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UVODNIK
• Draga šola za volivce
AKTUALNO
• Nova sestava Sveta KS Center in
prenovljena spletna stran
• Prometna ureditev za prijaznejše
mesto
• Kranj – mesto japonske češnje
• Nova oblast, novi obeti –
dejavnosti v mestu pa vedno manj
• Šola na Komenskega ulici
ZANIMIVOSTI
• Ceste, trgi in ulice v KS Center
• Literarni sprehod po Kranju sredi
19. stoletja

Krajanom zelimo vesel bozic in
srecno novo leto.
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DOGODKI
• Šahovski in balinarski turnir
• Tradicionalno srečanje krajanov

UVODNIK

Draga šola za volivce
»Na napakah se učimo, vendar mislim, da lahko na koncu mandata z dvignjeno glavo počasi
odhajam s svoje funkcije.«
Bivši župan Damijan Perne je zadovoljen
z opravljenim delom (Vir: Kranjski glas 22.10.2010).
Zadovoljstvo bivšega župana je do neke mere
razumljivo. Kot novinec v politiki je na lokalnih
volitvah 2006 osvojil županski položaj tretje največje
občine v državi in se dve leti za tem na listi stranke
Zares zavihtel še v Državni zbor. Po vsega enem
letu dela v Državnem zboru je poslansko funkcijo
zamenjal za direktorski stolček Bolnišnice Begunje,
v kateri je pred vstopom v politiko deloval kot
zdravnik. Od zdravnika, prek župana in poslanca do
direktorja bolnišnice v dobrih treh letih – s takšnim
rezimejem se lahko pohvali le malokdo.

se povečuje, medtem ko denarja za nujne naložbe,
npr. za obnovo dotrajanih vrtcev in šol, ni.

Še posebej visok davek je Pernetovo »ljubiteljsko«
županovanje terjalo od mestnega jedra. Analiza
dosežkov bivšega župana na tem področju pokaže,
da ni uresničil nobene od glavnih predvolilnih obljub,
med katerimi so bile npr. sistematična obnova in
ureditev mesta, posebej na področju prometa,
izgradnja 400 parkirnih mest in prenos nekaterih
upravnih ter županske funkcije v mestno jedro. Ob
odsotnosti smiselnega načrtovanja, nerazumevanju
Izkupiček Pernetovega izleta v politiko je impresiven, resničnih problemov in zgrešeni viziji mestnega jedra
cena, ki jo je plačal Kranj, pa tudi: nesmotrne kot kulise za sprehajalce in obiskovalce prireditev
investicije v projekt regijskega centra za obdelavo so njegovi ukrepi za oživljanje v resnici zatolkli
odpadkov, ki ga je občina zdaj opustila, zgrešeno
vodenje projekta nove knjižnice, katere cena je od
Neodgovorno poigravanje s prometno
prvotno predvidenih 6 zrasla na 10 milijonov evrov,
ureditvijo je v prejšnjem mandatu
nedokončana investicija v Kieselstein, ki se je iz 7
povzročilo propad mestnega jedra.
povečala na 9 milijonov, nepomemben projekt 3
stolpi v višini prek 2 milijonov in zavoženo urejanje
ulic mestnega jedra v vrednosti prek 6 milijonov še tisto, kar je v mestnem jedru ostalo vitalnega.
evrov, so najbolj očitne posledice županovanja iz Spomnimo samo na nestrokovno poseganje v
parlamenta oziroma iz Begunj. Res je sicer, da bo prometno in parkirno ureditev, slabo načrtovano
za nekatere od omenjenih projektov (Kieselstein, 3 etapnost pri obnovi cest okrog mestnega jedra
stolpi, obnova trgov in ulic) občina pridobila tudi (Savska cesta, Koroška in Bleiweisova cesta,
evropska sredstva, a pod pogojem, da bo pokrila Gregorčičeva ulica) in dolgotrajno razkopavanje ulic
določen delež investicije s svojim denarjem.
v mestnem jedru (Tomšičeva in Tavčarjeva ulica), kar
je privedlo do opustošenja še nevidenih razsežnosti,
odhoda številnih trgovin (prek 40 praznih poslovnih
Zaradi napačnih investicijskih prioritet
prostorov), izgube delovnih mest, izseljevanja
danes nimamo niti obnovljene tržnice,
stanovalcev, padca vrednosti nepremičnin, skratka
niti garažne hiše, niti denarja, imamo
ogromne premoženjske škode, ki je mesto ne bo
pa Kieselstein, 3 stolpe in nove tlake.
nikoli dobilo povrnjene.
Na napakah se učimo, nam sporoča bivši župan.
S favoriziranjem projektov, za katere je bilo moč Že mogoče, a učenje na napakah je drago in ni
dobiti evropska sredstva, ne da bi bili ti projekti vseeno, kdo jih plačuje. V konkretnem primeru so
smotrni z vidika dejanskih potreb mesta, je prejšnja bili to predvsem stanovalci, podjetniki in lastniki
oblast zgolj izčrpavala finančne zmožnosti občine, nepremičnin v mestnem jedru; Damijan Perne ni
pri čemer ni rešila bistvenih problemov Kranja. Prav izgubil niti centa, zato se upravičeno sprašujemo,
neustrezno prilagajanje investicijskih odločitev ali se je naučil česarkoli. Še več, lahko smo
razpoložljivosti evropskih sredstev je eden od prepričani, da navkljub dokazom o zgrešenosti
bistvenih razlogov, zakaj danes v občinskem svoje politike razloge za neuspeh pripisuje drugim:
proračunu zeva globoka luknja, zadolženost občine »Uradne inštitucije in njihovi predstavniki pa
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UVODNIK
tako vedno izpadejo nesposobni, saj ob številnih
novo nastajajočih ljudskih iniciativah praktično
ni področja, na katerem bi lahko napravili kaj
brez zapletov,« se je pritoževal marca 2009.
Dobro leto kasneje, ob zaključku mandata, je še
enkrat resignirano ugotovil: »Vsakokrat, ko sem
želel narediti bolj drzen korak, [sem] naletel na
odpor lokalnega prebivalstva. Civilne iniciative
so značilnost Kranja.« Očitno ni nikoli podvomil,
da bi bilo karkoli narobe z njegovo politiko; zanj
je bil problem zgolj lokalno prebivalstvo, ki se je
upiralo in oviralo njegove načrte. Ker je dandanes
prebivalstvo težko zamenjati z bolj ubogljivim, se za
drugi mandat na čelu občine raje ni potegoval.
Zdaj imamo novo oblast, vendar se ta v prvem
letu svojega mandata ni uspela povsem izogniti
uresničevanju zgrešenih projektov iz preteklosti.
Dejstvo je, da z ukrepi, kot je širitev območja
za pešce na Gregorčičevo ulico za Globusom in
s tem ukinitev okrog 25 parkirnih mest na tej
lokaciji, mestnega jedra ne bo mogoče oživiti,
temveč obstoječe stanje kvečjemu poslabšati. Skrb
vzbujajoče so tudi zamisli o popolni zapori ploščadi
pri Prešernovem gledališču, ki bi pomenila izgubo
dodatnih 25 parkirnih mest. Od nove oblasti
zato pričakujemo, da se bo odpovedala izvajanju
škodljivih ukrepov, kot sta širitev območja za pešce
in ukinjanje parkirnih mest, ter zagotovila stabilne
pogoje za življenje in poslovanje v mestnem jedru.
Nadalje bo potrebna temeljita revizija politike
oživljanja mestnega jedra, ki se mora preusmeriti
od prenavljanja sten in tlakov k neposrednemu
ekonomskemu
vzpodbujanju
mestotvornih
dejavnosti. Učinkovit primer takšne vzpodbude bi
bilo oblikovanje brezplačnega mestnega časopisa,
ki bi celovito in vsebinsko bogato oglaševal
trgovsko, gostinsko in kulturno ponudbo v mestu.

Oživljanje mestnega jedra je v prvi vrsti
ekonomski problem, ki ga je treba reševati
z ekonomskimi in ne s kozmetičnimi posegi.
Sredstva za izdajanje časopisa bi občina pridobila
s tem, da preneha financirati nekatere hrupne
prireditve, ki mestnemu jedru povzročajo zgolj
škodo. MO Kranj lahko prispeva k procesu oživljanja
tudi s tem, da v mestno jedro umešča javne institucije,
katerih dejavnost obsega poslovanje s strankami.
Še naprej si je treba prizadevati za obnovo tržnice,
saj bi dobro delujoča tržnica zagotovo privabila
kupce tudi med tednom in ne le ob sobotah.
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Ključna lekcija prejšnjega mandata je bila, da
uspešno oživljanje mestnega jedra zahteva

sodelovanje stanovalcev, podjetnikov, krajevne
skupnosti in občine, njihovo medsebojno
dogovarjanje in usklajevanje ukrepov. Zato je
bistvenega pomena, da v Kranju končno opustimo
prakso oblastnega poseganja v mestno jedro, pri
katerem imajo največ besede tisti, ki v mestu ne
živijo in ne delajo; v nasprotnem primeru
so pred nami še tri dolga in draga učna leta.
dr. Aleksander Pavšlar
Predsednik sveta KS Center

AKTUALNO

Nova sestava Sveta KS Center
Na lokalnih volitvah lansko leto je bilo v Svet KS Center izvoljenih sedem svetnikov, ki so na prvi seji
izvolili predsednika in podpredsednika Sveta. Svetniki KS Center v mandatnem obdobju 2010-2014 so:
Aleksander Pavšlar – predsednik
Franc Benedik – podpredsednik
Francka Marchel
Anton Marolt
Tania Mendillo
Špela Peternel
Petra Vencelj

Krajani lahko svoje predloge, pobude in
vprašanja posredujejo neposredno med
uradnimi urami KS   vsak torek in četrtek
med 15.30 in 16.30 uro v   prostorih
na Tomšičevi ulici 21 ali pišejo na  
elektronski naslov: krajevna_skupnost_

kranj@t-2.net.

Urad KS Center se nahaja v pritličju hiše na
Tomšičevi ulici 21.

Prenovljena spletna stran
KS Center je v prejšnjem mandatu vzpostavila svojo spletno stran, ki pa v zadnjem času zaradi tehničnih
težav ni bila ustrezno ažurirana. Zato je v letošnjem letu KS Center registrirala lastno domeno

www.kranj-center.si
na kateri je vnovič zaživela spletna stran v osveženi in bolj pregledni grafični podobi. Na spletni strani so
objavljene aktualne informacije, zapisniki sej Sveta KS in drugi dokumenti.
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AKTUaLNO

Prometna ureditev za prijaznejše
mesto
Poostreno omejevanje vstopa in parkiranja v starem pretežni meri podprla. Svet MO Kranj je na 7. seji
mestnem jedru, ki ga je bivša občinska oblast 22.6.2011 sprejel spremenjene predpise o prometni
pričela izvajati sredi poletja 2008, se je že kmalu ureditvi.
po uvedbi izkazalo kot nepremišljeno, nestrokovno
in izrazito škodljivo za oživljanje mestnega
jedra. Nezadovoljstvo   stanovalcev, podjetnikov,
kulturnikov kot tudi obiskovalcev mesta je bilo
precejšnje in se je iz dneva v dan odražalo v ugašanju
mestnega utripa, begu dejavnosti in odseljevanju
prebivalcev.
Civilna iniciativa je vložila precej naporov v
prepričevanje nekdanje mestne oblasti, da so
nujni popravki prometne ureditve. Ker je bil
odnos nekaterih vodilnih občinskih funkcionarjev
do stanovalcev in podjetnikov v mestnem jedru
odklonilen in ciničen, resnične pripravljenosti za
dialog in iskanje rešitev ni bilo. Kljub več sestankom
in vrsti pisnih dokumentov z obrazloženimi predlogi,
ki jih je pripravila Civilna iniciativa, je bil končni
rezultat razgovorov o prometni problematiki
skromen. Uspelo je doseči brezplačno dveurno
parkiranje za obiskovalce mesta na parkiriščih pri
Vzpostavitev brezplačne dostave do največ 30 min med 4. in
19. uro je pomembna pridobitev nove prometne ureditve.
Čebelici in na Hujah ter neformalen dogovor o
nočnem parkiranju stanovalcev na Tomšičevi ulici,
ki pa se v praksi ni dosledno uresničeval.
Po novem so možnosti dostopa in parkiranja
naslednje:

Novosti prometne ureditve:
• brezplačen vstop v mestno jedro do
30 min med 4h in 19h
• znižanje parkirnin v mestnem jedru
• brezplačen vstop in izstop izvajalcev
storitev
• nočno parkiranje stanovalcev na
nekaterih lokacijah na stranskih
ulicah

BREZPLAČEN VSTOP V MESTNO JEDRO do 30 min

Skorajda ves dan (od 4. ure zjutraj do 19. ure
zvečer) lahko kdorkoli s svojim vozilom vstopi v
mestno jedro brezplačno do največ 30 min. Na
ta način je olajšana dostava za stanovalce in
poslovne subjekte, prav tako so zagotovljeni boljši
pogoji za poslovanje (pred spremembo Odloka je
bil brezplačen tridesetminutni vstop zagotovljen
samo v dostavnem času od 4. do 10. ure dopoldan
in med 16. in 17. uro popoldan). Vozilo, ki vstopi
Zato je bila v novem mandatu ena prvih nalog doseči v mesto z listkom, lahko izstopi samo na točki, na
popravke prometne ureditve, ki bi olajšali življenje kateri je vstopilo, s čimer se preprečuje tranzitni
stanovalcem, izboljšali pogoje za poslovanje in promet skozi mestno jedro. Vozilo lahko ustavi na
naredili mestno jedro bolj dostopno za obiskovalce, neoznačeni površini do 30 min, potem ga je treba
vendar na način, ki ne bi prekomerno obremenil umakniti na označeno parkirno mesto. Čas prihoda
mestnega jedra s prometom ali povzročil prevelike je treba označiti z veljavnim vstopnim listkom na
zaparkiranosti javnih površin. Predloge za armaturni deski vozila tako, da je v celoti viden in
spremembo prometne ureditve, ki jih je pripravila povsem čitljiv z zunanje strani vozila. Kasnejši izkaz
KS Center, sta župan Bogataj in občinska uprava v s tem parkirnim listkom globe ne izniči.
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AKTUALNO
ZNIŽANJE PARKIRNIN V MESTNEM JEDRU
Prvih 30 min je po novem brezplačnih, za naslednjih
začetih 30 min bo treba plačati 2 evra in za vsakih
nadaljnjih začetih 30 min 4 evre. Na primer: za 1 uro
parkiranja v mestu bo tako treba po novem plačati
2 evra (prej je bilo treba plačati 7 evrov), za do 2 uri
parkiranja vozila bo treba plačati 10 evrov (prej 27
evrov).  Tako kot do sedaj obiskovalci mesta svojih
vozil ne smejo puščati v območju za pešce dlje kot
2 uri; v primeru prekoračitve dovoljenega časa je za
izstop potrebno plačati 50 evrov.
BREZPLAČEN VSTOP IN IZSTOP SERVISERJEV TER
DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV
V primerih, ko gre npr. za manjša popravila, ni
potrebno pridobiti posebne dovolilnice za vstop
izvajalca storitve, temveč lahko imetnik kartice
uporabi svojo kartico in omogoči izvajalcu storitve,
da brezplačno zapusti mestno jedro (prej se je
takšna uporaba kartice štela za zlorabo). Ta ukrep je
zelo smiseln, saj ne le, da olajšuje normalno življenje
vseh v mestu, temveč tudi zmanjšuje birokracijo.
NOČNO

PARKIRANJE

STANOVALCEV

NA

STRANSKIH ULICAH
Med 19.00 in 08.00 naslednjega dne lahko stanovalci
s stalnim ali začasnim prebivališčem v mestnem
jedru parkirajo tudi na naslednjih neoznačenih
površinah:

Tavčarjeva ul.:
• hišne številke od 19, 21, 23, 25 ali 27
• pri zidu obrtne delavnice nasproti
transformatorske postaje pri Prešernovem
gledališču
• ovinek nasproti hišne številke 53
Cankarjeva ul.:
• pred hišno številko 18
• pred ograjo Plečnikovega stopnišča
• hišne številke od 6, 8, 10, 12 ali 14
Jenkova ul.:
• ob objektu Jenkova ulica 1
Tomšičeva ul.:
• hišne številke od 6, 8, 10, 12, 14, 16 ali 18 (18, le
desno od vhoda).
Parkiranje ne sme biti v nasprotju z Zakonom
o pravilih v cestnem prometu, oziroma mora
omogočati, da se v primeru intervencije mimo
parkiranega vozila lahko pripelje gasilski tovornjak
z lestvijo.
PARKIRANJE NA ZAPRTIH PARKIRIŠČIH PRED
MESTNIM JEDROM
Stanovalci lahko brezplačno parkirajo na parkiriščih
pri Čebelici, na Hujah (ob Likozarjevi ulici) in na
Brionih. Tako kot do sedaj lahko obiskovalci mesta
parkirajo 2 uri brezplačno na parkiriščih pri Čebelici
in na Hujah in 1 uro brezplačno na parkirišču na
Brionih. Parkirnine se ne plačuje med delovniki
od ponedeljka do petka med 20.00 in 6.00 uro, ob
sobotah, nedeljah in praznikih.
Tania Mendillo
svetnica KS Center
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Trikoten »otok« pred Staro pošto je nazoren primer nerazumnega urejanja prometa v prejšnjem mandatu. Otok ovira zavijanje levo do te mere, da je vožnja prek potopnih količkov na Maistrovem trgu izjemno otežena oziroma za večja vozila
praktično onemogočena. KS Center je zahtevala, da se otok  odstrani in omogoči neoviran dostop do potopnih količkov, MO
Kranj pa se je odločila, da bo uresničila projekt iz prejšnjega mandata in prestavila potopne količke na Gregorčičevo ulico
za Globusom.
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AKTUALNO

Kranj - mesto japonske češnje
»Okostnjaki so pod zemljo, ne v omari.«
Bivši župan Damijan Perne na tiskovni konferenci 17.11.2010 o
transparentnosti svojega županovanja.

27. 10. 2010: gradbena dela na Trubarjevem trgu se začnejo...

8.10.2011: skoraj leto dni kasneje obnova Trubar jevega trga
še vedno ni končana.

Glavni razlogi za počasen potek del so: začetek arheoloških izkopavanj sredi jeseni, ne da bi arheologi
imeli pripravljen šotor za delo v slabem vremenu; nerealen projekt, ki je potreboval popravke; odsotnost
natančnega in zavezujočega terminskega plana; težave s podizvajalcem, ki na gradbišču ni zagotavljal
zadostnega števila delavcev in gradbene mehanizacije; logistični problemi, povezani z obnovo Cankarjeve in
Vodopivčeve ulice ter stolpa na Pungertu.

Približno teden dni pred prvim krogom lokalnih
volitev 2010 je bivša občinska oblast sklenila več
pogodb v skupni vrednosti prek 6 milijonov evrov
za izvedbo arheoloških izkopavanj in gradbenih
del pri obnovi ulic mestnega jedra. Za začetek tako
dragega in obsežnega projekta bi si težko izbrali
bolj neprimeren čas. Ob vseh problemih, kot so
gospodarska recesija, naraščajoč primanjkljaj v
občinski blagajni, kopica nedokončanih projektov
(Kieselstein, 3 stolpi, obnova ulic okrog Slovenskega
trga) in poslovno umirajoče mestno jedro, je bilo
razkopavanje ulic in trgov res zadnje, kar je Kranj
potreboval. Razumno odločitev, da se z obnovo
ulic in trgov počaka na boljše čase, so v volilni
kampanji, ki je prav tedaj potekala, zagovarjali
skoraj vsi županski kandidati. Toda zdaj že
nekdanjega župana Damijana Perneta, ki se ni
potegoval za drugi mandat, je vodil drugačen
razmislek. Kot je pojasnil ob podpisu pogodbe,
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naj bi bilo razkopavanje Trubarjevega in Glavnega
trga, Cankarjeve, Vodopivčeve in Poštne ulice,
vključno z mostom čez Kokro, »logičen nov korak«.
Projekt in njegovo ozadje
Dve leti pred tem, oktobra 2008, je občina objavila
arhitekturni natečaj za ureditev javnih površin
središča Kranja. Natečaja so se udeležile ekipe
pretežno mladih arhitektov oziroma študentov
arhitekture, ki so natečaj razumeli kot priložnost
za sprostitev domišljije; dejanske potrebe mesta
in njegovih prebivalcev so bile zanje drugotnega
pomena. Temu primerno čudaške so bile rešitve
v nekaterih natečajnih elaboratih, ki so predvideli
spektakularne vodomete sredi Glavnega trga,
most čez Kokro preoblečen v korten pločevino ali
pa na stotine metrov klopi vzdolž mestnih ulic...

AKTUALNO

Od vsega začetka je bil namen občine,
da obnovo mestnih trgov in ulic
izrabi predvsem za brezkompromisno
omejevanje prometa.
Skladno s pričakovanji občine so natečajni elaborati
vsebovali tudi rešitve za prometno ureditev. V
zmagovitem elaboratu, po katerem zdaj poteka
obnova trgov in ulic, je zapisano: »Ureditev [javnih
površin v mestnem jedru – op. p.] upošteva namen
mesta, da se omeji promet na območju starega
dela mesta. V prvi vrsti se mora ukiniti mirujoči
promet; najprej za zaposlene in redne obiskovalce,
nato tudi za stanovalce. Pred vstopi v stari del
mesta se uredi večja urejena podzemna ali garažna
parkirišča [...] Z ureditvami se poudari prometna
ureditev – celotni stari del mesta je ‘peš cona’.«
Izbran je bil torej elaborat, ki je (po ljubljanskem
vzoru) predvidel popolno ukinitev parkiranja in
strogo časovno omejevanje prometa, čemur so
bile prilagojene tudi posamezne projektne rešitve,
npr. umeščanje drevja v cestišče, ki ovira promet
oziroma parkiranje, preoblikovanje mosta čez
Kokro, na katerega se naloži nekaj dodatnih sto ton
armiranega betona in izravna vozišče s pločnikom,
izbira tlaka iz kamnov na Trubarjevem trgu, ki ni
odporen na prometne obremenitve, postavitev
klopi in druge urbane opreme na prometne površine.

v podzemni garažni hiši ob Likozarjevi ulici in pod
Slovenskim trgom. Ker obnova ulic in trgov poteka
že od lanskega oktobra, bi utemeljeno pričakovali,
da bosta garažni hiši vsak hip odprli svoja vrata.
Toda dejansko stanje je drugačno: garažni hiši
se sploh ne gradita in tudi ni pričakovati, da bi se
gradnja pričela v dogledni prihodnosti, če sploh kdaj.
Vse poti vodijo na Ciper
Septembra 2009 je bivši župan podpisal dve
pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo
omenjenih dveh podzemnih parkirnih hiš. Deset
milijonov evrov vreden posel je dobilo neznano
podjetje Kranjska parkirišča d.o.o.. Zavezalo
se je, da bo na lastne stroške zgradilo obe
garažni hiši, ki jih bo lahko tržilo naslednjih 35
let. Pri tem poslu je zanimivih več podrobnosti.
Po podatkih letnih poročil družba Kranjska parkirišča  
razpolaga z vsega 7.500 evrov lastnega kapitala, ne
ustvarja prihodkov, nima zaposlenih, njen lastnik pa
je skrivnostna družba Hugevaste Trading Limited iz
Nikozije na Cipru. Podatki ciprskega registra podjetij
kažejo, da je lastnik družbe Hugevaste družba
Hamervate Limited, lastnica družbe Hamervate
pa neznana Antonia Kyriakou s prebivališčem v
Nikoziji. Ne zdi se verjetno, da bi Antonijo iz Nikozije
na Cipru zanimalo financiranje gradnje garažnih
hiš v Kranju. Bolj verjetno je, da imamo opravka
s slamnatimi podjetji, katerih namen je zabrisati
denarne tokove in prave igralce, ki so doma v Kranju.

Končni cilj je bil ukiniti vsa javna
parkirišča, onemogočiti parkiranje tudi
na zasebnih zemljiščih v mestnem jedru in
s tem zagotoviti trajne prihodke lastniku
garažne hiše.

Projektantova »vizija« mosta čez Kokro – zadovoljni
sprehajalci in sproščena igra otrok. Kaj moramo storiti,
da sanje postanejo resničnost? Malenkost: most je treba
zaliti z betonom in višino vozišča poravnati s pločnikom.
Okrnjena nosilnost mosta, ki je glavna prometna žila za vse
večje in težje tovore, je ob tem nepomembna podrobnost.
foto: LUZ, Gradivo za predstavitev Svetu MO Kranj,
marec 2010

Kot je navedeno v elaboratu, je za uresničitev takšne
zasnove javnih površin treba ves mirujoči promet
stanovalcev in drugih uporabnikov mesta umakniti
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Njihov načrt je bil v osnovi jasen: razširiti območje
za pešce do občinske stavbe na Slovenskem trgu,
ukiniti javna parkirišča, strogo časovno omejiti
vožnjo v območju za pešce in s tem praktično
onemogočiti parkiranje v mestnem jedru - tudi na
zasebnih zemljiščih! - ter tako prisiliti vse, da za drag
denar najamejo parkirno mesto v garažnih hišah.
Najemnina za parkirno mesto je bila predvidena v
višini dobrih 100 evrov na mesec in bi se revalorizirala
z rastjo življenjskih stroškov. Za primerjavo: MO
Ljubljana omogoča stanovalcem Stare Ljubljane
mesečni najem parkirnega mesta v nedavno zgrajeni
garažni hiši pod Kongresnim trgom za 60 evrov.

AKTUALNO
Ko je novi župan Mohor Bogataj sprejel odločitev,
da ulic med Globusom in Storžičem ter Storžičem
in občinskim poslopjem ne bo zapiral za promet in
da bo ohranil javna parkirna mesta, je tudi ugasnil
interes za gradnjo obeh garažnih hiš, saj ti ob javnih
parkirnih površinah ne bi prinašali pričakovanega
dobička. Po dostopnih podatkih so Kranjska parkirišča
d.o.o. že dokončno odstopila od pogodb, sklenjenih
z MO Kranj, kar pomeni, da garažnih hiš ne bo.
»Logičen nov korak«
Projekt obnove trgov in ulic je zgrešen že v
svojem izhodišču. Avtorji projekta javne površine
obravnavajo predvsem kot prometa »osvobojen«
prostor, namenjen sprehajalcem, čeprav je
primarna naloga javnih površin, da služijo
stanovalcem in dejavnostim, ki so v mestu. Zaradi
napačnih prioritet je projekt preobremenjen z
estetskimi vidiki (ukinjanje prometa, polaganje
neodpornih tlakov, nesmiselno poseganje v most,
nameščanje klopi, pitnikov, ovirajoče zasaditve
drevja), medtem ko so funkcionalni vidiki, praktična
uporabnost površin in stroški njihovega vzdrževanja
zanemarjeni. Kljub sicer koristni obnovi komunalnih
vodov je projekt za mestno jedro izrazito škodljiv
in ga v prvotno zamišljeni obliki ni mogoče
izpeljati, med drugim tudi zaradi tega, ker pred
vstopom v mesto ni zadostnih parkirnih površin.

pogodbo o sofinanciranju obnove ulic, s katero je
MO Kranj pridobila skoraj 5 milijonov evrov denarja
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ker denar
nikoli ne pride brez obveznosti, se je občina morala
zavezati, da bo projekt obnove ulic dejansko izvedla,
nadalje, da bo obnovo izvedla skladno z navedenim
projektom (za katerega vemo, da je škodljiv in vsaj
delno neuresničljiv), in da bo obnovo izvedla do
30.9.2012 - torej v slabih dveh letih, kar je glede
na obseg in zahtevnost projekta težko uresničljivo.
S podpisom pogodbe za evropska sredstva je bivša
oblast občini za vrat obesila mlinski kamen in ji vnaprej
zvezala roke pri reševanju zavoženega projekta.

Pred volitvami na hitro podpisana
gradbena pogodba ne vsebuje natančnega
terminskega plana in penalov za zamude
na posameznih etapah, zato dela potekajo
nerazumno počasi.
Prav tako je neugodna pogodba, ki jo je občina
nekaj dni pred volitvami sklenila z izvajalcem
gradbenih del. Ta pogodba ne vsebuje natančnega
terminskega plana, po katerem mora izvajalec
gradbenih del izvajati obnovo. Pogodba vsebuje le
končni rok, do katerega morajo biti dela izvedena, ne
da bi bil projekt razdeljen na posamezne prostorske
etape s točno določenim začetkom in zaključkom
del, s čimer bi preprečili prekomerno oteževanje
prometa in zagotovili možnost učinkovitega
nadzora nad potekom del. Pogodba tudi ne
predvideva sankcij za zamude, razen za prekoračitev
končnega roka, kar je pri tako velikem projektu
resna pomanjkljivost. Posledice tega so že vidne
na Trubarjevem trgu in spodnjem delu Cankarjeve
ulice, kjer dela iz različnih razlogov (deloma
tudi objektivnih) zamujajo več kot pet mesecev.
Kako naprej

Idejna zasnova Trubarjevega trga: cvetoče japonske češnje
in tlak iz manjših kamnov (t. i. »mačjih glav«), ki bi razpadel
prvo zimo. K sreči je KS Center v sodelovanju z občinsko
upravo uspelo projektanta prepričati, da je tlak iz kamnov
pretežno nadomestil z bolj trpežnimi tonalitnimi ploščami.
Češnje zaenkrat ostajajo.
foto: LUZ, Gradivo za predstavitev Svetu MO Kranj,
marec 2010
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Vendar sprememba oziroma zaustavitev projekta ni
preprosta, če so že podpisane pogodbe z izvajalci, še
prav posebej pa, če je izvedba projekta sofinancirana
z evropskim denarjem. Štiri dni po drugem krogu
lokalnih volitev je bivša oblast s Službo Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko sklenila

Od konstituiranja nove mestne oblasti dalje si
KS Center prizadeva doseči popravke projekta, ki
bi vzpostavili pogoje za znosno izvedbo obnove
trgov in ulic, skladno z naslednjimi smernicami:
1. Podaljšanje končnega roka izvedbe projekta.
Izvedba celotnega projekta v pogodbeno
predvidenem roku dveh let pomeni, da morajo
biti glavne prometne površine v mestnem jedru
sočasno obremenjene z večjim številom odprtih
gradbišč. Oviranje dostopa in druge nevšečnosti
bi bile tolikšne, da bi pogoji za življenje in
poslovanje v mestnem jedru postali nevzdržni.
2. Priprava natančnega terminskega plana.
Terminski plan mora zagotavljati postopno
odpiranje in zapiranje gradbišč na način, da bo v
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čim manjši meri oviran dostop do nepremičnin.
3. Spremembe nekaterih projektnih rešitev.
Projekt mora ohranjati splošno rabo javnih
površin za premikanje ljudi in stvari, kar
vključuje tudi vožnjo z motornimi vozili;
mirujoči promet je treba ohranjati na
lokacijah, na katerih so bila do začetka obnove
označena parkirna mesta. Projektne rešitve
morajo zagotavljati običajno nosilnost in
odpornost tlakov ter enostavno vzdrževanje.

Projekt obnove mestnih trgov in ulic
nujno potrebuje popravke, saj njegova
uresničitev v nespremenjeni obliki pomeni
dokončen zlom mestnega jedra. Če
popravki niso mogoči, je treba izvajanje
projekta takoj ustaviti.
Dosedanja prizadevanja KS Center so obrodila nekaj
rezultatov. Končni rok za izvedbo celotnega projekta
je bil podaljšan za eno leto, s čimer je bil pridobljen
dragocen čas. V sodelovanju KS Center, občinske
uprave in izvajalca je bil pripravljen nov terminski
plan, po katerem naj bi v letu 2011 dokončali
Trubarjev trg, Cankarjevo ulico od Trubarjevega trga
do križišča s Tavčarjevo, Vodopivčevo ulico in ploščad
pred Prešernovim gledališčem. V letu 2012 sledi
obnova Glavnega trga (brez kostnice) in Cankarjeve
ulice od križišča s Tavčarjevo do Glavnega trga.

Leta 2013 bo potekala obnova Poštne ulice,
mosta, kostnice in vhoda v rove. Bistveno je, da
se terminski plan na zavezujoč način vključi
v gradbeno pogodbo in zagotovi sankcije za
zamude, na kar izvajalec zaenkrat še ni pristal
Nekaj premikov je KS Center dosegla tudi pri
izboljšavi projekta. Neobstojen tlak na Trubarjevem
trgu iz manjših kamnov je bil v pretežni meri
zamenjan z odpornejšimi in za uporabnike
prijaznejšimi tonalitnimi ploščami, poleg tega naj ne
bi bila ukinjena  parkirna mesta na Trubarjevem trgu.
Žal so se pri vprašanju bodoče ureditve ploščadi
pri Prešernovem gledališču pojavile pobude
nekaterih posameznikov, da naj se ploščad po
končani obnovi zapre za promet in ukine okrog 25
parkirnih mest na tej lokaciji. KS Center takšnim
pobudam nasprotuje, saj bodo nujno privedle
do poslabšanja bivalnih pogojev za stanovalce,
prezasedenosti parkirišč pri Čebelici in ob Likozarjevi
ulici ter oteženi dostopnosti mesta za obiskovalce.
KS Center prav tako nasprotuje obremenjevanju
mosta z nanosom betona, saj je to edina prometna
žila, prek katere je v mestno jedro mogoče pripeljati
večje in težje tovore; razpadajoči Maistrov trg večjih
obremenitev ne prenese.

Ukinitev okrog 25 parkirnih mest na
ploščadi pri Prešernovem gledališču bi
bila kratkovidna odločitev, ki bi jo občutilo
celotno mestno jedro.
KS Center od župana in občinske uprave pričakuje
polno podporo pri prizadevanjih za popravke
projekta, ki bodo zagotovili znosno izvedbo
obnove mestnih trgov in ulic. Če bi se izkazalo,
da popravki niso mogoči, je potrebno nadaljnje
izvajanje projekta nemudoma ustaviti. Uresničitev
projekta v nespremenjeni obliki bo namreč
mestnemu jedru povzročila nepopravljivo škodo.
dr. Aleksander Pavšlar
Predsednik Sveta KS Center

Razpokan tlak na Tavčarjevi ulici (obnovljena 2009). Izkušnje
kažejo,  da tlak iz »mačjih glav« ni odporen na obremenitve
in vremenske vplive.
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Nova oblast, novi obeti – dejavnosti v
mestu pa vedno manj
Zdi se, da smo se Kranjčani ponižno sprijaznili s
klavrno podobo izpraznjenih izložbenih oken na
praznih ulicah našega mesta. Vedno več je trgovcev,
ki odhajajo in zapirajo vrata za seboj. Z vsakim
takim odhodom mesto izgublja ne le pestrost
ponudbe, temveč tudi kupce in obiskovalce, ki so
se morda prav zaradi te ponudbe v mesto še vračali.

številu honorarnih delavcev Zavod za turizem
mesta ni uspel postaviti na turistični zemljevid.

teku, saj zamuja že štiri mesece. Očitno ta hrup ni
motil prav nikogar: stanovalci so v dopoldanskem
času v službah, trgovci in gostinci smo vsega
hudega že dobro vajeni, turistov pa letos v mestu
skorajda ni bilo. Medtem ko Slovenska turistična
organizacija (STO) poroča o približno deset
odstotnem povečanem obisku tujih gostov, ki so
se po izjavah trgovcev iz ljubljanske, gorenjske
in primorske regije izkazali tudi kot dobri kupci, v
Kranju tega ni bilo zaznati. O nasprotnem nas bodo
verjetno želeli prepričati zaposleni na Zavodu za
turizem, vendar vam zagotavljam, da tako slabega
obiska turistov kot letos že dolgo ni bilo. Kdo ve,
morda pa so se turisti hladili v Kranjskih rovih?

Ob vsem povedanem je očitno, da nova mestna
oblast stališča do možnih načinov ekonomskega
oživljanja mestnega jedra še ni zavzela. Civilna
iniciativa je lani jeseni predstavila problematiko
mestnega jedra z nakazanimi rešitvami vsem
kandidatom za župana. Največ zanimanja za pereče
probleme je pokazal prav sedanji župan Mohor
Bogataj. Spomladi je potekal tudi prvi razgovor
predstavnikov trgovcev z novim županom in
njegovo ekipo. Takrat smo med drugim predlagali,
da bi se tudi letos nadaljevala vsebinsko obogatena
akcija Nakupujem v mestu, ki je bila med Kranjčani
kljub številnim pomanjkljivostim dokaj lepo
sprejeta, predvsem pa je pomenila sicer skromno,
pa vendar kontinuirano oglaševanje dejavnosti
mestnega jedra. Poletje je mimo, zgodilo se ni
nič, konkretnih odgovorov na takrat obravnavane
teme pa trgovci do danes še nismo prejeli.

Omeniti velja tudi poletno večerno dogajanje. Jazz
kamp Kranj je ena redkih prireditev, ki je kontinuirano
dobro obiskana, vendar je žal omejena na lokacijo
Pungerta in prinaša dober obisk zgolj tam lociranemu
gostinskemu lokalu, medtem ko ostali kranjski
Nesporno dejstvo je, da je mestno jedro Kranja, gostinci povečanega obiska ob tem dogajanju ne
nekdaj uspešno regijsko trgovsko središče, postalo beležijo. Novo, v intimo umaknjeno prizorišče,
spalno naselje, ki ga na grozo vseh prizadetih nekajkrat je postala Layerjeva hiša, katere obratovanje in
letno prebudijo bučne in množične prireditve, program bogato sponzorira občina po načelu
največkrat časovno neprimerno umeščene v pozne odhodki javni, prihodki zasebni. Žal tudi ob njihovih
večerne ure. Naslednji dan beremo o rekordnem prireditvah ni bilo čutiti povečanega obiska v mestu.
številu obiskovalcev, ne izostane niti trditev, da se
Trgovci smo spomladi predlagali občini, da
v mesto vrača življenje. Smetarji opravijo svoje delo,
bi letos nadaljevali z vsebinsko obogateno
lastniki stavb na novo prebelijo z grafiti popacane
akcijo »Nakupujem v mestu«, vendar
fasade, poberejo se ostanki padlih skulptur, pa je
konkretnega odgovora do danes še nismo
spet vse po starem – grozljivo prazno, moreče tiho.
prejeli.
Edini zvoki, ki so letos napolnjevali poletne
dopoldneve v mestu, so bili zvoki gradbene
mehanizacije. Obnova mestnih ulic je v počasnem Za večerni utrip in dogajanje na mestnih ulicah
so letos morali poskrbeti kar gostinci sami s
svojimi sredstvi – pač niso registrirani kot zavod
Medtem
ko
Slovenska
turistična
ali društvo, pa lobirati očitno tudi ne znajo, ali
organizacija (STO) poroča o približno
nočejo, zato so bili zares kakovostni glasbeni
deset odstotnem povečanem obisku tujih
programi, ki so čez poletje potekali na Glavnem
gostov, v Kranju tega ni bilo zaznati.
trgu, deležni dokaj pičle finančne spodbude.

Dejstvo je, da je turizem ena redkih gospodarskih
panog, ki povsod po svetu dosega rast, v Kranju
pa kljub velikemu številu zaposlenih in še večjemu
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Za izboljšanje stanja je korak v pravo smer
nedvomno Sprememba odloka o prometni ureditvi
v mestnem jedru, vendar sama po sebi še zdaleč
ne bo zadostovala. Odločitev za odobritev nočnega
parkiranja na stranskih ulicah mesta že kaže
negativne posledice. Nočno parkiranje se zavleče v
dnevno, avtomobili pa so parkirani ne samo pred
izložbami, temveč tudi pred vhodi v poslovne prostore.

Sprememba odloka o prometni ureditvi
v mestnem jedru je nedvomno korak v
pravo smer, vendar sama po sebi še zdaleč
ne bo zadostovala za izboljšanje stanja.
Očitno je, da se v tem mandatu s problematiko
oživljanja mestnega jedra ne ukvarja nihče.
Namesto Komisije za oživljanje mestnega jedra,
ki je delovala v prejšnjem mandatu, je bila

vzpostavljena nova Komisija za turizem. Tako
kot delovanje prejšnje na razmere v mestu ni
imelo popolnoma nobenega učinka, tudi od nove
verjetno ni pričakovati kaj dosti. Zanimivo pa je,
da sta kar dva člana prejšnje komisije pridobila v
brezplačni najem na novo urejeno Layerjevo hišo,
katere obnova nas je stala preko milijon evrov.
Komentarji redkih turistov in naključnih
sprehajalcev, ki zaidejo v mesto in se soočajo s
kranjsko realnostjo, izražajo začudenje. Tisti pa, ki
so mesto poznali v časih, ko so se skozenj res vozili
avtomobili, vendar je bilo polno življenja in vrveža,
so zgroženi. Saj je vse isto, pravijo, ulice, hiše, cerkev
– pa vendar je vse drugačno – prazno in zapuščeno.
Margareta Vovk Čalič
Predstavnica trgovcev v Civilni iniciativi

Zgradba osnovne šole na Komenskega
ulici
Pred 75 leti eno lepših in najkakovostnejših šolskih poslopij v tedanji Kraljevini Jugoslaviji ali celo srednji
Evropi. Danes pa propadajoča stavba, prepuščena na milost in nemilost različnim nepovabljenim
»obiskovalcem«. Namesto osrednje osnovne šole za otroke iz KS Center le stavba, ki ne služi svojemu
prvotnemu namenu.

Kalvarija vzhodnega dela zgradbe na Komenskega ulici se
je pričela po preselitvi Ekonomske šole v nove prostore na
Zlatem polju leta 2006. Naenkrat ni bilo nikogar, ki bi skrbel
za zgradbo, ki je že po nekaj mesecih postala zbirališče
narkomanov in klošarjev. Zbiranje pod nadstreškom ni bilo
dovolj, kmalu so bila razbita stekla v kletnih prostorih, za
tem pa po nekaj mesecih še v pritličju. Vstop v prostore je
bil »prost«. Kaj se je dogajalo, ne ve nihče; na probleme
so opozarjali le varnostniki, ki so nadzorovali zahodni
del stavbe. Po razbitju stekel je sledila še kraja odtočnih
žlebov, tako da je meteorna voda temeljito namočila vse
zidovje. A to še ni vse. V noči iz 2. na 3. avgust 2008 je
neznan storilec napeljal gasilsko cev iz šolske protipožarne
omarice v zgornje nadstropje stavbe in odprl vodo. Voda
je premočila celotno nosilno konstrukcijo objekta, tako
da je bil madež viden na pročelju. Vodo so po intervenciji
varnostnika zaprli gasilci, občina pa je šele po desetih
dnevih naročila črpanje vode iz vseh treh avel. KS Center
je posredovala kazensko ovadbo zoper neznanega storilca,
a ta do sedaj ni bil odkrit. Prav tako ni jasno, kdo je imel
dostop na podstrešje, saj je bilo v letih 2008 in 2009 kar
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Pestra zgodovina šole
S hitrim razvojem industrije in s tem povezanim
porastom prebivalstva se je sredi tridesetih
let 20. stoletja pokazala potreba po izgradnji
novega šolskega poslopja. Mestna občina se
je odločila, da se poslopje zgradi na severnem
robu mesta, v t. i. Kokrškem predmestju (dilema
občinskih oblasti je bila bodisi širitev bodisi
selitev tedanjega mestnega pokopališča in
odločili so se za slednje). Na javnem natečaju je
s svojim projektom zmagal ing. Emil Navinšek. V
letih 1937 in 1938 je bilo tako zgrajeno najlepše,
najkakovostnejše in najbolj funkcionalno šolsko
poslopje v tedanji Kraljevini Jugoslaviji, po
mnenju nekaterih celo v srednji Evropi. Žal pa
smo danes priča povsem drugačnemu stanju.
Pouk v novem šolskem poslopju se je pričel s
šolskim letom 1938/39. Šola je bila razdeljena
na deški in dekliški oddelek. Že leta 1941 so
nemške okupacijske oblasti osnovno šolo
zaprle. V poslopju je bilo nemško učiteljišče,
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dvakrat odprto strešno okno v velikosti 80×90 cm, ki so ga
zaprli šele po intervenciji KS. Kot vedo povedati sosedi, je
sodeč po pasjem laježu v letih 2008 in 2009 nekaj mesecev
v spodnji avli potekal celo kinološki tečaj.  

Šola je bila tarča naklepnega poškodovanja,
katerega namen je bil povzročiti čim večjo
škodo na nosilnih elementih stavbe.

Ob vseh teh nenavadnih dogodkih so se pojavile govorice,
da občinska uprava smatra stavbo za dotrajano. Ker je
lokacija privlačna za stanovanjsko gradnjo, naj bi šolo
podrli in na njenem mestu zgradili bloke z nadstandardnimi
stanovanji. Uresničitev tega načrta je preprečila odločna
akcija Civilne iniciative za ohranitev šole. Mestna občina
je tedaj pristopila k novemu projektu – ureditvi vrtca, a ta
projekt zaenkrat še ni zaživel.
Ob stalnih zahtevah Krajevne skupnosti in Civilne iniciative
je MOK kot minimalen standard zavarovanja na okna
namestila železne mreže in po dolgotrajnih zahtevah tudi
odtočne cevi, okna pa je zabila z deskami, a ne v celoti,
tako da ob nalivih z vetrom dež še vedno moči notranjost.
Zgradba na Komenskega ulici je bila zgrajena kot osnovna

Dne 7.10.2008 je KS Center Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj posredovala
pobudo, da se šolsko poslopje proglasi za kulturni
spomenik lokalnega pomena. Po treh letih kljub
urgenci nismo dobili nikakršnega odgovora.

kasneje pa so nekaj učilnic dodelili nemški
osnovni šoli. V šoli so bile občasno nastanjene
vojaške in policijske enote, proti koncu vojne
pa se je stavba uporabljala tudi kot začasno
okrevališče za ranjence. Ob šolskem igrišču so
zgradili zaklonišča. Takoj po končani vojni in
manjših adaptacijah je v zgradbi vnovič začel
potekati pouk. Stavba še danes deloma služi
namenu, za katerega je bila zgrajena.
V povojnem obdobju so bile izvedene številne
reforme osnovnošolskega izobraževanja. Tako
je v zgradbi delovala osnovna šola in nižja
gimnazija, z reorganizacijo leta 1957 je bila
v enem traktu OŠ Simon Jenko, v drugem pa
OŠ France Prešeren (ta se je kmalu preselila
v novo zgradbo na Zlatem polju). Ko se je OŠ
Simon Jenko sredi sedemdesetih let preselila
v nove prostore pri vodovodnem stolpu,
ki so bili zgrajeni s samoprispevkom, je na
Komenskega ulici ostala le še podružnična šola.
V izpraznjen vzhodni trakt zgradbe se je naselila
tedanja Ekonomska šola, v bivše prostore
Ekonomske šole v Tomšičevi ulici pa Visoka
šola za organizacijo dela. S samoprispevkom
za izgradnjo novih prostorov OŠ Simon Jenko
pri vodovodnem stolpu smo tako v bistvu rešili
prostorski problem Visoke šole za organizacijo
dela.
Ob tem, da je stavba služila pedagoškemu
procesu, je bila od leta 1951 pa vse tja do
leta 1971 v poletnih mesecih namenjena tudi
sejemski dejavnosti. Sejemski prostori so bili
v obeh traktih, v telovadnici in garderobah,
na igrišču pa je bil zabaviščni prostor. Vsa ta
dejavnost je kljub vsakoletnim vzdrževalnim
delom na stavbi puščala vidne sledi obrabe.

šola za učence iz Starega Kranja in naj takšna tudi ostane.
Pomembna je, saj otroci, ki se v njej izobražujejo, čutijo
povezanost in pripadnost mestnemu jedru. Mladostna
navezanost na mesto ostaja prisotna vse življenje in je
tista, ki bo kljub različnim tokovom ohranjala mesto čez
vzpone in padce. Prav zaradi tega moramo vztrajati, da bo
kar največ otrok iz KS Center obiskovalo prav to šolo, ki je
bila pred sedemdesetimi leti zanje tudi zgrajena. Naloga
občinske uprave pa je, da šolske okoliše uredi tako, da se
otroci iz KS Center ne bodo vpisovali v tri osnovne šole,
ampak na šolo v Komenskega ulici, ki naj v doglednem
času postane tudi popolna devetletka.
Franc Benedik
Podpredsednik Sveta KS Center

Meteorna voda uničuje pročelje šole, s katere so
neznani storilci ukradli žlebove. Občina je šele po
dolgotrajnih zahtevah KS Center namestila nove
odtočne cevi
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Ceste, trgi in ulice v Krajevni
skupnosti Kranj  Center –
poimenovanja in njihove spremembe
Ulice, ceste in trgi nekega mesta odražajo splošno
sliko tega naselja; tudi Kranj v času zgodovinskih
dogajanj ni bil nikakršna izjema. Rajnka AvstroOgrska, Kraljevina Jugoslavija, nacistični okupacijski
sistem, kot tudi sistem Titove Jugoslavije in nazadnje
sistem samostojne Republike Slovenije, si je prilastil
in vsak za svoje obdobje podredil poimenovanje
ulic, cest in trgov.

trg, ki je obsegal območje današnjega poštnega
poslopja.

V 18. in 19. stoletju imena mestnih ulic niso bila
uradno določena in nekatere ulice so bile brez
njih vse do prve polovice 20. stoletja. Nova ulična
ureditev je bila pripravljena 1911, a ni bila nikoli
sprejeta. Kranj je ostal brez urejenih uličnih imen vse
do leta 1934. Vzrok: nesoglasje mestnih svetnikov.
Ulična imena so skozi stoletja nastajala in se Po večletnih pritiskih državnih oblasti (srezkega
spreminjala neodvisno od državne uprave. Mestne načelnika) je bilo tedaj imenovanih šest trgov, 20
in državne oblasti so po potrebi uporabljale imena, ulic, deset cest, en park in pet poimenovanj po
ki so bila razširjena med ljudmi. V srednjem veku, ledinskih imenih, od katerih se danes nekatera ne
pa še tudi v 17. in 18. stoletju, ko posamezne ulice nahajajo na območju KS Center. Ta poimenovanja
niso imele imen, so v pravdnih zadevah označevali so, kot je bilo uvodoma zapisano, doživela večje
hiše tako, da so navajali lastnike sosednjih stavb in število preimenovanj.
zemljišč.
Spreminjanje uličnih imen skozi zgodovino kaže
na dosledno podrejanje poimenovanja ulic
vsakokratnemu političnemu sistemu:
1. Bleiweisova cesta (1991), Cesta JLA od
1958, Cesta na Golnik do 1941 in od 1945
do 1958, Gallenfelstrasse 1941 – 1945.

Kranjske ulice in trgi so se ob vsakokratni spremembi
političnega sistema praviloma preimenovali.

Janez Bleiweis (1807 – 1881), rojen v Kranju. Kot
živinozdravnik, pisatelj, časnikar in politik je v svojem
času veljal za očeta slovenskega naroda. Osnoval
je prvi časnik Novice, zavzemal se je za uvedbo
slovenščine v šole in urade, podprl je Prešerna
pri uvajanju Gajice; politično je bil lojalen do A-O
monarhije.

2. Cankarjeva ulica (1945), Am Baumgarten
1941 – 1945, Tavčarjeva ulica do 1941.

Pogosto so si pomagali tudi s splošnimi krajevnimi
Ivan Cankar (1876 – 1918), rojen na Vrhniki,
označbami ulic (ulica nad Kokro, ulica nad Savo) in
Slovenski
pesnik, pisatelj in dramatik. Pesmi in
z navajanjem javnih zgradb, cerkva, samostanov,
prozo je pričel pisati že v gimnaziji, kasneje se je
mestnih vrat. Pozneje, zlasti od 17. stoletja naprej,
posvetil tudi dramatiki. Velja za najpomembnejšega
so jim dali značilna imena (v ustnem izročilu so
se ohranila do danes) - Svinjska, Konjska ulica kot
pripovednika in dramatika, vplivnega družbenega
odraz splošne dejavnosti. Svinjska in Konjska ulica
misleca, velikega stilista in mojstra jezika.
(današnji Tavčarjeva in Tomšičeva ulica), ki sta bili 3. Cesta Iva Slavca (1958), Struževska
namenjeni dostopu h gospodarskim poslopjem in
cesta
(1945
–
1958),
Altestrasse
vrtovom. Svinjsko ulico so uporabljali med drugim
1941-1945, Kopališka ulica do 1941.
za vodenje svinj na tržni prostor, imenovan Svinjski
Ivo Slavec – Jokl (1916 – 1944), rojen na Jesenicah;
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trgovski pomočnik iz Sreuževega. V partizane vstopil
leta 1942; bil je težko ranjen. Padel je pod Pševem
pod Svetim Joštom. Po vojni proglašen za narodnega
heroja.

4. Cesta Kokrškega odreda (št. 1 in 3) – (1958),
Cesta na Rupo 1945 – 1958, Zum Wasserturm
1941 – 1945, Kokrško predmestje do 1941.
Kokrški odred je med 2. svetovno vojno od junija
1942 do januarja 1943 in od avgusta 1944 do
maja 1945 operiral na levem bregu Save. Borci
Kokrškega odreda so maja 1945 osvobodili ujetnike
v begunjskih zaporih.

5. Cesta Staneta Žagarja (1958), Jezerska
cesta do 1941, Seelandstrasse 1941 – 1945.
Stane Žagar (1896 – 1942), rojen na Žagi pri Bovcu.
Kot učitelj je služboval v več krajih, najdlje na Dobravi
pri Kropi. Bil je viden predvojni komunist in eden
od organizatorjev upora proti nacistično nemški
okupaciji med 2. svetovno vojno na Gorenjskem.
Padel je v Rovtu nad Crngrobom. Po vojni je bil
proglašen za narodnega heroja.

6. Glavni trg (1993), Titov trg 1945 – 1993, Adolf
Hitlerplatz 1941 – 1945, Mestni trg do 1941.
7. Gregorčičeva ulica (1945) Koschatgasse
1941 – 1945, Tyrševa cesta do 1941.
Simon Gregorčič (1844 – 1906), rojen v Vrsnem pri
Kobaridu. Slovenski pesnik; njegove pesmi imele
veliko osveščevalno vlogo med primorskimi Slovenci.

8. Jahačev prehod do leta 1941 in po
1945, Reiter – Durchlass 1941 – 1945.
Prehod med Maistrovim trgom in Ljubljansko cesto,
kjer je do 1953 stala gostilna Pri Jahaču.

9. Jenkova ulica (1945), Albrecht Dürergasse
1941 – 1945, Layerjeva ulica do 1941.
Simon Jenko (1835 – 1869), rojen v Prašah; slovenski
pesnik in pripovednik. V mladih letih je pisal
predvsem domoljubno liriko, kasneje pod vplivom
Heineja tudi socialno, s katero je vplival na mlajše
generacije.

10. Jurčičeva ulica (1945), Vogelweide – Gasse
1941 – 1945, Cojzova cesta do 1941.
Josip Jurčič (1844 – 1881), rojen na Muljavi; slovenski
pisatelj, novinar in urednik. Snov za pisanje je črpal
v ljudski tradiciji, kmečkem življenju in zgodovini.

11. Kokrški breg do 1941 in od 1945 dalje,
Kankerweg 1941 – 1945. Kokrški breg – breg
proti reki Kokri, ledinsko ime.
12. Komenskega ulica do 1941 in od 1945
dalje, Karawankenstrasse 1941 – 1945.
Jan Amos Komensky (1592-1670), češki reformator,
filozof, pedagog in književnik. Kot praktični pedagog
se je zavzemal za pouk v materinščini. S svojim delom
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in idejami je ustvaril temelje sodobne pedagogike in
s tem razvoj šolstva v Evropi.

13. Koroška cesta (1945) Veldesstrasse 1941 –
1945,do 1941.
Vidovdanska cesta od vrha Jelenovega klanca do
Bekslja, od Bekslja dalje Blejska cesta. Koroška,
pokrajina in dežela v sosednji Avstraiji, kjer že od
naselitve Slovenov žive Slovenci.

14. Ljubljanska cesta do 1941 in od
1945, Laibacherstrasse 1941 – 1945.
Območje ob cesti, ki pelje proti Ljubljani

15. Maistrov trg (1945), Valwasor Platz
1941 - 1945, Mencingerjev trg do 1941.
Rudolf Maister (1874 – 1934), rojen v Kamniku;
slovenski general in pesnik. Ob razpadu Avstro
– Ogrske je prevzel s slovenskimi vojaki oblast v
Mariboru. Bil je komandant vojaških enot v bojih za
Koroško. Izdal je pesniško zbirko »Kitica mojih«.

16. Mladinska
ulica
(novo
poimenovanje
1958),
do
tedaj
Gregorčičeva
ulica.
Ulica, ki poteka za nekdanjim mladinskim domom
(Marjaniščem).

17. Na skali – del do 1958 Maistrov trg 1945 –
1958, Am Felsen 1941 – 1945, Na skali do 1941.
Del starega mestnega jedra, ki leži na konglomeratni
skali nad Kokro.

18. Partizanska cesta (1945), Vogelweidegasse
1941
–
1945,
Cojzova
cesta
do
1941, del tudi Kokriško predmestje.
Pojem odporniškega gibanja, ki se je izrazito razvilo
v Sloveniji med 2. svetovno vojno.

19. Prešernova
ulica
do
1941
in
od
1945,
Schillerstrasse
1941
–
1945.
France dr. Prešeren (1800 - 1849), rojen v Vrbi,
odvetnik, največji slovenski pesnik. Od leta 1846 je
imel advokaturo v Kranju. Njegovo pesniško delo
obsega različne zvrsti lirskega in epskega pesništva.

20. Reginčeva
ulica
(1945),
Jahngasse
1941 – 1945, Puharjeva ulica do 1941.
Pri Regincu, domače ime za družino Puhar, ki je
imela v tej ulici svojo hišo.

21. Pot na kolodvor do 1941 in od
1945,
Bahnhofweg
1941
–
1945.
Pot, kjer je bližnjica na kolodvor (železniško postajo);
Savske durce – savske duri.

22. Rotarjeva ulica (1958), Jurčičeva ulica 1945 –
1958, Vogelweidegasse 1941 – 1945, Cojzova
ulica do 1941, pred tem Kokriško predmestje.
Bogomil Rotar (1921 – 1942), dijak kranjske
gimnazije; pozimi 1942 se je priključil partizanom
in padel v Rovtu nad Crngrobom. Filip Rotar (18911944), po poklicu uradnik. Že pozimi 1942 se je
vključil v OF, bil aretiran in izpuščen, ponovno
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aretiran in ustreljen kot talec v Šentvidu.

23. Savska
cesta
(1945),
Sawestrasse
1941 – 1945, Kosovska cesta do 1941.
Cesta, ki poteka vzporedno s Savo nas njenem levem
bregu.

24. Sejmišče do leta 1941 in
1945, Am Viehmarkt 1941

po letu
– 1945.

Sejmišče, kjer so bili nekdaj živinski sejmi.

25. Slovenski trg (1991), Trg revolucije 1961 – 1991,
Park svobode 1945 - 1961, Horst – Wessel –
Platz 1941 – 1945, Kraljeviča Petre park do
1941. Ob razglasitvi samostojne Slovenije je bila tu
osrednje proslava v Kranju in posajena lipa slovenske
samostojnosti.

32. Trubarjev trg do
Am
Baumgarten

1941 in od
1941
–

1945,
1945.

Primož Trubar (1508 – 1586), rojen v Raščici;
slovenski protestantski nabožni pisatelj, začetnik
slovenske književnosti. Zaradi širjenja reformacijskih
– protestantskih idej je moral zbežati v Nemčiji, a se
je vrnil in bil do leta 1565 superintendent slovenske
protestantske cerkve, ko je bil ponovno izgnan v
Nemčijo.

33. Vodopivčeva ulica, Savski breg do 1941
in od 1945 do 1958, Bergstrasse 1941-45.

Cesta po kateri je bil prvoten – star dostop do Kranja.

Franc Vodopivec – Ciril (1913 – 1942), čevljarski
pomočnik v Kranju, predvojni komunist, organizator
vstaje v kranjskem okrožju, v partizanih od poletja
1941, padel na Bašeljskem sedlu.

27. Stošičeva ulica (1958), Gosposvetska cesta
do 1941 in od 1945 do 1958, Steinergasse
1941 – 1945.

Franc Benedik
Podpredsednik Sveta KS Center

26. Stara Cesta do 1941 in od 1945, Am Weiher
1941 – 1945.

Milorad Stošič (1904 – 1941), rojen v Vranju; pred
vojno graničarski podoficir v Tržiču, pridružil se je
borcem kranjsko tržiške čete, bil je ujet in javno
obešen v Kranju, prva žrtev nemških okupatorjev v
Kranju.

28. Stritarjeva
ulica
(1945),
Fröbelgasse
1941 – 1945, Koblarjeva ulica do 1941.
Josip Stritar (1836 – 1923), Rojen v Podsmreki pri
Velikih Laščah, slovenski pesnik, pisatelj, literarni
kritik in urednik.

29. Škrlovec
1941 –

(1945),
Auf
der
Bastai
1945, Na Škrlovcu do 1941.

Predel nad savskim kanalom, kjer je v okviru
obrambnega sistema stala utrdba – obrambni stolp
Škrlovec.

30. Tavčarjeva ulica (1945), Hinterhausgasse
1941 – 1945, Bleiweisova do 1941; spodnji
del 7 hišnih številk Gayergasse 1941 – 1945,
Cerkvena ulica do 1941; trg med cerkvijo
in Prešernovim gledališčem Goethe – Platz
1941 – 1945, Strossmayerjev trg do 1941.
Ivan Tavčar (1851 – 1923) rojen v Poljanah nad
Škofjo Loko; slovenski pripovednik, liberalni politik,
poslanec v Avstrijskem državnem zboru in ljubljanski
župan. Kot odvetniški koncipient je služboval v
Kranju, kjer je bil tajnik Narodne čitalnice.

31. Tomšičeva ulica (1958), srednji del Gasilski trg
do 1941 in od 1945 do 1958, severni del Jenkova
ulica do 1941, Layergasse 1941 – 1945, južni del
Schlossweg 1941 – 1945, Grajska ulica do 1941.
Tone Tomšič (1910 – 1942), rojen v Ljubljani, vodilni
slovenski komunist pred vojno, organizator vstaje v
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Sloveniji, pozimi 1941 aretiran in ustreljen kot talec.
Po vojni proglašen za narodnega heroja.

Literatura:
• Franc Benedik: Seznam ulic, cest in trgov v mestu
Kranj – nastanek, poimenovanje in njih spremembe,
Kronika,
• Časopis za krajevno zgodovine, 1999, št. 1 – 2;
• Marija Kos: Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v
preteklosti,
• Razstavni katalog, Kranj 2009.
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Literarni sprehod po Kranju sredi 19.
stoletja
Ob vstopu v staro mestno jedro je do leta 2010
stal hotel Jelen, v katerega je v času bivanja v
Kranju zahajal tudi dr. France Prešeren; o tem priča
kar nekaj zgodb. Mimo hotela Jelen vodi pot po
Jahačevem prehodu, ki nas privede na Maistrov
trg (nekdaj Mencingerjev trg).  Na levi strani je ob
nekdanji Merkurjevi trgovini prizidek, ki ga je Ruda
Hlebš (kranjski župan od 1945 do 1947) poimenoval
»Merkurjev rukzak«. Na tej lokaciji je do konca
petdesetih let prejšnjega stoletja stala gostilna
»Pri Jahaču«. Na prvi pogled še ena od premnogih
kranjskih gostiln - a ni povsem tako. V prostorih te
gostilne je bil v letih 1874 – 1877 sedež Kranjske
čitalnice. Tik ob njej stoji nekdanja Pupetova hiša,
kjer je danes v pritličju mlečna restavracija. V tej hiši
je imel od 1871 do 1882 svojo odvetniško pisarno
pisatelj dr. Janez Mencinger, pri katerem je bil kot
odvetniški kandidat zaposlen mladi dr. Ivan Tavčar,
ki je bival v Kranju v letih od 1877 do 1880. Dr.
Mencinger je bil predsednik Kranjske čitalnice, dr.
Tavčar pa tajnik. Kot tajnik je bil dr. Tavčar pogosto
pri Jahaču in se je vnel za lepo gostilničarjevo
hčerko, a iz te ljubezni ni bilo nič. Oče je bil odločen:
v gostilno naj se primoži birt, ne pa škric. Dr. Tavčar

je najprej stanoval v današnji Cankarjevi ulici
(nekdaj se je imenovala Tavčarjeva ulica), za tem pa
se je preselil na Glavni trg. Na Maistrovem trgu je v
dijaških letih živel general in pesnik Rudolf Maister
– Vojanov.
Na koncu Maistrovega trga zavijemo levo na
današnjo Tavčarjevo ulico (nekdanjo Bleiweisovo
ulico) imenovana tudi »svinjska« ali »usrana gasa«.
Razlog: kmetje so po njej vodili pujske na svinjski trg
ki je bil na prostoru današnje pošte. Že na začetku
ulice na desni strani vidimo enonadstropno hišo, na
kateri je plošča z napisom »Prešernov spominski
muzej«. V tej stavbi si je dr. France   Prešeren
najel prostore za bivanje in odvetniško pisarno,
ko je pozno jeseni 1846. leta dobil samostojno
advokaturo v Kranju. Bivalni in delovni prostori
so bili v prvem nadstropju. Danes je v hiši urejen
spominski muzej.
Nadaljevanje prihodnjič.
Franc Benedik
Podpredsednik Sveta KS Center

Gostilna Jelen na vrhu Jelenovega klanca leta 1929. Fotografiral Matija
Bradaška. Tovarnar in posestnik Ivan Zabret iz Bobovka je leta 1925 kupil
gostilno in jo prezidal v hotel Jelen. Stavba je bila leta 2010 porušena.
foto: Fototeka Gorenjskega muzeja

Gostilna »Pri Jahaču« v začetku
petdesetih let. Stavbo so podrli
leta 1956 in na njenem mestu
zgradili prizidek Merkurja, v katerem
so danes prostori Probanke.
foto: Fototeka Gorenjskega muzeja
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Šahovski in balinarski turnir
počastitev krajevnega praznika
Šahovski klub Stari Mayr je 13. septembra v
prostorih Mladinskega kulturnega centra organiziral
šahovski turnir v počastitev krajevnega praznika KS
Center. Tekmovanje je s kratkim nagovorom odprl
podpredsednik KS Center Kranj g. Franc Benedik
in udeležence tega že tradicionalnega šahovskega
tekmovanja spomnil na pomen praznika, ki  
predstavlja spomin na stavko tekstilnih delavcev v
Kranju leta 1936.
Tekmovanja se je udeležilo 32 igralcev, ki so igrali po
švicarskem sistemu 13 kol, na voljo pa so imeli po
deset minut. Zmagovalec turnirja je bil Dušan Zorko
pred drugouvrščenim Miloradom Bulatovičem.
Tretje mesto je osvojil Zlatko Jeraj.
Na balinišču Balinarskega društva Center je 25.
septembra potekal turnir, ki se ga je udeležilo 16
tričlanskih ekip. Zmagala je ekipa Center 2, druga je
bila Bistrica (Tržič), tretje mesto pa je osvojila ekipa
Center 1.
F.B

Tradicionalno srečanje krajanov
Tudi v letošnjem letu je KS Center organizirala
srečanje krajanov, starih 80 let in več. Srečanje
je potekalo 16. septembra v prostorih Picerije
Romano, kjer so zbrane   nagovorili predsednik
Sveta KS Center Aleksander Pavšlar, župan Mohor
Bogataj in prelat Stane Zidar. Zbranim so čestitali ob
visokem jubileju.
A.P.
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IZDAJATELJ
Krajevna skupnost Kranj-Center
Tomšičeva ulica 21, 4000 Kranj
ODGOVORNI UREDNIK
Aleksander Pavšlar
STROKOVNO PREGLEDALA
Ana Vučina Vršnak
OBLIKOVANJE
Tjaša Jenko
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.
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