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BARCELONSKI MODEL
V ČASU KORONE
Župan Janković nam je na sestanku povedal, da bo iz
Ljubljane naredil Barcelono, mi je pred več kot desetimi
leti začudeno zaupala starejša gospa, sicer lastnica večje
poslovno-stanovanjske nepremičnine na Wolfovi ulici v stari
Ljubljani. Kaj naj bi to pomenilo, je kmalu izkusila v praksi:
masivne investicije v komunalno infrastrukturo, razrite
ulice in nabrežja, tlakovanja s tonalitnimi kockami…, ki jih
je pod parolo »vrnimo javne površine pešcem« pospremila
– da, uganili ste – ena najbolj neživljenjskih zapor prometa
v Sloveniji. Z avtom do doma le med šesto in pol deseto
zjutraj! Niti minuto kasneje! Pa kaj potem, če ste v službi do
petih popoldan: boste že peš znosili nakupovalne vreče!
Jankovićevo peglanje javnih površin je sovpadalo s porastom urbanega turizma v srednji Evropi, učinek obeh
procesov pa je v stari Ljubljani sprožil daljnosežne socialno-ekonomske spremembe. Otežena dostopnost doma z
vsemi nevšečnostmi in predvsem vseprisotni hrup – hrup
turističnih hord, hrup javnih prireditev, hrup nočnih lokalov… - sta za večino stanovalcev poslabšala bivanjske
pogoje prek meje znosnega. Obiskovalci stare Ljubljane so
bili navdušeni, kako je Zoki zrihtov mest, stanovalci pa so
raje glasovali z nogami in se odselili. Njihove prazne nepremičnine so se preuredile v butične hotele oziroma airbnb
kapacitete, ki so se oddajale za med; do marca letos, seveda,
ko so se stvari čez noč obrnile na glavo.
Zdaj načrtovane hotele spreminjajo nazaj v stanovanja, za
prazne airbnb kapacitete iščejo dolgoročne stanovalce – a
kaj, ko je v mestu marsikaj narobe. Kdo bo živel in plačeval
za stanovanje, v katerem mu ni zagotovljena osnovna
dostopnost z vozilom? Da ne govorimo o predimenzionirani
gostinski dejavnosti in življenjskim potrebam stanovalca
neprilagojeni trgovski ponudbi.
Epidemija je razgalila velika tveganja urbanističnega razvoja, ki stavi na revitalizacijo mestnega jedra skozi turizem.
Tudi v starem Kranju smo bili (nedvomno po ljubljanskem
zgledu) deležni podobnih prijemov: najprej v času župana
Perneta (prva poostritev zapore prometa 2008; tonalitni
tlakovci, japonske češnje itd.), nato župana Trilarja (druga poostritev zapore 2017), ki pa jih zaradi specifičnih
političnih, ekonomskih in drugih okoliščin, nenazadnje tudi
zaradi prizadevanj KS Center, mestna oblast ni zmogla
izpeljati v najbolj radikalni obliki.
Posledično v starem Kranju nismo doživeli eksodusa stanovalcev, čeprav je do izseljevanja nedvomno prihajalo predvsem po prvi poostritvi zapore; prav tako so se v zadnjem
času pojavili investitorji, ki v več let praznih nepremičninah
izdelujejo stanovanja, kar kaže, da je lokacija mestnega
jedra vendarle ohranila uporabno vrednost za bivanje. Nauk
zgodbe je, da morajo pri načrtovanju urbanističnega razvoja
mesta imeti prednost potrebe stanovalcev in ne turistov. S
tem nikakor ne trdim, da naj občina zanemari turistični potencial Kranja, le zavedati se mora, da je turizem zgolj ena
od številnih gospodarskih dejavnosti, ki lahko pripomorejo
k razvoju mesta, in ne čarobna palica, ki bo rešila vse probleme starih mestnih jeder.
dr. Aleksander Pavšlar
predsednik sveta KS Center
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IZVAJANJE ODLOKA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA

KRAJANI
NEZADOVOLJNI
✒ Anže Šinkovec

Nihanje strogosti
prometne ureditve
je samo po sebi
resen problem, saj
pri stanovalcih in
podjetnikih v mestnem
jedru nenehno vzbuja
občutek negotovosti.

Stari del mesta med Jahačevim
prehodom in Trubarjevim trgom
je že prek trideset let območje
omejenega prometa. Skozi to obdobje se je prometna ureditev
spreminjala v značilnem vzorcu zaostrovanja omejitev, ki ji
je ob soočenju z življenjskimi in
poslovnimi potrebami mestnega
središča sledilo postopno rahljanje prepovedi do točke, ko je prevelik obseg prometnih tokov in
mirujočega prometa izzval vnovično poostritev. To »nihanje«
strogosti prometne ureditve je
samo po sebi resen problem, saj
pri stanovalcih in podjetnikih v
mestnem jedru nenehno vzbuja
občutek negotovosti in slabe volje; komaj se ljudje navadijo na
določen režim, že se pripravlja
njegova sprememba.
Na spreminjanje prometnega režima seveda najbolj vpliva občinska oblast s sprejemanjem
prometnih predpisov, v precejšnji meri pa so spremembe odvisne tudi od praktičnega izvajanja
predpisanih pravil, kar je v pristojnosti mestnega redarstva. In
tu prav tako lahko zaznamo določeno nestanovitnost nadzora,
kar v nadaljevanju med krajani
povzroča obilico slabe volje. Na
primer: med prvo zaustavitvijo
javnega življenja letos spomladi
je bilo mogoče opaziti, da je nadzor nad parkiranimi vozili zunaj
označenih parkirnih površin v
območju omejenega prometa oslabel. Sproščeno nočno parkiranje na trgih in ulicah je v praksi
postalo pravilo nekje do meseca
junija, ko je redarska služba pridrla iz karantene. Nenadoma so
bila brezkompromisno polistkana ne samo napačno parkirana
vozila, ampak tudi pravilno parkirana vozila, pri katerih ni bila v

celoti vidna parkirna dovolilnica;
težave so imeli serviserji in drugi obrtniki, ki so svoja vozila za
čas izvajanja storitve ustavili zunaj označenih parkirnih površin;
pritoževali so se celo imetniki nastanitvenih kapacitet, češ da jim
redarska služba kaznuje goste. Iz
ene skrajnosti v drugo!
Na krajevno skupnost smo v poznem pomladanskem času tako
prejeli kar nekaj ustnih in pisnih
pritožb krajanov čez delo redarske službe. Roko na srce: v nekaterih primerih je bilo ukrepanje redarske službe utemeljeno.
Preprosto preveč je bilo situacij, ko je bila parkirna dovolilnica
»taktično« zakrita ali pa je »slučajno« zdrknila pod vetrobransko steklo, tako da se ni videlo,
ali je vozilo označeno z dovolilnico C1, ki dovoljuje uporabo označenih parkirnih mest v območju
omejenega prometa, ali pa za dovolilnico C12, ki tega ne dovoljuje. Poostren nadzor redarstva je
zmanjšal število tovrstnih kršitev
za približno 90%, kar samo po se-

bi priča o tem, kaj se je v resnici
dogajalo. Kot običajno so mimogrede nadrsali tudi tisti krajani,
ki so svojo dovolilnico uporabljali
pošteno, pa ta dejansko v nekem
trenutku po naključju ni bila v celoti vidna. Da bi v bodoče preprečili tovrstne zlorabe, pa tudi krivične globe, bo občinska uprava
ob naslednji menjavi parkirnih
dovolilnic izdelala dovolilnico C1
v drugi barvi kot dovolilnico C12,
tako da bo kategorija dovolilnice
jasno razvidna.
Redarska služba se mora zavedati, da določil Odloka o pravilih
cestnega prometa na območju
starega mestnega jedra ni mogoče izvajati formalistično togo, ne
da bi to privedlo do resnih motenj, ugašanja poslovne dejavnosti in izseljevanja stanovalcev.
Redarska služba mora v konkretnem primeru uporabljati življenjsko presojo situacije in ugotoviti
razloge, zakaj se določeno vozilo nahaja na javni površini; nekateri razlogi so morda neutemeljeni, nekateri pa ne dopuščajo

Če sankcioniranje zlorab lahko razumemo, pa je
nekaj povsem drugega preganjanje gospodarskih
vozil serviserjev in obrtnikov. Določila Odloka,
ki prepovedujejo ustavljanje zunaj označenih
parkirnih površin dlje od 15 min (območje
popolne prepovedi prometa po 10. uri) oziroma
dlje od 30 min (območje omejenega prometa) so
bila sprejeta z namenom preprečiti sistemske
zlorabe, kot je bilo npr. pod pretvezo začasnega
ustavljanja dolgotrajno nepravilno parkiranje
enih in istih vozil na Maistrovem trgu ali ob
vodnjaku na Glavnem trgu. To pa ne pomeni,
da je zdaj odprt lov na vsakega serviserja in
obrtnika, ki pride v mesto opravit storitev in
ustavi vozilo na javni površini, ker ima v njem
pač orodje in opremo, ki ju potrebuje pri roki.
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LEVO
Fotografije delno zakritih
dovolilnic, kot jih je med
opravljanjem nadzora posnelo
mestno redarstvo. Število
tovrstnih primerov se je po
izvedenem nadzoru zmanjšalo
za 90%. Da bi v bodoče preprečili
zlorabe, pa tudi krivične globe,
bo občinska uprava ob naslednji
menjavi parkirnih dovolilnic
izdelala dovolilnico C1 v drugi
barvi kot dovolilnico C12 (ki ne
dovoljuje parkiranja v območju
omejenega prometa), tako da
bo kategorija dovolilnice jasno
razvidna.

druge možnosti. Tudi vse kršitve pravil niso enako pomembne:
predvsem je treba preprečevati sistemske probleme in resne
kršitve, medtem ko je ustavljanje
gospodarskih vozil zunaj označenih parkirnih površin treba presojati zadržano. Zaradi zahtevnih
razmer v turizmu je KS Center
tudi predlagala, da občina zniža
takso za najem parkirnega mesta na javni površini, rezerviranega za gostinsko nastanitvene dejavnosti. Namesto za 1.200 evrov
letne takse bodo izvajalci nastanitvene dejavnosti do 31.12.2021
lahko rezervirali parkirno mesto
za 400 evrov.
Nekatere nadaljnje spremembe
prometne ureditve po mnenju KS
v tem trenutku niso najbolj smiselne. Pobuda, po kateri bi z višinskim omejevanjem dostopa
preprečili parkiranje avtodomom
na parkirišču Huje, je problematična, saj so lastniki avtodomov
za parkiranje pridobili in plačali parkirno dovolilnico. Prav tako občutljiva je pobuda, da parkirišči pri Čebelici in na Hujah
ne bi bili več zaprti z zapornicami, temveč bi se parkirni režim
na njih izenačil z odprtimi javnimi parkirnimi površinami, kjer je

treba parkirnino plačati vnaprej.
Po ugotovitvah občine in Komunale Kranj na obeh zaprtih parkiriščih prihaja do zlorab parkirnih
kartic, s katerimi se vozilom, ki
do tega niso upravičena, omogoči izhod brez plačila parkirnine.
Z odprtjem parkirišč bi redarska
služba sicer pridobila možnost
preprečevanja zlorab, kar bi povečalo število prostih parkirnih
mest, vendar to po drugi strani
prinaša tudi tveganje, da bosta
parkirišči ob nezadostnem nadzoru pogosto prenapolnjeni.
Za kakovost bivanja in poslovanja v starem mestnem jedru je
bistvenega pomena, da se režim prometne ureditve čim manj
spreminja, saj tako prebivalci kot
tudi nosilci poslovnih dejavnosti

ter obiskovalci mesta potrebujejo čas, da se na spremembe navadijo. Prav tako je izjemnega
pomena preprečiti raznovrstne
poskuse zmanjšanja razpoložljivih javnih parkirnih kapacitet,
in sicer tako v samem območju
omejenega prometa kot tudi na
lokacijah pred mostom in za Globusom. Še več: za nadaljnji razvoj mesta bo nujno povečanje
števila parkirnih mest z izgradnjo
dodatne parkirne etaže nad spodnjim platojem parkirišča Huje. V
mestu namreč že nekaj časa opažamo povečane investicije v dodatne stanovanjske površine, to
pa v prihodnosti neizogibno pomeni tudi dodatno povpraševanje
po prostih parkirnih mestih.

Za KS Center prav tako ni sprejemljiva ideja,
po kateri bi morali stanovalci plačati občinsko
takso že za prvo parkirno dovolilnico na
stanovanjsko enoto (trenutno je treba plačati
takso le za drugo oziroma tretjo dovolilnico).
Prva parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto
zagotavlja osnovno mobilnost prebivalcem
območja omejenega prometa, zato bi bilo dodatno
zaračunavanje občinske takse za njeno izdajo
nepravično.

Predvsem je treba
preprečevati sistemske
probleme in resne
kršitve, medtem
ko je ustavljanje
gospodarskih vozil zunaj
označenih parkirnih
površin treba presojati
zadržano.
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NEKATERI SO ZA
BREZPLAČEN VSTOP

✒ Aleksander Pavšlar

Na nedavni seji mestnega sveta
je ena od svétnic podala mnenje,
da je za občane Kranja, ki nimajo dovolilnic, »neživljenjsko«, da
nimajo možnosti vstopa v staro
mestno jedro z vozilom niti za
15 minut. No, to seveda ni povsem točno: po veljavni ureditvi
imajo možnost vstopa, in to celo
za dve uri pod pogojem, da plačajo pet evrov. Bistvo problema
je torej drugje: vstop ni brezplačen.
Pa saj brezplačen vstop smo že
imeli, boste ugovarjali. Res je: leta 2011, v mandatu župana Bogataja, je mestni svet na pobudo KS
Center spremenil Odlok o prometni ureditvi tako, da je vsakdo lahko za 30 minut brezplačno
zapeljal v mestno jedro. S takšno
ureditvijo, ki je na administrativno enostaven in stroškovno učinkovit način rešila veliko večino
dostave in izvajanja storitev, je
mestno jedro brez težav delovalo
šest let, vse do septembra 2017.

Zakaj so leta 2017 brezplačen vstop potemtakem
sploh ukinili, boste vprašali. Zelo preprosto:
ker so ga lahko. Ta odločitev ni bila rezultat
globlje analize dejanskega stanja in posledic,
temveč predvsem oblastne arogance večine
in omalovažujočega odnosa do prebivalcev ter
nosilcev poslovnih dejavnosti v mestnem jedru,
ki so ga poganjale popolnoma zblojene predstave
o tem, kako bomo s še ostrejšo zaporo prometa
poživili mestno središče.
Takrat je kolesarska koalicija v
mestnem svetu pod taktirko župana Trilarja možnost brezplačnega vstopa ukinila.
Zdaj mestna svétnica vnovič
predlaga, da bi občina preučila
možnost brezplačnega vstopa za
»upravičene primere«. In kateri
naj bi bili ti »upravičeni primeri«?
Njena svetniška skupina, ki ima v
mestu pisarno, Zavod za varstvo
kulturne dediščine, Karitas, in
še kdo drug navaja primeroma v
svoji pobudi.

Če kdo, potem si je prav KS Center v zadnjih desetih letih prizadevala ohraniti mestno jedro
dostopno za vse: stanovalce, nosilce poslovnih dejavnosti in obiskovalce. Zato razumemo stisko
svetniške skupine, ki mora občasno iz svoje pisarne v mestnem
jedru odpeljati »ozvočenje, zastave in drugo opremo«, pa tega ne
more z lastnim vozilom – no, vsaj
ne brezplačno. Predstavljajte si
šele stisko vseh stanovalcev in
nosilcev poslovnih dejavnosti v
območju omejenega prometa, ki

Za leto 2020 je najbolj poveden
mesečni prikaz, ki ponuja edinstven
uvid v učinek zaustavitve javnega
življenja na količino prometa v
mestnem jedru.
Kljub zaprtim lokalom, trgovinam,
šolam, vrtcem, občinskim mejam, delu
od doma..., skratka ob zaukazanem
skoraj popolnem mrtvilu je bilo v
mesecu aprilu še vedno zabeleženih
dobrih 56% prometa v primerjavi
z enakim obdobjem lani. To zopet
potrjuje, da glavni povzročitelj
prometa niso obiskovalci mesta
in očitno tudi ne nosilci poslovnih
dejavnosti, temveč promet generirajo
najbolj osnovne mobilnostne potrebe
okrog 1.500 prebivalcev v območju
omejenega prometa. Ponovna uvedba
brezplačnega vstopa te ugotovitve ne
bi bistveno spremenila.

Vir: podatki Komunale Kranj

AKTUALNO ◆ PROMET

se z oteženo dostopnostjo mesta spopadajo praktično vsak dan!
Pobuda svétnice bi vstop v
mestno jedro zagotovo uredila
na bolj življenjski način in v tem
smislu ni problematična. Kar je
problematično, je kontekst, v katerem je bila pobuda dana; ta namreč razkriva vse, kar je narobe
s kranjsko politiko na področju
urejanja prometa v mestnem jedru.
SEJNA SOBA 9
V začetku maja 2016 je v eni od
občinskih sejnih sob potekal poučen sestanek na temo prometa
v mestnem jedru. Udeleženci: župan Trilar, predstavniki občinske
uprave in posameznih svetniških
skupin (v glavnem iz vrst županove kolesarske koalicije) ter
predsednik sveta KS Center.
Sestanek je bil vnaprej zrežirana farsa. Za uvodno intonacijo je
poskrbela tendenciozna predstavitev občinske uprave, v kateri ni
manjkalo udarnih opornih točk v
slogu: »prevelike hitrosti v starem mestnem jedru«; »ogrožanje stanovalcev, obiskovalcev in
turistov«; »huda obremenitev
tlakov«; »preveliko število neupravičenih vozil«; »veliko število neupravičenih lastnikov dovolilnic«; »vozila kvarijo ugled
mestnega jedra« (to ni šala – dobesedno je bila uporabljena sintagma o »kvarjenju ugleda« – op.
p.)… Ko je bila predstavitev končana, se je usulo. Predstavniki
nekaterih svetniških skupin (ne
vseh) so skoraj tekmovali, kdo
bo bolj udrihal čez mestno jedro,
krajane in KS Center. Zalegel ni

noben racionalen protiargument;
noben objektiven podatek, npr. o
številu vstopov v mestno jedro,
ki ne narašča; ali pa o tem, da je
število vozil na gospodinjstvo v
mestnem jedru v resnici pod slovenskim povprečjem… Nepozabna je bila mimika ene od tam prisotnih spoštovanih svétnic (gre
za drugo osebo od zgoraj omenjene pobudnice – op. p.), ki se je
na vsako nasprotno stališče KS
Center odzvala z vidnim telesnim
odporom. Janković je v Ljubljani
zaprl promet in Ljubljana je polna
turistov, je zavpil eden od prisotnih. Točno tako, je pribila spoštovana svétnica.

KAJ GOVORIJO
DEJSTVA
Prevladujoče mnenje udeležencev sestanka v sejni sobi 9,
ki je napovedovalo ukinitev brezplačnega vstopa v mestno
jedro (kar se je leto kasneje tudi zgodilo), in zdaj obravnavana
pobuda o vnovični proučitvi te možnosti se zdita medsebojno
izključujoči stališči, vendar samo na prvi pogled. V resnici
sta proizvod enako pristranskega doživljanja realnosti, ki ne
priznava objektivnih podatkov in racionalnih argumentov.
Primerjava dokumentiranega števila vstopov vozil na mostu,
ki je bolj reprezentativna vstopna točka, pred ukinitvijo
brezplačnega vstopa in dve leti kasneje pokaže, da je bil upad
prometa v posledici ukinitve brezplačnega vstopa sorazmerno
majhen – vsega dobrih 13%.

Konec debate.
BODIMO POŠTENI
DO SEBE IN DRUGIH
Najnovejša pobuda o vnovični
uvedbi brezplačnega vstopa je
na podobni ravni intelektualne
poštenosti. Svetniška skupina, ki
je pred tremi leti združevala delo v kolesarski koaliciji in je soodgovorna za sprejete odločitve,
vključno z ukinitvijo brezplačnega vstopa, je pač enkrat izkusila,
kako zoprn je otežen dostop do
lastne pisarne. In kaj potem? To
naj bi bil razlog za spremembo
prometne ureditve? Ali se sploh
zavedate, koliko pisarn je bilo v
mestnem jedru v zadnjih dvanajstih letih zaprtih, koliko delovnih mest izgubljenih, koliko je bilo povzročene poslovne škode?
Stari Kranj je postal grobišče idej
in poslovnih prizadevanj mnogih
posameznikov in podjetij zaradi
občinskega poigravanja z zaporo
prometa.

Hvala za takšne pobude. Tisti, ki zagovarjajo
eno politiko, samo kadar je prizadet njihov
partikularni interes, bodo v drugi situaciji
hitro obrnili ploščo. Zavod za varstvo kulturne
dediščine, ki ga omenja pobuda, je že tak primer.
Še 22. junija letos na občinskem posvetu o
urbani opremi je omizje, kjer so bili prisotni
nekateri zaposlenci Zavoda, razglasilo, da
bi oni vse avtomobile odstranili iz mestnega
jedra. No, sebi bi vseeno pridržali pravico do
motoriziranega dostopa… - saj veste, res je
zoprno nositi opremo čez most.
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Vstopna
točka
most

Št.
vstopov
jan. - sep.
2017

Št.
vstopov
jan. - sep.
2019

Indeks

150728

130735

86,7

Vir: podatki Komunale Kranj
Iz tega lahko povlečemo sklep, da je bila občinska mantra o
»velikem številu neupravičenih vozil« in domnevnih zlorabah,
ki jih stimulira možnost brezplačnega vstopa, občutno
pretirana. Seveda so bile tudi zlorabe, vendar je bil njihov
delež skromen. Kaj se je torej v resnici spremenilo z novim
Odlokom? Starši so prenehali voziti otroke do vhodnih vrat
Glasbene šole in tistih nekaj gostov, ki so občasno zapeljali do
katerega od lokalov, je raje šlo kam drugam, kjer je parkiran
avto dobrodošel; na drugi strani je ukinitev brezplačnega
30-minutnega vstopa zgolj otežila dostavo in ljudi obremenila
z umetno ustvarjenimi administrativnimi nevšečnostmi in
stroški.
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POŠTNE STORITVE
MORAJO OSTATI
V MESTU
Zaprtje bi bila zelo
slaba novica za
prebivalce in nosilce
poslovnih dejavnosti
ter bi škodila oživljanju
mestnega jedra.

ZGODOVINA
POŠTNE
STAVBE
Kranjska občina je oktobra
1937 državi brezplačno
odstopila okoli 700 m²
zemljišča za mestno hišo
nasproti hotela Evrope
(nekdanji Svinjski trg) za
gradnjo novega poštnega
poslopja.
Načrte je izdelal arhitekt
Benjamin Svetina, gradnja pa
je bila zaupana kranjskemu
gradbeniku Viktorju Bidovcu.
V poštnem poslopju so
predvideli vse oddelke
sodobnega poštnega obrata,
med drugim tudi avtomatsko
telefonsko centralo, ki bi
delovala za območje celotne
Gorenjske. Stavba je bila
dograjena jeseni 1941. (Foto:
Pošta Slovenije; vir: Majda
ŽONTAR, Pomembnejše
gradnje v Kranju v tridesetih
letih prejšnjega stoletja,
Kranjski zbornik 2005, Kranj
2005, str. 95-96.)

ne, ki jo je Pošta Slovenije prikladno utemeljila z oceno, »da je
stavba upoštevajoč težko dostopnost z vozili za dejavnost Pošte Slovenije neprimerna«. No, v
resnici je lokacija pošte 4106 lažje dostopna z vozili od pošte na
Čopovi v Ljubljani, pa do zdaj še
nismo slišali, da bodo tudi to nepremičnino odprodali.

Pošta Slovenije je edini monopolist v zgodovini kapitalizma,
ki se mu ne dá ukvarjati s svojo monopolno dejavnostjo, češ da
je izgubarska. Zato že nekaj časa
širom Slovenije zapira svoje poslovalnice po preizkušeni metodi. Najprej ugotovi upad števila
opravljenih storitev v poslovalnici in »v duhu dobrega gospodarja« odredi skrajšanje njenega
obratovalnega časa.
To je zelo nevaren znak, kajti splošno znano je, in še prav
posebej vodstvu Pošte, da ima
skrajšanje obratovalnega časa
za posledico nadaljnji upad števila opravljenih storitev. Ob letu
osorej bo vodstvo Pošte zato odredilo dodatno časovno omejitev
poslovanja in – krog je sklenjen.
Ko je poslovalnica enkrat obsojena na skrajšan delovni čas, je to
samouresničujoča se prerokba:
samo vprašanje časa je, kdaj bo
s centrale priromal dopis o njenem dokončnem zaprtju in prehodu na t. i. pogodbeno pošto. Ne
veste, kaj je pogodbena pošta?
To je lahko kdorkoli, npr. trafika,
trgovina, turistično informacijski
center..., ki mu Pošta s pogodbo

prepusti opravljanje neposrednega stika s strankami.
Po tem scenariju poteka tudi programirano ugašanje pošte 4106
na Poštni ulici 4 v mestnem jedru. Pošta je svoje prek 1.700 m²
veliko poslopje poskušala prodati
na javni dražbi za 1,55 mio evrov.
Zavedajoč se škodljivih posledic
za mestno jedro, če bi poslopje
zašlo v napačne roke, je vodstvo
občine povleklo pravilno potezo
in v neposrednih pogajanjih odkupilo stavbo za 830 tisoč evrov.
Precejšnja razlika med izklicno in
prodajno ceno potrjuje, da je bila
Pošti Slovenije ključna prioriteta
znebiti se nepremičnine, ki jo je z
izjemo pritlične dvorane že zdavnaj izpraznila in dejavnost preselila na druge lokacije. Programirano ugašanje poslovalnice 4106
je tako do neke mere posledica
odločitve za prodajo nepremični-

Občina načrtuje, da bo stavbo na
Poštni ulici 4 obnovila (med drugim naj bi dobila dvigalo, ki bo
služilo tudi sosednji mestni hiši)
in jo namenila za potrebe podjetniškega inkubatorja. Odkup strateško pomembnih nepremičnin
in odpiranje novih delovnih mest
odraža kakovosten premik občinske politike v odnosu do mestnega jedra in si zasluži vso podporo. Vendar ne smemo pozabiti
na ta hip še vedno odprto vprašanje ohranjanja poštnih storitev
v mestnem jedru. Pošta do sedaj
ni bila uspešna pri iskanju poslovnega partnerja, ki bi namesto nje prevzel neposredno delo s
strankami, čas najema se izteka
in ne smemo priti v situacijo, ko
bi se obstoječa poslovalnica zaprla brez delujoče alternative. To
bi bila zelo slaba novica za prebivalce in nosilce poslovnih dejavnosti ter bi škodila oživljanju
mestnega jedra. Če ne drugače, bi morala občina prek svojih
javnih podjetij ali zavodov urediti pogodbeni prevzem izvajanja
osnovnih poštnih storitev in plačilnega prometa, o čemer so že
potekali razgovori.

Pošta Slovenije ima vse do 1. aprila 2021 v
najemu obstoječe pritlične prostore, v katerih
izvaja svojo dejavnost, od tedaj dalje pa
dolgoročne rešitve še ni.
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Našel se je
zastavni drog

SINERGIJSKA POT NA
SAVSKI OTOK: BOLJE
POZNO KOT NIKOLI
Za urbanistično načrtovanje v
Kranju so bili interesi vplivnih investitorjev pogosto pomembnejši od interesov mesta.
Ena od žrtev takšnega »načrtovanja« je bila tudi stavba Gorenjskega sejma na Savskem otoku,
ki je morala pasti pred skoraj 20
leti, da bi naredila prostor novemu trgovskemu središču.
Rušenje je omogočil občinski odlok o ureditvenem načrtu iz leta
2002. V dokumentaciji, ki je spremljala odlok, lahko preberemo,
da bo načrtovana pešpot med
Savskim otokom in mestnim jedrom imela »sinergijske učinke«,
ker bo povezovala in dopolnjevala ponudbo trgovcev v mestnem
jedru s ponudbo v Supernovi. To
fantazijsko napoved je KS Center
že takrat povsem pravilno prepoznala kot to, kar je v resnici bila – blef. Sprejetju odloka je zato odločno nasprotovala, vendar
neuspešno.
Razvoj dogodkov v letih, ki so
sledila, je v celoti pritrdil KS Center. Namesto dopolnjevanja trgovske ponudbe je – logično – prišlo do njene selitve iz mestnega

jedra v Supernovo (npr. drogerija
Müller). Sinergijska pot ni bila nikoli uresničena (le zakaj bi bila?)
in je preprosto utonila v pozabo.
Do letošnjega leta. Uslužbenec
Gorenjskih elektrarn in mestni
svetnik Iztok Jenko je pogosto
srečeval obiskovalce mesta, ki
so želeli prečkati za javnost zaprt
most čez kanal reke Save (most
se nahaja za poslopjem Gorenjskih elektrarn in povezuje Staro
cesto s Savskim otokom). Na njegovo pobudo se je občina v dogovoru z Elektro Gorenjska in denacionalizacijskimi upravičenci
do vračila zemljišč na otoku loti-

la okrog 50.000 evrov vrednega
projekta ureditve kolesarske in
pešpoti, ki je obsegala obnovo že
omenjenega mosta, njegovo odprtje za javnost in ureditev makadamske poti po vrhu nasipa ob
desnem bregu kanala. Proti podpornemu zidu nasipa je pot zaščitena z visoko ograjo, na katero bodo pritrjeni tematski panoji
s prikazom zgodovine Savskega
otoka oziroma Majdičevega loga,
kot se otok uradno imenuje, proti kanalu pa je brežina učvrščena
z avtohtonim obvodnim rastjem,
med drugim z desetimi vrbami.
Želja je speljati sprehajalno pot
okrog celotnega otoka.

Tudi boljšim poznavalcem
stranpoti obnove mestnih trgov
in ulic je ostalo skrito, da je v
sklopu tega projekta občina
kupila zastavni drog – najbrž
z namenom slavnostnega
razobešenja občinske zastave
na sveže položenih tlakovcih.
Zakaj tega droga nato niso
postavili, ampak so ga raje
odložili na deponiji Zarica, kjer
je vrsto let čakal na boljše čase,
ni jasno. Občina je zdaj zanj
našla optimalno lokacijo na
»trikotnem« otoku pred Staro
pošto. Od 3. decembra dalje na
njem vihra bordo rdeča in bela
dvobarvnica.

Epidemija
ni ustavila
šahistov
Večine tradicionalnih dogodkov
ob krajevnem prazniku
septembra letos ni bilo mogoče
organizirati. Srečanje 80 in več
let starih krajanov glede na
okoliščine res ne bi bilo razumno
in tudi pikniku krajanov na vrtu
gradu Khislstein se je bilo bolje
odpovedati. Izvedljiv je bil edinole
šahovski turnir, ki je potekal 12.
septembra v skladu s smernicami
NIJZ. Prvo mesto je zasedel Ivo
Podržaj, druga je bila Zala Urh,
tretji pa Brane Deželak.
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TRNOVA POT
NAVINŠKOVE ŠOLE

✒ Aleksander Pavšlar

»Po 60 letih končno doma« - s
tem naslovom je Kranjski glas
marca 2007 na prvi strani obeležil slavnostno otvoritev tedaj pravkar zgrajenega poslopja
Ekonomske gimnazije na Zlatem
polju. Toda bolj kot vzneseno
poročilo o otvoritvi oko pritegne
notica v drobnem tisku na robu
druge strani časopisa: mestna
svétnica Nada Mihajlović ugotavlja, da se predvsem v večernih urah v izpraznjene prostore
Ekonomske šole na Komenskega
ulici 4 zatekajo »različni ljudje«.
Vem, da je bila razbita že prva
šipa; trenutni lastnik stavbe je
še država, potem pa se bomo lotili problema, ji je odgovoril župan Perne.
RAZBITIH BO ŠE VELIKO ŠIP
Na prvi pogled se zdi, kot da
Kranjski glas poroča o dveh nepovezanih dogodkih: o pomembni pridobitvi za občino Kranj na
eni strani in o obrobnih proble-

DESNO
»Vem, da je bila razbita že prva
šipa; trenutni lastnik stavbe
je še država, potem pa se
bomo lotili problema,« je leta
2007 ugotavljal takratni župan
Perne. Razbitih bo še veliko šip,
preden bo 12 let kasneje stekla
obnova Navinškove šole pri
Prešernovem gaju.

Tudi sicer so bile investicijske skrbi občinske
politike v tistem času povsem drugje: pri nakupu
prostorov nove mestne knjižnice v nekdanjem
Globusu in obnovi kompleksa gradu Khislstein,
dveh vrečah brez dna, v katerih so izginjali
milijoni. Le kdo na občini se bo ob vseh teh
težavah ukvarjal še z razpadajočim mavzolejem
na Komenskega ulici 4?
mih z nekaj klošarji in vandali
na drugi, kar se bo dalo urediti z boljšo ulično razsvetljavo in
obhodi varnostnikov. Toda novici nam v resnici sporočata nekaj
soodvisnega in težko rešljivega:
selitev Ekonomske šole v novo
stavbo na Zlatem polju je tako
rekoč v istem trenutku povzročila nastanek degradiranega območja v samem osrčju mesta,
s klošarji in vandali kot znanilci nezadržnega procesa propada
– najprej propada izpraznjenega
vzhodnega krila, v nadaljevanju
pa verjetno celotnega šolskega

poslopja zraven Prešernovega
gaja.
Počakati bo treba na ureditev lastništva, potem pa se bo občina »lotila problema«, je zagotovil takratni župan Perne. Res? S
čim pa? Je imela občina morda
pripravljeno novo vsebino stavbe, projekt in vire financiranja
obnove? Kje neki. Kranjska občina ni nikoli znala predvideti posledic svojih urbanističnih odločitev; tako kot ji ni bilo npr. jasno,
da bosta selitev trgovske dejavnosti na periferijo mesta in za-
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pora prometa v centru poslovno
opustošila staro mestno jedro,
ji tudi ni bilo jasno, da bo preselitev Ekonomske šole na drugo lokacijo pomenila nastanek
degradiranega območja zraven
Prešernovega gaja in milijonsko
finančno breme njegove sanacije.
TRINAJSTI NAČRT ZA NOVO
LJUDSKOŠOLSKO POSLOPJE
Šola, ki jo bomo danes odprli,
je krona vseh v letošnjem letu v
naši banovini dograjenih šolskih
zgradb. Kranjskemu mestu čestitam k tej novi veličastni zgradbi,
ki mu bo dolga desetletja v čast in
ponos. Med drugim s temi besedami je ban Dravske banovine, dr.
Natlačen, decembra 1938 odprl
novo ljudsko šolo zraven starega
kranjskega pokopališča, ki ga danes poznamo pod imenom Prešernov gaj.
Dečki so do tedaj obiskovali ljudsko šolo na današnji Cankarjevi ulici (poslopje bivše Srednje
gradbene šole), deklice pa tako
prostore že omenjene ljudske šole kot tudi prostore na Pungertu. Več kot dvajset let so kranjski učitelji opozarjali, da so ti
prostori pretesni in neustrezni z
zdravstvenega vidika, pobude za
gradnjo šole so prihajale tudi iz
Ljubljane, vendar brez vidnega
rezultata. Občinski odbor je o novem šolskem poslopju prvič razpravljal avgusta 1927, vendar so
se stvari pomikale po polžje. Občina je naročala vedno nove idejne zasnove za zgradbo – do novembra 1934 jih je imela že 11 –,
vendar so bile vse zasnove bodisi neustrezne bodisi predrage.
Zdi se, da je vodstvo občine – podobno kot dobrih sedemdeset let
kasneje – imelo drugo investicijsko prioriteto, in sicer gradnjo letnega kopališča, pa tudi stroški
nove šole, ocenjeni na 5 mio takratnih dinarjev (verjetno nekje med 1,2 – 1,6 mio današnjih
evrov), so bili prevelika obremenitev za proračun.
Preboj je uspel začasni občinski
upravi pod vodstvom Karla Česnja, ki je kot prednostno nalogo
postavila gradnjo nove šole. Tri-

LEVO
Šolsko poslopje je bilo
predvsem v letih od 2008 do
2010 deležno sistematičnega
uničevanja. Tu ni šlo zgolj za
»običajen« vandalizem, temveč
za povzročanje škode, ki je bilo
ciljno usmerjeno na degradacijo
poslopja do točke, ko bi bila
obnova ekonomsko nesmiselna
in bi bilo treba stavbo porušiti.
Na sliki: odtrgan žleb in sledi
zamakanja meteorne vode.
najsti načrt, ki ga je izdelal inž.
Emil Navinšek s tehničnega oddelka kraljevske banske uprave,
se je občini zdel najbolj posrečen
in stroškovno najbolj ugoden.
Navinšek si je zamislil simetrično podkvasto zasnovo poslopja:
dve dvonadstropni krili, vzhodno
ob Partizanski cesti (tedaj poimenovani Cojzova), namenjeno deklicam, in zahodno dečkom, ki ju
povezujejo skupna telovadnica in
upravni prostori. V notranjosti je
upošteval tedaj najnovejša gradbena načela, po katerih šolske
hodnike nadomešča prostorna
središčna avla, osvetljena s severne in južne strani, ob vzhodni in zahodni stranici pa so razporejene učilnice. Z gradnjo šole so
začeli junija 1937, potem ko so v
začetku meseca pridobili gradbeno dovoljenje, in jo dokončali decembra naslednje leto.

Pouk v novi šoli ni potekal prav
dolgo. Že leta 1941 so okupacijske oblasti osnovno šolo zaprle.
V poslopju je bilo nemško učiteljišče, nekaj učilnic pa so 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.
Povojne šolske reforme so privedle do tega, da sta si stavbo delili OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna (vsaka po eno krilo),
dokler se ni slednja 1968. leta preselila v novo stavbo na Zlatem Polju.
LETA NEGOTOVE USODE
Obnova zapuščenega objekta je
izziv, za katerega mora investitor izpolnjevati vsaj štiri pogoje.
Najprej mora predvideti bodočo

V sedemdesetih letih se je OŠ Simona Jenka
prav tako delno preselila v novo stavbo pri
vodovodnem stolpu, le v zahodnem krilu je
ohranila podružnično šolo Center, v kateri pouk
poteka še danes. V izpraznjeno vzhodno krilo
se je iz stavbe na Tomšičevi ulici nato preselila
Ekonomska šola. Selitev je bila sprva mišljena
kot začasna, saj so računali, da bodo novo stavbo
dobili v nekaj letih, a se je začetek gradnje
Ekonomske gimnazije zavlekel za naslednjih
30 let.

Šele dobro leto po
prvi razbiti šipi, je
občini uspel manjši
premik: mestni svet
se je seznanil z
dokumentom, s katerim
je bilo predvideno, da
bo prenovljena stavba
služila potrebam
13 oddelkov vrtca
in administrativnim
službam zavoda
Kranjski vrtci.
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ZGORAJ
Obnovljeno vzhodno krilo
Navinškove šole. V pritličju so
vrtčevske igralnice, v nadstropjih
pa učilnice prve triade osnovne
šole. Vhod v vrtec je s šolskega
igrišča (na sliki), učencem
osnovne šole pa je namenjen
vhod s Komenskega ulice.

ZANIMIVOST

vsebino objekta, naročiti mora izdelavo projekta in pridobiti gradbeno dovoljenje. Najpomembnejši je četrti pogoj: finance. Marca
2007 ni kranjska občina izpolnjevala nobenega od navedenih
pogojev. Šele maja 2008, torej
dobro leto po prvi razbiti šipi, je
občini uspel manjši premik: mestni svet se je seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta, s katerim je bilo
predvideno, da bo prenovljena
stavba na Komenskega 4 služila potrebam 13 oddelkov vrtca
in administrativnim službam zavoda Kranjski vrtci. Investicija je
bila prvotno ocenjena na približno 2,5 mio evrov, pol leta kasneje pa že na 4,7 mio evrov. Občina je naročila izdelavo projekta in
oktobra 2010 pridobila gradbeno
dovoljenje. Pri tem je tudi ostalo,
saj denarja za obnovo občina ni
premogla.
Zapuščeno poslopje je v vmesnem času nezadržno propadalo.
Sodeč po pasjem laježu je v letih
2008 in 2009 v spodnji avli nekaj
mesecev potekal celo kinološki
tečaj. Vrstili so se vlomi in vandalizem; neznanci so odpirali streš-

no okno; nato so s šolske stavbe
potrgali še žlebovje, da je dež namočil nosilne zidove. Zdelo se je,
kot da ima nekdo interes pospešiti proces degradacije do točke,
ko bi bila obnova ekonomsko nesmiselna in bi stavbo preprosto
porušili ter zemljišče uporabili
za druge namene, npr. za gradnjo
vila blokov, kot se je tedaj šušljalo po občinskih kuloarjih. Le kako
naj si človek sicer razlaga bizaren dogodek v noči iz 2. na 3. avgust 2008, ko je nekdo priključil
gasilsko cev na hidrant, jo zvlekel
na podstreho šole in odprl ventil?
Vodo so po intervenciji varnostnika zaprli gasilci, občina pa je po
desetih dnevih naročila črpanje
vode iz objekta.
Pomemben premik je sledil šele
v mandatu župana Bogataja, ko

je bila sprejeta odločitev za spremembo projekta, na podlagi katerega je občina konec leta 2013
pridobila spremenjeno gradbeno
dovoljenje. Namesto 13 oddelkov
vrtca so bili po novem predvideni
samo štirje oddelki vrtca in osem
oddelkov osnovne šole, vendar s
takšno zasnovo prostorov, da jih
je mogoče enostavno spremeniti
iz vrtčevske igralnice v učilnico
prve triade šole in obratno, kar
omogoča prilagajanje stavbe trenutnim potrebam. V letu 2014 so
bila nato v okviru razpoložljivih
sredstev izvedena nujna gradbena dela, ki so šolo statično sanirala, zaščitila pred nadaljnjim
propadanjem in gradbenemu dovoljenju podaljšala veljavnost za
nedoločen čas, dokler ne bo za
obnovo mogoče pridobiti sofinanciranja.

Tako kot v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko
so kranjska podjetja in posamezniki prispevali
v poseben investicijski fond za izgradnjo šole,
tudi njena obnova osemdeset let kasneje ne bi
bila možna zgolj z lastnimi proračunskimi viri
kranjske občine.
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PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3
Na straneh tega glasila smo bili v preteklosti pogosto kritični do smotrnosti projektov, ki jih
sofinancira EU. To pot je vendarle treba priznati, da brez podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj te za mesto nadvse
pomembne obnove ne bi bilo mogoče izpeljati. Na razpis v okviru
mehanizma t. i. »celostnih teritorialnih naložb« je občina prijavila celovito prenovo zapuščenega
vzhodnega krila šole, vključno z
njegovim opremljanjem, prenovo
fasade ter skupne jedilnice v zahodnem delu objekta, kjer deluje
podružnična šola Center, in ureditev zunanjih funkcionalnih ter zelenih površin s šolskim igriščem.
Junija 2018, v mandatu župana
Trilarja, je vladna Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sofinanciranju obnove prižgala
zeleno luč.
Že septembra istega leta je občina
objavila javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, katera je ocenila na največ 4,9 mio evrov. Kot
se je izkazalo, je bila ocena bistveno preveč optimistična, saj je najcenejša prispela ponudba presegala razpoložljiva sredstva kar za
1,1 mio evrov. Pet mesecev kasneje, v mandatu župana Rakovca,
je občina razpis ponovila. Zanimivo, da je bila v ponovljenem razpisu najcenejša ponudba za dobrega pol milijona evrov nižja(!) od
najcenejše ponudbe pet mesecev
pred tem in tik pod pragom razpoložljivih sredstev, ki so bila v ponovljenem razpisu povečana na
5,5 mio evrov. Junija 2019 je občina z izbranim izvajalcem sklenila
pogodbo; še istega meseca so stekla gradbena dela.
Obnova ni potekala brez težav.
Projekt za izvedbo iz leta 2013 je
začel kazati svoja leta in določene s projektom predvidene opreme ni bilo več mogoče dobaviti.
Kot je v takih primerih običajno,
so se takoj pojavile težnje po dvigovanju dogovorjene cene, vendar je občinski upravi v sodelovanju s projektantom, nadzornikom
in izvajalcem uspelo to preprečiti. Tako so bila avgusta letos gradbena in obrtniška dela dokončana

za vsega 5,3 mio evrov; 80% tega
zneska sta sofinancirala Evropski
sklad za regionalni razvoj (3,41
mio evrov) in proračun Republike
Slovenije (0,85 mio evrov).
Od prve razprave o obnovi šole na
mestnem svetu leta 2008 do končane obnove so se zamenjali štirje župani; poteklo je več časa kot
od prve razprave o njeni gradnji
pa do odprtja leta 1938, in čeprav
primerjave denarnih zneskov iz
zgodovinsko oddaljenih obdobij
niso najbolj zanesljive, dostopni
podatki nakazujejo, da je bila obnova bistveno dražja kot gradnja
pred osemdesetimi leti.
OSNOVNA ŠOLA CENTER
Čeprav se v retrospektivi zdi, da
se je vse skupaj izteklo na najboljši možen način in da je prav selitev Ekonomske šole šele omogočila nujno posodobitev šolske
stavbe, je bil takšen razplet vse
prej kot gotov. Prav lahko bi se
končalo tudi z rušenjem Navinškove šole, ki je poleg stvaritev
Vurnika, Šubica, Husa in Plečnika pomemben del arhitekturne
dediščine Kranja iz obdobja med
obema vojnama.
Kdo je torej nagnil tehtnico v prid
obnove? Vsekakor to niso bili tisti,
ki so poklicani varovati kulturno
dediščino, pa čeprav je KS Center
leta 2008, ko je bila stavba tarča
sistematičnega uničevanja, predlagala njeno zaščito s statusom
kulturnega spomenika. Pod črto
lahko rečemo, da so k ohranitvi
šole najprej odločilno prispevali
krajani KS Center, ki so se združeni v civilno iniciativo odločno uprli
idejam o rušenju, in v nadaljevanju posamezni občinski uradniki, ki so projekt vztrajno potiskali naprej in ga uspešno pripeljali
do konca. V zadnji fazi so pripomogle tudi ugodne zunanje okoliščine, kot sta trenutno pomanjkanje prostora v kranjskih vrtcih
in šolah ter dostopnost evropsko
financiranih programov prenove
degradiranih urbanih prostorov.
Zdaj ko je prenovljeno šolsko poslopje vnovič zasijalo v vsej svoji
monumentalnosti, ki bo kranjskemu mestu »še dolga desetletja v

čast in ponos«, je tudi napočil trenutek za dve nadaljnji reformi. Dosedanja ureditev, po kateri je del
otrok iz mestnega jedra administrativno dodeljen šolskemu okolišu OŠ Staneta Žagarja in del okolišu podružnične šole Center, je
zastarela in neustrezna; vsem otrokom iz območja KS Center naj
se v bodoče omogoči obiskovanje
osnovne šole v obnovljeni Navinškovi šoli. Enako neprimeren je
tudi trenutni organizacijski status
te šole, ki je že desetletja degradirana na raven nekakšne »podružnice«. Navinškova šola si že
zaradi svojega zgodovinskega pomena za razvoj šolstva v Kranju v
bodoče zasluži samostojen status
Osnovne šole Center.

Viri:
• Franc BENEDIK, Zgradba osnovne
šole na Komenskega ulici, Kranjčan,
Letnik XIV, Kranj 2011, str. 13-14.
• Gorenjec, Letnik XXII, št. 51, Kranj
17. december 1938, str. 2-3.
• Gorenjec, Letnik XXII, št. 52, Kranj
24. december 1938, str. 1.
• Kranjski glas, marec 2007, št. 2, str.
1-3.
• Marjana ŽIBERT, Razvoj osnovnega
in strokovnega šolstva v Kranju od
začetkov do druge svetovne vojne,
Kranjski zbornik 2005, Kranj 2005,
str. 264-268.
• Majda ŽONTAR, Pomembnejše gradnje v Kranju v tridesetih letih prejšnjega stoletja, Kranjski zbornik
2005, Kranj 2005, str. 91-93.
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SPODAJ
Pisec teh vrstic je pred mnogimi
leti v Navinškovi šoli obiskoval
prve štiri razrede osemletke
(od petega razreda dalje je
pouk potekal v matični šoli) in
v živem spominu so mu ostale
svetle središčne avle. Kako
prostorne so se zdele takrat! Ta
pomemben element Navinškove
arhitekture je bil ob obnovi
vzhodnega krila izgubljen,
saj je dal projektant osrednje
stopnišče od tal do stropa
zapreti v nekakšen jašek (na
sliki), s čimer je iz avle vizualno
ustvaril podkvast hodnik. Razlog:
predvsem požarna varnost.
Stopnišče je samostojen požarni
sektor in mora biti fizično ločen
od ostalega prostora. Je že
tako, da obnova starih objektov
pogosto zahteva kompromis
med ohranjanjem dediščine
in doseganjem novodobnih
standardov.
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BOŽIČ V KOREJI
»Puding, prosim, tistega jagodnega.«
Prodajalec je naslonil roke s črnimi narokavniki na pult, pomigal z brčicami in se zazrl
vame.
»Jagodni ni dober. Umeten okus in barva. Najboljša sta vanilijev ali čokoladni …«
»To pravi tudi moja mama,« sem rekel, »ampak jaz bi vseeno jagodnega.« Bilo je prvič,
da sem kupoval nekaj po svoji izbiri. Mama me je pošiljala v to najbližjo trgovino na
Roženvenskem klancu z nakupovalnim spiskom, sedaj pa sem bil trdno odločen, da bo
po mojem. »Jagodnega, prosim!«

Za hip je v mračni trgovini zavladala tišina. Je mar
trgovca moje vztrajanje ujezilo? Všeč mi je bil ta prijazni možakar, športnik v širokih smučarskih pumparicah in dvojnik junaškega Errola Flynna iz kina. Ne bi
se mu rad zameril.

✒ Miha Mohor

Molče je stopil k steni in obrnil preklopnik bakelitnega stikala, da se je po prostoru razlila prijetno mehka luč. Zadovoljno je pokimal samemu sebi. Nato je
pobrskal v najbližjem predalu velike rjave omare in
izvlekel vrečko s pudingom.
»Še si lahko premisliš, poba. Jagodni, malinov in
mandljev so zanič,« je pospravil drobiž v blagajno,
da je veselo zacingljala. »Seveda ti ni treba poslušati
mojega nasveta.« Trgovec si je skrbno otresal sledove moke s komolcev, jaz pa sem občudoval vabljive
rdeče jagode, naslikane na zavojčku.
Zunaj me je presenetil mrzel piš, ki je zavel od reke
po ulici navzgor v staro mesto. Iz žepa na plašču, ki
se mu je zaradi posebnih zank in gumbov reklo marsovec, sem povlekel volnene rokavice in vanj skrbno pospravil vrečko z dragocenim praškom. V stolpu
župne cerkve se je oglasila ura – udarilo je štirikrat.
Po obrazu so me pobožale prve snežinke. »Prav, naj
kar sneži! Bo vsaj enkrat sneg o božiču. No, vedno ga
je namedlo za zimske počitnice, v januarju, to ja …«
sem modroval sam pri sebi. Na vseh starih božičnih
razglednicah, ki so se popisane z dobrimi željami valjale po predalu kuhinjske mize, je pokrajino pokrivala prav spodobno debela bela odeja. Najlepše pri teh
podobah pa je bilo, da so iz hiš in cerkvice sredi vasi,
ki je tonila v mrak, rumeno žarela okenca. Ni bilo tre-

ba pokukati skoznje, saj ti je bilo takoj jasno, da tam
domujeta sreča in veselo pričakovanje.
Zavil sem po klancu navzdol mimo Zlate ribe. Iz gostilne se je opotekel pijanec in skozi odprta vrata se
je slišalo glasno nazdravljanje ter žvenket kozarcev.
Tukaj je nekoč davno moj praded brez konca in kraja gostil kranjske lovce, da so ga potem lepo napojeni izbrali za svojega predsednika; tako vsaj je pripovedoval družinski spomin. Pospešil sem korak
mimo samotnega sejmišča pod debelimi kostanji in
se spustil k mostu ob sotočju dveh rek. Sneg se je že
oprijemal tal in po malem mi je spodrsavalo pod usnjenimi podplati.
Pred sivim predvojnim blokom za tovarniške delavce sem v daljavi prepoznal obrise preklastega dolgina. »Ja, to je Lukac!« Pravzaprav je bilo mojemu
prijatelju v resnici ime Milan, odkar pa je po uspešno opravljenem prvem letu nižje gimnazije preživel
počitnice v delovni brigadi, ki je gradila avtomobilsko cesto od Ljubljane do Zagreba, se ga je prijelo
ime Lukac. Ker še ni bil dopolnil niti dvanajst let,
mu niso dovolili vihteti krampa, ampak je v kuhinji
lupil krompir in rezal čebulo. »Ti si najmlajši brigadir, mlada čebulica v kupu luka … Ti si naš Lukac!«
so ga pozdravljali beograjski študenti in ga vzeli za
svojega.
»Me že dolgo čakaš?« sem prijatelju pohitel naproti.
Zjutraj med glavnim šolskim odmorom sva bila namreč kar mimogrede spletla načrt za imeniten večer.
»Ti samo prinesi puding,« mi je naročil. »A si za jagodnega? Naši ga sicer ne marajo. Kaj pa vedo! Saj
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ga še nikoli niso skuhali.« »Odraslim manjka pustolovska žilica, to je to!« sem zamahnil z roko.
»Glej, koliko snežink!« mi je pomolil orokavičeno dlan,
prekrito z velikimi snežnimi kristali. Potisnil sem prst
v sneg, ki se je nabral na leseni ograji: »Hu, že skoraj
centimeter ga je! Saj sneži kar v cunjah! Si prinesel
mleko in vse drugo?«
Lukac je dvignil pokrovček in videl sem, da je v kanglici mleka skoraj do polovice. »Toliko sem ga lahko sunil, da doma niso opazili. V robcu imam tudi tri
kocke sladkorja. A si dobil jagodnega?« Potegnil sem
vrečko iz žepa in zadovoljno si je ogledoval obetavno
sliko na njej. Stopila sva do bližnje drvarnice. Vsak si
je vzel po tri polena. »Skrijva jih spredaj pod plašč.
Da naju naši ne vidijo, kako jih raznašava.« Pogledala sva drug drugega: »Glej, dva debeluha na sprehodu!« »Ali pa dve bodoči mamici!« je Lukac izbočil svoj
obloženi trebuh. »Vzemi še tisto tam,« je pokazal na
poličko, kamor je bil spravil obtolčen emajliran loček,
iz katerega sta štrleli aluminijasti žlici.
Cesta vzdolž tekstilne tovarne je bila slabo osvetljena, a je sneg svetlobo, kar jo je bilo, mehko pršil naokrog. »Praznični večer je,« sem dejal.
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»Kakšen praznik neki? Saj ni pouka prost dan! Navaden torek je. Že pet let ni več božiča,« je pripomnil
Lukac. »No, nekateri ga imajo še … nekateri …«
»Moj oče ga ne praznuje,» sem prikimal. »Zvečer ima
nekakšen sestanek … Ampak s staro mamo pa narediva jaslice. Včeraj me je prosila, naj ji prinesem mah
zanje. Šel sem ponj v Dov. Če bi vedela, po kakšnih
skalah sem plezal! Sem pa nabral najlepšega.«
Lukac se je nagajivo zasmejal: »A tam v kokrškem
kanjonu, kjer sva se maja šla Indijance? In naju
je potem neki dedec slikal za Ljudsko pravico. Se
spomniš?«
»Ja … Veš, naše jaslice so zelo stare,« sem nadaljeval, čeprav sem čutil, da vse to Lukca ne zanima
preveč. »Oče je še kot otrok iz lehnjaka zanje izrezljal Betlehem. Vedno mi je žal, ko stara mama
noče takoj razpostaviti vseh kipcev. Kralje spravi
za po novem letu. Meni je bila od nekdaj najbolj
všeč kamela. Pa zamorski kralj v zlatem plašču.
Ampak pri treh letih sem mu po nerodnosti odbil
glavo. Niti Minki, moji teti, je ni uspelo prilepiti nazaj. Čeprav je zobotehnica in se nasploh spozna na
te reči ... «

Na vseh starih božičnih
razglednicah, ki so se
popisane z dobrimi
željami valjale po
predalu kuhinjske mize,
je pokrajino pokrivala
prav spodobno debela
bela odeja. Najlepše
pri teh podobah pa
je bilo, da so iz hiš in
cerkvice sredi vasi,
ki je tonila v mrak,
rumeno žarela okenca.
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Za tovarno sva se za
hip ustavila, očarana
ob pogledu na belo,
rahlo valovito planjavo.
Pravzaprav je bilo to
veliko divje smetišče,
kamor so ljudje z leti
nametali kupe odvečnih
reči. Raztezalo se je
prav do reke, kjer sta
stali dve dolgi baraki.
Za tovarno sva se za hip ustavila, očarana ob pogledu
na belo, rahlo valovito planjavo. Pravzaprav je bilo to
veliko divje smetišče, kamor so ljudje z leti nametali
kupe odvečnih reči. Raztezalo se je prav do reke, kjer
sta stali dve dolgi baraki.
»V Koreji sva! Greva na najvišji hrib, tjale,« je zadovoljno rekel Lukac in pokazal proti s snegom pobeljeni izboklini sredi odpada. Slišal sem že, da so
Kranjčani temu zanemarjenemu kosu zemlje med tovarnami in Savo nadeli ime Koreja. Skupaj z revščino
njenih prebivalcev barakarjev, ki so se iz Bosne priselili k nam s trebuhom za kruhom, jih je kraj spominjal na časopisne fotografije iz daljne od vojne opustošene azijske dežele.
Na vrhu grička je Lukac nekajkrat brcnil v sneg in
prikazale so se tri opeke. »To bo najino ognjišče!« Na
zarjavelo pločevinasto tablo, ki je v svojih boljših časih oglašala milo Oven, jih je lepo razporedil v krog.
V sredino je natrgal nekaj listov iz lanske Pavlihove
pratike ter nanje po taborniško postavil svoja tri polena. »Ejduš, vžigalice sem pa pozabil!«
K sreči sem doma za vsak primer v žep vtaknil škatlico vžigalic. Lukac je hlastno segel po njej. Papir se

je hitro vnel, toda les, ki ga je navlažil sneg, ni hotel
zagoreti.
»Saj boš porabil vse vžigalice!« sem ga opozoril.
Lukac je zarenčal: »Ne gorí in ne gorí! Ko bi imel vsaj
malo bencina!«
Tudi mene je jezilo – toliko truda za nič! Pustil sem ga,
da je brez upa prižigal vžigalico za vžigalico, ter odtaval po smetišču. Nenadoma mi je čevelj votlo udaril
ob pločevinasto posodo. Dvignil sem jo in jo potresel:
v njej je pljusknilo. Brž sem jo odnesel prijatelju.
Lukac je odvil pokrovček in vtaknil nos v kanto:
»Razredčilo za lak je. Ni ga veliko. Poskusiva, morda
bo šlo. Jaz vržem vžigalico, ti poliješ …«
Votlo je puhnilo in velik plamen je razsvetlil okolico.
Oba je v hipu prekucnilo nazaj v sneg. Polena so zagorela in okrog ogenjčka je močno zaudarjalo po kemikalijah. Lukac je kot bi mignil stal na nogah in že
je vlival mleko v lonček. Ko je dodal kocke sladkorja
in pudingov prašek, je vse skupaj postavil na ogenj.
»Daj mi žlico, da pomešam,« se je obrnil k meni. Šele
takrat je opazil, kako si piham v pordele prste, na katerih so se že napovedovali mehurčki.
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»Hudičevo me je opeklo! Ne vem, zakaj sem prej snel
rokavice …« sem stokal.
»Najbolje bo, če prste potisneš v sneg,« mi je svetoval. »Bom že sam poskrbel za puding.«
Lukac za puding ni najbolje poskrbel. Ali ga je s premajhno vnemo mešal ali pa je bil ogenj pod lončkom
premočan. Vedno bolj zoprn duh po prismojenem
mleku se je širil naokrog in na rožnato površino pudinga so se dvignili črni kosmiči. Vendar naju ta malenkost ni spravila s tira, temveč mnogo bolj vestern,
ki sva si ga prejšnje popoldne skupaj ogledala v kinu. Navdušeno premlevanje napetih peripetij sem še
enkrat več zapeljal v prepir. Lukac je ves prevzet od
filmske zgodbe navijal za vojake v modrem, ker vedno v pravem trenutku ob zmagoslavnem zvoku trobente planejo nad divjake. Jaz sem v navzkriž z njim
in filmom trdil, da imajo prav Indijanci, saj se bojujejo na svoji zemlji. Na mojo trmoglavost so vplivale
Mayeve indijanarice, skeleči prsti pa so mi sitnost še
stopnjevali.
»Mislim, da je kuhan,« je Lukac previdno zbezal lonček z ognja. »Zdaj ga je treba samo še ohladiti, pa
bo.« Prav do zgornjega roba ga je zadelal s snegom.
»Morava biti potrpežljiva. Topel puding ni dober.«
Kako minuto sva čepela ob lončku sredi mračne Koreje. Vse je bilo tiho, le z one strani reke se je z zamolklim piskanjem oglasil vlak, ko se je približeval
postaji. Snežinke so plesale z neba, midva pa sva
strmela v svoj jagodni puding, iz katerega se kar ni
in ni nehalo kaditi. »Mislim, da je že!« sem izvlekel
žlico iz žepa.
Hlastno sva zajela rožnato goščo in jo nesla k ustom.
Lukac je začel skakati po eni nogi. Tudi mene je vreli
puding spekel po jeziku. »Saj sem ti rekel!« me je očitajoče pogledal, znova segel v lonček in vneto pihal
po zvrhani žlici.
»Kakšen se ti zdi?« sem ga vprašal, ko je miže kakor
pravi pokuševalec žvrkljal sladico po ustih.
»Grozen!« se je skremžil in nekajkrat pljunil v sneg.
Res, grenkoba prismojenega mleka je popolnoma izrinila še tisto malo jagodnega okusa, kolikor ga je v
nadomestku kdaj bilo. Žlici sva jezno zabrisala k nogam. »Ueh!«
Iznenada je v noč zarezal strahoten krik. Pred vhodom v najbližjo barako se je prižgala brleča žarnica.
Ven je prihitela ženska v spalni srajci ter se vrtela,
kakor da ne ve kam. Pulila si je lase in glasno stokala. Nato sta se iz teme izvili dve postavi in jo odvlekli
nazaj v barako.
Spogledala sva se, nato pa sva se obotavljaje podrsala s svojega griča. Previdno sva se približala baraki in
pogledala v dolgi hodnik. Na obeh straneh so se sunkovito odpirala vrata. Sem ter tja so hitele razmršene
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ženske v odpetih haljah. Druga drugi so nekaj hlastno
dopovedovale. Končno so se nagnetle okrog vrat pri
vhodu in vile roke. Naju niti pogledale niso.
Iz najbližje sobe se je zaslišalo predirljivo kričanje:
»Jaoj, dete moje, jaoj, moja jabuka zeleno! Ajoj, jedinče, drago srce moje! Ajoj! Ajoj!« Potem je za nekaj
trenutkov vse utihnilo. Ženske so se razmaknile. Na
prag je stopila mlada mamica v spalni srajci. Z vročičnega obraza so ji oči prazno strmele v noč. K sebi
je stiskala drobnega novorojenčka. Bil je ves modrikast in negiben.
Obrnil sem se in se za Lukcem pognal preko Koreje.
V temi sva se spotikala ob razmetano šaro, a to naju je samo še bolj spodbudilo v dir. Na vrhu grička je
Lukac divje brcnil v lonček, da se je skotalil navzdol.
Pobral sem žlico in v soju zamirajočega ognja videl,
kako najin puding mezi v sneg in ga topi. Po cesti
sem hitel dva koraka za prijateljem. Pred njegovim
domom sem iztegnil roko in se poslovil: »Na žlico ...«
»Ah, saj res,« je zamrmral, mi potegnil žlico iz rok in
izginil v preddverju. Ko sem ostal sam, se me je polastila neizrekljiva tesnoba, ki je rasla z vsakim korakom. S snegom obtežene veje obcestnega grmovja so
se kakor skrivenčene roke iztezale proti meni. Da bi
že bil doma! Mesto na skali se je skrivalo za megleno zaveso, toda ko sem zaslišal šumenje narasle reke, ki si je glasno utirala pot med pečinami v kanjonu,
sem vedel, da ni več daleč. Misliti moram na kaj lepega, sem si dopovedoval. Kako se bodo pojutrišnjem
povsod po mestu prižgale kite pobarvanih žarnic …
V parku pred kinom bodo kot gobe pognale pravljične hiške … V trgovine bo dedek Mraz pričaral sočne
pomaranče iz Jaffe … Pa lepljivo sladke iraške datlje
… Pa male zelene afriške banane … Iz izložb nas bodo pozdravljale velike snežinke, izrezljane iz stiropora ter posute z bleščicami … In med njimi bo žarelo
voščilo: Srečno 1958!
O nedoumljivi strašni skrivnosti božiča tam doli v zavrženi Koreji z Lukcem nisva spregovorila niti besede. Ne tistega večera ne kdaj pozneje.

Sem ter tja so hitele
razmršene ženske v
odpetih haljah. Druga
drugi so nekaj hlastno
dopovedovale. Končno
so se nagnetle okrog
vrat pri vhodu in
vile roke. Naju niti
pogledale niso.
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KULTURA ◆ JAZZ KAMP KRANJ

16. JAZZ KAMP
KRANJ 2020
Letošnji Jazz Kamp je izjemoma in v skladu s trenutno »virusno situacijo« ter
t .i. novo realnostjo potekal od sobote 15. do nedelje 23. avgusta. V letošnjem
letu je praznoval 17. obletnico. V raznolikem festivalskem programu so se poleg tradicionalnega koncerta dua klavirjev zvrstili še številni slovenski in tuji
glasbeniki.

KULTURA ◆ JAZZ KAMP KRANJ

Prvi večer je nastopil italijanski blues kitarist in pevec Mike Sponza s svojim oktetom,
ki se mu je tekom večera pridružil še priznani hrvaški bluesovski glasbenik, skladatelj,
orgličar in pevec Tomislav Goluban s stilsko raznolikim bluesovskim programom. Izjemoma
je tokrat v nedeljo 16.8. sledil
koncert dua klavirjev v amfiteatru Letnega gledališča Khislstein. Pianistoma, nemškemu Davidu Gazarovu in madžarskemu
Emilu Spanyiju, sta s pridružila
hrvaški basist Mario Mavrin in
tokrat, ob odsotnosti francoskega bobnarja Christopha Brasa
zaradi koronavirusne situacije v
svetu, izjemen slovenski bobnar
Bruno Domiter.

jazz kvintet, v kateri nastopajo
trobentar Daniel Nössig, saksofonist Michi Erian, pianist Tonč Feing, basist Philipp Zarfl in bobnar
Klemens Marktl.

V ponedeljek je nastopil »New
Kvartet« slovenskega vibrafonista Vida Jamnika in hrvaškega kitarista Ratka Zjače. Oba glasbenika delujeta na tujih in slovenskih
odrih. V torek se je v sodelovanju
Avstrijskega kulturnega foruma
iz Ljubljane predstavila zasedba
iz avstrijske Koroške, Carinthian

Sobotni večer nam je s svojim
glasbenim repertoarjem popestrila slovenska pevka Aleksandra Čermelj, še prej, dopoldan,
pa smo pripravili ulične koncerte
v sklopu Jazz Kamp Kranj Festa
na treh lokacijah v starem kranjskem mestnem jedru. Jazz Kamp
Kranj se je zaključil v nedeljo,

V sredo, 19. avgusta, je nastopil mednarodni kvintet pod vodstvom dveh širom priznanih
glasbenikov, ameriškega trombonista Luisa Bonille in avstrijskega saksofonista Sigi Feigla. Četrtek je bil rezerviran za zasedbo
Funktura pod vodstvom odličnega slovenskega trombonista,
aranžerja in avtorja Matjaža Mikuletiča. V petek, 21. avgusta je
nastopil Uroš Perić s prijatelji, ki
je petkov večer popestril s skladbami iz zakladnice jazzovskih in
rhythm & blues uspešnic.

KRANJČAN

23. avgusta, z nastopom Adam
Klemm Bande, ki se je predstavila s sporedom skladb iz zakladnice madžarske ljudske glasbe
in avtorskih skladb saksofonista
Adama Klemma in članov skupine.
Pred večernimi koncerti so tudi
letos, strogim higienskim smernicam navkljub, potekale vinske
degustacije »Vinski scenosled
Jazz Kamp Kranj 2020«, na katerih so se predstavili priznani slovenski vinarji.
Kot že v preteklosti se je Jazz
Kamp Kranj začel s fotografsko razstavo fotografov Gorazda
Uršiča, Zorana Kozine in Ivana
Hribernika v Galeriji Pungert in
Stolpu Pungert, ki je svoja vrata
odprla v sredo, 12. avgusta.
Naslednje leto upamo, da bomo
lahko festival izpeljali v bolj obetajočih okoliščinah, sicer pa smo
tudi letos imeli srečo in smo programsko celoten festival izpeljali v živo in ob prisotnosti sicer
omejenega števila obiskovalcev.

✒ Gregor Grašič
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KRAJANOM
ŽELIMO VESEL
BOŽIČ IN SREČNO
NOVO LETO.
IZDAJATELJ
Krajevna skupnost Kranj-Center
Tomšičeva ulica 21, 4000 Kranj
ODGOVORNI UREDNIK
dr. Aleksander Pavšlar,
predsednik sveta KS Center

PRELOM IN OBLIKOVANJE
Matjaž Mohor
TISK
Tiskarna Požgaj, Kranj
Kranjčan je izšel v nakladi
1.200 izvodov in bil brezplačno
poslan v gospodinjstva v KS Center.

AVTORJI FOTOGRAFIJ
Aleksander Pavšlar: platnice; str. 3; str. 9 – zgoraj v smeri urnega
kazalca:prva, druga; str. 10, 12, 13;
Franc Benedik: str. 11;
Zoran Kozina: str. 18, 19;
Šahovski klub Stari Mayr Kranj: str. 9 – v smeri urinega kazalca: tretja;
MO Kranj: str. 5;
Pošta Slovenije d.o.o.: str. 8;
Provia d.o.o.: str. 9 spodaj.

