj	ob	njegovem	odhodu	najmanj	
zadolžena	mestna	 občina	 v	 Sloveniji,	 ni	 točna.	 Po	
podatkih	Ministrstva	za	finance	je	imela	MO	Kranj	
na	dan	31.12.2010,	 torej	 v	 letu,	 ko	 je	bivši	 župan	
sklenil	svoj	mandat,	za	7,6	milijona	evrov	dolga,	kar	
je	bilo	več	kot	v	Murski	Soboti,	Novi	Gorici,	Novem	
mestu	 in	 Slovenj	 Gradcu.	 Tudi	 če	 dolgu	 občine	
prištejemo	dolg	pravnih	oseb,	v	katerih	ima	občina	
odločujoč	 vpliv	 na	 upravljanje	 (kot	 npr.	 komunala	
in	druga	javna	podjetja),	MO	Kranj	ni	bila	najmanj	
zadolžena	mestna	občina	(manj	skupnega	dolga	sta	
imela	 Murska	 Sobota	 in	 Slovenj	 Gradec).	 Šele	 če	
skupni	 dolg	 občine	 in	 pravnih	 oseb	 preračunamo	
na	 število	 prebivalcev,	 je	 bila	 MO	 Kranj	 najmanj	
zadolžena	mestna	občina	-	seveda	po	prebivalcu	in	
ne	v	absolutnem	znesku.

Toda	bistvo	problema	je	drugod:	ko	 je	bivši	župan	
nastopil	 svojo	 funkcijo	 leta	 2006,	 občina	 sploh	 ni	
bila	zadolžena	(t.	 j.	ni	 imela	dolgoročnih	finančnih	
obveznosti),	kar	pomeni,	da	se	je	v	štirih	letih	dolg	
občine	 povzpel	 iz	 ničle	 na	 7,6	 milijona	 evrov.	 O	
tem	 »dosežku«	 bivši	 župan	 seveda	 modro	 molči.	
Poglejmo,	 kako	 je	 bil	 sposojeni	 denar	 porabljen.	
Podatki	 zaključnega	 računa	 MO	 Kranj	 kažejo,	
da	 je	 bila	 prva	 zadolžitev	 realizirana	 decembra	
2008	 v	 višini	 3,9	 milijona	 evrov	 za	 projekte	 grad	
Khislstein,	 prometno	 ureditev	 Slovenskega	 trga,	
Regijski	center	za	ravnanje	z	odpadki	in	obnovo	ulic	
mestnega	jedra	–	1.	faza.	Druga	zadolžitev	v	višini	
4,6	milijona	evrov	je	bila	realizirana	v	oktobru	2009	
za	 financiranje	 investicij	 v	 projekte,	 predvidene	 v	
proračunu	Mestne	občine	Kranj	za	leto	2009,	torej	
spet	predvsem	za	tlake	in	stene.

Neresnična	 je	 nadaljnja	 Pernetova	 trditev,	 da	 je	
sklenil	 mandat	 »s	 številnimi	 do	 samega	 zaključka	
pripeljanimi	 projekti«.	 V	 njegovem	 mandatu	
z	 izjemo	 projekta	 obnove	 ulic	 mestnega	 jedra	
–	 1.	 faza	 (t.	 j.	 Tavčarjeve	 in	 Tomšičeve)	 ni	 bil	 do	
zaključka	 pripeljan	 niti	 eden	 od	 večjih	 projektov,	
za	 katere	 se	 je	 občina	 zadolžila.	Mestna	 knjižnica,	
grad	Khislstein,	 Layerjeva	hiša,	 3	 stolpi,	 prometna	
ureditev	 Slovenskega	 trga,	 obnova	 ulic	 mestnega	
jedra	–	2.	faza	so	bili	projekti,	ki	so	se	s	precejšnjimi	
težavami	in	zamudami	zaključili	šele	v	tem	mandatu,	
medtem	 ko	 je	 bil	 projekt	 Regijskega	 centra	 za	
ravnanje	 z	 odpadki	 na	 Polici	 pri	 Naklem	 zaradi	
nesmotrnosti	sploh	opuščen.	V	prejšnjem	mandatu	

Nadaljujmo	kvalitetno	delo	2.0
»Ko sem pred štirimi leti zapuščal župansko funkcijo, je bil Kranj spet spoštovano mesto. Najmanj 
zadolžena mestna občina v Sloveniji, s številnimi do samega zaključka pripeljanimi projekti ter 
jasno vizijo in strategijo.«
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Pod bivšim županom Damijanom Pernetom 
se je v štirih letih dolg občine povzpel iz 
ničle na 7,6 milijona evrov.

so	 se	 torej	 projekti	 začeli	 in	 praviloma	 že	 na	 začetku	
zavozili,	 v	 tem	 mandatu	 pa	 so	 se	 reševali	 nerešljivi	
problemi	 in	 poravnavali	 zabeljeni	 računi.	 Tako	 se	 je	
npr.	v	posledici	zgrešenih	odločitev	v	času	Pernetovega	
županstva	podražil	nakup	prostorov	za	Mestno	knjižnico	
s	 šestih	na	deset	milijonov	evrov,	projekt	Khislstein	pa	
s	sedmih	na	devet	milijonov.	Za	projekt	3	stolpi	sta	bila	
zapravljena	 dva	 milijona,	 dober	 milijon	 za	 Layerjevo	
hišo,	 za	 prometno	 ureditev	 Slovenskega	 trga	 dobrih	
pet	 milijonov	 in	 za	 urejanje	 ulic	 mestnega	 jedra	 –	 2.	
faza,	o	katerem	je	bilo	na	straneh	tega	glasila	že	veliko	
napisanega,	šest	in	pol	milijona	evrov.	

Finančne	posledice	županovanja	iz	parlamenta	oziroma	
Begunj	bo	občina	občutila	še	dolgo.	Med	drugim	zaradi	
dokončanja	vseh	začetih	projektov	se	 je	morala	občina	
v	 tem	mandatu	 še	dodatno	zadolžiti,	 tako	da	 so	njene	
dolgoročne	 finančne	 obveznosti	 na	 dan	 31.12.2013	
znašale	že	15,7	milijona	evrov.	Za	nekatere	od	projektov	
(Khislstein,	Layerjeva	hiša,	3	stolpi,	obnova	trgov	in	ulic)	
so	 bila	 sicer	 pridobljena	 tudi	 evropska	 sredstva,	 a	 le	 v	
določenem	 deležu	 vrednosti	 investicije	 in	 pogojena	 s	
tem,	 da	 bo	 občina	 v	 obnovljenih	 objektih	 zagotovila	
vsebino	in	nove	zaposlitve,	kar	zdaj	spet	najeda	proračun.	

In	 kakšno	 korist	 je	 imelo	 mesto	 od	 vseh	 potrošenih	
milijonov?	Je	zaživelo?	So	bili	rešeni	dejanski	problemi?	
Ne.	 Za	 KS	 Center	 bi	 bilo	 bolje,	 če	 bi	 se	 denar	 porabil	
za	 obnovo	 tržnice,	 širitev	 parkirnih	 kapacitet,	 obnovo	
bivše	ekonomske	šole,	sanacijo	brežin...	S	favoriziranjem	
projektov,	za	katere	je	bilo	moč	dobiti	evropska	sredstva,	
ne	da	bi	bili	ti	projekti	smotrni	z	vidika	dejanskih	potreb	

mesta,	 je	 prejšnja	 oblast	 zgolj	 izčrpavala	 finančne	
zmožnosti	občine	in	oteževala	razmere	v	mestnem	
jedru.

Čeprav	 je	 bivši	 župan	 svojo	 kampanjo	 gradil	 med	
drugim	 tudi	 na	 oživljanju	 mestnega	 jedra,	 so	 bili	
rezultati	 njegovega	 dela	 na	 tem	področju	 porazni.	
Kot	smo	zapisali	v	tem	glasilu	pred	tremi	leti,	so	ob	
odsotnosti	smiselnega	načrtovanja,	nerazumevanju	
resničnih	problemov	in	zgrešeni	viziji	mestnega	jedra	
kot	 kulise	 za	 sprehajalce	 in	 obiskovalce	 prireditev	
njegovi	ukrepi	za	oživljanje	v	resnici	zatolkli	še	tisto,	
kar	je	v	mestnem	jedru	ostalo	vitalnega.	Spomnimo	
samo	 na	 nestrokovno	 poseganje	 v	 prometno	 in	
parkirno	 ureditev,	 slabo	 načrtovano	 etapnost	 pri	
obnovi	 cest	 okrog	 mestnega	 jedra	 (Savska	 cesta,	
Koroška	 in	 Bleiweisova	 cesta,	 Gregorčičeva	 ulica)	
in	dolgotrajno	 razkopavanje	ulic	 v	mestnem	 jedru	
(Tomšičeva	 in	Tavčarjeva	ulica),	 kar	 je	privedlo	do	
opustošenja	 še	 nevidenih	 razsežnosti,	 odhoda	
številnih	 trgovin	 (prek	 40	 praznih	 poslovnih	
prostorov),	 izgube	 delovnih	 mest,	 izseljevanja	
stanovalcev,	padca	vrednosti	nepremičnin,	skratka	
ogromne	 premoženjske	 škode,	 ki	 je	mesto	 ne	 bo	
nikoli	dobilo	povrnjene.

Bivši	 župan	 je	 svoje	 delo	 opravil	 slabo,	 zato	
kandidatu	 za	 novega	 župana,	 Boštjanu	 Trilarju,	
priporočamo,	da	se	v	dobro	Kranja	odpove	njegovi	
pomoči	in	»dragocenim	izkušnjam«.

Aleksander	Pavšlar

7.2.2009	Na	predvečer	kulturnega	praznika	so	trgovci	in	gostinci	v	mestnem	jedru	v	izložbena	okna	poslovnih	prostorov	izobesili	
protestne	plakate	proti	zgrešeni	politiki	mestne	oblasti	do	Prešernovega	mesta.	S	protestno	akcijo	je	Civilna	iniciativa	opozorila	
širšo	javnost	na	propadanje	mesta	zaradi	nestrokovnih	posegov	občine	pod	Pernetovim	županstvom	in	obiskovalce	mesta	pozvala	k	
podpisu	peticije	za	živo	mesto.	V	ponedeljek	9.2.2009	je	inšpektorica	občinskega	inšpektorata	z	ustrahovanjem	udeležencev	akcije	
dosegla	odstranitev	plakatov.	Kljub	temu	je	peticijo	v	naslednjih	dneh	podpisalo	2.467	občanov.

Foto:	A.P.



6 76 76 7

AKTUALNO AKTUALNO

Letno gledališče Khislstein

Kompleks	 gradu	 Khislstein	 se	 nahaja	 na	 težje	
dostopnem	 delu	 mesta.	 Prehod	 iz	 Glavnega	 trga	
je	 omejen	 po	 višini,	 dostop	 iz	 smeri	Maistrovega	
trga	prek	Reginčeve	in	Tomšičeve	pa	otežujeta	dva	
sorazmerno	ostra	ovinka	in	zožitev	Tomšičeve	ulice	
pred	t.	 i.	Gasilskim	trgom.	Ker	so	z	vidika	požarne	
varnosti	 najbolj	 problematični	 objekti,	 v	 katerih	
se	 zadržuje	 večja	množica	 ljudi,	 je	 bila	 umestitev	
gledališča	 v	 kompleks	 gradu	 Khislstein	 ne	 dovolj	
domišljena	odločitev.

Ne	 glede	 na	 to,	 da	 je	 bila	 KS	 Center	 pri	 obnovi	
gradu	Khislstein	postavljena	pred	 izvršeno	dejstvo,	
so	pristojne	občinske	 službe	od	nas	 zahtevale,	 da	
v	 dogovoru	 z	 Gasilsko	 reševalno	 službo	 (GRS)	
določimo	 ukrepe	 za	 vzpostavitev	 intervencijskih	
poti.	 Glede	 lokacije	 Letnega	 gledališča	 Khislstein	
je	 GRS	 predlagala	 ukinitev	 dveh	 parkirnih	 mest	
na	 točki	 prehoda	 iz	 Tomšičeve	na	 t.	 i.	Gasilski	 trg	
(pozicija	1	na	skici	spodaj),	saj	se	je	izkazalo,	da	je	s	
tovornjakom	zelo	težko	obvoziti	prva	dva	parkirana	
avtomobila.	 Nadalje	 je	 GRS	 predlagala	 ukinitev	
enega	 parkirnega	 mesta	 ob	 ulici	 pod	 obokom	
(pozicija	 2	 na	 skici	 spodaj),	 s	 čimer	 je	 olajšano	
zavijanje	 večjih	 vozil	 iz	 ulice	 pod	obokom	na	 levo	
proti	 letnemu	 gledališču.	 GRS	 namreč	 načrtuje	
nabavo	novega,	nižjega	gasilskega	vozila,	ki	bo	lahko	
dostopalo	 do	 letnega	 gledališča	 tudi	 po	 ulici	 pod	
obokom.	S	tema	predlogoma	se	je	KS	strinjala,	pri	
čemer	bo	 treba	 v	nadaljevanju	 verjetno	ukiniti	 še	
eno	bočno	parkirno	mesto	ob	Tomšičevi	21,	s	čimer	
bo	 zagotovljenega	 dovolj	 prostora	 pred	 kovinsko	
ograjo	letnega	gledališča.

Kje	so	tiste	stezice
Ko so se pripravljali projekti prenove ulic v mestnem jedru, vprašanje požarne varnosti ni zanimalo 
nikogar. Zdaj je urejenost intervencijskih poti nenadoma postala pomembna tema. Prav je, da v 
okviru možnosti poiščemo rešitev tudi za ta problem, vendar strpno in brez zlorabljanja požarne 
varnosti za doseganje drugih ciljev.

Predlogu	 ukinitve	 nočnega	 parkiranja	 na	 vseh	
stranskih	ulicah	je	KS	Center	nasprotovala.	Problem	
namreč	 niso	 pravilno	 parkirana	 vozila,	 saj	 je	 na	
mestih,	 kjer	 je	 parkiranje	 dovoljeno,	 ulica	 dovolj	
široka	za	gasilsko	vozilo.	Težave	povzročajo	vozniki,	
ki	 ne	 spoštujejo	 določil	 odloka	 in	 parkirajo	 na	
mestih,	 kjer	 to	 ni	 dovoljeno,	 oziroma	 parkirajo	
malomarno,	tako	da	njihovo	vozilo	zavzame	preveč	
prostora.	 Opozarjamo	 krajane,	 da	 s	 tovrstnimi	
kršitvami	 ogrožajo	 premoženje	 in	 življenje	 ljudi	 v	
primeru	požara.	Poleg	tega	se	nepravilno	parkirana	
vozila	vedno	znova	izrablja	kot	argument	za	ukinitev	
nočnega	 parkiranja	 na	 stranskih	 ulicah,	 zato	
krajane	pozivamo,	da	dosledno	spoštujejo	občinski	
odlok,	 talne	 označbe	 in	 se	 vselej	 prepričajo,	 da	
njihovo	 vozilo	 ne	 ovira	 vožnje	 tovornjaka.	 Točno	
informacijo	 o	 tem,	 kje	 je	 z	 odlokom	 dovoljeno	
parkiranje,	 najdete	 na	 spletni	 strani	 KS	 Center		
http://www.kranj-center.si/prometna-ureditev/	.

Glasbena šola

Požarna	 vaja,	 izvedena	 v	 poslopju	 Glasbene	 šole	
na	 Trubarjevem	 trgu,	 je	 pokazala,	 da	 se	 gasilska	
avtolestev	ne	more	približati	pročelju	Glasbene	šole	
zaradi	začrtanih	parkirnih	mest	in	zasajenih	dreves.	
Naj	spomnimo,	da	so	bila	pred	obnovo	trga	parkirna	
mesta	 začrtana	 v	 obliki	 »smrekic«,	 tako	da	 so	 bili	
odprti	prečni	prehodi	proti	pročelju	Glasbene	šole.	
Tekom	 obnove	 smo	 si	 na	 moč	 prizadevali,	 da	 bi	
ohranili	takšno	zasnovo	prometne	ureditve,	vendar	
je	 projektant	 vztrajal	 pri	 prostorsko	 neracionalni	
umestitvi	 dreves,	 ki	 je	 onemogočila	 drugačno	
razporeditev	 parkirnih	 mest	 od	 te,	 ki	 jo	 imamo	
danes.

KS	 Center	 je	 predlagala	 manjši	 premik	 dreves,	 ki	
bi	 vnovič	 omogočal	 začrtanje	 parkirnih	 mest	 v	
obliki	 »smrekice«,	 vendar	 je	 bil	 predlog	 zavrnjen	
kot	 neizvedljiv	 zaradi	 podzemnih	 komunalnih	
vodov.	Tako	bo	izveden	predlog	GRS,	ki	predvideva	
odstranitev	treh	parkirnih	mest	 in	dveh	dreves	na	
zgornjem	delu	trga.	S	tem	se	sprosti	dovolj	prostora	
za	postavitev	avtolestve,	ki	 lahko	s	svojim	radijem	
delovanja	zajame	celoten	zgornji	del	trga.

Predlog	še	ni	realiziran,	ker	zaenkrat	ni	bilo	mogoče	
doseči	dogovora	o	odstranitvi	dveh	dreves.	Očitno	
sta	 japonski	 češnji	 bolj	 pomembni	 od	 požarne	
varnosti	otrok	v	Glasbeni	šoli.

Odstranitev ovir v cestišču

Po	 presoji	 GRS	 prevoznost	 intervencijskih	 poti	
ovirajo	tudi	naslednje	arhitektonske	ovire:	trikotni	
otok	 pred	 Staro	 pošto,	 stebriček	 na	 začetku	
Maistrovega	 trga,	 ki	 je	 ostanek	 zdaj	 opuščenega	
sistema	 potopnih	 količkov,	 cvetlična	 korita	 na	
začetku	Prešernove	ulice	in	drevo	sredi	Poštne	ulice.	
GRS	 je	predlagala	odstranitev	vseh	navedenih	ovir,	
kar	je	KS	Center	podprla;	zaenkrat	je	bila	realizirana	
odstranitev	drevesa	sredi	Poštne	ulice.	

Praktični primer neprevozne intervencijske poti

V	mesecu	 aprilu	 in	 maju	 letos	 so	 potekala	 nujna	
gradbena	 in	 krovska	 dela	 na	 strehi	 objekta	
Tavčarjeva	 2-4.	 Iz	 varnostnih	 razlogov	 je	 moral	
izvajalec	del	za	dober	mesec	ograditi	in	za	promet	
povsem	zapreti	Tavčarjevo	in	Prešernovo	ulico.	Del	
mestnega	 jedra,	 ki	 se	 je	 znašel	 nižje	 od	 zapore,	
je	 bil	 zaradi	 obnove	 ene	 hiše	 več	 kot	 mesec	 dni	
nedosegljiv	 za	 večja	 gasilska	 vozila,	 ki	 bi	 v	mesto	
vstopila	 iz	 severne	 smeri,	 prek	 Maistrovega	
trga.	 Edina	 prevozna	 intervencijska	 pot	 je	 torej	
potekala	po	mostu	čez	Kokro;	samo	predstavljamo	
si	 lahko,	 kaj	 bi	 se	 zgodilo,	 če	bi	 bil	most	 v	 sklopu	
projekta	obnove	mestnih	trgov	in	ulic	obremenjen	
z	 dodatnim	 betonom	 in	 promet	 za	 težja	 vozila	
prepovedan,	kot	je	bilo	prvotno	zamišljeno.

Pospravimo podstrešja

Požarno	 ogroženost	 mestnega	 jedra	 poslabšuje	
dejstvo,	 da	 se	 na	 podstrešjih	 starih	 hiš	 pogosto		
kopiči	 navlaka,	 ki	 pospešuje	 širjenje	 požara.	 Zato	
smo	 podprli	 predlog	 GRS	 in	 občinske	 službe	 za	
zaščito	 in	 reševanje,	 da	 se	 v	 sklopu	 vsakoletne	
čistilne	 akcije	 konec	 marca	 2015	 organizira	
čistilna	akcija	podstrešij.	Da	bi	 akcijo	 lahko	 izvedli,	
potrebujemo	 podatke	 o	 dejanskem	 stanju,	 zato	
prosimo	vse	krajane,	ki	bi	želeli	s	podstreh	odstraniti	
navlako	 in	bi	 pri	 tem	potrebovali	 pomoč,	 da	nam	
to	 sporočijo	 po	 telefonu	 04/20-22-141	 ali	 e-pošti	
krajevna_skupnost_kranj@t-2.net	do	28.2.2015.

Tania	Mendillo

Opozarjamo krajane, da z nepravilnim 
parkiranjem ogrožajo premoženje in 
življenje ljudi v primeru požara, kar bo 
na koncu privedlo do ukinitve nočnega 
parkiranja na stranskih ulicah.

Zeleni	pravokotnik	na	sliki	označuje	prostor	na	zgornjem	
delu	Trubarjevega	trga,	potreben	za	postavitev	avtolestve.

Foto:	GRS

Več	kot	mesec	dni	sta	bili	Prešernova	in	Tavčarjeva	ulica	
povsem	neprevozni	zaradi	gradbišča	okrog	hiše	Tavčarjeva	
2-4.	Edina	intervencijska	pot	za	del	mesta,	nižje	od	zapore,	
je	potekala	prek	mosta,	ki	smo	ga	k	sreči	uspeli	obvarovati	
pred	gradbenimi	posegi,	ki	bi	mu	omejili	nosilnost.

Foto:	A.P.



Deset	vprašanj	za	sedem	kandidatov	za	župana	Kranja	1.	del 
Vsem	kandidatom	smo	zastavili	deset	vprašanj	o	temah,	ki	so	za	KS	Center	osrednjega	pomena.	Njihove	odgovore	objavljamo	v	celoti,	kot	smo	jih	prejeli,	in	sicer	po	tistem	vrstnem	redu	kandidatov,	po	katerem	bodo	navedeni	na	glasovnici.

AKTUALNO AKTUALNO

Zoran Stevanović

Tanja Kokošar in  
skupina volivcev

Irena Čebašek

NPS –  
NAPREJ SLOVENIJA

Barbara Gunčar

Barbara Gunčar in  
skupina volivcev

Boštjan Trilar

VZK – VEČ ZA KRANJ,  
STRANKA ZA LEPŠO PRIHODNOST

Stališče KS Center

Ali	podpirate	obnovo	tržnice	v	mestnem	jedru	na	obstoječi	
lokaciji?	 (če	 je	 odgovor	 ne,	 navedite,	 kje	 naj	 bo	 nova	
lokacija)

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da Pokrita	 tržnica	 na	 obstoječi	 lokaciji	 nekdanjega	 plemiškega	
dvorca	je	naša	prioriteta	v	mestnem	jedru.	Tržnica	mora	zopet	
postati	osrednje	stičišče	vseh	Kranjčanov.

Odgovori	vseh	kandidatov	so	vzpodbudni.	Prav	je,	da	se	
obnovi	tržnica	na	obstoječi	lokaciji.

Ali	podpirate	uvedbo	mestnega	časopisa	brezplačnika,	ki	bi	
celovito	oglaševal	poslovne	in	druge	dejavnosti	v	mestnem	
jedru?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da,	vendar	še	v	elektronski	obliki. Celotno	 mestno	 jedro	 mora	 delovati	 po	 principu	 velikih	
trgovskih	centrov,	zato	je	skupni	nastop	na	trgu,	vseh	dejavnosti	
v	mestu,	ključnega	pomena	za	njihovo	preživetje.	Združevanje	
in	sinhronizacija	pa	mora	potekati	na	vseh	ravneh,	ne	samo	na	
področju	oglaševanja.	Zato	bomo	naredili	strategijo	nastopa	
mestnega	jedra	Kranja,	kot	unikatne	blagovne	znamke,	kamor	
bo	 seveda	 spadal	 tudi	 mestni	 časopis	 brezplačnik	 in	 tudi	
izdelava	aplikacija	za	pametne	telefone,	ki	bo	v	realnem	času	
obveščala	o	ponudbi	in	dogodkih	v	mestnem	jedru.

Odgovori	vseh	kandidatov	so	vzpodbudni.	Verjamemo,	
da	bo	časopis	ugledal	luč	sveta	naslednje	leto.

Ali	 boste	 znotraj	 občinske	 uprave	 ohranili	 funkcijo	
koordinatorja	 mestnega	 jedra	 (t.	 j.	 »mestnega	
menedžerja«)?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Na	to	vprašanje	bom	lahko	odgovorila,	ko	bom	videla	učinke	te	
funkcije.	Zdaj	je	ne	poznam.

Za	nastop	Kranja	kot	unikatne	blagovne	znamke,	bo	potreben	
koordinator	 oziroma	 vodja,	 ki	 bo	 strokovnjak	 na	 svojem	
področju.	Zaposlen	bo	bodisi	v	sklopu	občinske	uprave	bodisi	
na	reorganiziranem	zavodu	za	turizem.

Kandidata	 Trilar	 in	 Černe	 vidita	 funkcijo	 mestnega	
menedžerja	 drugače.	 Menimo,	 da	 mesto	 potrebuje	
nekoga,	 ki	 bo	 prevzel	 trajno	 in	 strokovno	 skrb	 za	
upravljanje	 in	 koordinacijo	 ključnih	 dejavnikov	 na	
področju	 prometa,	 bivalnega	 okolja,	 gospodarstva…	
Njegova	naloga	ne	sme	biti	zgolj	koordinacija	v	zvezi	z	
blagovno	znamko	mestnega	jedra,	ampak	celostna	skrb	
za	mesto.

Ali	boste	prostorsko	vprašanje	Glasbene	šole	rešili	znotraj	
starega	mestnega	jedra?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Mora	biti	v	mestnem	jedru. Osebno	sem	za	to,	da	Glasbena	šola	ostane	v	mestnem	jedru,	
seveda	pa	morajo	biti	pogoji	sprejemljivi	tudi	za	predstavnike	
Glasbene	šole.

Glasbena	 šola	 mora	 ostati	 v	 mestnem	 jedru.	
Odgovori	 kandidatov	 Trilarja,	 Šušteršiča	 in	 Černeta	
ne	prepričajo.	V	mestnem	jedru	namreč	nikoli	ne	bo	
stavbe,	kjer	bi	bili	pogoji	sprejemljivi	za	predstavnike	
GŠ,	saj	ti	stremijo	k	lokaciji	zunaj	mestnega	jedra.

Ali	 podpirate	 projekt	 obnove	 bivše	 ekonomske	 šole	 pri	
Prešernovem	gaju	za	potrebe	OŠ	Simona	Jenka?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Podpiram	 obnovo,	 če	 je	 to	 skladno	 s	 potrebami	 po	 mestih	 v	
vrtcih.

Objekt	 bivše	 ekonomske	 šole	 bo	 služil	 šolski	 oz.	 predšolski	
vzgoji.	Obnova	objekta	bo	usklajena	z	demografskimi	podatki	
krajevne	 skupnosti	 in	 Kranja.	 Upravne	 prostore	 kranjskih	
vrtcev	pa	bi	raje	poiskal	v	mestnem	jedru.

Kandidati	 Gunčar,	 Trilar	 in	 Šušteršič	 povezujejo	
obnovo	 z	 demografskimi	 podatki.	 Menimo,	 da	
je	 obnova	 šole	 nujna,	 saj	 je	 alternativa	 nadaljnje	
propadanje	povsem	funkcionalne	stavbe.

Ali	 Zavod	 za	 turizem	 Kranj	 po	 vašem	mnenju	 svoje	 delo	
opravlja	 dobro?	 (če	 je	 odgovor	 ne,	 navedite,	 kakšno	
spremembo	potrebuje)

DELOMA,	saj	mu	ne	uspeva	najbolje	tržiti	turizem	in	skrbeti	za	
razvoj	Kranja,	ki	je	hkrati	poglavitna	naloga	zavoda.	Potrebujemo	
predvsem	več	prireditev,	s	katerim	bi	privabili	ljudi	v	Kranj	in	pa	
tudi	ponudbo	raznovrstnih	trgovin	delavnic	male	obrti,	rokodelci	
itd,	 saj	 je	 večina	 poslovnih	 prostorov	 v	 centru	 Kranja	 praznih.	
Nujno	 potreben	 pa	 je	 tudi	 razvoj	 turistične	 infrastrukture	
(povezovanje	posameznih	turističnih	destinacij	občine	Kranj).

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Nekaj	projektov	je	dobrih,	vendar	pa	je	to	mnogo	premalo. Zavod	za	turizem	bo	potrebno	reorganizirati	in	ga	usmeriti	v	
dejavnost	za	katero	je	ustanovljen,	to	pa	je	promocija	mesta	
Kranj	 kot	 turistične	 destinacije.	 Zavod	 za	 turizem	 bomo	
razbremenili	 organiziranja	 večjih	prireditev,	 vodenja	 letnega	
gledališča,	upravljanja	z	rovi	pod	starim	Kranjem	in	ga	usmerili	
v	promocijo	vseh	dogodkov	in	aktivnosti	na	področju	turizma.		

Kandidati	 napovedujejo	 reformo	 delovanja	 Zavoda	
za	turizem,	vendar	v	različnih	smereh.	Stevanović	bi	
povečeval	št.	prireditev,	Trilar	bi	ga	osredotočil	na	tu-
ristično	promocijo,	Bogataj	pričakuje	več	ustvarjenih	
dohodkov	iz	tržne	dejavnosti.	Menimo,	da	naj	se	ZT	
osredotoči	na	turistično	promocijo,	pri	čemer	je	tre-
ba	meriti	ekonomski	učinek	promocije	na	poslovne	
subjekte	v	mestnem	jedru.

Ali	 podpirate	 obstoječo	 ureditev	 prometa,	 ki	 vsakomur	
omogoča	30	minut	brezplačnega	vstopa	v	mestno	jedro	od	
4.	do	19.	ure?	(če	je	odgovor	ne,	navedite,	ali	in	kako	naj	
bo	vstop	omejen)

NE,	vstop	bi	moral	biti	omejen	le	na	dostavno	službo	in	stanovalce	
starega	jedra.	Registrirani	trgovci	in	gostinci	ter	ostali	ponudniki	
v	starem	mestnem	jedru	bi	v	sodelovanju	z	občino	in	zavodom	za	
turizem	Kranj	dobili	prepustnice	za	vstop	v	jedro.	Za	vse	ostale	pa	
je	potrebno	na	vstopih	v	mesto	omogočiti	cenovno	sprejemljiva	
parkirišča	 ter	 uvedbo	 avtobusne	 linije,	 ki	 za	 ceno	 parkiranja,	
pripelje	obiskovalce	in	ostale	koristnike	uslug	institucij,	ki	imajo	
lokacije	v	mestnem	jedru,	v	centru	mesta.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Moj	predlog	bo	tisti,	ki	ga	bo	podpirala	KS	Center. Osebno	 mi	 je	 mestno	 jedro	 vsakega	 mesta	 bolj	 privlačno	
brez	 prometa,	 zavedam	pa	 se	 da	 je	 predvsem	 stanovalcem	
in	nosilcem	poslovne	dejavnosti	omogočiti	dostop.	Naš	cilj	je	
zagotoviti	dovoljšne	število	parkirnih	prostorov	za	prebivalce	
in	obiskovalce,	tik	ob	mestnem	jedru,	na	obstoječih	kot	tudi	
novih	 lokacijah.	 Cilj	 je,	 da	 se	 vsem	 prebivalcem	 zagotovi	
parkirni	prostor,	ne	dlje	kot	300m	od	prebivališča.

Gunčar	in	Bogataj	podpirata	obstoječo	kompromisno	
ureditev,	 delno	 Stevanović	 in	 Šušteršič,	 ki	 bi	 ukinil	
parkirna	 mesta	 v	 mestnem	 jedru,	 medtem	 ko	 sta	
stališči	 Trilarja	 in	 Černeta	 problematični.	 Poleg	
ukinitve	 parkirnih	 mest	 (Černe	 postopoma)	 v	
mestnem	 jedru	 napovedujeta	 časovno	 omejevanje	
prometa	 (Černe	 na	 dolgi	 rok,	 Trilar	 brez	 roka).	 Zdi	
se,	 da	 gre	 za	 nadaljevanje	 politike	 iz	 Pernetovega	
mandata,	ki	je	končala	na	pogorišču	mestnega	jedra.	
Ideja	 o	 izvajanju	 dostave	 z	 električnimi	 vozili	 je	
praktično	neuporabna	in	ne	bo	zaživela.	Previdno	z	
režimom	parkiranja	za	obiskovalce!	Najmanj	dve	uri	
brezplačnega	parkiranja	na	parkiriščih	pred	mestom	
je	nujno	za	preživetje	poslovnih	subjektov.

Ali	menite,	 da	 bi	morali	 v	 starem	mestnem	 jedru	 ukiniti	
parkirna	mesta?

DA	 ob	 predpostavki,	 da	 se	 za	 vse	 stalne	 prebivalce	mestnega	
jedra	uredijo	parkirni	prostori	-	novogradnje	parkirnih	hiš.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Po	mojem	ne. Po	doseženem	cilju	v	mestnem	jedru	ne	bo	več	dolgotrajnega	
parkiranja.	 Izjeme	so	seveda	stanovalci	z	 lastnimi	parkirnimi	
mesti	 in	 invalidi.	 Dostava	 ljudi	 in	 blaga	 v	 času	 omejitev	 bo	
potekala	z	brezplačnimi	električnimi	prevoznimi	sredstvi.

Ali	podpirate	 idejo	o	 izgradnji	brezplačnega	parkirišča	na	
območju	 Stare	 Save	 in	 širitvi	 obstoječega	 parkirišča	 ob	
Likozarjevi	ulici?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 Podpiram	 širitev	 obstoječega	 parkirišča	 ob	 Likozarjevi,	 v	
tem	trenutku	pa	nimam	dovolj	podatkov	za	oceno	možnosti	
brezplačnih	parkirišč	na	območju	Stare	Save.

Ali	 boste	 v	 procesu	 sprejemanja	 odločitev	 upoštevali	
mnenje	krajevne	skupnosti,	ki	bo	s	posamezno	odločitvijo	
prizadeta?

Zadovoljstvo	občank	in	občanov	MO	Kranj	je	za	nas	bistvenega	
pomena,	 zato	 bomo	 vse	 predloge	 rešitev,	 ki	 lahko	 vplivajo	 na	
kvaliteto	življenja,	usklajevali	s	predstavniki	KS.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 Da,	KS	morajo	biti	pravočasno	vpletene	v	proces	odločanja.	
Naše	načelo	je	in	bo	„več	sodelovanja“	z	vsemi.

Gunčar,	 Šušteršič	 in	 Bogataj	 bodo	 upoštevali	 mnenje	
KS,	 Stevanović	 zagotavlja	 usklajevanje,	 medtem	 ko	
Trilar	in	Černe	obljubljata	vključenost	in	komunikacijo	s	
prebivalci.	Zgolj	komunikacija	ni	dovolj	–	kjer	odločitev	
zadeva	specifično	KS,	je	treba	upoštevati	njeno	mnenje.
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Stališče KS Center

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da Pokrita	 tržnica	 na	 obstoječi	 lokaciji	 nekdanjega	 plemiškega	
dvorca	je	naša	prioriteta	v	mestnem	jedru.	Tržnica	mora	zopet	
postati	osrednje	stičišče	vseh	Kranjčanov.

Odgovori	vseh	kandidatov	so	vzpodbudni.	Prav	je,	da	se	
obnovi	tržnica	na	obstoječi	lokaciji.

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da,	vendar	še	v	elektronski	obliki. Celotno	 mestno	 jedro	 mora	 delovati	 po	 principu	 velikih	
trgovskih	centrov,	zato	je	skupni	nastop	na	trgu,	vseh	dejavnosti	
v	mestu,	ključnega	pomena	za	njihovo	preživetje.	Združevanje	
in	sinhronizacija	pa	mora	potekati	na	vseh	ravneh,	ne	samo	na	
področju	oglaševanja.	Zato	bomo	naredili	strategijo	nastopa	
mestnega	jedra	Kranja,	kot	unikatne	blagovne	znamke,	kamor	
bo	 seveda	 spadal	 tudi	 mestni	 časopis	 brezplačnik	 in	 tudi	
izdelava	aplikacija	za	pametne	telefone,	ki	bo	v	realnem	času	
obveščala	o	ponudbi	in	dogodkih	v	mestnem	jedru.

Odgovori	vseh	kandidatov	so	vzpodbudni.	Verjamemo,	
da	bo	časopis	ugledal	luč	sveta	naslednje	leto.

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Na	to	vprašanje	bom	lahko	odgovorila,	ko	bom	videla	učinke	te	
funkcije.	Zdaj	je	ne	poznam.

Za	nastop	Kranja	kot	unikatne	blagovne	znamke,	bo	potreben	
koordinator	 oziroma	 vodja,	 ki	 bo	 strokovnjak	 na	 svojem	
področju.	Zaposlen	bo	bodisi	v	sklopu	občinske	uprave	bodisi	
na	reorganiziranem	zavodu	za	turizem.

Kandidata	 Trilar	 in	 Černe	 vidita	 funkcijo	 mestnega	
menedžerja	 drugače.	 Menimo,	 da	 mesto	 potrebuje	
nekoga,	 ki	 bo	 prevzel	 trajno	 in	 strokovno	 skrb	 za	
upravljanje	 in	 koordinacijo	 ključnih	 dejavnikov	 na	
področju	 prometa,	 bivalnega	 okolja,	 gospodarstva…	
Njegova	naloga	ne	sme	biti	zgolj	koordinacija	v	zvezi	z	
blagovno	znamko	mestnega	jedra,	ampak	celostna	skrb	
za	mesto.

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Mora	biti	v	mestnem	jedru. Osebno	sem	za	to,	da	Glasbena	šola	ostane	v	mestnem	jedru,	
seveda	pa	morajo	biti	pogoji	sprejemljivi	tudi	za	predstavnike	
Glasbene	šole.

Glasbena	 šola	 mora	 ostati	 v	 mestnem	 jedru.	
Odgovori	 kandidatov	 Trilarja,	 Šušteršiča	 in	 Černeta	
ne	prepričajo.	V	mestnem	jedru	namreč	nikoli	ne	bo	
stavbe,	kjer	bi	bili	pogoji	sprejemljivi	za	predstavnike	
GŠ,	saj	ti	stremijo	k	lokaciji	zunaj	mestnega	jedra.

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Podpiram	obnovo,	če	je	to	skladno	s	potrebami	po	mestih	v	vrt-
cih.

Objekt	 bivše	 ekonomske	 šole	 bo	 služil	 šolski	 oz.	 predšolski	
vzgoji.	Obnova	objekta	bo	usklajena	z	demografskimi	podatki	
krajevne	 skupnosti	 in	 Kranja.	 Upravne	 prostore	 kranjskih	
vrtcev	pa	bi	raje	poiskal	v	mestnem	jedru.

Kandidati	 Gunčar,	 Trilar	 in	 Šušteršič	 povezujejo	
obnovo	 z	 demografskimi	 podatki.	 Menimo,	 da	
je	 obnova	 šole	 nujna,	 saj	 je	 alternativa	 nadaljnje	
propadanje	povsem	funkcionalne	stavbe.

DELOMA,	saj	mu	ne	uspeva	najbolje	tržiti	turizem	in	skrbeti	za	
razvoj	Kranja,	ki	je	hkrati	poglavitna	naloga	zavoda.	Potrebujemo	
predvsem	več	prireditev,	s	katerim	bi	privabili	ljudi	v	Kranj	in	pa	
tudi	ponudbo	raznovrstnih	trgovin	delavnic	male	obrti,	rokodelci	
itd,	 saj	 je	 večina	 poslovnih	 prostorov	 v	 centru	 Kranja	 praznih.	
Nujno	 potreben	 pa	 je	 tudi	 razvoj	 turistične	 infrastrukture	
(povezovanje	posameznih	turističnih	destinacij	občine	Kranj).

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Nekaj	projektov	je	dobrih,	vendar	pa	je	to	mnogo	premalo. Zavod	za	turizem	bo	potrebno	reorganizirati	in	ga	usmeriti	v	
dejavnost	za	katero	je	ustanovljen,	to	pa	je	promocija	mesta	
Kranj	 kot	 turistične	 destinacije.	 Zavod	 za	 turizem	 bomo	
razbremenili	 organiziranja	 večjih	prireditev,	 vodenja	 letnega	
gledališča,	upravljanja	z	rovi	pod	starim	Kranjem	in	ga	usmerili	
v	promocijo	vseh	dogodkov	in	aktivnosti	na	področju	turizma.		

Kandidati	 napovedujejo	 reformo	 delovanja	 Zavoda	
za	turizem,	vendar	v	različnih	smereh.	Stevanović	bi	
povečeval	št.	prireditev,	Trilar	bi	ga	osredotočil	na	tu-
ristično	promocijo,	Bogataj	pričakuje	več	ustvarjenih	
dohodkov	iz	tržne	dejavnosti.	Menimo,	da	naj	se	ZT	
osredotoči	na	turistično	promocijo,	pri	čemer	je	tre-
ba	meriti	ekonomski	učinek	promocije	na	poslovne	
subjekte	v	mestnem	jedru.

NE,	vstop	bi	moral	biti	omejen	le	na	dostavno	službo	in	stanovalce	
starega	jedra.	Registrirani	trgovci	in	gostinci	ter	ostali	ponudniki	
v	starem	mestnem	jedru	bi	v	sodelovanju	z	občino	in	zavodom	za	
turizem	Kranj	dobili	prepustnice	za	vstop	v	jedro.	Za	vse	ostale	pa	
je	potrebno	na	vstopih	v	mesto	omogočiti	cenovno	sprejemljiva	
parkirišča	 ter	 uvedbo	 avtobusne	 linije,	 ki	 za	 ceno	 parkiranja,	
pripelje	obiskovalce	in	ostale	koristnike	uslug	institucij,	ki	imajo	
lokacije	v	mestnem	jedru,	v	centru	mesta.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Moj	predlog	bo	tisti,	ki	ga	bo	podpirala	KS	Center. Osebno	 mi	 je	 mestno	 jedro	 vsakega	 mesta	 bolj	 privlačno	
brez	 prometa,	 zavedam	pa	 se	 da	 je	 predvsem	 stanovalcem	
in	nosilcem	poslovne	dejavnosti	omogočiti	dostop.	Naš	cilj	je	
zagotoviti	dovoljšne	število	parkirnih	prostorov	za	prebivalce	
in	obiskovalce,	tik	ob	mestnem	jedru,	na	obstoječih	kot	tudi	
novih	 lokacijah.	 Cilj	 je,	 da	 se	 vsem	 prebivalcem	 zagotovi	
parkirni	prostor,	ne	dlje	kot	300m	od	prebivališča.

Gunčar	in	Bogataj	podpirata	obstoječo	kompromisno	
ureditev,	 delno	 Stevanović	 in	 Šušteršič,	 ki	 bi	 ukinil	
parkirna	 mesta	 v	 mestnem	 jedru,	 medtem	 ko	 sta	
stališči	 Trilarja	 in	 Černeta	 problematični.	 Poleg	
ukinitve	 parkirnih	 mest	 (Černe	 postopoma)	 v	
mestnem	 jedru	 napovedujeta	 časovno	 omejevanje	
prometa	 (Černe	 na	 dolgi	 rok,	 Trilar	 brez	 roka).	 Zdi	
se,	 da	 gre	 za	 nadaljevanje	 politike	 iz	 Pernetovega	
mandata,	ki	je	končala	na	pogorišču	mestnega	jedra.	
Ideja	 o	 izvajanju	 dostave	 z	 električnimi	 vozili	 je	
praktično	neuporabna	in	ne	bo	zaživela.	Previdno	z	
režimom	parkiranja	za	obiskovalce!	Najmanj	dve	uri	
brezplačnega	parkiranja	na	parkiriščih	pred	mestom	
je	nujno	za	preživetje	poslovnih	subjektov.

DA	 ob	 predpostavki,	 da	 se	 za	 vse	 stalne	 prebivalce	mestnega	
jedra	uredijo	parkirni	prostori	-	novogradnje	parkirnih	hiš.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Po	mojem	ne. Po	doseženem	cilju	v	mestnem	jedru	ne	bo	več	dolgotrajnega	
parkiranja.	 Izjeme	so	seveda	stanovalci	z	 lastnimi	parkirnimi	
mesti	 in	 invalidi.	 Dostava	 ljudi	 in	 blaga	 v	 času	 omejitev	 bo	
potekala	z	brezplačnimi	električnimi	prevoznimi	sredstvi.

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 Podpiram	 širitev	 obstoječega	 parkirišča	 ob	 Likozarjevi,	 v	
tem	trenutku	pa	nimam	dovolj	podatkov	za	oceno	možnosti	
brezplačnih	parkirišč	na	območju	Stare	Save.

Zadovoljstvo	občank	in	občanov	MO	Kranj	je	za	nas	bistvenega	
pomena,	 zato	 bomo	 vse	 predloge	 rešitev,	 ki	 lahko	 vplivajo	 na	
kvaliteto	življenja,	usklajevali	s	predstavniki	KS.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 Da,	KS	morajo	biti	pravočasno	vpletene	v	proces	odločanja.	
Naše	načelo	je	in	bo	„več	sodelovanja“	z	vsemi.

Gunčar,	 Šušteršič	 in	 Bogataj	 bodo	 upoštevali	 mnenje	
KS,	 Stevanović	 zagotavlja	 usklajevanje,	 medtem	 ko	
Trilar	in	Černe	obljubljata	vključenost	in	komunikacijo	s	
prebivalci.	Zgolj	komunikacija	ni	dovolj	–	kjer	odločitev	
zadeva	specifično	KS,	je	treba	upoštevati	njeno	mnenje.
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Ali	podpirate	obnovo	tržnice	v	mestnem	jedru	na	obstoječi	
lokaciji?	 (če	 je	 odgovor	 ne,	 navedite,	 kje	 naj	 bo	 nova	
lokacija)

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da DA	 Kljub	 temu,	 da	 se	 je	 lokacija	 Glavni	 trg	 izkazala	 kot	
popularna	in	realna	alternativa,	sam	podpiram	obstoječo	
lokacijo.	 Vseeno	 pa	 jo	 moramo	 pokriti	 in	 izboljšati	
upravljanje.

DA Odgovori	vseh	kandidatov	so	vzpodbudni.	Prav	je,	da	se	
obnovi	tržnica	na	obstoječi	lokaciji.

Ali	podpirate	uvedbo	mestnega	časopisa	brezplačnika,	ki	bi	
celovito	oglaševal	poslovne	in	druge	dejavnosti	v	mestnem	
jedru?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da,	vendar	še	v	elektronski	obliki. DA Da.	 Brez	 celovite	 ponudbe	 na	 eni	 strani	 in	 celovite	
marketinške	 pokritosti	 le-te	 na	 drugi	 strani	 ni	 mogoče	
pričakovati	 delovanja	 poslovne	 dejavnosti	 v	 mestnem	
jedru.

DA Odgovori	vseh	kandidatov	so	vzpodbudni.	Verjamemo,	
da	bo	časopis	ugledal	luč	sveta	naslednje	leto.

Ali	 boste	 znotraj	 občinske	 uprave	 ohranili	 funkcijo	
koordinatorja	 mestnega	 jedra	 (t.	 j.	 »mestnega	
menedžerja«)?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Na	to	vprašanje	bom	lahko	odgovorila,	ko	bom	videla	učinke	te	
funkcije.	Zdaj	je	ne	poznam.

DA Funkcija	v	obstoječi	obliki	ne	omogoča	nobenega	preboja	
pri	oživljanju	mesta.	Zavzemam	se	za	celovito	upravljanje	
poslovnih	površin	po	vzoru	outlet	centrov	v	tujini.	Seveda	
v	prilagojeni	obliki.

DA Kandidata	 Trilar	 in	 Černe	 vidita	 funkcijo	 mestnega	
menedžerja	 drugače.	 Menimo,	 da	 mesto	 potrebuje	
nekoga,	 ki	 bo	 prevzel	 trajno	 in	 strokovno	 skrb	 za	
upravljanje	 in	 koordinacijo	 ključnih	 dejavnikov	 na	
področju	 prometa,	 bivalnega	 okolja,	 gospodarstva…	
Njegova	naloga	ne	sme	biti	zgolj	koordinacija	v	zvezi	z	
blagovno	znamko	mestnega	jedra,	ampak	celostna	skrb	
za	mesto.

Ali	boste	prostorsko	vprašanje	Glasbene	šole	rešili	znotraj	
starega	mestnega	jedra?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Mora	biti	v	mestnem	jedru. Šola	je	sedaj	na	petih	lokacijah,	po	novem	bo	na	treh	
in	del	teh	bo	v	starem	Kranju.

Želim	 si,	 da	 bi	 Glasbena	 šola	 ostala	 v	 okvirih	 starega	
mestnega	jedra,	kajti	le-to	potrebuje	stalen	vrvež	ljudi.	
Vseeno	pa	je	potrebno	pretehtati	dobre	in	slabe	strani	
vseh	opcij.

DA Glasbena	 šola	 mora	 ostati	 v	 mestnem	 jedru.	
Odgovori	 kandidatov	 Trilarja,	 Šušteršiča	 in	 Černeta	
ne	prepričajo.	V	mestnem	jedru	namreč	nikoli	ne	bo	
stavbe,	kjer	bi	bili	pogoji	sprejemljivi	za	predstavnike	
GŠ,	saj	ti	stremijo	k	lokaciji	zunaj	mestnega	jedra.

Ali	 podpirate	 projekt	 obnove	 bivše	 ekonomske	 šole	 pri	
Prešernovem	gaju	za	potrebe	OŠ	Simona	Jenka?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Podpiram	obnovo,	če	je	to	skladno	s	potrebami	po	mestih	v	vrt-
cih.

Namen	je	da	se	uredi	objekt	za	OŠ	in	se	s	tem	strinjam,	
a	moram	 videti	 kakšna	 je	 zasedenost	 učencev	OŠ	 v	
drugih	bližnjih	šolah.

Da. DA Kandidati	 Gunčar,	 Trilar	 in	 Šušteršič	 povezujejo	
obnovo	 z	 demografskimi	 podatki.	 Menimo,	 da	
je	 obnova	 šole	 nujna,	 saj	 je	 alternativa	 nadaljnje	
propadanje	povsem	funkcionalne	stavbe.

Ali	 Zavod	 za	 turizem	 Kranj	 po	 vašem	mnenju	 svoje	 delo	
opravlja	 dobro?	 (če	 je	 odgovor	 ne,	 navedite,	 kakšno	
spremembo	potrebuje)

DELOMA,	saj	mu	ne	uspeva	najbolje	tržiti	turizem	in	skrbeti	za	
razvoj	Kranja,	ki	je	hkrati	poglavitna	naloga	zavoda.	Potrebujemo	
predvsem	več	prireditev,	s	katerim	bi	privabili	ljudi	v	Kranj	in	pa	
tudi	ponudbo	raznovrstnih	trgovin	delavnic	male	obrti,	rokodelci	
itd,	 saj	 je	 večina	 poslovnih	 prostorov	 v	 centru	 Kranja	 praznih.	
Nujno	 potreben	 pa	 je	 tudi	 razvoj	 turistične	 infrastrukture	
(povezovanje	posameznih	turističnih	destinacij	občine	Kranj).

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Nekaj	projektov	je	dobrih,	vendar	pa	je	to	mnogo	premalo. Od	 ena	 do	 pet	 bi	 dal	 oceno	 tri.	 Sedaj	 ko	 se	 išče	
direktorja,	 se	 bom	 zavzemal	 da	 bo	 na	 tem	 mestu	
strokovnjak,	ki	pozna	rešitve.

Zavod	 za	Turizem	opravlja	dokaj	 slabo	delo.	 Potrebna	
je	 reorganizacija	dela	na	dva	področja	 in	 sicer	dnevni	
(kulturni,	zabavni,..)	turizem	za	večinoma	domače	goste	
ter	večdnevni	 (klasični,	poslovni,	športni,..)	 turizem	za	
večinoma	tuje	goste.	Oživljanje	in	upravljanje	poslovnih	
prostorov	 v	 jedru	 pa	 mora	 celostno	 upravljati	 druga	
instanca.

NAČELOMA	 DA,	 POTREBNO	 PA	 JE	 POVEČATI	 TRŽNO	
USMERITEV,	POVEČATI	PRIHODKE	IZ	TRŽNE	DEJAVNOS-
TI

Kandidati	 napovedujejo	 reformo	 delovanja	 Zavoda	
za	turizem,	vendar	v	različnih	smereh.	Stevanović	bi	
povečeval	št.	prireditev,	Trilar	bi	ga	osredotočil	na	tu-
ristično	promocijo,	Bogataj	pričakuje	več	ustvarjenih	
dohodkov	iz	tržne	dejavnosti.	Menimo,	da	naj	se	ZT	
osredotoči	na	turistično	promocijo,	pri	čemer	je	tre-
ba	meriti	ekonomski	učinek	promocije	na	poslovne	
subjekte	v	mestnem	jedru.

Ali	 podpirate	 obstoječo	 ureditev	 prometa,	 ki	 vsakomur	
omogoča	30	minut	brezplačnega	vstopa	v	mestno	jedro	od	
4.	do	19.	ure?	(če	je	odgovor	ne,	navedite,	ali	in	kako	naj	
bo	vstop	omejen)

NE,	vstop	bi	moral	biti	omejen	le	na	dostavno	službo	in	stanovalce	
starega	jedra.	Registrirani	trgovci	in	gostinci	ter	ostali	ponudniki	
v	starem	mestnem	jedru	bi	v	sodelovanju	z	občino	in	zavodom	za	
turizem	Kranj	dobili	prepustnice	za	vstop	v	jedro.	Za	vse	ostale	pa	
je	potrebno	na	vstopih	v	mesto	omogočiti	cenovno	sprejemljiva	
parkirišča	 ter	 uvedbo	 avtobusne	 linije,	 ki	 za	 ceno	 parkiranja,	
pripelje	obiskovalce	in	ostale	koristnike	uslug	institucij,	ki	imajo	
lokacije	v	mestnem	jedru,	v	centru	mesta.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Moj	predlog	bo	tisti,	ki	ga	bo	podpirala	KS	Center. DA Ne.	Sam	sem	živel	na	Glavnem	trgu	tri	leta	in	so	se	vse	
dosedanje,	tudi	trenutna	izkazale	za	polovične	rešitve.	
Na	dolgi	rok	se	zavzemam	za	popolno	zaporo	z	uvedbo	
nenehnega	pametnega	 sistema	 krožnega	 električnega	
javnega	prometa	v	centru,	ter	vzporednega	podpornega	
sistema	za	prebivalce	in	poslovne	uporabnike.

DA

Gunčar	in	Bogataj	podpirata	obstoječo	kompromisno	
ureditev,	 delno	 Stevanović	 in	 Šušteršič,	 ki	 bi	 ukinil	
parkirna	 mesta	 v	 mestnem	 jedru,	 medtem	 ko	 sta	
stališči	 Trilarja	 in	 Černeta	 problematični.	 Poleg	
ukinitve	 parkirnih	 mest	 (Černe	 postopoma)	 v	
mestnem	 jedru	 napovedujeta	 časovno	 omejevanje	
prometa	 (Černe	 na	 dolgi	 rok,	 Trilar	 brez	 roka).	 Zdi	
se,	 da	 gre	 za	 nadaljevanje	 politike	 iz	 Pernetovega	
mandata,	ki	je	končala	na	pogorišču	mestnega	jedra.	
Ideja	 o	 izvajanju	 dostave	 z	 električnimi	 vozili	 je	
praktično	neuporabna	in	ne	bo	zaživela.	Previdno	z	
režimom	parkiranja	za	obiskovalce!	Najmanj	dve	uri	
brezplačnega	parkiranja	na	parkiriščih	pred	mestom	
je	nujno	za	preživetje	poslovnih	subjektov.

Ali	menite,	 da	 bi	morali	 v	 starem	mestnem	 jedru	 ukiniti	
parkirna	mesta?

DA	 ob	 predpostavki,	 da	 se	 za	 vse	 stalne	 prebivalce	mestnega	
jedra	uredijo	parkirni	prostori	-	novogradnje	parkirnih	hiš.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Po	mojem	ne. DA	IN	OMOGOČITI	STANOVALCEM	VSTOP	ZA	NJIHOVE	
LOGISTIČNE	POTREBE		

Da,	postopoma. NE

Ali	podpirate	 idejo	o	 izgradnji	brezplačnega	parkirišča	na	
območju	 Stare	 Save	 in	 širitvi	 obstoječega	 parkirišča	 ob	
Likozarjevi	ulici?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 DA	ZA	STANOVALCE Staro	mestno	jedro	mora	biti	ustrezno	pokrito	s	parkirišči	
z	 vseh	 treh	 strani.	 Podpiram	 brezplačna	 parkirišča	 za	
stanovalce	 ter	 lastnike	 objektov,	 za	 obiskovalce	 pa	
brezplačno	 parkiranje	 skozi	 nakup	 opravljen	 kjerkoli	 v	
centru.	 Plačevanje	 bo	 možno	 tudi	 s	 pametno	 kartico	
Kranja.

DA

Ali	 boste	 v	 procesu	 sprejemanja	 odločitev	 upoštevali	
mnenje	krajevne	skupnosti,	ki	bo	s	posamezno	odločitvijo	
prizadeta?

Zadovoljstvo	občank	in	občanov	MO	Kranj	je	za	nas	bistvenega	
pomena,	 zato	 bomo	 vse	 predloge	 rešitev,	 ki	 lahko	 vplivajo	 na	
kvaliteto	življenja,	usklajevali	s	predstavniki	KS.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 DA Komunikacija	med	vsemi	sferami	v	občini,	primarno	pa	s	
prebivalci	bo	primarni	fokus	mojega	županovanja.

DA Gunčar,	 Šušteršič	 in	 Bogataj	 bodo	 upoštevali	 mnenje	
KS,	 Stevanović	 zagotavlja	 usklajevanje,	 medtem	 ko	
Trilar	in	Černe	obljubljata	vključenost	in	komunikacijo	s	
prebivalci.	Zgolj	komunikacija	ni	dovolj	–	kjer	odločitev	
zadeva	specifično	KS,	je	treba	upoštevati	njeno	mnenje.

Komentar

Z odgovori vseh kandidatov na vprašanji 
o tržnici in mestnem časopisu smo lahko 
zadovoljni. Določene razlike v stališčih, 
na katere moramo biti pozorni, se 
pojavijo pri vprašanju obnove bivše 
ekonomske šole in nadaljnji usodi 
funkcije mestnega menedžerja. 
Glede problematike Glasbene šole ne 
moremo biti zadovoljni z zadržanimi 
odgovori kandidatov Trilarja, Šušteršiča 
in Černeta, ki med vrsticami dopuščajo 
možnost njene selitve iz mestnega 
jedra. Največje razlike med kandidati 
se pojavijo pri  vprašanju prometne 
ureditve. Stališče kandidatov, ki bi 
časovno omejevali promet (Trilar, 
Černe na dolgi rok) in ukinjali parkirna 
mesta je za KS Center nesprejemljivo. 
Stanovalci, podjetniki in obiskovalci 
mesta so z obstoječo ureditvijo pretežno 
zadovoljni in zadnje, kar potrebujejo v 
tem trenutku, so vnovične spremembe. 
Prav nenehno vtikanje v prometno 
ureditev, ki ga izvajajo nekatere 
politično-interesne skupine iz drugih 
predelov Kranja, je eden glavnih krivcev 
za propad mestnega jedra.

Pri presoji ustreznosti prometne 
ureditve je ključno mnenje tistih, ki v 
mestnem jedru živijo in delajo vsak 
dan, in ne stereotipne predstave o 
mestnih jedrih brez prometa, ki jih 
praviloma širijo sporadični sprehajalci. 
Zato od bodočega župana pričakujemo 
in zahtevamo, da bo ne le komuniciral 
s KS, temveč bo tudi upošteval njeno 
mnenje, kadar se bo sprejemala 
odločitev, ki bo prizadela našo ali 
katerokoli drugo KS. Vsiljevanje rešitev 
ne bo prineslo uspeha, temveč zgolj 
odpor in stagnacijo.

Aleksander Pavšlar

Deset	vprašanj	za	sedem	kandidatov	za	župana	Kranja	2.	del

AKTUALNO AKTUALNO

Zoran Stevanović

Tanja Kokošar in skupina volivcev

Irena Čebašek

NPS – NAPREJ SLOVENIJA

Barbara Gunčar

Barbara Gunčar in skupina volivcev

Andrej Šušteršič

SMC –  
STRANKA MIRA CERARJA

Ali	podpirate	obnovo	tržnice	v	mestnem	jedru	na	obstoječi	
lokaciji?	 (če	 je	 odgovor	 ne,	 navedite,	 kje	 naj	 bo	 nova	
lokacija)

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da DA	

Ali	podpirate	uvedbo	mestnega	časopisa	brezplačnika,	ki	bi	
celovito	oglaševal	poslovne	in	druge	dejavnosti	v	mestnem	
jedru?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da,	vendar	še	v	elektronski	obliki. DA

Ali	 boste	 znotraj	 občinske	 uprave	 ohranili	 funkcijo	
koordinatorja	 mestnega	 jedra	 (t.	 j.	 »mestnega	
menedžerja«)?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Na	to	vprašanje	bom	lahko	odgovorila,	ko	bom	videla	učinke	te	
funkcije.	Zdaj	je	ne	poznam.

DA

Ali	boste	prostorsko	vprašanje	Glasbene	šole	rešili	znotraj	
starega	mestnega	jedra?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Mora	biti	v	mestnem	jedru. Šola	je	sedaj	na	petih	lokacijah,	po	novem	bo	na	treh	
in	del	teh	bo	v	starem	Kranju.

Ali	 podpirate	 projekt	 obnove	 bivše	 ekonomske	 šole	 pri	
Prešernovem	gaju	za	potrebe	OŠ	Simona	Jenka?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Podpiram	obnovo,	če	je	to	skladno	s	potrebami	po	mestih	v	vrt-
cih.

Namen	je	da	se	uredi	objekt	za	OŠ	in	se	s	tem	strinjam,	
a	moram	 videti	 kakšna	 je	 zasedenost	 učencev	OŠ	 v	
drugih	bližnjih	šolah.

Ali	 Zavod	 za	 turizem	 Kranj	 po	 vašem	mnenju	 svoje	 delo	
opravlja	 dobro?	 (če	 je	 odgovor	 ne,	 navedite,	 kakšno	
spremembo	potrebuje)

DELOMA,	saj	mu	ne	uspeva	najbolje	tržiti	turizem	in	skrbeti	za	
razvoj	Kranja,	ki	je	hkrati	poglavitna	naloga	zavoda.	Potrebujemo	
predvsem	več	prireditev,	s	katerim	bi	privabili	ljudi	v	Kranj	in	pa	
tudi	ponudbo	raznovrstnih	trgovin	delavnic	male	obrti,	rokodelci	
itd,	 saj	 je	 večina	 poslovnih	 prostorov	 v	 centru	 Kranja	 praznih.	
Nujno	 potreben	 pa	 je	 tudi	 razvoj	 turistične	 infrastrukture	
(povezovanje	posameznih	turističnih	destinacij	občine	Kranj).

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Nekaj	projektov	je	dobrih,	vendar	pa	je	to	mnogo	premalo. Od	 ena	 do	 pet	 bi	 dal	 oceno	 tri.	 Sedaj	 ko	 se	 išče	
direktorja,	 se	 bom	 zavzemal	 da	 bo	 na	 tem	 mestu	
strokovnjak,	ki	pozna	rešitve.

Ali	 podpirate	 obstoječo	 ureditev	 prometa,	 ki	 vsakomur	
omogoča	30	minut	brezplačnega	vstopa	v	mestno	jedro	od	
4.	do	19.	ure?	(če	je	odgovor	ne,	navedite,	ali	in	kako	naj	
bo	vstop	omejen)

NE,	vstop	bi	moral	biti	omejen	le	na	dostavno	službo	in	stanovalce	
starega	jedra.	Registrirani	trgovci	in	gostinci	ter	ostali	ponudniki	
v	starem	mestnem	jedru	bi	v	sodelovanju	z	občino	in	zavodom	za	
turizem	Kranj	dobili	prepustnice	za	vstop	v	jedro.	Za	vse	ostale	pa	
je	potrebno	na	vstopih	v	mesto	omogočiti	cenovno	sprejemljiva	
parkirišča	 ter	 uvedbo	 avtobusne	 linije,	 ki	 za	 ceno	 parkiranja,	
pripelje	obiskovalce	in	ostale	koristnike	uslug	institucij,	ki	imajo	
lokacije	v	mestnem	jedru,	v	centru	mesta.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Moj	predlog	bo	tisti,	ki	ga	bo	podpirala	KS	Center. DA

Ali	menite,	 da	 bi	morali	 v	 starem	mestnem	 jedru	 ukiniti	
parkirna	mesta?

DA	 ob	 predpostavki,	 da	 se	 za	 vse	 stalne	 prebivalce	mestnega	
jedra	uredijo	parkirni	prostori	-	novogradnje	parkirnih	hiš.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Po	mojem	ne. DA	IN	OMOGOČITI	STANOVALCEM	VSTOP	ZA	NJIHOVE	
LOGISTIČNE	POTREBE		

Ali	podpirate	 idejo	o	 izgradnji	brezplačnega	parkirišča	na	
območju	 Stare	 Save	 in	 širitvi	 obstoječega	 parkirišča	 ob	
Likozarjevi	ulici?

DA Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 DA	ZA	STANOVALCE

Ali	 boste	 v	 procesu	 sprejemanja	 odločitev	 upoštevali	
mnenje	krajevne	skupnosti,	ki	bo	s	posamezno	odločitvijo	
prizadeta?

Zadovoljstvo	občank	in	občanov	MO	Kranj	je	za	nas	bistvenega	
pomena,	 zato	 bomo	 vse	 predloge	 rešitev,	 ki	 lahko	 vplivajo	 na	
kvaliteto	življenja,	usklajevali	s	predstavniki	KS.

Do	zaključka	redakcije	nismo	prejeli	odgovora. Da	 DA
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Dokončna	 sanacija	 je	 bila	 predvidena	 za	 letošnje	
leto,	 vendar	 se	 je	 zaradi	 javnofinančne	 stiske	
odmaknila	 za	 nedoločen	 čas.	 Kljub	 temu	 je	 KS	
Center	ob	sodelovanju	krajanov,	ki	so	zbrali	podpise	
pod	 peticijo,	 uspelo	 doseči	 menjavo	 spolzkih	
površin,	tlakovanih	z	marmorjem.	Po	novem	bodo	
prečni	pasovi	in	mulde	oblečeni	v	hrapav	granit,	ki	
bo	zagotavljal	boljši	oprijem	in	poleg	tega	opravljal	
pomembno	 funkcijo:	 nakazoval	 bo	 pozicijo	
nekdanjega	stolpa	mestnih	vrat	skladno	s	soglasjem	
Zavoda	za	varstvo	kulturne	dediščine.

Zgodba	o	trgu,	na	katerem	je	v	dijaških	letih	živel	general	
in	pesnik	Rudolf	Maister	–	Vojanov,		nas	znova	opominja	
na	par	temeljnih	pravil	o	investicijah	v	mestnem	jedru,	
ki	se	jih	splača	upoštevati	v	bodoče:

1.	kozmetični	posegi	so	drugotnega	pomena,	ker	ne		
odpravljajo	 nobenega	 vzroka,	 zaradi	 katerega	 mesto	
ugaša;

AKTUALNO

2.	praviloma	povzročijo	več	škode	kot	koristi,	zato	se	jim	
je	pametno	izogniti,	če	je	le	mogoče;

3.	če	ni	mogoče,	ima	prednost	tista	tehnološka	rešitev,	
ki	je	najbolj	funkcionalna,	trpežna	in	potrebuje	najmanj	
vzdrževanja.

Držimo	 pesti,	 da	 je	 tlak,	 položen	 v	 zadnji	 fazi	
obnove	 mestnih	 trgov	 in	 ulic,	 od	 Glavnega	 trga	
do	 Pungerta,	 kakovostnejši.	 A	 četudi	 bi	 bilo	 vse	
narejeno	vrhunsko,	ni	verjetno,	da	bodo	tonalitne	
plošče	zdržale	tako	dolgo	kot	asfalt,	ki	 je	kljuboval	
vsem	 vremenskim	 vplivom,	 pluženju	 in	 drugim	
obremenitvam	50	let	in	bi	še	enkrat	toliko.	Prej	ko	
slej	se	bodo	povsod	pojavili	enaki	problemi	kot	na	
Maistrovem	trgu	in	stavimo,	da	bodo	tedaj	za	krivce	
ožigosani	 stanovalci	 in	 njihovi	 avtomobili,	 čeprav	
odgovornost	v	resnici	leži	pri	projektantih,	izvajalcih	
in	občinski	oblasti,	ki	je	nefunkcionalne	posege	na	
javnih	površinah	odobrila.

Aleksander	Lampe

2.9.2011	Čez	Maistrov	trg	z	omejitvijo	največje	mase	vozila	3,5	tone	pripelje	50	(petdeset!)	tonsko	avtodvigalo	in	mukoma	
zavije	na	Reginčevo	ulico.	Končni	cilj:	Letno	gledališče	Khislstein,	kjer	se	po	naročilu	občine	zaključujejo	gradbena	dela.	Bistvo	
problema	primarno	ni	v	tem,	da	je	občina	gladko	spregledala	omejitve,	ki	jih	je	postavila	sama,	pač	pa	v	tem,	da	je	dvigalo	
tolikšne	mase	dejansko	lahko	potrebno	pri	obnovi	katerekoli	nepremičnine	v	mestu.	Zato	morajo	biti	tlaki	načrtovani	in	
izdelani	tako,	da	so	kos	vsem	obremenitvam.
	
Foto:	Tania	Mendillo

Trinajst	let	pozneje

AKTUALNO

»Maistrov	trg	bodo	tlakovali,	obeležili	zgodovinske	znamenitosti	(stolp	na	nekdanjem	vhodu	v	mesto),	
poenotili	tudi	videz	druge	ponudbe	in	ga	namenili	predvsem	pešcem.	Ves	poseg	naj	bi	veljal	150	
milijonov	tolarjev,	delati	naj	bi	začeli	septembra.	Včeraj	so	v	mestni	hiši	predstavili	razstavo	o	urejanju	
Maistrovega	trga	(tlakovan	naj	bi	bil	z	zelenkastim	kamnom,	na	njem	naj	bi	bilo	veliko	posod	z	zelenjem),	
ki	bo	zagotovo	polepšan	postal	pravo	srce	mestnega	središča.	V	nekaj	dneh	naj	bi	nepravilno	parkirana	
vozila	tudi	z	Maistrovega	trga	pregnal	pajek	za	odvoz	vozil.«

Iz	članka	»Lepša	mestna	razglednica«,	Dnevnik	28.6.2001

Stari	 članki	 o	 občinskih	 projektih	 v	 mestnem	 jedru	
postajajo	 s	 potekom	 časa	 vse	 bolj	 humorno	 čtivo:	
kombinacija	 poenostavljene	 predstavitve	 zapletenega	
problema,	 vznesene	 ubeseditve	 in	 neomajne	 vere	 v	
svetlo	prihodnost,	ki	čaka	za	vogalom.	Samo	pregnati	
moramo	parkirane	avtomobile,	zapraviti	150	milijonov	
tolarjev	za	nove	tlake	(z	inflacijo	revalorizirana	vrednost	
bi	 v	 letu	 2014	 znašala	 920.000	 evrov)	 in	 »polepšan	
trg	 bo	 postal	 pravo	 srce	 mestnega	 središča«.	 Kako	
preproste	so	stvari!	In	kako	domače	zvenijo!	Mar	nam	
ni	povsem	enako	zgodbo	za	120.000	evrov	prodal	tudi	
zadnji	projektant	obnove	mestnih	trgov	in	ulic,	LUZ	d.d.,	
pred	štirimi	leti?

Da	stvari	vendarle	niso	tako	preproste,	je	postalo	jasno	
že	nekaj	mesecev	kasneje,	decembra	2001,	ko	v	istem	
časopisu	zasledimo	članek	z	manj	obetavnim	naslovom		
»Veseli	december	z	jezo«.	Kot	je	v	Kranju	običajno,	se	
je	obnova	Maistrovega	trga	začela	tik	pred	zimo,	s	tem	
pa	tudi	kalvarija	trgovcev	in	drugih	podjetnikov,	ki	jim	
je	»lepšanje	trga«	pokvarilo	vrhunec	trgovske	sezone;	v	
trenutku,	ko	bi	morali	ustvariti	presežke	za	nekaj	slabih	
mesecev,	so	lahko	v	imenu	svetle	prihodnosti	zategnili	
pas.	 Boste	 pa	 ja	malo	 potrpeli,	 je	 bila	 fraza,	 ki	 so	 jo	
stanovalci	in	podjetniki	nato	še	mnogokrat	slišali.

Vendar	 pot,	 tlakovana	 z	 novimi	 tonalitnimi	 ploščami,	
mesta	ni	popeljala	v	svetlo	prihodnost.	Kaj	hitro	so	se	
pokazale	nenavadne	tehnične	značilnosti	obnovljenega	
trga:	zgrešene	višine,	valovitost	in	danes	že	znameniti	
prečni	pasovi	in	mulde,	izdelane	v	gladkem	marmorju.	
Zaradi	 njih	 je	 trg	 tako	 rekoč	 v	 trenutku	 postal	 resen	
varnostni	 problem;	 že	 ob	 dežju,	 da	 snega	 sploh	 ne	
omenjamo,	so	se	pešci	in	kolesarji	lomili	kot	za	stavo.	

A	 to	 še	 ni	 vse.	 Zaradi	 slabo	 pripravljenega	 terena	 so	
se	položene	plošče	začele	posedati,	popokale	so	fuge,	
v	podlago	 je	 vdrla	 voda	 in	 v	nekaj	 letih	 je	 tlakovanje	
dobesedno	 razpadlo.	 Kljub	 naknadnim	 popravilom,	
danes	praktično	ni	več	tlakovca,	ki	bi	bil	čvrsto	pritrjen,	
tako	 da	 je	 vsakoletno	 pomladansko	 krpanje	 postalo	
sizifovo	delo.	Celoten	trg	bo	treba	tlakovati	na	novo	in	
pred	tem	izravnati	ter	ustrezno	utrditi	teren.

Maistrov	trg	je	območje,	namenjeno	predvsem	pešcem.

Foto:	A.P.

Spolzke	plošče	iz	marmorja	so	označevale	pozicijo	
nekdanjega	stolpa	mestnih	vrat.	Po	novem	bodo	to	funkcijo	
opravljale	nedrseče	granitne	plošče.

Foto:	A.P.

AKTUALNO
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»Zaznamujejo	nas	tradicija,	vsestra
nskost,	kakovost	in	poveza

nost.	Pohvalimo	se	lahko	z	zadovoljnimi	naročniki	

in	dobro	opravljenimi	nalogami.«

Ljubljanski	urbanistični	zav
od,	d.d.,	projektant	obnov

e	mestnih	trgov	in	ulic

Foto:	A.P.



161616

IZDAJATELJ
Krajevna	skupnost	Kranj-Center
Tomšičeva	ulica	21,	4000	Kranj

ODGOVORNI	UREDNIK
Aleksander	Pavšlar

OBLIKOVANJE
Tjaša	Jenko

IDEJNA	ZASNOVA
SkupinaOpusDesign

TISK
Tiskarna	Požgaj,	Kranj

Kranjčan	je	izšel	v	nakladi	1.100	izvodov	in	bil	brezplačno	
poslan	v	vsa	gospodinjstva	v	KS	Kranj-Center.		
Distribucija:	Pošta	Slovenije	d.o.o.,	Maribor.

Fotografija	na	naslovnici:	Tania	Mendillo


