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UVODNIK

V deželi La - La
Župan [MO Kranj – op. p.] v mestu vidi »velike tržne potenciale«, ki jih s sabo prinašajo turisti in
različni dogodki. To naj bi se po njegovem kazalo tudi v tem, da podjetja, ki delujejo v starem delu
mesta, poslujejo uspešneje in jim promet raste.
(Delo, 12.10.2017)

Glasilo KS Center takoj vržem v smeti, ker je njegova
vsebina tako negativna. Napiši kaj vzpodbudnega,
je piscu teh vrstic pred časom naročil znanec, sicer
krajan starega mestnega jedra. Smo v KS Center res
tako črnogledi, da ne opazimo, kako se pod taktirko
občinske politike stvari v mestu vztrajno obračajo na
bolje?
Analizirajmo torej s kar najbolj pozitivno mentalno
nastavitvijo najpomembnejši ukrep občinske politike
v tem mandatu: novi odlok o prometni ureditvi. Kot
pojasni občinska zloženka, se z njim uresničujejo
naslednji cilji: »manj avtomobilov, manj hrupa,
manj onesnaževanja, a zato več prijetnih pogojev za
nakupovanje, obisk dogodkov in bivanje v mestnem
jedru«. Prvi cilj je nedvomno dosežen: prometa v
mestu je manj, in sicer iz preprostega razloga, ker je
novi odlok »zunanjim uporabnikom« (obiskovalcem,
dostavljavcem,
serviserjem…)
stroškovno
in
administrativno precej priškrnil možnosti za vstop v
mesto z vozilom. S tem je posredno izginila tudi večina
sistemskih kršitev (verižno izstopanje, zlorabljanje
kartic za večkratni izstop), saj so te kršitve v glavnem
zagrešili prav »zunanji uporabniki«. Poleg tega je bilo
ukinjenih okrog 300 kartic, ki so bile pretežno izdane
različnim pravnim osebam in za katere niso bili jasni
razlogi njihove izdaje.

jedru nepomemben povzročitelj hrupa v primerjavi z
drugimi viri; namišljena je tudi napoved o čistejšem
zraku, saj potopni količki ne preprečujejo širjenja
izpušnih plinov z bližnjih obremenjenih prometnic
(Ljubljanska, Koroška, C. Staneta Žagarja…).
S tem pridemo do druge, neprijetne plati nove
ureditve. Postavljanje ovir za vstop dostavljavcev,
serviserjev in drugih izvajalcev storitev v mesto nujno
negativno vpliva na kakovost zadovoljevanja potreb
stanovalcev in nosilcev poslovnih dejavnosti po
nemoteni, hitri in stroškovno učinkoviti dostavi blaga
in izvajanju storitev. Res je, da odlok dostavljavcem
in izvajalcem storitev teoretično omogoča pridobitev
posebne dovolilnice za vstop tekom celega dne,
toda to pomeni, da morajo najprej izpolniti vlogo,
dostavnico plačati (136 evrov na leto) in nato še
počakati na njeno izdajo. Dobavitelji z več posla v
mestu bodo te administrativne sitnosti in stroške
morda še nekako pogoltnili, manjši se s tem povečini
ne bodo ubadali. Še težje je tistim nosilcem poslovnih
dejavnosti v mestu, katerih stranke morajo do njihove
poslovalnice dostopati z osebnim vozilom. Po novem
je to mogoče le proti plačilu 5 evrov – to je strošek, ki
ga velika večina ljudi, še zlasti pa Kranjčanov, ne bo
priznala in bo svoj posel raje odpeljala drugam.

Na učinke nove ureditve ni bilo treba čakati: dve
Za stanovalce se korist teh ukrepov kaže v tem, cvetličarni v mestnem jedru sta se raje ugasnili
da je vsaj v dopoldanskem času lažje najti prosto preventivno, še pred uveljavitvijo novega odloka; na
parkirno mesto znotraj območja prepovedi prometa, Prešernovi ulici se je zaprl gostinski lokal; napovedano
k čemur prispeva tudi dodatna omejitev, po kateri je zaprtje enega lokala na Glavnem trgu; po dostopnih
sme ta parkirna mesta koristiti zgolj eno vozilo podatkih pa o odhodu razmišljajo še trije podjetniki
na stanovanjsko enoto. Samodejno odčitavanje na Prešernovi. Morda nekateri ne znajo razmišljati
registrske številke vozila in spuščanje potopnega pozitivno, vsekakor pa zelo dobro razumejo, kaj za
količka se je prav tako izkazalo kot koristna njihov posel pomeni cinični nasvet občine, naj se
posodobitev. Pod črto nova prometna ureditev za prilagodijo spremenjenim razmeram. In selitev je
večino stanovalcev pomeni nekaj administrativnih in že od nekdaj najbolj preprost način prilagoditve na
v nadaljevanju tudi stroškovnih nevšečnosti, vendar neugodne spremembe, zaradi katerih je v nekaterih
pogojev uporabe prvega vozila na stanovanjsko enoto poslovalnicah promet upadel tudi za več kot 30%.
ta hip ne poslabša. Od tod dalje domnevne koristi
novega režima postanejo vprašljive. Zmanjšanje Od kod torej prepričanje občine, da nova prometna
hrupa je zanemarljivo, ker je promet v mestnem ureditev ustvarja »več prijetnih pogojev za
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UVODNIK
nakupovanje«? Nakupovanje česa, če občina ni
sposobna zadržati v mestu niti obstoječe skromne
ponudbe? Še huje: kako bo zdaj napolnila prazne
poslovne prostore, ko je od daleč viden njen
nepošten odnos do podjetnikov, ki jim je v času
trajanja pogodbe o sofinanciranju najemnine praznih
poslovnih prostorov poslabšala pogoje poslovanja,
tako da so nekateri prisiljeni dejavnost opustiti in
posledično vračati prejeto subvencijo?
Občinska mantra, da bo občutek varnosti pred
prometom v mesto privabil več obiskovalcev, je
preprosto nerealna. Nihče ne bo zahajal v mesto zaradi
občutka varnosti, tonalitnih tlakovcev in japonskih
češenj, ampak izključno zaradi uporabnih vsebin, ki
jih je mesto v pretežni meri že izgubilo in jih še naprej
izgublja. Pa tudi borci za mesto brez avtomobila bodo
nad novo ureditvijo prej ko slej razočarani. Prometa je
resda manj, vendar še vedno – je; kdor torej pričakuje,
da ga med srebanjem sobotne kavice na Maistrovem
trgu ne bo zmotil avto ali mopedist, kdor misli, da
mu pogleda na Glavni trg ne bo skazilo ustavljeno
vozilo, in kdor si želi, da bi se njegov naraščaj lahko
nenadzorovano igral na mestnih ulicah in trgih, se
bridko moti. Nič od tega se ne bo uresničilo, ker je
ideja o mestu brez avtomobila že od vsega začetka
utopična – nekakšen urbani mit, na katerem občinska
oblast poskuša nabirati poceni politične točke.
Toda razmišljajmo pozitivno: morda bomo z javnimi
površinami, osvobojenimi avtomobilov, vzpostavili
pogoje za razvoj turizma in na ta način pognali
mestno ekonomijo? Težko. Mestno jedro ima v
povezavi z naravnimi vrednotami v zaledju Kranja
sicer res določen turistični potencial, ki ni izkoriščen
v zadostni meri, vendar moramo imeti glede tega
realna pričakovanja. Ali veste, kolikšen delež bruto
domačega proizvoda ustvari turistična dejavnost
npr. v Barceloni? Vsega 5,3%. V Parizu, ki je eno
najbolj obiskanih mest na svetu, turizem predstavlja
pičlih 3,2% mestnega BDP (City Travel & Tourism
Impact Europe 2017). Četudi začnemo v Kranju
jutri delati enako dobro, kar je popolnoma iluzorno,
mesto od turizma ne more preživeti; sploh pa ne pri
takšni strukturi gostov, kakršne zaznavajo statistike.
Preštevanje nočitev Korejcev v enem izmed kranjskih
hotelov, ki jih pripeljejo ob desetih zvečer in odpeljejo
ob šestih zjutraj, in javno bahanje s to številko, ki sploh
nima nobene zveze s turistično ponudbo Kranja, je
najmanj zavajanje javnosti. Turizem je biznis kot vsak
drug: če ne prinaša denarja (t. j. če turist ne troši), se
je s tem nesmiselno ukvarjati. In od prenočevalcev
v kranjskih hotelih nosilci poslovnih dejavnosti v
mestnem jedru nimajo ničesar.

Pri oživljanju mestnega jedra se lahko zato v prvi vrsti
opremo samo na prebivalce Kranja in okolice, ki jim
je treba ponuditi uporabno trgovsko in storitveno
ponudbo. Z zaostrovanjem prometnega režima tega
cilja ne bo mogoče doseči, saj se podjetniki izogibajo
poslovnemu okolju, v katerem jim oblast podtika
umetno ustvarjene administrativne probleme in
povzroča nepotrebne stroške. Zdrava pamet torej
narekuje takojšnje popravke trenutne ureditve, ki
bodo olajšali dostavo in dostop ter nosilce poslovnih
dejavnosti razbremenili logističnih problemov, na
kar je KS Center vedno znova opozarjala v fazi
sprejemanja odloka, vendar občinska oblast teh
opozoril ni hotela upoštevati. Le zakaj bi jih? Nihče od
tistih, ki sprejemajo odločitve, v mestu ne živi, ne dela
in tu tudi nima investiranega svojega premoženja;
problematika mesta je za njih oddaljena, abstraktna
težava, stanovalci in nosilci poslovnih dejavnosti
pa sprejemljiva kolateralna škoda uresničevanja
zgrešene vizije starega Kranja, ki bo bojda vsak hip
zaživel od turistov, obiskovalcev prireditev in občutka
varnosti željnih Kranjčanov.
Ko je nek romunski pisatelj obiskal Sovjetsko zvezo v
času velikih čistk in montiranih sodnih procesov, mu
je zagovornik tamkajšnjega režima poskušal opravičiti
razmere z znanim pregovorom, da ni mogoče speči
omlete, ne da bi razbili nekaj jajc. Razumem, vidim
razbita jajca, mu je odvrnil gost, ampak kje je ta vaša
omleta?
dr. Aleksander Pavšlar
predsednik sveta KS Center

Foto: A.P.
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Božična želja

Odprto pismo županu Kranja in vsem njegovim
naslednikom
Spoštovani župan Boštjan Trilar,
kljub temu, da ste javnosti na slavnostni akademiji naznanili, da ne nameravate več županovati našemu
prelepemu Kranju, je prav, da vas in vse vaše naslednike opozorim na nekatere »strele v koleno« oziroma, kot
bi jaz temu rekla, »epic fails«, ki si jih vedno znova privošči občinska politika v mestnem jedru. Je že res, da
imamo vsi radi pozitivno naravnane ljudi in tudi sama sem najraje ena tistih »pozitivk«, ampak poglejmo resnici
v oči: nasmehi in
trepljanje po ramenih žal vedno ne rešijo težav.
Graditi svojo politiko na preganjanju avtomobilov tistih ljudi iz mesta, ki
smo tu vsak dan, ki živimo in dihamo z mestom, sočasno pa ob prireditvah
dopustiti sponzorjem, da z reklamnimi vozili, parkiranimi na Glavnem trgu,
oglašujejo svojo dejavnost, je milo rečeno nenačelno, neodgovorno in skrajno
neokusno. But who am I to talk? Samo stanovalka in podjetnica v mestnem
jedru, ki se poskuša držati nenehno spreminjajočih se pravil. Življenje v mestu
res ni dolgočasno, saj nas meščane občina najmanj enkrat na štiri leta obdari z
novim paketom prometnih pravil in omejitev. Komaj se privadimo na eno ureditev,
kar ni ravno lahko, že pridejo na oblast novi »kekci«, ki so prepričani, da vedo bolje,
kot mi, ki tu živimo; sledi nov cikel prilagajanja. Samo vmesno vprašanje, ki mi
je pravkar padlo na pamet: komu že? Mar tistim, ki se sprehodijo trikrat letno
skozi mesto, ko nas počastite s podeželskimi veselicami? Ne razumite me napak,
spoštovani župan in vsi vaši nasledniki, za katere sicer dvomim, da boste prebrali
ta prispevek ali kateregakoli drugega od mnogih na to tematiko: ne obsojam,
samo opozarjam!
Pa nadaljujmo nekoliko bolj pozitivno: res je, da je čez dan v mestu parkiranih
nekoliko manj avtomobilov in prebivalci lažje najdemo parkirno mesto.
Vendar pa je reforma prometnega režima v mestnem jedru negativno
presenetila celo tiste posamezne stanovalce in podjetnike, ki so
iz naivnosti ali lastne preračunljivosti podpirali prizadevanja za
omejevanje prometa, ne da bi povsem dobro razumeli posledice,
ki bodo na koncu udarile tudi njih. Očitno je že res, da
revolucija žre lastne otroke.
Mislim, da je bila večinska volja ljudi, ki v mestu
živimo, delamo in tvegamo s svojim (ne tujim!)
premoženjem, od vsega začetka zelo jasna: podpirali
smo preprečevanje sistematičnih kršitev prejšnje
prometne ureditve ter dosledno izvajanje pravil
starega odloka brez dvojnih meril za nekatere;
dodatnemu zaostrovanju prometnega režima
pa smo nasprotovali. Toda naša volja je bila za
vas očitno drugotnega pomena. Sklepi zbora
krajanov so bili s strani občine pretežno prezrti;
prav tako peticija za odprto mesto; številne
delavnice, na katerih smo izražali svojo voljo, so
bile le zapravljanje časa in mešanje megle. Ne
obsojam, samo opažam!
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Se spomnite »strela v koleno« oz. »epic faila«, ko ste
nam konec januarja 2017 dali nalogo, da si vsak večer
zapomnimo, pri katerem količku smo vstopili, da bi zjutraj
lahko izstopili? Kaos je bil popoln in celo tisti, ki me do tedaj
še niso osebno poznali, so me začeli zgroženi ustavljati
na ulici (ne, ni jih zanimala moja najnovejša fotografska
razstava ☺) in pozivati k uporu. Ustanovila se je civilna
iniciativa, v katero sem bila seveda povabljena. Gotovo se
spomnite, da smo skupaj sestankovali vsaj dvakrat. In na
navdušenje vseh je bil »epic fail« odpravljen v nekaj dneh –
skoraj, kot da ga nikoli ni bilo! Zelo pohvalno.
Zakaj to omenjam – zakaj je pomembno? Zaradi vaše
obljube, ki ste jo dali ob vseh naših opozorilih na napake in
težave, ki jih prinaša vaša reforma, in sicer, da boste sproti
reševali probleme podjetnikov, ki bi se pojavili zaradi novih
prometnih omejitev. In glej ga zlomka! V trgovini, na ulici, v
lokalu... zvem, da se je ustanovila nova civilna iniciativa – to
pot podjetnikov, ki niso prišli niti do sestanka z vami, kaj
šele do celovitih rešitev.

vsiljene problematike. Način, kako se je občina lotila
reševanja težav poslovnih subjektov, morda ni »epic
fail«, vsekakor pa je zdrs, ki ste ga dolžni popraviti.
Nepomembno je, ali boste prihodnje leto vnovič
županovali Kranju ali ne. Župani prihajajo in odhajajo,
ljudje v mestu pa ostajamo s svojim premoženjem,
zato se vedno znova trudim pojasniti, da zgrešene
občinske poteze našemu premoženju zbijajo vrednost.
Pravite, da bo upravičenost vaših ukrepov pokazal
čas… In če čas tega ne bo pokazal? Kdo bo nam vsem
povrnil škodo? Občina? Vi? Zopet: ne obsojam, samo
opozarjam s pozitivnim upanjem, da se zavedate svoje
odgovornosti.
Da ne bo pomote, želim za konec poudariti, da ne
nasprotujem napredku in razvoju mesta, vendar pa ne
pristajam na vlogo poskusnega zajčka, na katerem bo
vsakokratna oblast preizkušala svoje večje ali manjše
blodnje.

Zvem celo, da se je občina pogovarjala z določenimi Torej, naj si v tem prazničnem času, ko vsi pridni otroci
podjetniki v mestu in nekateri so si uspeli izgovoriti lahko pišemo Božičku, zaželim naslednje: Dear Santa,
posebne ugodnosti oziroma ločene prometne aranžmaje, vsi župani Kranja in njihovi »palčki«, od koderkoli že
ki jim omogočajo poslovno preživetje. Obetavno; vsakič prihajajo - iz Planine, Kokrice, Stražišča ali Britofa...
ko to slišim, sem vesela. Toda kaj pa vsi ostali? Tudi –, naj si odslej vzamejo k srcu, da tudi v mestnem
sama sicer rada gojim prisrčne odnose, vendar pa, roko jedru živimo ljudje, ki si zaslužimo spoštovanje in
na srce, ni prav, da so pravice in možnosti ljudi odvisne upoštevanje.
od simpatičnosti, časa in energije, ki jih je posameznik
pripravljen in sposoben investirati v reševanje te za mnoge
Tania Mendillo

Kdo pravi, da avtomobili ne smejo parkirati v območju popolne prepovedi prometa? Seveda smejo - le sponzorski morajo biti.
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Bližajo se volitve - zdaj se bo gradilo!
Največja pridobitev demokracije je, da ima vsaka
oblast omejen rok trajanja; najmanj enkrat na štiri
leta mora pri volivcih preveriti podporo. Svoje obrti
vešči politiki se tega zavedajo in vnaprej poskrbijo,
da se zadnje leto mandata lahko pohvalijo z rezultati:
novimi cestami, avtobusnimi postajami, šolami,
telovadnicami… Poglejmo nekaj zanimivih projektov,
ki jih obeta osnutek kranjskega proračuna za volilno
leto 2018.

Počakati bo treba na evropska sredstva

Že nekaj let se v občinskih proračunih medita
finančno zahtevna rekonstrukcija OŠ Simona Jenka pri
Prešernovem gaju in prenova poslopja bivše gradbene
šole na Cankarjevi ulici, toda vidnega napredka v
vsem tem času ni bilo. Projekt rekonstrukcije prve
šole je stekel še v prejšnjem mandatu s statično
sanacijo objekta, za kaj več pa je zmanjkalo denarja.
Zdaj občina za nadaljevanje del načrtuje 2,4 mio
evrov v prihodnjem letu, od tega skoraj 2 mio evrov
evropskega in državnega denarja, toda ustrezna
odločba o sofinanciranju še ni bila izdana. Ali se bo
obnova prihodnje leto nadaljevala, ta hip torej še ni
gotovo dejstvo. Podobna je usoda prenove poslopja
nekdanje gradbene šole. Po izvedbi rušitvenih del
lansko leto je prenova zastala; za prihodnje leto je
za nadaljevanje predvidenih 560 tisoč evrov, in sicer
450 tisoč iz evropskih in državnih virov, ki pa še niso
dokončno zagotovljena.

Neracionalno pripravljen projekt preureditve parkirišča na Hujah.
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Držimo pesti, da bo občina z vlogama za evropsko
sofinanciranje uspešna, saj gre za zelo pomembna
projekta, ki bosta preprečila nadaljnje propadanje
obeh stavb, jim povrnila prvotni namen in izboljšala
pogoje pouka. Prenova gradbene šole je pomembna
tudi za oživljanje mestnega jedra, saj na tej lokaciji
ohranja dejavnost glasbene šole, ki je zadnja preostala
izobraževalna institucija v mestu. Četudi občini na
razpisih za evropska sredstva uspe, bo šampanjec
ob zaključku del na obeh projektih lahko odprla šele
nekje pred koncem naslednjega mandata leta 2022.

278 tisoč evrov za 16 dodatnih parkingov!?

Uporabniki parkirišč pri Čebelici in ob Likozarjevi ulici
na Hujah smo že izkusili, da sta obe parkirišči pogosto
pretesni za vozila vseh obiskovalcev in stanovalcev
mesta; že predstava v gledališču ali sobotna tržnica jih
napolnita do zadnjega kotička. Proračunski projekt, po
katerem naj bi se parkirišče ob Likozarjevi ulici razširilo
z izgradnjo dodatnega, nižjega platoja z 52 parkirnimi
mesti, je torej na prvi pogled več kot utemeljen.

Ampak samo na prvi pogled. Natančnejša proučitev
načrtov razkrije, da izgradnji nižjega platoja v drugi fazi
sledi povsem neracionalna preureditev obstoječega
platoja, kjer je predvidena zasaditev dreves(!),
začrtanje sedem rezerviranih parkirnih prostorov
za električne avtomobile, štirih rezerviranih mest
za avtodome in postavitev kolesarnice! V posledici

AKTUALNO
slaboumne preureditve bo za »običajna« osebna
vozila obiskovalcev in stanovalcev na zgornjem platoju
od obstoječih 80 parkirnih mest ostalo na razpolago
piškavih 44 parkirnih mest, kar pomeni skupaj (na
zgornjem in spodnjem platoju) 96 parkirnih mest ali
reci in piši 16 parkirnih mest več glede na trenutno
stanje. In ta nesmisel bo proračun stal 278 tisoč evrov!
Na prvovrstnih parkirnih mestih ob točki vstopa v
območje za pešce, kjer je treba zagotoviti največjo
možno izkoriščenost omejenih prostorskih kapacitet,
bo občina sadila ostrolistne javorje in zagotavljala
prazna rezervirana parkirna mesta za kolesa, električne
avtomobile in avtodome, za katera je lansko leto ob
vsem medijskem pompu uredila posebno parkirišče
na Stari Savi (še pomnite t. i. »Park vrednot«?).
Absurdnost projekta razširitve parkirišča Huje nazorno
pokaže, zakaj se v Kranju v osnovi dobre zamisli sfižijo:
ker osebne kaprice posameznikov (npr. avtodomi,
bicikli, električna vozila…) prevladajo nad strokovno
odločitvijo o tem, kaj mesto realno potrebuje. V celi
Sloveniji je registriranih vsega 1.200 električnih in
hibridnih vozil, kar je praktično nič (vseh registriranih
osebnih vozil v Sloveniji je prek milijon), v Kranju pa
zanje rezerviramo parkirna mesta na najboljši lokaciji,
kjer nam prostih parkirnih mest ob konicah primanjkuje.
V KS Center smo že zahtevali popravke projekta v delu,
ki se nanaša na preureditev obstoječega parkirišča.
Enako nerazumljiv je proračunski projekt izgradnje
krožišča pri vstopu v staro mestno jedro pred mostom.
Prav nobenega v prometni varnosti ali kako drugače

utemeljenega razloga ni, zakaj bi bilo to krožišče
potrebno. In kje je prostor zanj? Stisnjeno med vogal
bloka in potopne količke pred mostom nima nikakršne
funkcionalne vrednosti. Avtomobili bodo morda še
zvozili krožnico z majhnim polmerom, medtem ko
bodo avtobusi in tovornjaki krožišče sekali po sredini.
V čem je smisel tega projekta?

Za brežine se ne najde denarja, za bicikle pač

Proračunska postavka »urejanje brežin« je tudi letos
razočaranje. S 144 tisoč evri se ni mogoče resneje
lotiti nujne obnove brežin nad Jelenovim klancem
in pod Pungertom, da o kanjonu Kokre raje sploh ne
govorimo. Brežine so resen varnostni problem, ki se
z odlaganjem zahtevnejših posegov v nedoločeno
prihodnost samo zaostruje.
Zakaj torej občina po vseh letih odlašanja ne najde
denarja? Zato ker nad objektivno utemeljenim
interesom prevlada parcialen politični interes. Primer
št. 2: Samo za tekoče vzdrževanje sistema izposoje
koles bo občina prihodnje leto namenila 140 tisoč
evrov in nadaljnjih 550 tisoč za razne nadgradnje
tega sistema (od tega je 330 tisoč evrov evropskega
in državnega denarja). Pod črto skoraj 700 tisoč
evrov samo za bicikle!? Se je kdo na občini sploh
kritično vprašal, ali konkretne koristi tega projekta
odtehtajo tako visoko številko? Je bila narejena kakšna
objektivna strokovna analiza smiselnosti širitve mreže
glede na dosedanjo frekvenco uporabe, ki se ne zdi
prav impresivna? Zelo verjetno ne, ker je bila osebna
politična preferenca pomembnejša od ekonomske
realnosti. Vnovič se kažejo tudi za kranjsko politiko
značilne »velike oči«, ko so v igri evropska sredstva.
To občino vedno znova zapelje v past, da investicijskih
prioritet ne določa po realnih potrebah mesta, temveč
glede na možnost črpanja evropskih sredstev za v
določenem trenutku »modne« projekte. Saj se še
spomnite leta trajajočega razkopavanja in urejanja
javnih površin v mestu z evropskimi sredstvi in kam nas
je to pripeljalo? No, danes je namesto tlakovcev v modi
»trajnostna mobilnost«. Samo za gradnjo kolesarskih
poti in nekakšnega centra za trajnostno mobilnost je
prihodnje leto v proračunu rezerviranih še nadaljnjih
800 tisoč evrov. Skupaj s stroški in investicijami v
mestna kolesa bo na oltarju trajnostne mobilnosti
žrtvovanih kar 1,5 mio evrov. Koliko trdih lekcij bo
še potrebnih, preden se bomo naučili, da evropski
denar nikoli ne pride zastonj, četudi na papirju tako
piše? Vso to drago infrastrukturo bo treba iz leta v leto
vzdrževati; zaposliti bo treba dodatne delavce in jih
seveda plačevati. Vsi ti fiksni stroški bodo v nedogled
zajedali proračun ter omejevali obseg razpoložljivega
investicijskega denarja za naložbe, ki so dejansko
nujne.
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Ne verjamete? Poglejte Maistrov trg, ki je bil v celoti Zdi se, da je prepričevalna moč evropskih sredstev
obnovljen leta 2001 za 920 tisoč evrov (revalorizirano privedla do zasuka v razmišljanju občine, ki se je zdaj
na današnjo vrednost). Po nekaj letih je tlak začel prijavila na razpis za sofinanciranje projekta »Pisarna
razpadati in nato komunalcem iz leta v leto zagotavljal za urbano prenovo - stari Kranj«. Pisarna naj bi med
vzdrževalna dela, plačana iz občinskega proračuna; drugim informirala, svetovala, pripravljala načrte za
flikanje tlaka je bilo seveda jalovo početje, saj so urejanje prostora, vodila podatkovno bazo in sistem
plošče pod prvo obremenitvijo spet odstopile od upravljanja neizkoriščenih nepremičnin…, skratka
podlage. Zdaj bo občina trg tlakovala na novo, kar je vsaj deloma opravljala naloge, ki bi jih moral izvajati
edina smiselna odločitev, ki pa bo proračun olajšala za mestni menedžer.
nadaljnjih 330 tisoč evrov. Verjamemo, da bo izvedba
tlakovanja trpežnejša kot pred sedemnajstimi leti, Do tod vse lepo in prav. Problem je, da naj bi bil pogoj
vendar se tudi to pot ne bo mogoče izogniti naknadnim za pridobitev sofinanciranja ta, da pisarna ne sme
popravilom, kakršnih so vsako leto deležne ulice in biti organizirana v okviru občinske uprave, temveč je
trgi, tlakovani v zadnji fazi 2010-2014.
treba z javnim razpisom izbrati zunanjega izvajalca.
To poenostavljeno povedano pomeni, da se lahko na
Obnova za 215 tisoč evrov se obeta tudi Koroški cesti razpis prijavi kdorkoli – tudi nekdo, ki ni Kranjčan, ki
na odseku od krožišča Beksel do križišča s Kidričevo.
mesta sploh ne pozna in do njega nima odnosa, kar bi
bilo popolnoma zgrešeno. Poleg tega zunanji izvajalec
nima pooblastil in pristojnosti občinske uprave, zato
Mestnega menedžerja pa ni
je
domet njegovega delovanja precej omejen; nejasna
V prejšnjem mandatu je občina v okviru občinske
uprave vzpostavila funkcijo mestnega menedžerja, je tudi delitev odgovornosti za rezultate oživljanja
ki naj bi skrbel za koordinacijo vseh aktivnosti v mestnega jedra med pisarno in občino. Tako zamišljen
mestnem jedru, povezovanje deležnikov, mestni koncept projektne pisarne je napačen in ne bo imel
marketing, polnjenje praznih poslovnih prostorov, želenih učinkov pri oživljanju mestnega jedra.
pestrost ponudbe itd. V tem mandatu je njegovo
delovanje praktično ugasnilo, saj naj bi občina po Pod črto: osnutek proračuna za leto 2018 ni slabo
lastnih navedbah tako odlično reorganizirala svojo pripravljen, bi pa lahko bil boljši, če bi opustili nekatere
upravo, da te funkcije ne potrebuje več. Ukinjena je nepotrebne projekte, nekatere pa vsaj racionalizirali.
bila tudi komisija za mestno jedro, ki je združevala Najpomembnejši projekti se bodo prihodnje leto
predstavnike KS, nosilcev poslovnih dejavnosti, komaj dobro začeli, tako da se bo z njimi mogoče
občinske uprave in Zavoda za turizem, ter kljub pohvaliti šele pred volitvami leta 2022.
drugačnim obljubam ni bila ustanovljena.
Aleksander Pavšlar

Prenova gradbene šole je pomembna tudi za oživljanje mestnega jedra, saj na tej lokaciji ohranja dejavnost glasbene šole, ki je
zadnja preostala izobraževalna institucija v mestu. Foto: A.P.
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Naredimo red na Gasilskem trgu
Severni rob Gasilskega trga, kot je bil osrednji del Tomšičeve ulice uradno poimenovan do leta 1941
in nato od 1945 do 1957, mimoidočemu vse prepogosto pokaže stari Kranj v najslabši možni luči.

Za ekološki otok noč in dan nametani rjavi, rumeni ko se obiskovalci kanjona Kokre pritožujejo nad
in zeleni zabojniki, pogosto prenapolnjeni, okoli odmetavanjem bioloških odpadkov iz nekaterih
zabojnikov vreče z odpadki, nemarno odvržene na tla, hiš nad kanjonom. Takšno ravnanje je prav tako
občasno celo večji kosovni odpadki, kavči, televizorji prepovedano, zato bo v primeru ponavljanja kršitev
in polomljene omare, naslonjene ob steno zapuščene moral ukrepati medobčinski inšpektorat.
hiše Tomšičeva 19, ne sodijo v urejeno urbano okolje
in pričajo o pomanjkljivi kulturi nekaterih stanovalcev; Urejen javni prostor in čisto okolje sta naša skupna
pa tudi o neučinkovitosti pristojnih služb, da bi odgovornost, zato vse krajane pozivamo, da
izsledile kršitelje in jih kaznovale. Da, odmetavanje spoštujejo pravila o odlaganju odpadkov.
odpadkov ni le nekulturno in nehigienčno, temveč je
prekršek, ki se kaznuje z globo 500 evrov.
Franc Benedik
podpredsednik sveta KS Center
Stanovalce, ki odpadke na omenjeni lokaciji odlagajo
nepravilno, opozarjamo, da jih je zaradi ponavljajočih
se kršitev (slabo ločevanje, prenapolnjeni zabojniki,
odmetavanje odpadkov na tla) zaznal radar Komunale
Kranj in Medobčinskega inšpektorata Kranj. Komunala
bo preverila lastništvo zabojnikov, njihovo velikost in
število uporabnikov, pregledala vsebino odpadkov in
kršitelje najprej opozorila; če to ne bo zaleglo, bodo
sledili drugi ukrepi. Vsem stanovalcem na omenjeni
lokaciji tudi priporočamo, da svoje zabojnike, če le
imajo prostor, po odvozu odpadkov umaknejo z javne
površine v svoje veže oziroma na dvorišča. Zabojniki
razen v času odvoza odpadkov praviloma sploh ne bi
smeli stati na javni površini.
Poleg Gasilskega trga se podobne težave z odpadki
omenjajo tudi v povezavi z eno od nepremičnin na
Maistrovem trgu in na Vodopivčevi ulici, medtem

Svinjarija ob ekološkem
Foto: Komunala Kranj

otoku

na

Gasilskem

trgu.

Nekateri si odlaganje odpadkov razlagajo zelo »svobodno«. Dvorišče hiše Tomšičeva 19, četudi je nenaseljena, pač ni zbirno mesto
za odvoz kosovnih odpadkov. Foto: A.P.
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V center mesta le še proti plačilu
Pogled podjetnika v mestnem jedru
Z 02.10.2017 je v centru Kranja stopil v veljavo nov
prometni režim, s katerim naj bi po besedah župana
(citirano iz županovega dopisa) dosegli, da bo
življenje v mestnem jedru kakovostno, obenem pa
zagotovili ostalim prebivalcem Kranja ter okolice, da
bodo v mestno središče radi zahajali.

Skratka, naša največja težava je bila ta, da dejansko
nismo imeli sogovornika, ki bi mu lahko predstavili
konkretne težave, ki so nastopile z uveljavitvijo
novega Odloka, in mu predlagali rešitve, ki bi bile
tehnično in tudi finančno nezahtevne.

Ker do župana nismo mogli, smo se obrnili na svetniške
S tem Odlokom je bil ukinjen 30 min brezplačni vstop skupine, da iz prve roke izvedo, kaj sprejetje Odloka
v mesto, ki je do sedaj omogočal dostavljavcem, pomeni v praksi. Sestali smo se z večino svetniških
strankam in najemnikom poslovnih prostorov dostop skupin in moram poudariti, da je bil odziv pozitiven;
in dostavo strank, prodajnih artiklov in serviserjev. imeli so posluh in tudi naši predlogi rešitev so se jim
Zakaj omenjam le najemnike poslovnih prostorov? zdeli sprejemljivi. Na prihajajoči seji mestnega sveta
Zato, ker so pri oblikovanju novega Odloka na nas naj bi omenjeno tematiko ponovno odprli in o njej
„pozabili“. Kot najemniki poslovnih prostorov smo razpravljali.
ostali „odrezani“ od svojih lokalov, saj brez plačila
do njih ne moremo več dostopati. To pomeni, da za In sedaj čakamo in čakamo, da bomo lahko delali brez
vsako dostavo v mesto (enkraten vstop) odštejemo umetno nastavljenih preprek, čakamo, da popravijo
5€, lahko pa si priskrbimo eno od dovolilnic, za katero škodo, ki je že bila narejena, čakamo, da nas kdo sliši,
je prav tako potrebno plačati. Ampak tukaj se težave čakamo…
še ne končajo. Na eno dovolilnico je možno vezati
največ 5 registrskih številk avtomobilov, ki bodo Za nekatere se je čas žal že iztekel. Nekaj poslovnih
smeli vstopiti v mesto, kar pa za večino, ki delamo v subjektov je že preko leta zapustilo mesto, nekaj se
mestu, ni dovolj. Sama imam preko 30 dobaviteljev nas je za ta korak odločilo z novim letom; na glavni
in še ti se ne pripeljejo vedno z istim dostavnim ali ulici starega mesta kar trije. Ne morem pa preko
osebnim avtom. Tako smo se znašli v položaju, ko županovih besed, da se ne trudimo dovolj in da
nam ne preostane drugega, kot da za dostop v mesto nimamo zanimive ponudbe za turiste in domačine.
plačamo. Tudi za lasten dostop. Zmotno je namreč Ne vem, kaj bi bilo turistom in tudi domačinom bolj
prepričanje, da je dostava do 10. ure v mesto še zanimivega, kot ponudba slovenskih dobrot, zbranih
vedno brezplačna.
na enem mestu. Znanka se je pred časom lepo
izrazila: »Dragi moji, to je kulinarična Slovenija v
Še preden je novi Odlok stopil v veljavo, smo se malem.« Ja, še do konca decembra, potem pa, dragi
najemniki poslovnih prostorov med seboj povezali moj Kranj, zapuščam te.
in MO Kranj prosili za sestanek. Kljub prošnji, da
se sestanka udeleži tudi g. župan, smo naleteli na
Urša Kocjančič
osebo, ki je »imela zvezane roke« in ki nas je lahko
Trgovina Luštarija
le poslušala in povedala, da se ne da ničesar več
spremeniti, ker je Odlok že sprejet. Predlagali smo
konkretne tehnične rešitve, ki pa so naletele na gluha
ušesa. Ker po večkratnemu klicanju in prepošiljanju
elektronskih sporočil nismo prejeli odgovorov, smo
sklicali tiskovno konferenco, na katero smo, ponovno,
povabili tudi župana. Le-ta pa nas je presenetil, saj
je tudi sam sklical tiskovno konferenco in to le eno
uro pred našo. Na tej tiskovni konferenci je javno
izjavil, da se z nami ne bo pogovarjal in da nas je le
peščica takih, ki se z novim Odlokom ne strinja. V prvi
fazi smo zbrali 28 podpisov poslovnih subjektov, na
tiskovno konferenco pa jih je prišlo še več, tudi takih,
ki z zbiranjem podpisov niso bili seznanjeni.
Trgovina Luštarija na Prešernovi ulici zapira vrata konec decembra.
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PARKIRANJE V MESTNEM JEDRU IN OKOLICI
parkirišča za kratkotrajno parkiranje: parkiranje do 120 min; cena:
1€/h; brezplačno prva ura (ob uporabi parkirne kartice MO Kranj, vendar
samo na parkirišču pred stavbo MOK in na ploščadi Brioni); brezplačno
od ponedeljka do petka med 19h in 7h naslednjega dne in v soboto od
13h dalje do ponedeljka do 7h;

parkirna karta

parkirišča za dolgotrajno parkiranje pri Čebelici (Č), na Hujah (H) in na
Jelenovem klancu (J): časovno neomejeno parkiranje; cena: 0,60€/h;
brezplačno za stanovalce z dovolilnico; za obiskovalce brezplačni prvi dve
uri (samo parkirišči Č in H!); brezplačno od ponedeljka do petka med 19h
in 7h naslednjega dne, ob sobotah in nedeljah
javna parkirna mesta v območju za pešce: časovno neomejeno
brezplačno parkiranje za stanovalce z dovolilnico; časovno omejeno
plačljivo parkiranje za obiskovalce mesta pod pogojem: (1) predhodnega
nakupa vstopne karte za enkratni vstop – cena: 5 €/karto; časovna
omejitev: max 2 h parkiranja v območju za pešce; ali (2) predhodnega
nakupa vstopne karte za večkratni vstop – cena: 10 €/karto; časovna
omejitev: max 24 ur parkiranja v območju za pešce, šteto od prvega
vstopa
brezplačna javna parkirna mesta (po stanju decembra 2017 – novi odlok
o prometni ureditvi v praksi še ni v celoti uveljavljen; ko bo uveljavljen,
brezplačnih javnih parkirnih mest na območju okolice mestnega jedra,
ne bo več; za ta parkirna mesta bo veljal enak režim kot na parkiriščih za
dolgotrajno parkiranje)
plačljivo javno parkirišče
garažna hiša
avtomat za plačilo voznine/parkirnine
zapora prometa
Opomba: Grafični prikaz je simboličen. Za točne lokacije parkiranja je potrebno
upoštevati vsebino predpisov, talne označbe in prometne znake. Grafični prikaz
upošteva dejansko stanje decembra 2017, ki pa se bo v bližnji prihodnosti še
spreminjalo zaradi praktične uveljavitve novega odloka o prometni ureditvi.
© 2017 Krajevna skupnost Kranj-Center

11
11
11

ZANIMIVOSTI

Kar je, beži ...

ali Kaj se je v Kranju dogajalo z mojim Prešernom
Prva podoba Franceta Prešerna je spravljena v motnem se mnogo kasneje kot šolar z veliko muko na pamet
kotičku mojega najzgodnejšega spomina. Pesnikovi učil srbsko pesem Krvava bajka, mi je oče spodbudno
bujni lasje so mi triletniku spravljali pod vprašaj nekaj navrgel: »Si boš pa ja že zapomnil teh nekaj verzov
pomembnih reči, ki sem se jih do takrat naučil, odrasli Desanke Maksimović, svoje stare znanke iz Vrbe!«
pa so se morali pošteno potruditi, da so mi dopovedali,
da Prešeren ni teta. Z zastavami okrašeno staro mesto Tamkajšnja prireditev v Prešernovi rojstni hiši mi ni
Kranj ter domoljubne in borbene pesmi, ki so hreščale ostala v spominu, pač pa se vidim na klopi v mračni
iz zvočnikov v čast stoletnice pesnikove smrti, so mi sobi bližnje vaške gostilne, kamor so se zatekli žejni
vzbujali rastoče praznično razpoloženje. Prav tiste dni slavnostni gostje. Bila je nabito polna in kmalu vsa
so s sten javnih prostorov skrivnostno izginjale slike zakajena. Razpoloženje je doseglo višek, ko so v njej
velikega vodje vsega socialističnega sveta. Njegov zadoneli samospevi: slavljenčeve uglasbene pesmi
pokroviteljski pogled ter košati brki so bili vsega sta od vrat sem zapela brata Rusa. Profesorja Vilka
zaupanja vredni in so name delovali zelo pomirjevalno, sem že poznal, saj je ob nedeljah dopoldne prihajal
zato sem ga pogrešal ter ob osamljenih Titovih portretih k nam na obiske, a takrat ni imel navade prepevati,
na beležu iskal komaj vidne pravokotne sence dokaza, temveč se je z očetom raje spuščal v
da je nekoč zares obstajal. Toda 8. februarja 1949 je puščobno učene debate. Njegov brat
bil Stalin na mah pozabljen, saj je na njegovo mesto z Marjan pa je bil basist dunajske
vsem bliščem in pompom stopil Prešeren.
opere, in ko je sam povzdignil
mogočni glas: »Luna sije,
S starši smo se sprehodili po kranjskih ulicah. Izložb, ki kladvo bije trudne, pozne ure že
so bile doslej zaprašene in so jih krasile le papirnate …«, je požel tako silen aplavz, da
zastavice ter od sonca obledele spodbudne parole, so v oknu za menoj zažvenketala
se je bržkone s čarobno paličico dotaknila dobra vila. stekla. Vsi so dvigali kupice in
Kar čez noč se je zgodilo, da je sleherno okno začelo bučno nazdravljali, jaz pa sem bil
tekmovati z drugim: v Okrajnem magazinu je bila ponosen na očeta, ker se je trmasto branil
razstavljena velika oljna slika, na kateri mi je bolj kot vina, češ da je to zanj prekisla pijača. Kako
Prešeren sam pritegnila pozornost njegova rojstna hiša smo se vrnili v Kranj, ne vem; bržkone sem
v ozadju, pri Putniku mi je bilo všeč slovensko dekle v utrujen vožnjo prespal.
gorenjski noši, ki pesniku poklanja zlat lovorov venec,
pred izložbo podružnice Državne založbe pa sem s Oče je bil v nekakšnem odboru, zato
prstom kazal, katere izmed razstavljenih knjig imamo je o vsem, kar nas je še čakalo v zvezi
vse doma ... Potem so se kar naenkrat z vseh strani s Prešernom, vedel bolje in več kakor
zaslišali klici odobravanja, ljudje so začeli mahati in večina Kranjčanov. Razumel sem
po cesti so pritekli športniki, ki so prav iz Vrbe prinesli ga, kako dva kiparja nista bila dovolj
pozdrav Prešernu. Sam ne vem, kdaj se je zgodilo, da prizadevna, da bi do praznika napravila
me je mama zaupala prijaznim gospodičnam šiviljam velik spomenik. To sem jima zameril,
iz naše nedavno nacionalizirane delavnice. Z njimi sem saj ni bilo lepo, da sta nas pustila na
odšel na slovesnost ob pesnikovem grobu, gneča pa je cedilu. Bronastega Prešerna pa kljub
bila tolikšna, da smo se ustavili že pri De Glerijevi vili temu ni bilo v Kranj še dobra tri
kakih petdeset metrov pred starim pokopališčem. Tam leta. Oče mi je večkrat pripovedoval,
sem se zdolgočasen prestopal sredi gozda nog in iz kako Frančišku Smerduju pomaga
daljave mi je veter od časa do časa do ušes prinesel kak Peter Loboda, kako sta umetnika
temperamentni štajerski naglas svečanega govornika. porabila že sedem ton in pol gline
ter kako sta si med oblikovanjem
Popoldne me je spet prevzel oče in v družbi številnih spomenika skočila v lase, ker se
občinskih, republiških in zveznih imenitnikov sva se nista strinjala, kakšen naj bo videti.
odpeljala do pesnikovega doma v Vrbi. Med potjo
me je v neznanem jeziku vztrajno ogovarjala črnolasa Jeseni 1952. so petmetrski kip že ulivali,
gospa. Bilo mi je zoprno, saj njenih prijaznosti nisem v Kranju pa so se začeli prepirati, kam ga bodo
razumel, zato sem se potuljeno obračal vstran. Ko sem postavili. Sončno nedeljo pred kosilom
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sem zdaj že prvošolec z očetom odšel na Gaštej - tam
na robu nad previsom, ob dveh kozolcih naj bi stal
Prešeren ter zrl proti Kranju in na panoramo planin.
Preverila sva tudi druge predloge: plašč naj mu plapola
v vetru, ko bo postavljen na vrhu enega od klancev ob
magistralni cesti proti Bledu; dobro se bo počutil med
novimi delavskimi bloki na Zlatem polju; oči naj s stare
Podrtine upira preko slikovitega kokrškega kanjona ...
Razumljivo je, da sem zaradi Prešerna potem prvič
zamudil pouk. Bilo je megleno decembrsko jutro, ko
me je na poti v šolo zmotilo vrvenje na trgu med gotsko
cerkvijo in gledališčem. Na kamionu je ležal mogočni
bronasti Prešeren in skupina delavcev si je ob gromkih
inženirjevih ukazih prizadevala, da bi ga s pomočjo
drogov in škripčevja dvignila. Bilo je zelo napeto:
enega izmed drogov je spodneslo, težki kip je zanihal,
vse je kazalo, da bo treščil ob tla in se razbil, možje
pa so ga z velikimi napori le obvladali in prenesli na
marmorni podstavek. Tako je prevladal predlog
arhitekta Plečnika, naj Prešeren stoji pred
njegovo arkadno lopo, ki je krasila pročelje
pravkar prenovljenega gledališča.
V noči pred svečanim odkritjem
spomenika je mesto z novo belino
pokrila tenka snežna odeja ter
skrila, kar bi sicer morali Kranjčani še
pospraviti in počistiti. Praznovanje
je zelo spominjalo na vznesenost
ob stoletnici, imenitno pa se mi je
zdelo, ko je oče kupil miniaturko s
Prešernovimi pesmimi, dal vanjo
odtisnit priložnostni poštni žig in mi

jo podaril. Pozno zvečer sva se vračala domov, a sva
vseeno še postala pred mogočnim kipom. Takrat mi je
povedal nenavadno zgodbo za katero mi do dandanes
ni uspelo ugotoviti, koliko je resnice v njej. Najprej
me je opozoril, da ima kip glavo, roke, prsi in noge, le
pravega trebuha da nima. Ozrl sem se navzgor in moral
potrditi njegovo ugotovitev. Iz Martina Krpana mi je
bilo znano, da mora, kdor gre na Dunaj, pustiti trebuh
zunaj - in pesnik je tam študiral. Oče se je zasmejal,
potem pa mi razkril, kako naj bi do tako pohabljenega
Prešerna prišlo. Smerdu in Loboda sta kiparila v
Jakopičevem paviljonu; strop pa naj bi bil za tako veliko
soho prenizek, zato sta predlagala, da ga dokončata v
bližnji pravoslavni cerkvi. Oblastem se je predlog zdel
politično nesprejemljiv, umetnika sta se na vso jezo
napila in Prešerna skrajšala pri trebuhu. Kranjčani pa
niso od muh in so to opazili ter sklenili zadevo skriti,
da ne bo posmeha. Trg pred Prešernom bodo zasadili
z drevjem, in sicer primerno na gosto, da si ga bo dalo
ogledati šele iz neposredne bližine, s tega zornega kota
pa napake ne bo videti. Tako so zares tudi storili in je bil
mir. Ko so čez desetletje zaradi pomanjkanja parkirišč
drevesa posekali, se ob kip noben več ni obregnil.
Takrat sem bil že gimnazijski maturant in me tovrstno
obujanje pesnikovega spomina s Prešernovimi
proslavami vred ni več kaj dosti zanimalo - za rojakom
Rudijem Šeligom sem se pridušal, da kulture ne bi smeli
gledati kot stvari preteklosti, ampak bi nas Prešeren
moral obvezovati pri odnosu do žive ustvarjalnosti in
pravici do izvirnega opredeljevanja. Tu pa se začenja
že nova zgodba.

Postavitev spomenika, 1952,. Fototeka Gorenjskega muzeja

Miha Mohor
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Novi mural –
skupinski portret - v mestu
Če vas kdaj zanese na Layerjev vrt, lahko opazite
zanimivo preobrazbo starega zidu, ki se ga je
domiselno polotil David Almajer iz hiše umetnikov
Layerjeve hiše. David je avtor verjetno najbolj znanih
kranjskih zidnih poslikav, ki se nahajajo na Tomšičevi
ulici na steni lokala Črni Baron in prikazujejo
glasbenike Johna Coltranea, Jaca Pastoriusa in druge.
Mural dimenzij 3 x 6-7 m je obnovljeni zid, prevlečen
s fino silikatno malto za staro gradnjo. Barve so
kombinacija temeljne zunanje zidne barve z akrili
za boljšo obstojnost in para prepustnost. Naslov
murala je »Layer club special«, »Podrimo zidove in
spustimo pot kulturi«. Porušen zid simbolično odpira
pot kulturi, ki je danes v podrejenem položaju, saj
prevečkrat zidamo zidove čez kulturo in znanost.
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Upodobljenci na poslikavi so (iz leve proti desni):
Janez Puhar, Jožef Štefan, Jurij Vega, Janez Bleiweis,
Jože Plečnik, Leopold Layer, Ivan Cankar, David
Almajer (avtoportret avtorja), Boštjan Hladnik, Cene
Avguštin, Primož Trubar, Rudolf Maister, Simon Jenko,
Ivana Kobilica, Rihard Jakopič, Fran Milčinski - Ježek,
Leon Štukelj, Jože Privšek, Bojan Adamič, Mila Kačič,
Majda Potokar, Marjana Deržaj in Berta Ambrož.
Pa še nekaj dejstev o skupinskem portretu

v slovenskem slikarstvu: skupinski portret je v
slovenskem prostoru sorazmerno redek motiv, saj
ga zasledimo šele v začetku 19. stoletja. Povezan je
s pomembnimi dogodki v življenju družin in kot tak
rezultat naročnikove želje in umetnikove ustvarjalne

spretnosti. Kasneje se t. i. skupinski portreti pojavljajo
v obliki karikatur, nagnjenih k satirični, humoreskni ali
groteskni predlogi. Jurij Šubic (verjetno prva karikatura,
katere avtorstvo je znano) prikazuje Bleiweisa s
staroslovenci (1881). Na prelomu stoletja se pojavijo
skupinski portreti stanovskih društev. Mojstri tega žanra
so Hinko Smrekar (»Slovenska umetniška razstava« (okr.
1909), »Slovenski literati v nebesih« (1913), »Maškarada
slovenskih upodabljajočih umetnikov« (1913), Maksim
Gaspari (»Mati Slovenija«, Cleveland, OH, 1923), Vesnan
Gvidon Birolla ter slikar in glasbenik Saša Šantel,
(skupinska slika slovenskih skladateljev v mali dvorani
Slovenske filharmonije v Ljubljani (1936) na kateri je skozi
portrete skladateljev prikazan 400 letni razvoj slovenske
glasbe, začenši s Primožem Trubarjem. Kompozicija in

slog velike slike se približujeta ozračju meščanskega
realizma s prepoznavnimi obrazi, detajli in atributi.) Slikar
z najobsežnejšim opusom monumentalnega stenskega
slikarstva 20. stoletja na Slovenskem pa je Slavko Pengov,
ki je v tehnikah freska, mozaik in sgraffito poslikal
številne cerkve in profana poslopja (freske (1958) v palači
Skupščine RS. Kar 67,4 m dolga in 1,4 m visoka freska v
časovnem traku prikazuje zgodovino slovenskega naroda
od preseljevanja ljudstev do obdobja po koncu druge
svetovne vojne.)
Petra Vencelj
članica sveta KS Center
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Jazz Kamp Kranj 2017
Letošnji že 14. Jazz Kamp Kranj je v drugi polovici
avgusta zopet poskrbel za številne koncerte in
festivalske spremljevalne dogodke. Program festivala
je bil zelo pester, saj so se, kot vsako leto, predstavili
številni slovenski in tuji izvajalci, v okviru glasbenih
delavnic pa so kot mentorji predavali priznani
slovenski in tuji glasbeniki iz evropskih držav, ki so
tradicionalno nastopili tudi na koncertnem večeru
mentorjev glasbenih delavnic Jazz Kampa Kranj 2017.

v petek 25. avgusta s programom še enega jubilanta:
letos bi namreč svojo 80. letnico praznoval na žalost
že pokojni legendarni dirigent in dolgoletni umetniški
vodja Big banda RTV Slovenija maestro Jože Privšek.
V soboto 26. avgusta so se predstavili udeleženci
glasbenih delavnic Jazz Kampa Kranj 2017, in sicer
dopoldan v okviru »Jazz Kamp Kranj Festa« in zvečer
na zaključnem koncertu.

Koncert uvodnega večera je pripadel skupini Pred večernimi koncerti so tokrat na Pungertu
Bluesbreakers iz Avstrije, koncertni večeri pa so se nato potekale vinske degustacije »Vinski scenosled Jazz
nadaljevali z že omenjenim tradicionalnim koncertom Kamp Kranj 2017«, na katerih so se predstavili priznani
mentorjev glasbenih delavnic. V večernem programu slovenski vinarji. V okviru spremljevalnega programa
so se nam predstavili tudi glasbeniki oz. udeleženci nas je obiskal tudi “FerFud Duel”. Gre za projekt z
poletne šole jazza oz. glasbenih delavnic HGM dobrodelno noto, saj gre ves njegov izkupiček za
(Hrvaške glasbene mladine) iz hrvaškega Grožnjana. projekt Botrstva v Sloveniji.
Zelo nas veseli, da so se našemu vabilu odzvali člani
zasedbe Papir, ki je nastopila v torek 22. avgusta. V Kot že v preteklosti, se je Jazz Kamp Kranj začel s
letošnjem programu smo se nato ponovno za en večer fotografsko razstavo fotografov Gorazda Uršiča in
»preselili« v amfiteater Letnega gledališča Khislstein, Zorana Kozine, ki je svoja vrata odprla 17. avgusta,
kjer sta ob spremljavi odličnih, francoskega bobnarja in sicer na kar treh lokacijah: v Galeriji Pungert,
Christopha Brasa in slovenskega basista Aleša Avblja, Otroškem stolpu Pungert in Galeriji Bala.
v duetu nastopila nemški pianist azerbajdžanskega
rodu David Gazarov in madžarski pianist, ki že dolga Letošnja novost je bil »uverturni koncert« Jazz Kamp
leta deluje v Franciji, Emil Spanyi.
Kranj na obisku pod Grajsko lipo v okviru katerega je
nastopil DrummingCellist Kristijan Krajnčan, večeri
Skupina Manouche je v četrtek 24. avgusta s pa so potekali v organizaciji Zavoda za turizem in
časovnim in slogovnim mostom povezala arhaični kulturo Kranj ter umetniške vodje Romane Krajnčan.
francoski manouche jazz z modernimi elektronskimi Uverturni koncert se je odvijal v četrtek 17. avgusta
plesnimi ritmi. Big band RTV Slovenija pod vodstvom ob 20. uri na vrtu gradu Khislstein.
dirigenta Lojzeta Krajnčana, z gostom, nekdanjim
dolgoletnim bobnarjem orkestra Ratkom Divjakom, ki
Gregor Grašič
je letos obeležil svoj 70. letni jubilej, se je predstavil

Na letošnjem Jazz Kampu je s svojim
bendom nastopila Alenka Godec.
Foto: Zoran Kozina
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Manouche. Foto: Zoran Kozina

Nekdanji dolgoletni bobnar Big banda RTV
Slovenija, Ratko Divjak, ki je letos obeležil
svoj 70. letni jubilej, je nastopil skupaj z Big
bandom pod vodstvom dirigenta Lojzeta
Krajnčana. Foto: Zoran Kozina

ŠPORT

Pretekla sezona za
Atletski klub Kranj burna
S kariero je zaključil skakalec v višino Rožle Prezelj,
ki je kot finalist Olimpijskih iger v Pekingu, trikratni
olimpijec, evropski prvak v kategoriji članov do 23
let, aktualni rekorder z 232 cm, 15 let nepremagljiv
na državnih prvenstvih, zagotovo eden najboljših
kranjskih športnikov. Rožle, ki je med kariero zaključil
študij prava na Univerzi v Ljubljani, danes uspešno
skrbi za pravice športnikov v organih največjih
športnih organizacij, kot so Mednarodni olimpijski
komite (MOK), Mednarodna atletska zveza (IAAF) in
Športno razsodišče v Luzani (CAS). Trenutni doktorski
študent na Pravni fakulteti v Ljubljani je zelo dejaven
tudi na slovenskih tleh, kjer kot Varuh športnikovih
pravic skrbi za pravice slovenskih športnikov in
športnih delavcev.
Žal pa se z nepravilnostmi in poseganjem v ustavne
pravice na področju športa srečuje tudi v domačem
okolju. Pravilnik o sofinanciranju programov športa
v Mestni občini Kranj in Pravilnik o dodeljevanju
objektov Zavoda za šport Kranj namreč posegata
v pravice članov Atletskega kluba Kranj kot tudi
v pravice drugih občanov Mestne občine Kranj.
Vsebinsko so bile pritožbe Atletskega kluba Kranj
podprte tako s strani Varuhinje človekovih pravic kot
tudi Inšpektorata za šport in Državnega zbora, ki je

v izogib takšnim težavam sprejel nov Zakon v športu,
a so kolesja pravice počasna in protipravna pravila
še naprej ovirajo delo manjših športnih društev.
Vsekakor si v novem letu želimo izboljšav, predvsem
pa nediskriminatorne obravnave tako v političnih kot
športnih krogih.
V klubu smo najbolj ponosni na uspehe naših
športnikov. Trenutno redno vadi preko 300 članov
v kategorijah od 3 leta starosti pa do starostnikov. Velik
starostni razpon in različne vrste vadbe (cestni teki za
rekreativce, stadionska atletika za atletske veterane,
otroška atletika, itd.) dokazujejo, da je atletika lahko
primerna za vsakogar. Najbolj zagnani rekreativci,
starostniki in atletski veterani se udeležujejo
tekmovanj širom po svetu. Vseeno pa smo najbolj
ponosni na naše mlajše kategorije. Otroci se razvijajo
v vsestranske atlete, najstarejši med njimi, ki trenirajo
pod vodstvom Rožleta Prezlja, pa so v pretekli sezoni
dokazali, da s prehodom v višje kategorije ne bodo
imeli težav. Atletski klub Kranj, ki deluje v KS Center,
je tako vzgojil prve atlete, ki se bodo v letošnji sezoni
že lahko povsem enakovredno kosali z najboljšimi v
državi tudi v mladinski in mlajši članski kategoriji.
Atletski klub Kranj

Deklice iz Atletskega kluba Kranj v starostni kategoriji U14 so na ekipnem državnem prvenstvu letos osvojile drugo mesto.
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DOGODKI

Prek 680 podpisov
pod peticijo za odprto mesto
Osnutek sprememb prometne ureditve, ki je
februarja prestal prvo branje v mestnem svetu, je
krajane precej ujezil, saj njihova stališča z delavnic
o prometni ureditvi niso bila upoštevana. Zato so na
sončno soboto, 11. marca, s svojimi podpisi množično
podprli zahteve po brezplačnem dostopu do lastnega
doma in poslovnega prostora brez časovnih omejitev
ter neoviranem dostopu serviserjev in dostavljavcev
brez dodatnih administrativnih omejitev in stroškov.
Izrazili so tudi nasprotovanje omejevanju števila
dovolilnic za vstop v mestno jedro na stanovanjsko
enoto in ukinjanju obstoječih parkirnih mest in
nočnega parkiranja na stranskih ulicah. V treh urah je
bilo pod peticijo zbranih prek 450 podpisov, dodatnih
230 pa še med uradnimi urami KS naslednji teden.
Peticija je bila izročena županu konec marca in je
pripomogla k nekaterim izboljšavam v končni verziji
odloka. Če so bila prizadevanja za izboljšanje položaja
stanovalcev delno uspešna, pa tega ne moremo
trditi za predloge, ki bi olajšali poslovanje nosilcem
poslovnih dejavnosti; v tem delu bo trenutno veljavni
Odlok potreboval popravke.
Špela Peternel - članica sveta KS Center

11. 3. 2017 Pred mestno hišo, na vogalu Poštne ulice in Glavnega
trga poteka podpisovanje peticije. Foto: Tania Mendillo

Dogodki ob krajevnem prazniku
Obeležitev krajevnega praznika se je letos začela že
v nedeljo 3. septembra, ko je potekal tradicionalni
balinarski turnir, ki se ga je udeležilo štirinajst
štiričlanskih ekip. Zmagala je ekipa Trata, ekipa Kranj
– Center je bila četrta.
Že drugič zapored smo nato 9. septembra organizirali
druženje krajanov ob pikniku na vrtu gradu Khislstein.
Ker je bila vremenska napoved negotova, je bil žar
to pot umeščen v zavetje grajske arkade, kar se je v
nadaljevanju izkazalo kot pametna odločitev. Krajša
nevihta tako ni ustavila peke, niti ni odgnala dobre volje
pri obiskovalcih piknika, ki so se zatekli pod senčnike.
Krajani so bili z organizacijo piknika zadovoljni, tako da
bomo s podobnimi druženji nadaljevali tudi v prihodnje.
KS Center si prizadeva, da bi bili krajani čim bolje
informirani o delu krajevne skupnosti in aktualnih
problemih, ki jih v zadnjem času kar ne zmanjka.
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9.9.2017 Krajša nevihta ni pokvarila vzdušja na vrtu gradu
Khislstein. Foto: Zoran Kozina

DOGODKI
Delo krajevne skupnosti lahko spremljate na naši
spletni strani www.kranj-center.si, kjer so med
drugim objavljeni zapisniki sej, prek facebook profila
»Krajevna skupnost Kranj Center«, lahko pa nas
obiščete osebno v času uradnih ur, v torek in četrtek
med 15.30 in 16.30 uro, ali po predhodnem dogovoru.
Obeležitev krajevnega praznika se je nadaljevala v
torek 12. septembra, ko je Šahovski klub Stari Mayr v
prostorih svojega kluba na Glavnem trgu organiziral
šahovski turnir. Tekmovanja se je udeležilo 21
tekmovalcev. Zmagal je Metod Logar, drugouvrščeni
je bil Dušan Zorko, tretja pa je bila Zala Urh.
V petek 15. septembra se je nato odvilo še
tradicionalno srečanje krajanov, starih 80 in več let, v
Piceriji Romano, kjer je zbrane nagovoril predsednik
sveta KS Center, Aleksander Pavšlar.
Franc Benedik

9. 9. 2017 Glavna kuharja na pikniku: Andraž in Sašo.
Foto: Zoran Kozina

12.9.2017 Šahovski turnir, ki ga je ob obeležitvi kulturnega praznika organiziral Šahovski klub Stari Mayr v prostorih svojega kluba
na Glavnem trgu. Foto: Vid Gazvoda

Odprtje krožišča pri sodišču
V septembru se je za promet odprlo krožišče pri sodišču, C. Staneta Žagarja in nadaljujejo pot v isti smeri, ne prisili
kar je tudi edina pomembna pridobitev KS Center v v zavijanje; vozila skozi krožišče v tej smeri bolj ali manj
letošnjem letu. Občina si za izgradnjo težko pričakovanega naravnost obvozijo njegovo sredino. Načrtovana gradnja
krožišča, ki je med drugim izboljšalo varnost šolske poti krožišča pred kokrškim mostom (na križišču Likozarjeve in
prek C. Staneta Žagarja, vsekakor zasluži pohvalo, čeprav C. 1. maja), kjer je prostora še manj, je zato že v izhodišču
izvedba ni in tudi ni mogla biti idealna. Zaradi bližnjih zgrešen projekt.
objektov je namreč za krožišče na voljo premalo prostora,
da bi bilo pravilno oblikovano, zato vozil, ki pripeljejo po
Aleksander Pavšlar

Novo krožišče na stičišču Gregorčičeve, C. Staneta Žagarja in Zoisove je izboljšalo varnost šolske poti do podružnične osnovne šole
Simona Jenka, čeprav izvedba ni in tudi ni mogla biti idealna. Foto: A.P.
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IZDAJATELJ
Krajevna skupnost Kranj-Center
Tomšičeva ulica 21, 4000 Kranj
ODGOVORNI UREDNIK
Aleksander Pavšlar
OBLIKOVANJE
Tjaša Jenko

Foto: Tania Mendillo

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

