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Iz vsebine razprave na Svetu MO Kranj bi lahko 
sklepali, da je največji problem mestnega jedra 
nekaj parkiranih avtomobilov in oljnih madežev na 
monotono sivem kamnu, v katerega so nedavno 
preoblekli ulice in trge v mestnem jedru. Da se 
bodo na novih tlakovcih sčasoma pojavili madeži 
in poškodbe, bi moralo biti že vnaprej jasno. 
Sprehajalci odmetavajo žvečilne gumije, različna 
vozila, predvsem pa stroji izvajalca gradbenih 
del, puščajo olje, svoje opravi še zimsko soljenje, 
pluženje, zmrzal... Ker je torej naivno pričakovati, 
da bo tlak ostal »lep« kaj več kot nekaj mesecev, se 
postavlja vprašanje, kaj je pri načrtovanju obnove 
ulic pomembneje: to, da so ceste estetsko tlakovane, 
ali to, da dobro služijo svojemu namenu?

Prav je, da občina skrbi tudi za privlačno podobo 
mesta, saj ljudje raje zahajajo v urejeno okolje, toda 
za povprečnega stanovalca, podjetnika, lastnika 
nepremičnine ali obiskovalca, ki pride v mesto 
po opravkih, je drugotnega pomena, ali je ulica 
tlakovana z asfaltom ali s tonalitnimi ploščami. 
Zanj je bistven neoviran dostop do stanovanj 
in poslovnih prostorov brez ogrožanja njegove 
varnosti zaradi spolzkih tlakovcev ali izpadlih 
»mačjih glav«. Ulice in trgi v mestnem jedru niso 
prireditvena površina, otroško igrišče ali muzej, 
ampak so prostor, namenjen odvijanju prometa. In 
dokler bo v mestu še kaj življenja, bo po ulicah tekel 
promet, parkirani bodo avtomobili in sprijazniti se 
bo treba tudi z nekaj oljnimi madeži.

Marsikdo se bo ob tem vprašal, zakaj so poceni 
in vzdržljiv asfalt sploh zamenjali z dragimi in 
občutljivimi tonalitnimi ploščami, če zdaj po njih 
curlja motorno olje. Odgovor na to vprašanje tiči 
v samem konceptu obnove, kot si ga je zamislilo 
vodstvo občine v prejšnjem mandatu: njihov končni 
cilj je bila namreč preobrazba javnih površin v 
mestnem jedru za namene gostinsko-prireditvene 
dejavnosti.

Obnovo so nameravali izkoristiti za uvedbo strogo 
časovno omejevanega prometa, ukinitev vseh 
parkirnih mest v območju za pešce in ureditev 
parkiranja v neobstoječih garažnih hišah pred 
mestom, ki bi jih gradil zasebni kapital in nato 
z zasoljenimi parkirninami izčrpaval krajane 
naslednjih 35 let. Tem izhodiščem so bile 
prilagojene posamezne projektne rešitve: od izbire 
za promet manj primernih tlakov, nesmiselnega 
obremenjevanja mosta z nanosom armiranega 
betona, do zasaditev drevja v cestišču. 

Stranpoti obnove mestnih trgov in ulic so nazoren 
pokazatelj disfunkcionalnosti občinske oblasti. 
Ljudje, ki v mestu živijo in delajo, niso imeli nobene 
besede pri določanju ciljev obnove ali presojanju 
sprejemljivosti projektnih rešitev, pa čeprav so 
gradbena dela grobo posegla v njihovo delovno in 
bivalno okolje. Namesto njih so odločitev sprejeli 
premeteni funkcionarji, ki so v ukinjanju javnih 
parkirnih mest prepoznali poslovno priložnost, ter 
posamezni ljubiteljski »poznavalci« starega Kranja, 
ki ne želijo razumeti, da mestnega jedra ni mogoče 
oživljati s kozmetičnimi posegi. Prav ti, ki so projekt 
obnove mestnih trgov in ulic zavozili, zdaj širijo 
namišljen strah pred izgubo evropskih sredstev, s 
katerimi je bila obnova delno financirana, če ne 
bodo uresničene tudi najbolj absurdne podrobnosti 
tega projekta.

Za oživljanje mestnega jedra je vsekakor bistvenega 
pomena čim boljša dostopnost mesta. Zato so nujne 
prilagoditve projekta, ki bodo omogočile nemoteno 
odvijanje prometa in ohranitev vseh parkirnih mest, 
ki so bila označena pred začetkom obnove trgov in 
ulic, oziroma začrtanje nadomestnih, če na prvotni 
lokaciji ni mogoče vzpostaviti predhodnega stanja. 

Kdo se boji oljnih madežev?

UVODNIK

»Trubarjev trg je tlakovan iz najlepšega granita, na katerem so že zarisane talne označbe za 
parkiranje in se že cedijo oljni madeži.«

Iz svetniške razprave na 17. seji Sveta MO Kranj
 (Vir: zapisnik 17. seje Sveta MO Kranj, 29.8.2012)

Ulice in trgi v mestnem jedru niso 
prireditvena površina, otroško igrišče 
ali muzej, ampak so prostor, namenjen 
odvijanju prometa.
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UVODNIK

Tisti, ki so projekt obnove mestnih trgov 
in ulic zavozili, zdaj širijo namišljen 
strah pred izgubo evropskih sredstev, s 
katerimi je bila obnova delno financirana, 
če ne bodo uresničene tudi najbolj 
absurdne podrobnosti tega projekta.

KS Center je v sodelovanju z občinsko upravo uspela 
ohraniti pretežen del parkirnih mest na Trubarjevem 
trgu, Tavčarjevi in Tomšičevi ulici; rešitev za 24 
parkirnih mest na ploščadi pri Prešernovem 
gledališču, ki jih je občina enostransko ukinila, pa 
bo še treba poiskati. Pričakujemo tudi nadaljnje 
popravke projekta, s katerimi bodo ohranjena 
parkirna mesta na območju Poštne ulice in črtani 
škodljivi posegi na mostu čez Kokro.

Gorenjska gradbena družba d.d. (1962 - )
Glavni trg
2012, olje na kamnu, cca 20 m × 150 m, v lasti Mestne občine Kranj.

Vendar prihodnje leto gradbeni stroji še ne bodo 
utihnili. Občina se bo namreč morala še enkrat 
lotiti Maistrovega trga in zamenjati razpadajoče 
tonalitne tlakovce, ki so bili položeni pred komaj 
desetimi leti. Problem ni le v tem, da bo Maistrov 
trg zdaj razkopan še tretjič v zadnjih 15 letih, temveč 
predvsem v količini denarja, ki ga je občina zapravila 
za urejanje javnih površin, pa je danes mestno jedro 
v bistveno slabši kondiciji kot kdajkoli v zadnjih 
nekaj desetletjih. Čimprej bo treba sprejeti dejstvo, 
da je bil dosedanji pristop k revitalizaciji mestnega 
jedra napačen, in posledično napore osredotočiti 
na neposredno podporo nosilcem poslovne, 
predvsem trgovske dejavnosti. Kranjčani se bodo 
namreč vrnili v mestno jedro, če jim bo to ponudilo 
uporabno vsebino; zgolj pohorski tonalit (z ali brez 
oljnih madežev) preverjeno ne bo zadoščal.

dr. Aleksander Pavšlar
 predsednik Sveta KS Center
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Dobro obiskanega zbora krajanov, ki je potekal 
22. novembra letos, so se med drugim udeležili 
župan Mohor Bogataj, predstavniki občinske 
uprave, ravnatelj OŠ Simon Jenko Ruda Planinšek, 
direktorica Zavoda za turizem Natalija Polenec 
in predstavnica trgovcev v Civilni iniciativi za živo 
mesto Margareta Vovk Čalič.

Zbrani krajani so izrazili nasprotovanje ukinjanju 
parkirnih mest v mestnem jedru in opozorili župana 
na peticijo, ki jo je letos poleti podpisalo 274 
krajanov in podjetnikov. Župan je pojasnil, da občina 
ne želi parkiranja na Maistrovem trgu, Prešernovi 
ulici, Glavnem trgu in ploščadi pri Prešernovem 
gledališču, medtem ko drugod parkirnim mestom 
ne nasprotuje. Hkrati je zagotovil, da se bo na 
Poštni ulici zagotovilo maksimalno število parkirnih 
mest, medtem ko je za 24 ukinjenih parkirnih mest 
na ploščadi pri Prešernovem gledališču pripravljen 
poiskati nadomestna. Krajani z Vodopivčeve ulice 
so pozdravili stališče župana, da se prometna 
ureditev v tej ulici ne bo spreminjala. Sejmišče prav 
tako ostaja odprto.

Predstavnik Projektne pisarne MO Kranj Boštjan 
Zavrl, ki operativno vodi obnovo mestnih trgov in 
ulic, je navzočim razložil nadaljnji potek gradbenih 
del v mestu. Marca prihodnje leto se bodo gradbena 
dela najprej začela na Poštni ulici. Obnovljeno bo 
tudi območje Podrtine pred mostom, glede načina 
obnove mosta pa bodo še potekala usklajevanja 

Zbor krajanov KS Center
Ukinjanje parkirnih mest v mestnem jedru in zapora Vodopivčeve ulice za promet, potek obnove 
mestnih trgov in ulic, ukrepi za vzpodbujanje poslovnih dejavnosti v mestnem jedru in problematika 
OŠ Simon Jenko so bile glavne teme, o katerih so razpravljali krajani KS Center in predstavniki MO 
Kranj.

Sklepi zbora krajanov:
•	 parkirna mesta v mestnem jedru se 

ohranijo
•	 Vodopivčeva ulica in parkirišče na 

Sejmišču ostajata odprta
•	 morebitne pomanjkljivosti pri izvedbi 

obnove mestnih trgov in ulic se pisno 
posredujejo občinski Projektni pisarni

•	 ustanovi se delovna skupina za 
pripravo programa oživljanja 
mestnega jedra

s projektantom. V času gradbenih del na križišču 
Tavčarjeve in Poštne ulice Tavčarjeva ulica v smeri 
proti Maistrovemu trgu krajši čas ne bo prevozna. 
V zvezi z opozorili krajanov na posamezne 
pomanjkljivosti in napake, ki so jih opazili pri dosedaj 
izvedenih obnovitvenih delih, je bilo dogovorjeno, 
naj krajani na Projektno pisarno MO Kranj naslovijo 
svoje pripombe v pisni obliki. Projektna pisarna se 
bo na njihove dopise odzvala v roku 15 dni.

Krajani so na zboru župana tudi opozorili na številne 
prazne poslovne prostore v mestnem jedru. Občina 
se je v preteklosti zanašala na to, da bo mestno 
jedro oživila z organiziranjem množičnih prireditev, 
urejanjem javnih površin in investiranjem v 
nekatere objekte, kar se ni izkazalo kot uspešno. 
Oživitev mestnega jedra bo mogoče doseči samo z 
neposrednim vzpodbujanjem poslovnih dejavnosti, 
predvsem trgovske. Župan in načelnik občinskega 
urada za gospodarstvo Mitja Pavliha sta se 
zavzela za ustanovitev delovne skupine, ki jo bodo 
sestavljali predstavniki Zavoda za turizem, občine in 
KS Center ter predstavnika trgovcev in gostincev v 
mestu, pripravila pa bo program za vzpodbujanje 
poslovnih dejavnosti v mestu. 

Ravnatelj OŠ Simon Jenko je predstavil načrte o 
obnovi trenutno izpraznjenega vzhodnega krila 
šole pri Prešernovem gaju, kjer bi lahko pridobili 4 
oddelke vrtca in 8 učilnic. Kot je pojasnila načelnica 
občinskega urada za družbene dejavnosti Nada 
Bogataj-Kržan, občinski proračun za leto 2013 
te investicije zaradi pomanjkanja sredstev ne 
predvideva, tako da bo treba z obnovo počakati do 
leta 2014.

Tania Mendillo
svetnica KS Center
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V Kranju se Koplje po načrtu...

Začetek obnove mestnih trgov in ulic v Kranju ni 
bil obetaven: oktobra 2010 je bila izkopana prva 
gradbena jama na Trubarjevem trgu, v kateri je 
arheolog prav po polževo izkopaval skoraj do 
novega leta. Najprej ga je presenetilo jesensko 
deževje, nato zimski mraz, kar ne bi bil problem, če 
bi izkopavanja potekala pod ogrevanim šotorom, 
česar pa ni predvidel.

Zaradi slabe organizacije dela so se obetale velike 
zamude, ko bi se obnova razširila na bistveno večji in 
prometno bolj obremenjen Glavni trg. Zato se je KS 
Center v sodelovanju z občinsko upravo in županom 
odločila za tri ukrepe: podaljšanje končnega roka 
izvedbe projekta za eno leto, izdelavo natančnega 
faznega načrta in delo pod šotorom v zimskem času.

Podaljšanje roka je omogočilo enakomernejšo 
razporeditev gradbenih del in manjše število sočasno 
odprtih gradbišč. S faznim načrtom poteka del so 
bila nato določena prostorsko omejena območja, 
roki začetka in zaključka del na posameznem 
območju in redosled, po katerem se bodo gradbišča 
odpirala in zapirala. Na ta način je bilo preprečeno 
nekontrolirano razkopavanje prevelikih površin, 
vzpostavljen je bil nadzor nad hitrostjo izvajanja del, 
predvsem pa ni prišlo do bistvenega poslabšanja 
dostopnosti mestnega jedra.

Fazni potek obnove se je v letošnjem letu izkazal 
kot učinkovit. V nasprotju z zapleti na Trubarjevem 
trgu lansko leto sta bila Cankarjeva ulica in Glavni 
trg kljub bistveno večji površini v pretežni meri 
dokončana v predvidenih rokih. 

Premišljen pristop k izvajanju gradbenih del pa je 
zmotil izvajalca arheoloških izkopavanj, ki je želel 
sam določati površino izkopa. Pritoževal se je, da 
ne more »optimizirati« dela in da mu KS Center 
povečuje stroške. Vendar skrb za finančne interese 
izvajalca arheoloških izkopavanj, ki bo za raziskave 
že večkrat prekopanih ulicah in trgih prejel okrog 
1,2 milijona evrov, ni naloga KS Center. Naloga KS 
Center je, da varuje interese mesta, ki so predvsem 
v ohranjanju dostopnosti. Temu cilju se morajo 
podrejati vsi izvajalci del.

...V Celju pa na horuK

Da se v starih mestnih jedrih po Sloveniji reciklirajo 
enako zgrešeni projekti obnove trgov in ulic, 
praviloma sofinancirani z evropskimi sredstvi, je 
mogoče pojasniti s štirimi razlogi:

1. Občinska politika v večjih mestih v Sloveniji 
deluje predvsem na populistični pogon, zato 
potrebuje hitre površinske rezultate. Kaj je 
lažjega kot zapreti promet in na novo tlakovati 
nekaj ulic?

2. Za obnove na območju starih mestnih jeder 
je bilo sorazmerno enostavno dobiti evropska 
sredstva.

3. V Sloveniji je urbanistična stroka mrtva. Z 
oživljanjem mestnih jeder se zdaj ukvarjajo 
arhitekti, ki problem obravnavajo izključno 
skozi arhitekturno podobo javnih površin, 
namesto da bi upoštevali zapletene sociološke 
in ekonomske dejavnike. Zato je njihov recept 
za oživljanje od mesta do mesta isti, banalen 
in škodljiv: tlakovanje s pohorskim tonalitom 
in zapora prometa.

4. Stanovalci in podjetniki v starih mestnih 

Krekov trg v Celju (september 2012). Obubožani gradbinec je 
za seboj pustil zanemarjeno gradbišče in labirint ograj.

Fotografija: A.P.

AKTUALNO

Celje: primer slabe prakse
Zakaj se v Kranju koplje malo tu, malo tam, pripelje mehanizacijo, odkoplje, zasuje, tlakuje, potem 
se gradbišče prestavi naprej na levo..., so se pritoževali nekateri svétniki na 17. seji Sveta MO 
Kranj. Kdo je to odločil in koliko bo to podražilo projekt obnove mestnih trgov in ulic, so spraševali. 
Poglejmo, zakaj njihovo razmišljanje, da bi bilo ulice in trge bolje razkopati v enem zamahu, ni 
utemeljeno.
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AKTUALNO

Ko je izvajalec gradbenih del nekaj mesecev po 
podpisu pogodbe zašel v finančne težave in so se dela 
v celoti ustavila, se je odločitev za gradnjo »v enem 
zamahu« izkazala za usodno napako.  Izvajalec je do 
trenutka zaustavitve del že razkopal velike površine 
mestnega jedra in za seboj pustil neprehodne ulice, 
prepredene z oranžnimi varovalnimi mrežami in 
kovinskimi ograjami, med katerimi si obiskovalci le 
s težavo utirajo pot.

Tudi po zaključku gradnje se poslovne razmere v 
mestnem jedru Celja ne bodo bistveno izboljšale. 
Obiskovalci mesta so se namreč naveličali plezati 
čez ograje in zdaj raje zavijejo v nakupovalne centre. 
Ko se ljudje odvadijo hoditi v mesto, jih je težko 
privabiti nazaj. Ukinjanje parkirnih mest je v takšni 
situaciji še posebej nerazumen ukrep.

čigaVe interese Varujejo neKateri 
SVéTNIKI MO KRANj

V Kranju torej kopljemo po metodi »malo tu, malo 
tam, pa naprej na levo« zato, ker je »horuk« metoda 
preverjeno neučinkovita in škodljiva. Fazni načrt je 
usklajen z izvajalcem gradbenih del in gradnja zaradi 
tega ne bo za občino nič dražja. Morda bo arheolog 
imel kakšen strošek več, kar pa prav gotovo ne bi 
smelo skrbeti svétnikov MO Kranj. Njihova dolžnost 
je, da skrbijo za interese mesta in ne za interese 
dobro plačanega arheološkega lobija.

dr. Aleksander Pavšlar

jedrih so zanemarljiva manjšina v primerjavi 
z večino na obrobju mesta; njihovi glasovi 
na volitvah štejejo malo ali nič, zato so 
praviloma že vnaprej odpisani. Oblast si 
lahko nekaznovano uzurpira njihovo delovno 
in bivalno okolje in ga surovo preoblikuje 
skladno s svojimi nazori. 

Zgoraj našteti razlogi so nedvomno botrovali 
projektu obnove mestnih trgov in ulic v Kranju, ki 
je nastal še v prejšnjem mandatu. Podobna  zgodba 
s precej bolj neprijetnimi posledicami se je letos 
ponovila v Celju.

Celjski projekt prenove starega mestnega jedra je 
na las podoben kranjskemu: obnova komunalnih 
vodov, arheološka izkopavanja, tlakovanje s 
pohorskim tonalitom, nova urbana oprema in 
seveda – ukinitev parkirnih mest. Podobnost ne 
preseneča, saj se je pod celjski projekt podpisal 
Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ), ki je izdelal tudi 
projekt obnove mestnih trgov in ulic v Kranju.

Toda če smo v Prešernovem mestu obnovo mestnih 
trgov in ulic razporedili na časovno obdobje dveh 
let in pol, se je Knežje mesto odločilo, da bo še bolj 
obsežen projekt izpeljalo v vsega enem(!) letu. 

Odločitev za gradnjo »v enem zamahu« 
namesto postopne obnove je povsem 
ohromila staro mestno jedro v Celju.

Gubčeva ulica v Celju (september 2012). Zapuščeno gradbišče zelo otežuje dostop do poslovnih prostorov na levi strani ulice.

Fotografija: A.P.
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V devetih festivalskih večerih se je zvrstila pestra 
paleta izvajalcev različnih glasbenih zvrsti. V petek 
17. avgusta je nastopila priznana slovenska pevka 
in pianistka Neisha s svojim bandom. Predstavila 
se je s pestrim repertoarjem avtorskih skladb in 
priredb drugih avtorjev. Festival se je nadaljeval 
s sobotnim tradicionalnim koncertom mentorjev 
glasbenih delavnic Jazz Kampa Kranj, nedelja pa 
je bila rezervirana za »samba žur« z brazilskim 
pevcem in kitaristom Binhom Carvalhom in 
njegovim ansamblom. V ponedeljek je nastopila 
ameriška jazzovska in bluesovska pevka Joyce Yuille 
ob spremljavi zasedbe priznanega italijanskega 
bluesovskega kitarista Mikea Sponze.

Torek 21. avgusta je bil obarvan v smislu 
mednarodnega sodelovanja med Jazz Kampom 
Kranj in Poletno šolo jazza HGM (Hrvaške glasbene 
mladine) iz hrvaškega Grožnjana. Sodelovanje in 
izmenjava koncertov je že tradicionalna, saj je bil 
prvi protokol o mednarodnem sodelovanju na 
kulturnem področju med Mestno občino Kranj, ki jo 
je zastopal tedanji in sedanji župan g. Mohor Bogataj, 
hrvaško Občino Grožnjan, ki jo je zastopal župan g. 

Rino Duniš, ter med umetniškim vodjem festivala 
»Jazz is Back«, priznanim hrvaškim vibrafonistom, 
na žalost že pokojnim, g. Boškom Petrovićem, in 
umetniškim vodjem festivala Jazz Kamp Kranj g. 
Primožem Grašičem podpisan že daljnega leta 2005. 
Trenutno veljavni protokol iz leta 2010 velja še do 
konca leta 2013.

Na sredinem koncertu se nam je predstavila odlična 
zasedba slovenskega kitarista mlajše generacije 
Janija Modra, ob spremljavi odličnih glasbenikov: 
slovensko italijanskega organista Renata Chicca, 
slovenskega saksofonista Lenarta Krečiča in 
avstrijskega bobnarja Klemensa Marktla. Četrtek 
je bil rezerviran za tako imenovani »cross over«, in 
sicer se nam je predstavil novi mentor za klavir in 
teorijo David Gazarov iz Azerbajdžana s triom in 
gosti. Poleg pravega klavirskega jazza, če se temu 
lahko tako reče, je izvedel tudi nekaj skladb in variacij 
na teme slavnega klasičnega poljsko-francoskega 
skladatelja Frederica Chopina na jazzovski način.

Slovenski Ray Charles Uroš Perić se nam je s 
skladbami slavnega vzornika in lastnimi skladbami, 

Naj živi improvizacija!
Jazz Kamp Kranj 2012

KULTURA

Avgusta je na vrtu in okolici Cafe galerije Pungert ter po ulicah mestnega jedra že deveto leto zapored potekal 
tradicionalni festival Jazz Kamp Kranj.

Fotografija: Ivan Hribernik
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ob spremljavi mednarodno zasedenega ansambla 
predstavil v petek 24. avgusta.

Zadnji koncertni večer oz. lahko bi rekli kar 
dan, torej sobota 25.8., pa je bil rezerviran za 
študente glasbenih delavnic Jazz Kampa, ki so, pod 
mentorskim vodstvom profesorjev: Primoža Grašiča, 
Emila Spanyia, Davida Gazarova, Scotta Devina, Ines 
Reiger in Georgia Famea, cel teden pridno vadili in 
izpopolnjevali svoje znanje. V dopoldanskem času 
so se predstavili na uličnih koncertih pred Cafe 
Centralom, Starim Mayrjem, Dr. Figom in Kavko, 
zvečer pa še na zaključnem koncertu na vrtu pred 
Cafe galerijo Pungert. Jazz Kamp Kranj 2012 se je 
s piknikom, podelitvijo diplom študentom delavnic 
in priložnostnih »medalj« v obliki balinčkov, ki jih je 
za to priložnost prispeval g. Jože Hribar iz podjetja 
Hribar-Os d.o.o., zaključil deževno, v nedeljo 26. 
avgusta 2012. 

Prihodnji Jazz Kamp Kranj v letu 2013 bo že deseti, 
torej jubilejni. Za to priložnost bomo pripravili 
pester program in tako kot vsako leto pritegnili v 
Kranj še več poslušalcev.

Zahvaljujemo se vsem: publiki, ki prihaja na 
večerne prireditve, prijateljem dobre glasbe, 
obiskovalcem glasbenih delavnic, Gorazdu Uršiču, 
Ivanu Hriberniku in Zoranu Kozini, ki po fotografski 
plati skrbijo za odmevnost Jazz Kampa Kranj, Sonji 
Mlakar Minatti ter vsem dekletom iz strežbe v Cafe 
galeriji Pungert, predvsem pa krajanom kranjskega 
starega mestnega jedra za podporo in strpnost. 
Hvala tudi vsem drugim, ki niso bili omenjeni, so pa 
pomembno prispevali k odmevnosti, priljubljenosti 
in uspešnosti naše prireditve. Brez vas nam ne bi 
uspelo.

Gregor Grašič

KULTURA

Fotografija: Ivan Hribernik

Fotografija: Ivan Hribernik



10

ZANIMIVOSTI

Literarni sprehod po Kranju sredi 19. 
stoletja – 2. del

po današnji Tomšičevi ulici mimo Layerjeve hiše 
(v stavbi je delovala znamenita Layerjeva slikarska 
šola; najbolj znan je slikar Leopold Layer, ki je 
naslikal Marijo pomočnico in jo kot votivno podobo 
poklonil samostanu na Brezjah) in pridemo do 
»Savskih durc« (danes Pot na kolodvor). Na stavbi 
št. 1 je vzidana spominska plošča Simonu Jenku, 
pesniku Sorškega polja, ki je v tej hiši živel in leta 
1868 tudi umrl. Zavijemo levo po sedanji Jenkovi 
ulici in pridemo na Prešernovo ulico.  Malo pred 
koncem Prešernove ulice vidimo spominsko ploščo, 
ki jo je odkrila Kranjska čitalnica ob 100-letnici 
Prešernovega rojstva. Danes se vhod v stavbo šteje 
kot glavni vhod v Prešernov spominski muzej, a v 
Prešernovem času je bil tod vhod v kavarno. Prek 
Maistrovega trga pridemo v Kokrško predmestje 
(danes Gregorčičeva ulica), ki nas popelje do 
nekdanjega mestnega pokopališča, ki je zdaj 
spremenjen v Prešernov gaj. Sprehodimo se skozi 
park, na desni strani vidimo Jenkov nagrobnik, ki 
je obrnjen proti severu in gleda Storžič, kot ga je 
gledal Šmonca iz Praš s svojega ljubega Sorškega 
polja. Nekaj korakov naprej se ustavimo pred 
Prešernovim nagrobnikom, ki so ga postavili 
njegovi častilci leta 1852 in istočasno prenesli 
pesnikove posmrtne ostanke stran od prvotnega 
neuglednega pokopa za pokopališkim zidom.

Franc Benedik

Spominska plošča na Tavčarjevi ulici 18 nas opozarja, 
da je bil v njej leta 1808 rojen dr. Janez Bleiweis pl. 
Trsteniški – oče slovenskega naroda. Bil je politik, 
časnikar, veterinar in založnik, saj je pričel izdajati 
Slovenske kmečke in rokodelske novice. Danes se ga 
Kranj spominja s poimenovanjem ceste in skromnim, 
kot pastirček majhnim obeležjem nasproti policijske 
uprave, kjer gleda nekam v neznano. Prešeren mu 
ni bil pesniški idol, bolj je ljubil Jovana Koseskega, 
ki je ob obisku v Kranju napisal prigodnico »Kam 
se drenga ta folk po teh ozkih gasah«. Podprl pa je 
Prešerna pri uvajanju Gajice v slovensko pismenost.

Iz Tavčarjeve ulice zavijemo mimo poštnega poslopja 
in pri Magistratu na levo. Prišli smo pred sedanjo 
Suchyjevo hišo. Ta stavba je bila v Prešernovem času 
sedež kranjske kazine. Prešeren je zahajal tja, a tam 
je bilo na razpolago le nemško časopisje, govorilo 
se je le nemško. Pesnik je prinesel nekaj svežine, a 
do revolucije je bilo vse pod strogim nadzorom. Po 
ustanovitvi Kranjske čitalnice leta 1863 je bil v tej 
stavbi s kratkimi presledki sedež te ustanove vse do 
leta 1922, ko se je preselila v Narodni dom in je tam 
delovala do nemške okupacije leta 1941. Nasproti 
te stavbe je še dandanes Prešernov hram, kamor se 
je Prešeren zatekel, ko mu je sestra Katra zaukazala, 
da mora iti k nedeljski maši. Skozi nekdanji prehod 
v tej stavbi se je prišlo  pred grad Khislstein, kamor 
je prav rad zahajal tudi Prešeren. Gremo naprej 

V počastitev krajevnega praznika je šahovski klub 
Stari Mayr 11. septembra organiziral šahovski turnir. 
Tekmovanja se je udeležilo 20 igralcev. Zmagal je 
Dušan Zorko, drugouvrščeni je bil Martin Aljančič, 
tretji pa Zlatko Jeraj.

Franc Benedik

Šahovski turnir v počastitev 
krajevnega praznika

Fotografija: F.B.
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DOGODKI

KS Center je 20. junija letos organizirala zbiranje 
podpisov pod peticijo proti ukinitvi 24 parkirnih 
mest na ploščadi pri Prešernovem gledališču, saj 
za ukinjena parkirna mesta občina ni zagotovila 
nadomestnih. Peticijo je v dveh urah podpisalo 274 
stanovalcev, lastnikov nepremičnin in podjetnikov. 
Župan Mohor Bogataj je na zboru krajanov 
pojasnil, da se občina ne strinja s parkiranjem 
na ploščadi pri Prešernovem gledališču, da pa je 
pripravljena poiskati nadomestna parkirna mesta.

Aleksander Pavšlar

Zbiranje podpisov pod peticijo proti 
ukinitvi parkirnih mest

Fotografija: A.P.

V sklopu praznovanja krajevnega praznika je 
KS Center 14. septembra organizirala srečanje 
krajanov, starih 80 let in več. Zbrane sta pozdravila 
podžupan Darko jarc in predsednik sveta KS Center 
dr. Aleksander Pavšlar. Srečanje je povezano s 
številnimi organizacijskimi problemi, saj zaradi 
varovanja osebnih podatkov ne moremo dobiti 
seznama starejših krajanov. Vabila zato pošiljamo 
na podlagi osebnega poznavanja in se za morebitne 
napake opravičujemo.  

Franc Benedik

Tradicionalno srečanje krajanov

Fotografija: F.B.
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