GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI KRANJ - CENTER

LETNIK XXIV, DECEMBER 2021

KRANJČAN
04

POŠTE
PA NI

PROMET
V 2021

LETALIŠČE
LJUBLJANA

Nadaljnje ukinjanje parkirnih
mest ni sprejemljivo

Začenja se postopek
sprememb zračnih poti

stran 7

stran 10

POENOTENJE
PODOBE JAVNIH
POVRŠIN

Pripravlja se katalog
urbane opreme
stran 12

15

Tisoče srečic
v mraku davnih
decembrov

AKTUALNO V KS

ZANIMIVOSTI

KULTURA

DOGODKI

2

KRANJČAN

VSEBINA IN UVODNIK

ŠTEVILO VHODOV VOZIL
V STARO MESTNO JEDRO

Vhodi 2019 - Globus
Vhodi 2019 - most
Vhodi 2021 - Globus
Vhodi 2021 - most

07

14

12
4
18
10

VSEBINA IN UVODNIK

KRANJČAN

GOLNIK - EXIT
Saga o ustanavljanju samostojne občine Golnik s
sedežem v Predosljah in mučno izstopanje Združenega
kraljestva iz Evropske unije sta pojava neprimerljivih
političnih razsežnosti in vendar izkazujeta kar nekaj
presenetljivo podobnih značilnosti.
Ost obeh iniciativ je bila uperjena proti središču (bruseljski birokraciji oz. urbanemu delu kranjske občine),
češ da si ta nezasluženo prisvaja sredstva, ki so jih
ustvarili prebivalci periferije (Vse se vlaga v Center,
mi pa še pločnika nimamo!). Obe iniciativi sta volivcem
obljubljali blaginjo, če glasujejo za odcepitev, pri čemer
so te obljube slonele na vprašljivih – kdo bi rekel celo
zavajajočih, neresničnih – podatkih in prognozah. Če so
brexiterji zavajali z obljubo o 350 mio funtov prihranka
na teden, ki ga bodo po izstopu namesto Bruslju lahko
namenili javni zdravstveni blagajni, je golniška iniciativa napovedovala, da bo samostojna občina Golnik od
približno 9 do 10 mio evrov proračunskih prihodkov,
kolikor naj bi jih imela po najbolj optimističnih ocenah,
lahko letno prihranila in v napredek nove občine investirala kar 4 mio evrov. To je dvomljiva napoved, ker v
Sloveniji ni primerljive občine, katere proračun bi zmogel
40 odstotkov investicijskega potenciala. Večina proračunskih prihodkov se namreč porabi za tekoče odhodke in
transferje; za investicije ne ostane prav dosti. Poleg tega
bi samostojna občina Golnik ob ločitvi morala prevzeti
del skupnih dolgov – ocene segajo tam do 15 mio evrov
–, v posledici česar bi že ob ustanovitvi sodila med bolj
zadolžene občine v državi.
S tem smo pri naslednji podobnosti: o vsem tem bi se
kranjska in golniška občina šele morali dogovoriti. Kako
zahtevna so bila pogajanja med UK in EU, vemo; nič
drugače ne bi bilo v potencialnem kranjsko-golniškem
ločitvenem postopku. V vmesnem času pa bi imeli precejšnje težave s financiranjem načrtovanih projektov, saj
do sklenjenega delitvenega sporazuma občini ne bi smeli
najemati novih kreditov. Na koncu bi bili na slabšem vsi.
Seveda pa je med obema iniciativama tudi bistvena
razlika: brexiterjem je uspelo izsiliti referendum, medtem
ko je golniški iniciativi na parketu Državnega zbora spodrsnilo. Ključen razlog njihovega neuspeha je zagotovo
v tem, da niso uspeli pridobiti podpore svetov krajevnih
skupnosti, ki naj bi tvorile novo občino.
Kot so predstavniki iniciative povedali po glasovanju,
jih negativna odločitev DZ ne bo odvrnila od nadaljnjih
prizadevanj za ustanovitev samostojne občine. Zgodbe torej še ni konec, zato bo za ohranjanje enotnosti
občine pomembno, da bo njeno vodstvo tudi v prihodnje
sodelovalo s KS in prisluhnilo njihovim potrebam ter
željam. V nekaterih preteklih mandatih je bil namreč odnos do KS precej odklonilen, kar je povzročalo napetosti
in verjetno prispevalo k tokratnemu poskusu razbitja
kranjske občine
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POŠTE PA NI
Ko se bodo vnovič odprla, boste tam zaman iskali poštne storitve. Tako kot jih ta hip zaman
iščete v mestnem središču nasploh. Preprosto – ni jih.

✒ Aleksander Pavšlar

29. oktobra letos, po 80
letih poslovanja, so se
zaprla vrata poštnega
urada na Poštni ulici.

Gre za simbolen trenutek, ob katerem se moramo resno vprašati, kaj je narobe z mestnim središčem tretje največje občine v
državi. Še nekaj mesecev nazaj
se je zdelo, da bo občina s Pošto Slovenije dosegla dogovor
o ohranitvi poštnih storitev v
mestnem središču, bodisi prek
pogodbene pošte, ki bi jo na lokaciji Glavnega trga 17 prevzela
Komunala Kranj, bodisi bi te storitve še naprej opravljala Pošta
Slovenije na drugi lokaciji. Nato
je vse skupaj nenadoma padlo v
vodo.
ZAPIRANJE SE JE
NAPOVEDOVALO ŠTIRI LETA
Dejstvo je, da nam te godlje niso
skuhali čez noč. Septembra 2017
je Pošta Slovenije napovedala,
da bo poslovalnica 4106 prešla
na deljen in skrajšan delovni čas,
češ da ji zaradi spremenjenih navad uporabnikov upada število
opravljenih storitev. KS Center je
bila takrat opozorjena, da krajšanje delovnega časa v internih poslovnih običajih Pošte Slovenije
v resnici pomeni, da je vodstvo
Pošte sprejelo odločitev za odpis dotične poslovalnice in da si
s postopnim krajšanjem delovnega časa pripravlja teren za njeno
zaprtje. Saj razumete: krajši delovni čas pomeni manj storitev,
manj storitev pomeni razlog za
dodatno krajšanje delovnega časa… itn. v spirali do točke potopa.
KS Center se je takrat pisno odzvala na spremembo delovnega
časa in opozorila Pošto Slovenije,
da bi bilo zapiranje poslovalnice v
nasprotju z javnim interesom. Na
pobudo KS se je s podobnim do-

KS Center je bila 2017 opozorjena, da krajšanje
delovnega časa v internih poslovnih običajih
Pošte Slovenije v resnici pomeni, da je vodstvo
Pošte sprejelo odločitev za odpis dotične
poslovalnice in da si s postopnim krajšanjem
delovnega časa pripravlja teren za njeno zaprtje.
pisom odzval tudi takratni župan
Trilar. Brez učinka.
Pač pa je učinkovalo krajšanje delovnega časa: če je imela poslovalnica 4106 še leta 2016 povprečno
28 tisoč opravljenih storitev na
mesec, je v letu 2017 število upadlo na 26 tisoč in leto kasneje na
22,5 tisoč. Pošti Slovenije je tako
uspelo v dveh letih oklestiti število opravljenih storitev za 20%, kar
je služilo kot uvertura k drugemu
dejanju. Januarja 2019 je vodstvo
dodatno skrajšalo delovni čas poslovalnice, ki je bila odsihmal ob
sobotah dopoldan zaprta. Sledil
je še en udarec: napoved prodaje
stavbe na Poštni ulici 1 s potencialno katastrofalnimi posledicami,
če bi nepremičnina prišla v napačne roke. »Odločitev za prodajo je logična posledica dejstva, da
je stavba upoštevajoč težko dostopnost z vozili za dejavnost Pošte
Slovenije neprimerna,« je v dopisu z dne 27. 9. 2019 občini sporočilo vodstvo Pošte.
LOGIČNE POSLEDICE
Dostopnost poslovalnice 4106
se je v zadnjih tridesetih letih za
različne kategorije uporabnikov
stavbe (stranke, zaposlene, dostavljavce) večkrat bistveno spremenila. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja
je bilo območje za pešce v starem mestnem jedru označeno samo s prometnim znakom, tako da
je v praksi do Pošte lahko zapeljal
kdorkoli. V prvem mandatu župana Bogataja je občina nato dostop
omejila z namestitvijo potopnih

količkov. To je bila prva poostritev
prometne ureditve, ki pa se v praksi ni uresničevala dosledno, tako
da je bil omogočen vstop tudi vozilom, ki po črki predpisa do tega
niso bila upravičena.
Julija 2008 je občinska oblast pod
vodstvom župana Perneta izvedla drugo poostritev zapore prometa, katere bistvena značilnost
je bila popolna avtomatizacija
sistema. Posledično je bil zunanjim uporabnikom mesta (obiskovalcem, zaposlenim…), ki niso
imeli dovolilnice, s tem povsem
onemogočen brezplačen vstop v
mesto. Ker na točki zapore prav
tako niso bila zagotovljena parkirna mesta v zadostnem številu, je ta nestrokovno pripravljena
poostritev prometa mestnemu
jedru povzročila strahotno gospodarsko škodo, ki še danes, več
kot deset let kasneje, ni v celoti
odpravljena. Ekonomsko opustošenje se je gotovo odrazilo tudi v slabšem obisku poslovalnice 4106, čeprav zaradi specifične
narave poštnih storitev verjetno
ne bistveno. Pač pa je Pošta imela precej večji problem z dostopom svojih vozil, ki so morala biti
opremljena z ustrezno dovolilnico, in pa seveda z dostopanjem in
parkiranjem zaposlenih.
Po delni omilitvi prometnega režima v tretjem mandatu župana
Bogataja je jeseni 2017 (prav v
trenutku prvega omejevanja delovnega časa poslovalnice 4106
– naključje?) sledila tretja, Trilarjeva poostritev, za katero je zna-

AKTUALNO ◆ POŠTA

čilno neusmiljeno avtomatsko
omejevanje vstopa, vezano na registrsko številko in čas.
Pošta Slovenije se je na opisane
spremembe in poostritve prometnega režima v zadnjih dvajsetih letih odzivala tako, kot so
se na splošno odzivali poslovni
subjekti v mestnem jedru. Zaradi nenehne negotovosti, koliko časa bo še mogoče normalno poslovati, je Pošta svoje
poslovne procese, operacije,
upravo, delovna mesta… začela preventivno seliti iz mestnega jedra, dokler ni na koncu od
1.700 kvadratnih metrov površin na Poštni ulici uporabljala samo še dve uradniški okenci v pritličju. S tem smo prišli
do pravega razloga za prodajo
stavbe: Pošti Slovenije se z veliko prazno stavbo preprosto ni
dalo ukvarjati. Zaprtju poslovalnice 4106 tako v prvi vrsti ni
botrovalo upadanje števila opravljenih storitev, temveč je bila
poslovalnica kolateralna škoda
odločitve o prodaji celotne stavbe, do česar so pripeljale logične
posledice katastrofalnih prometnih in urbanističnih napak občine. Da bi se stavbe lahko znebilo, je vodstvo Pošte poslovalnico
4106 preprosto ugasnilo.

ZVONJENJE PO TOČI
Občina se je na neugoden razvoj
dogodkov v tem mandatu sprva
odzvala dokaj proaktivno. Nevarnost, da bi bila stavba prodana
lastniku z napačno vizijo, je preprečila s tem, da jo je lansko leto kupila sama z namenom preureditve v podjetniški inkubator.
Toda načrtovana sprememba namembnosti je ustvarila nov problem, saj je bilo zdaj za izvajanje
poštnih storitev treba najti drugo lokacijo v mestnem središču.
Da bi pridobila čas za iskanje prostorske in organizacijske rešitve,
je Pošta Slovenije vzela poslovalnico nazaj v najem. Do tod vse lepo in prav.
Sledilo je več kot leto dni pogovorov med Pošto Slovenije, občino
in Komunalo, v katerih so preigravali različne scenarije, kako bi ohranili poštne storitve v mestnem
središču. Najprej so pogovori potekali v smeri preoblikovanja poslovalnice 4106 v t. i. pogodbeno pošto, katere nosilec bi bila
Komunala Kranj. Lokacija je bila
predvidena v pritličnem poslovnem prostoru na naslovu Glavni
trg 17, kjer bi poleg pošte delovala
tudi Javna pisarna. Toda pogovori so se zatikali okrog tega, kateri
del storitev in posledično prihod-
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kov bo ustvarjala pogodbena pošta. Občinska stran je pričakovala,
da bo pogodbena pošta prevzela vse poštne posle, ki jih imajo
pravni subjekti na območju starega mestnega jedra, posle občine in še Komunale, medtem ko je
Pošta Slovenije vztrajala, da je obseg poslovanja za vse pogodbene
pošte standardiziran in da te določenih storitev za pravne osebe ne
morejo izvajati.
Avgusta letos je v pogovorih prišlo do preobrata in dogovorjeno je
bilo, da poslovalnica 4106 nadaljuje kot redna pošta z uslužbenci
Pošte Slovenije na lokaciji Glavnega trga 17. Pa se je spet zataknilo,
ko je Pošta Slovenije ugotovila, da
ponujeni prostori sicer zadoščajo za pogodbeno pošto, vendar pa
ne dosegajo površinskih standardov za redno pošto. S tem je občino postavila pred izbiro, da bodisi
zagotovi večji prostor ali pa uredi
prevzem pogodbene pošte.

Avgusta letos je v pogovorih prišlo
do preobrata in dogovorjeno je bilo,
da poslovalnica 4106 nadaljuje kot
redna pošta z uslužbenci Pošte Slovenije
na lokaciji Glavnega trga 17.
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ninski problem. Na drugi strani
pa je podcenjevala pripravljenost
te iste Pošte, da si za alternativnega pogodbenika karseda nonšalantno izbere kogarkoli, četudi neprimerno osebo na povsem
neprimerni lokaciji, samo da se
znebi dejavnosti. Dejstvo, da ni niti povprašala za podaljšanje najemne pogodbe, nazorno kaže, da
ni imela iskrenega interesa poiskati rešitve, ki bi bila najboljša
za uporabnike poštnih storitev v
mestu. Ko smo v KS izvedeli, kaj
se je zgodilo, smo zbrali več kot
tisoč podpisov krajanov in nosilcev poslovnih dejavnosti za ohranitev izvajanja poštnih storitev
v mestnem središču in jih posredovali v. d. generalnega direktorja Pošte, toda odločitev je že bila
dokončna.
NAUK ZGODBE
Zgodba poslovalnice 4106 je
zgodba celotnega mestnega jedra
skozi zadnjih dvajset let. Nihanja
v strogosti izvajanja prometnih
omejitev, pogosto spreminjanje prometne ureditve, umetno
ustvarjene administrativne šikane in urbanistične napake, so

Kar je sledilo, si lahko razlagamo na različne načine. Pošta Slovenije opravičuje svojo odločitev
s tem, da je bila zaradi bližajočega se izteka najemne pogodbe za
obstoječo poslovalnico, ki je bila
dogovorjena do konca oktobra, v
časovni stiski in zaradi tega prisiljena izbrati alternativnega pogodbenega partnerja, za kar vali odgovornost na neodzivnost
občine in Komunale. Občina se
brani, da bi jo Pošta glede na že
vzpostavljeno komunikacijo morala predhodno obvestiti o svoji nameri, da opusti že dosežene
dogovore, in da bi jo lahko vsaj
povprašala, ali je možno podaljšati najemno pogodbo, pa tega ni
storila.
Četudi sprejmemo razlago, da je
bila občina »izigrana«, se vseeno zdi, da je precenjevala svoj
pogajalski položaj, še zlasti, ko
je enkrat odkupila celotno stavbo in Pošti rešila njen nepremič-

Občina je v konkretnem primeru s
precejšnjim finančnim in osebnim
angažmajem poskušala preprečiti
škodne posledice preteklih napak,
vendar je v zadnji instanci trčila
ob lastne omejene zmožnosti zaustaviti proces, ki ga je v nekih drugih časih sprožila sama.
KAJ ZDAJ
Trenutno med občino in Pošto
Slovenije potekajo dogovori, da
bi v prostorih Zavoda za turizem
in kulturo na Glavnem trgu zaživelo t. i. »pogodbeno prevzemno
mesto«. Gre za alternativno obliko prevzemanja pošiljk, ki je namenjeno uporabnikom poštnih
storitev, ko ti pošiljke ne morejo
prevzeti na domu v času obiska
pismonoše. To prevzemno mesto bi lahko zaživelo februarja prihodnje leto, vendar se je glede na
pretekle izkušnje bolje vzdržati
kakršnihkoli napovedi.
Stališče več kot tisoč krajanov in
podjetnikov, podpisanih pod peticijo, je bilo jasno: »izbrani izvajalec je neprimeren, predvsem pa
je neprimerna lokacija pogodbene pošte, saj se ne nahaja v ožjem

Četudi sprejmemo razlago, da je bila občina
»izigrana«, se vseeno zdi, da je precenjevala
svoj pogajalski položaj, še zlasti, ko je enkrat
odkupila celotno stavbo in Pošti rešila njen
nepremičninski problem. Na drugi strani pa je
podcenjevala pripravljenost te iste Pošte, da si za
alternativnega pogodbenika karseda nonšalantno
izbere kogarkoli, četudi neprimerno osebo na
povsem neprimerni lokaciji, samo da se znebi
dejavnosti.
že pred mnogimi leti pri vodstvu
Pošte ustvarili negotovost, koliko časa bodo še lahko preživeli v
tako poslovno strupenem okolju.
Ko je bila sprejeta prva odločitev
o selitvi posameznega delovnega procesa drugam, je bila s tem
na dolgi rok zapečatena tudi usoda poslovalnice 4106. Iz povsem
enakih pomislekov so mestno jedro v preteklosti zapuščali številni nosilci poslovnih dejavnosti in
za sabo puščali prazne prostore
ter vse bolj osiromašeno ponudbo
mestotvornih vsebin.

mestnem središču Kranja, kjer je
največ povpraševanja po poštnih
storitvah. Selitev pošte na rob KS
Center je nerazumna in disfunkcionalna odločitev, ki je v nasprotju z interesi krajanov in nosilcev
poslovnih dejavnosti v mestnem
središču.« Krajanom in podjetnikom ne preostane drugega, kot da
z izražanjem nezadovoljstva od
Pošte Slovenije še naprej zahtevajo, da za izvajanje poštnih storitev poišče primerno lokacijo v
mestnem središču.
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PROMET V LETU 2021:

BREZ VEČJIH
TEŽAV
PARKIRIŠČI HUJE IN
ČEBELICA BREZ ZAPORNICE
Pomembno je, da tudi v iztekajočem se letu ni prišlo do kakšnih
večjih sprememb prometne ureditve, ki bi pri uporabnikih povzročale slabo voljo. Prejeli smo sicer
nekaj pritožb v zvezi s poslovanjem mestnega redarstva, ki so se
nanašale na neprimerno vedênje
oziroma komunikacijo nekaterih
redarjev med vodenjem postopka.
Vodjo Medobčinskega inšpektorata Kranj smo pisno zaprosili, naj
zaposlene opozori na pomen korektne in umirjene komunikacije
z občani. Odgovora ni bilo. Prijeli
smo tudi pritožbe zaradi pretiranega angažmaja redarske službe,
ki je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili izvajala celo ob 2. uri
ponoči oziroma v zgodnjih jutranjih urah. Menimo, da bi se nadzor
ob takšnih urah moral osredotočati predvsem na tiste točke, kjer
nepravilno parkirana vozila ovirajo intervencijsko pot.
Še največja sprememba je preobrazba parkirišča Huje iz parkirišča z zapornico v odprto parkirišče, pri katerem je treba vozilo
ob parkiranju označiti s parkirnim
listkom (prvi dve uri parkiranja
sta še naprej brezplačni). Pobudo
za spremembo je dala občinska
uprava, ki je zaznala veliko zlorab,
saj so nekateri imetniki parkirnih
kartic s svojimi karticami odpirali zapornice drugim vozilom, da so
lahko zapuščala parkirišče brez
predhodnega plačila parkirnine.
Redarska služba nad tem ni mogla izvajati nadzora, ker se je parkirnina plačevala šele ob koncu
parkiranja in parkirana vozila niso
bila opremljena s parkirnimi listki.
Kot rečeno, se je sprememba v
odprto parkirišče najprej preiz-

kusila v praksi na parkirišču Huje, kjer je dala dobre rezultate.
Nadzor nad parkiranimi vozili je
zmanjšal obremenitev parkirišča,
tako da bo v bližnji prihodnosti
enaka sprememba realizirana tudi na parkirišču Čebelica.
S strani občine smo bili tudi obveščeni, da so nekateri imetniki kartic te množično zlorabljali
na način, da so vozilom, ki do tega niso bila upravičena, spuščali potopne valje in jim omogočali
brezplačen izvoz iz območja omejenega prometa. Posledično je
občinska uprava začela tovrstne
zlorabe presojati strožje in zlorabljene kartice blokirati. V KS Center sicer ne podpiramo izigravanja prometne ureditve, vendar ob
tem ne moremo spregledati, da
je večina zlorab verjetno posledica pomanjkanja ustrezne prometne rešitve za posamezne nosilce
poslovne, predvsem nastanitvene
dejavnosti. Občina načeloma podpira povečevanje turističnega obiska v mestnem središču, vendar
na konkretni ravni ni pripravljena
sprejeti dejstva, da turistična dejavnost s seboj prinaša večje prometne tokove.

VELIKI APETITI PO
PARKIRNIH MESTIH V
OBMOČJU OMEJENEGA
PROMETA
Na pobudo KS je bil na območju
Podrtine pred mostom že konec
prejšnjega leta odstranjen dlje
časa prazen časopisni kiosk, s
čimer smo pridobili prostor za
dve dodatni parkirni mesti. Ker
naj bi bilo parkirno mesto za invalide na Tomšičevi ulici, ki ga
je KS dala začrtati pred približno desetimi leti, po presoji občine premalo za celotno mestno
jedro, smo naknadno morali dodatno parkirno mesto zagotoviti na Podrtini. Komaj smo rešili
ta problem, že so se napovedali
novi posegi občine, ki je prvo od
parkirnih mest zasedla s stojalom za kolesa, češ da učenci kolesa naslanjajo na pročelje Glasbene šole. Zakaj učenci ne bi
mogli koles priklepati na stojalo
za kolesa, ki stoji nekaj metrov
stran ob bivši poštni stavbi, ni
jasno. Skratka, na Podrtini nam
je uspelo zgolj ohraniti predhodno število javnih parkirnih mest,
namenjenih vsem uporabnikom,
in pridobiti eno parkirno mesto
za invalide.

S strani občine smo bili tudi obveščeni,
da so nekateri imetniki kartic te množično
zlorabljali na način, da so vozilom, ki do tega
niso bila upravičena, spuščali potopne valje
in jim omogočali brezplačen izvoz iz območja
omejenega prometa. Posledično je občinska
uprava začela tovrstne zlorabe presojati strožje
in zlorabljene kartice blokirati. V KS Center sicer
ne podpiramo izigravanja prometne ureditve,
vendar ob tem ne moremo spregledati, da je
večina zlorab verjetno posledica pomanjkanja
ustrezne prometne rešitve za posamezne nosilce
poslovne, predvsem nastanitvene dejavnosti.

✒ Anže Šinkovec

Od zadnje velike reforme
prometne ureditve v
območju omejenega
prometa so pretekla
štiri leta in zdi se, da so
se stanovalci in nosilci
poslovnih dejavnosti v
tem času naučili živeti
s strožjim prometnim
režimom, čeprav je
ureditev za nekatere
uporabnike mesta, še
zlasti za najemnike
poslovnih prostorov in
imetnike nastanitvenih
kapacitet, daleč od
idealne.
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ZGORAJ
Na pobudo KS je bil konec
lanskega leta odstranjen
časopisni kiosk, s čimer smo
na severnem delu Podrtine
pridobili dve parkirni mesti.
V nadaljevanju je bilo zadnje
parkirno mesto v nizu dodeljeno
invalidom, prvo pa je bilo
ukinjeno za potrebe postavitve
stojala za kolesa.

AKTUALNO ◆ PROMET

Zaradi obnove bivše Gradbene šole, v posledici česar imajo nekateri stanovalci oz. nosilci poslovnih
dejavnosti onemogočen dostop do
svojih garaž, je do začasnih sprememb parkirne ureditve prišlo tudi na ploščadi pri Prešernovem
gledališču. Eno obstoječe parkirno mesto in tri dodatno začrtana
parkirna mesta so rezervirana za
omenjene stanovalce za obdobje
približno desetih mesecev, kolikor
bo predvidoma trajala obnova.
V območju omejenega prometa
se je v zadnjem letu dni na trgu
pojavilo kar nekaj novih obnovljenih stanovanj, še več se jih napoveduje v prihodnosti. Vse to se
bo v nadaljevanju odrazilo v povečanem pritisku na že tako pičle
parkirne kapacitete. Zdaj se pojavljajo govorice, da naj bi se ena
od stavb na Podrtini preuredila
v večje število stanovanj, ki bodo spet potrebovala javna parkirna mesta, in še gostinski lokal v
pritličju. Investicije v nepremičnine v mestnem jedru so nedvomno koristne in jih pozdravljamo,
toda predelava meščanskih hiš v
večje število majhnih stanovanjskih enot ni primerna, saj je v diametralnem nasprotju s siceršnjim

angažmajem MOK po zmanjševanju prometne obremenitve mesta. Glede izdelave novega gostinskega lokala pa želimo v izogib
nesporazumom že vnaprej zelo
jasno povedati, da bo KS Center
nasprotovala vsem poskusom nadaljnjega ukinjanja parkirnih mest
na Podrtini, ki bi se pojavile iz želja po postavitvi gostinskega vrta.
Ni možno graditi novih stanovanjskih enot, ki bodo obremenjevala
javna parkirna mesta, in sočasno
ta parkirna mesta ukinjati.
PROMETNI TOKOVI PRESEGLI
PREDKORONSKO RAVEN
Podatki za obdobje od januarja
do septembra letos pričakovano
izkazujejo večje število vstopov v
območje omejenega prometa glede na enako obdobje v lanskem
letu (indeks 115), pa tudi glede

na predkoronsko leto 2019 (indeks 104), kar kaže, da epidemiološki ukrepi (vsaj bistveno) ne
omejujejo mobilnosti prebivalstva.
Največji del povečanja odpade
na vstope z registrsko tablico:
teh je več kot leta 2019 (indeks
110) oziroma prek 200 tisoč v
prvih devetih mesecih leta. Preostali načini vstopa (kartica, PIN
koda, račun) predstavljajo zgolj
dobrih 10% vseh vstopov. Skratka, glavni generatorji prometa so
povsem pričakovano stanovalci in nosilci poslovnih dejavnosti
v mestnem središču. Povečanje
prometa je verjetno pripisljivo
večjemu številu izdanih parkirnih
dovolilnic za stanovalce, prevoznic in dostavnic (skupaj indeks
105 glede na leto 2019).

V območju omejenega prometa se je v zadnjem
letu dni na trgu pojavilo kar nekaj novih
obnovljenih stanovanj, še več se jih napoveduje v
prihodnosti. Vse to se bo v nadaljevanju odrazilo
v povečanem pritisku na že tako pičle parkirne
kapacitete. Zdaj se pojavljajo govorice, da naj bi
se ena od stavb na Podrtini preuredila v večje
število stanovanj, ki bodo spet potrebovala javna
parkirna mesta, in še gostinski lokal v pritličju.

AKTUALNO ◆ PROMET
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ŠTEVILO VHODOV VOZIL
V STARO MESTNO JEDRO

Vhodi 2019 - Globus
Vhodi 2019 - most
Vhodi 2021 - Globus
Vhodi 2021 - most
Vir: Komunala Kranj

SKLEP: MESTO SE POLNI
V območju omejenega prometa
se povečuje število stanovanjskih
enot in posledično tudi stanovalcev; vse manj je praznih poslovnih prostorov. Verjamemo, da vsi
– stanovalci, nosilci poslovnih
dejavnosti, obiskovalci in občina – podpiramo razvoj mestnega
središča, vendar se ob tem mora-

Ker bo javnih parkirnih mest za
vse uporabnike mesta že kma-

2018
2016 (veljaven
(veljaven
Odlok iz leta
Odlok iz leta
2011)
2017)

parkirne
dovolilnice za
stanovalce

C1
C12

649

C13
niso
obstajale

prevoznice

do 10. ure
dostavnice

2019
(veljaven
Odlok iz leta
2017)

2020
(veljaven
Odlok iz leta
2019)

2021
(veljaven
Odlok iz leta
2019)

369

357

370

383

124

144

132

140

6

6

5

5

272

181

196

211

160

142

136

138

341
celodnevne

SKUPAJ

lu začelo primanjkovati, bi morala občina čim prej pristopiti k
načrtovani širitvi parkirišča Huje s postavitvijo dodatne etaže
nad spodnjim delom parkirišča.
Kakršnokoli ukinjanje obstoječih
parkirnih mest v območju omejenega prometa pa ni sprejemljivo.

mo zavedati, da to nujno pomeni
povečanje prometnih tokov. Zahteve po morebitnih dodatnih zaostritvah prometne ureditve, ki
se bodo skoraj gotovo pojavile, bi
na ta razvoj vplivale negativno in
jim KS Center nasprotuje.

990

Indeks
(2021:2016)

Indeks
(2021:2019)

107
81

97
83

/

117

97
60

61

64

62

66

992

894

901

943

103
95
Vir: MO Kranj

105
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FORUM DIALOGA
ZA LJUBLJANSKO
LETALIŠČE

Če je bil hrup letal nad
mestnim središčem
lansko leto redek pojav,
se v letošnjem letu
pogostost preletov
vztrajno povečuje.

Tudi letalska panoga očitno počasi okreva in kmalu bomo soočeni z enako velikimi, če ne celo
večjimi težavami kot pred dvema
letoma.
Zato je pomembno, da se uresničijo dogovori, ki so bili sprejeti maja letos, ko je v organizaciji projekta ANIMA in MO Kranj potekal
2. sestanek Letališke partnerske
skupine za okolje - LEPASO. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da
se LEPASO razširi med drugim s
predstavnikom občin, ki se nahajajo v vplivnem območju letališča, in
s predstavnikom prebivalcev. Razširjena skupina bo po vzoru Foruma dialoga pri frankfurtskem letališču trajno delovala kot prostor
komunikacije, sodelovanja in mediacije med letališčem, njegovimi
uporabniki in lokalnimi prebivalci.
Kot eno prvih aktivnosti bo Forum
dialoga za ljubljansko letališče or-

ganiziral skupaj z vsemi predstavniki občin in predstavniki prebivalcev sestanek, na katerem bodo
strokovnjaki za meritve hrupa in
strokovnjaki za hrup in zdravje pojasnili metode in pomene meritev
hrupa ter možne vplive na zdravje ljudi.
Kontrola zračnega prometa Slovenije naj bi v letošnjem letu pričela izvajati projekt za uvedbo
sprememb v zračnem prostoru
letališča Ljubljana, kar je priložnost, da kranjska občina doseže
bočni premik zračne poti na način,
da bi letala središče mesta obletela. Drugače kot v preteklosti,

ko so se spremembe zračnih poti
uveljavile mimo vednosti in volje
prebivalcev, bo Kontrola zračnega prometa to pot vse deležnike
predhodno obvestila o nameravanih spremembah in pridobila njihovo mnenje.
Lastnik ljubljanskega letališča,
Fraport Slovenija, se je zavezal,
da bo poročal Forumu dialoga za
ljubljansko letališče o možnostih
za ponovno izvajanje monitoringa hrupa. Prevzel bo tudi vlogo
obravnavanja vseh pritožb zaradi
hrupa letalskega prometa.

Občani lahko pritožbe naslovijo preko spletnega
obrazca na naslovu:
https://www.fraport-slovenija.si/sl/podjetje/kontakt/
ali preko elektronskega poštnega naslova
okolje@fraport-slovenija.si
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KRANJSKE KS
KONČNO Z UREJENIM
FINANCIRANJEM
Delovanje krajevnih skupnosti je
bilo še nedavno v celoti odvisno od vsakokratnega občinskega proračuna, ki določi, koliko je
težka vreča denarja, ki jo je občina voljna nameniti krajevnim
skupnostim, pa tudi, koliko iz te
vreče posamezna krajevna skupnost prejme.
In kako se razpoložljiva sredstva
razdelijo med krajevne skupnosti? Tu smo v Kranju imeli težavo. Sredstva so se namreč iz leta
v leto razdeljevala po ključu, za
katerega ni bilo jasno, na podlagi katerih meril in kriterijev je
bil nekoč v preteklosti oblikovan.
Šele v letošnjem letu je mestni
svet sprejel Odlok, ki natančno
opredeljuje kriterije in merila za
financiranje krajevnih skupnosti.
Bistvena pridobitev odloka je
v tem, da določa letni obseg
sredstev, ki jih občina mora nameniti za financiranje krajevnih
skupnosti: ta znaša 3% občinskega prihodka iz naslova dohodnine, kar trenutno pomeni približno
966 tisoč evrov letno.

Odlok nadalje določa, da je za
redno delovanje vseh krajevnih
skupnosti namenjenih 28% tega zneska, od katerih se večina
razdeli med krajevne skupnosti po enakih delih, manjši del pa
po številu prebivalcev v krajevni
skupnosti glede na število prebivalcev v celotni občini. Konkretno: KS Center bo v letu 2022 za
svoje redno delovanje prejela
slabih 12 tisoč evrov.
Pomembno pridobitev odloka
predstavljajo sredstva za investicije v krajevne skupnosti v višini
dobrih 600 tisoč evrov letno (62%
vseh sredstev, namenjenih KS).
Ta sredstva se bodo delila med
krajevne skupnosti upoštevaje
njihovo površino, dolžino cest,
število prebivalstva in glede na
kazalnike enakomernega razvoja.
Za KS Center to pomeni 20 tisoč
evrov investicijskih sredstev v
prihodnjem letu. Krajevne skupnosti s tem denarjem sicer ne
bodo razpolagale neposredno
(sredstva ostanejo del občinskega proračuna), pač pa bo od odločitve sveta krajevne skupnosti

odvisno, na katerem projektu se
bodo sredstva porabila. Mestna
uprava je po odloku dolžna odločitev sveta krajevne skupnosti
upoštevati in investicijo uvrstiti v
občinski proračun.

Bistvena pridobitev odloka je v tem, da določa
letni obseg sredstev, ki jih občina mora nameniti
za financiranje krajevnih skupnosti: ta znaša 3%
občinskega prihodka iz naslova dohodnine, kar
trenutno pomeni približno 966 tisoč evrov letno.
Novi odlok zagotavlja krajevnim
skupnostim stabilen vir financiranja in ureja delitev razpoložljivih sredstev na pregleden način. Investicijska sredstva bodo
s strani nekaterih verjetno ocenjena kot premajhna, toda predvsem za primestne in podeželske
krajevne skupnosti se zdi bolj pomembno, da jim odlok vrača nekaj avtonomije na investicijskem
področju in s tem pomena, ki so
ga v zadnjih desetih letih izgubile.
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VEČNA TEMA:
URBANA OPREMA
drugotnega pomena. Stihijska
narava občinskih intervencij v
javne površine je končno privedla tudi do tega, da se je kakšen
kos prejšnje opreme preprosto
pozabilo odstraniti, tako da o poenotenem izgledu javnih površin
v središču mesta ne moremo govoriti. Upajmo, da bodo z novim
katalogom te slabe prakse postale del preteklosti.

ZGORAJ
Mohorjevo brutalistično betonsko
korito, c. 2005. V tistem času je
bilo cvetje v koritih pogosto žrtev
vandalizma, kot je primeroma
razvidno iz fotografije. Po odprtju
Planeta Tuš so se tovrstne
nočne aktivnosti v pretežni
meri preselile na Planino – ena
redkih pozitivnih plati odprtja
nakupovalnih središč.
SPODAJ
Damijanovo minimalistično
pločevinasto korito znamke
Dahlia. Cena: 700 evrov na
kos in še 35 evrov za tablico z
občinskim grbom. Bilo je 13.
avgusta 2008, ko je občinski
koncesionar s temi koriti
dobesedno nasmetil javne
površine v mestnem jedru. V
sklopu obnove mestnih trgov in
ulic 2010-2013 so Damijanova
korita izginila, vendar ne
povsem: zadnje primerke lahko
občudujete na Prešernovi ulici.
Osnutek kataloga urbane opreme
zdaj predvideva okrogla ali
pravokotna korita kot del opreme
gostinskega vrta. Material? Po
štirinajstih letih se vračamo k
betonu - krog sklenjen.

Junija lansko leto je v avli MO
Kranj potekal javni posvet o urbani opremi v starem mestnem
jedru, ki se ga je udeležilo nekaj
krajanov, gostincev, občinarjev
in predstavnikov javnih zavodov.
Izvedba posveta, na katerem so
se med posameznimi skupinami udeležencev pričakovano pokazale precejšnje razlike v doživljanju mestnega središča, je bila
uvod v pripravo kataloga urbane
opreme. Marca letos je bil osnutek novega kataloga prek videokonference predstavljen javnosti.
Katalog urbane opreme je dokument s priporočili in zahtevami za oblikovanje in umeščanje stalne in začasne mestne
opreme, kot so na primer klopi, cvetlična korita, koši za smeti, gostinski vrtovi, na javne površine v starem mestnem jedru
(zasebnih površin katalog ne
bo urejal). Smisel kataloga je v
standardizaciji posameznih elementov urbane opreme, s čimer
je možno na daljši rok zagotavljati poenoten in estetsko sprejemljiv izgled javnih površin.

Katalog bo za Kranj vsekakor pomemben dosežek, saj smo imeli
v preteklosti z izbiro in umeščanjem urbane opreme pretežno
slabe izkušnje, tesno povezane z občinsko politiko »oživljanja« mestnega jedra. Oživljanje
degradiranih območij je namreč
strokovno zahteven in dolgoročen proces, ki ga občinska politika, ujeta v ritem štiriletnega
mandata, ni najbolje razumela,
niti ni imela resnične ambicije,
da bi se s tem resneje spoprijela.
Zaradi tega so pred premišljenimi ukrepi, ki bi odpravljali urbanistične, ekonomske in socialne
vzroke propadanja, vedno dobili
prednost rokohitrski kozmetični
posegi, ki naj volivcem pričarajo videz všečnega mestnega ambienta. In kaj je lažjega kot zamenjati klopi, cvetlična korita
in koše za odpadke, objaviti nekaj fotografij v Gorenjskem glasu ter mestno jedro razglasiti za
»oživljeno«? Zato so se elementi
urbane opreme menjavali skoraj
pod vsakim županom; resnična
potreba po posameznih elementih, njihova funkcionalnost in celovitost prenove so bili ob tem

Osnutek kataloga že dviguje precej prahu med gostinci, ker predpisuje senčenje gostinskega vrta
s prostostoječim senčnikom kvadratnega tlorisa v bež barvi, brez
logotipov. To pomeni, da alternativne oblike senčenja, npr. tende,
okrogli senčniki…, oziroma druge barve blaga ne bodo dovoljene. Nekateri gostinci, ki so pred
kratkim obnovili opremo svojega gostinskega vrta, upravičeno
opozarjajo na višino investicije,
ki je povezana z menjavo opreme. KS Center je zato predlagala občini, da predvidi dovolj dolgo
prehodno obdobje za uveljavitev
sprememb in gostincem pomaga
s sofinanciranjem opreme.
Težave se pojavljajo tudi pri umestitvi lokacij gostinskih vrtov,
predvsem na Prešernovi ulici.
Občina bi želela omogočiti postavitev gostinskih vrtov na obeh
straneh ulice (trenutno so gostinski lokali samo na eni strani ulice), toda širina Prešernove ulice
to dopušča le v omejenem obsegu. KS Center bo tako kot vedno
zagovarjala stališče, da mora biti vsaki nepremičnini omogočen
dostop in da mora ulica zagotavljati normalen pretok pešcev in
kolesarjev.
Osnutek kataloga trenutno potrebuje še nekaj obdelave in korektur, preden bo nared za delavnico
z gostinci.

✒ Atletski klub Kranj
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KRANJČAN

13

ŠPORT ZA VSAKOGAR
Osnovno vodilo Atletskega kluba Kranj je, da je ljubezen do gibanja pomembna in da jo vsakdo
hrani vsaj nekaj, le šport je potrebno prilagoditi posameznikovim potrebam in željam. Zato se
v klubu še naprej trudimo oblikovati programe namenjene vsem,
od najmlajših do najstarejših, netekmovalnih do tekmovalnih, zelo ali manj atletsko orientiranih.
Čeprav je bilo preteklo leto za
klub zelo uspešno z vidika tekmovalne atletike (npr. varovanka Rožleta Prezlja, Lia Apostolovski, je osvojila bronasto odličje
na Evropskem prvenstvu za mlajše člane, imeli smo vrsto državnih
prvakov, ekipno pa smo po odličjih na državnem prvenstvu segli
v kategoriji mladink U18, dečkov
U14, deklic U12, dečkov U14 in zaradi nekaj smole ujeli 4. mesto z
ekipo deklic U14), ostajamo trdno
prepričani, da tekmovalni šport ni
edina oblika udejstvovanja.
Tako smo v pretekli sezoni pričeli
s Športnim freestylom, ki je na-

menjen otrokom in mladini od 9
leta dalje. Gre za vadbo, kjer se
otroci naučijo zdravega in varnega pristopa k športni aktivnosti,
se spoznavajo z različnimi športi, pri tem pa pridobivajo telesno
kondicijo, moč in gibljivost. Gre
za učenje o športnem udejstvovanju, ki jim bo prišlo prav tudi kasneje v življenju, ko se bodo kot odrasli posamezniki želeli
vključiti v novo športno panogo.
Med poletnimi počitnicami smo
se družili predvsem s predšolskimi in šoloobveznimi otroci. Za
njih smo organizirali tečaje rolanja, plavanja in aktivnega poletnega varstva, kjer so otroci pridobivali nova znanja, hkrati pa se
zabavali in družili z vrstniki.
Pri odraslih pa smo opazili predvsem pomanjkanje vadbe za odpravo težav z bolečinami v hrbtu,
vratu, ramenih,... zato smo organizirali vadbo pilatesa, ki je
ena temeljnih oblik gibanja za
odpravljanja težav z držo in nefunkcionalno uporabo mišic, ki

na dolgi rok vodi v bolečine in
poškodbe. V primeru, da so težave večje, pa so na voljo osebni trenerji – študirani kineziologi,
ki sami izhajajo iz športa, da sistematično z individualnim delom
posamezniku pomagajo do boljšega počutja in fizičnega zdravja.

Čeprav je bilo preteklo leto za klub zelo uspešno
z vidika tekmovalne atletike, ostajamo trdno
prepričani, da tekmovalni šport ni edina oblika
udejstvovanja.
Najbolj pa smo veseli, da vse več
somišljenikov najdemo ravno
med vrhunskimi športniki, okoliškimi vrtci in šolami. Tako smo
se med drugim povezali z Brigito Bukovec in njeno atletsko šolo,
ki je pred leti v Ljubljani že delila
svoje atletsko znanje med otroki,
športno pa se bomo zabavali tudi z vrtčevskimi in šolskimi otroki ter jim polepšali jesenske dni.
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UREDNIŠKI PREGLED

PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

V proračunskih
letih 2022 in
2023 bo kranjska
občina izpeljala
poseben postopek
demokratičnega
odločanja, ki občanom
daje neposreden vpliv
na način porabe dela
občinskega proračuna.

Občani bodo imeli možnost identificirati projekte, za katere menijo, da so potrebni, razpravljati
o investicijskih prioritetah in o
predlogih glasovati.
Participativno oblikovanje proračuna poznajo v več kot 1.500 lokalnih skupnostih in institucijah po
svetu. Kot prednost takšne oblike
soodločanja se navaja predvsem
transparentnost delovanja oblasti, krepitev zaupanja občanov v
demokratične postopke in vzpodbujanje aktivnega državljanstva,
še posebej med marginaliziranimi skupinami. Kot šibko plat participativnega proračuna pa se izpostavlja predvsem nevarnost
neustrezne razporeditve sredstev,
kjer bi se denar nesorazmerno
trošil za npr. športna in otroška
igrišča, nočno osvetlitev in razne
olepševalne projekte namesto za
nujno potrebno infrastrukturo.
V Kranju se nam posledic morebitne neustrezne razporedi-

tve sredstev ni treba bati, ker
bo participativni del proračuna
znašal po 625 tisoč evrov za leti 2022 in 2023, oziroma skupaj
1,25 mio evrov (za primerjavo:
celoten občinski proračun bo prihodnje leto težak 88 mio evrov).
Pač pa utegne biti precejšen problem druga šibka plat participativnega proračuna – pomanjkanje
reprezentativnosti pri sprejemanju odločitev. Izkušnje z javnimi
predstavitvami, razpravami in
delavnicami, ki jih je bilo v Kranju
v zadnjih letih kar nekaj, kaže na
sorazmerno majhen interes občanov, da sodelujejo pri odločanju o
javnih zadevah. Običajna zasedba
različnih posvetov obsega nekaj
upokojencev, občinskih uradnikov
in drugih javnih uslužbencev, ki
so tam po delovni dolžnosti; med

udeleženci najdemo še predsednika sveta KS in morda posameznega bolje politično socializiranega krajana. Takšne udeležbe
pač ne moremo šteti kot reprezentativne in participativno oblikovanje proračuna na tej osnovi
ne bi bilo legitimno in smiselno.
Morda se motimo in bo participativni proračun uspel motivirati občane k proaktivnemu nastopu. Občina načrtuje izvedbo javnih
posvetov v začetku prihodnjega
leta, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Poziv občanom za oddajo predlogov projektov bo objavljen na spletni strani
mestne občine in v medijih.

Problem utegne biti druga šibka plat
participativnega proračuna – pomanjkanje
reprezentativnosti pri sprejemanju odločitev.

ZGODBA ◆ TISOČE SREČIC
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TISOČE SREČIC
V MRAKU DAVNIH
DECEMBROV
Božičnega praznovanja leta 1946 se ne morem spominjati, saj sem imel takrat le štirinajst
mesecev. Oče mi je med obešanjem okraskov na drevesce večkrat poočital, kako bi bilo to
mnogo razkošnejše, če jaz ono zimo ne bi razbil najlepših steklenih ptičkov, krogel, zvezd,
zvončkov in trobent, kar smo jih imeli. Jelko so mi bili namreč postavili na okroglo mizo ob
vznožju posteljice, da bi malčka pogled nanjo, ko bi zjutraj odprl očke, razveselil. Pa sem,
preden mi je kdo utegnil preprečiti, stegnil roko po najbližji rdeči bunkici na njej in jo z vsem
krhkim okrasjem vred potegnil nase.

V velikem povojnem pomanjkanju se storjene škode
ni dalo povrniti. Izgubo je nazadnje zapolnila teta Minka. Ta mamina najstniška sestra je stanovala pri nas
in se je pri dentistu Steinerju učila za zobno tehnico.
Bila je silno ročna in urnih prstov. Pri Nemcih se je bila navadila s pomočjo zgibanja papirja izdelovati bele
zvezdice. Od daleč so bile videti kot velike snežinke
in prav zaradi njih se mi je naša jelka zdela nadvse
imenitna.
Se mi je pa globoko v spominu ohranila podoba
zgodnjega zimskega večera dve leti pozneje. Stiskal
sem se v naročje očimu Stanotu, medtem ko je ta na
»kolmkišti« ob zidanem štedilniku odpiral cigaretnico
in z drugo roko segal globoko v hlačni žep po vžigalice. Srebrna doza je imela na pokrovčku vgraviranega
morskega razbojnika s skrhanim nožem med zobmi.
Ko je nono opazil, kako sem se z odprtimi usti zazrl
v grozljivo spako, jo je brž pospravil, odprl miznico
in iz nje potegnil šop starih razglednic: »Na, te so lepše …« Že prvo sem si dolgo in natančno ogledoval.
Čeprav na njej ni bilo videti kaj drugega kakor cerkvica v zasneženi nočni pokrajini, žareča rumena okna
in zvezdno nebo, se je v meni prižgal topel občutek
prazničnega pričakovanja.
Oče, ki je na drugi strani kuhinjske mize prebiral
dnevnik Slovenski poročevalec, se je oglasil: »Tule pišejo, kako mestni odbori OF odslej organizirajo praznovanje novoletne jelke. Pričakovanje novega leta
bo nov socialistični praznik, pri katerem naj bi se delavci veselili zmag v preteklem letu in hkrati polni poleta vstopali v nove čase. Miklavža ne bo več, nobenih
klerikalnih bitij, s kakršnimi nazadnjaki mistično varajo naše otroke in jih odtujujejo socialistični stvarnosti. Otroci bodo nedvomno bolj cenili darilo, s katerim
jih za novo leto razveseli naš delovni človek, kakor re-

či, ki jim jih prinaša bitje, za katero vedo oziroma bodo
prej ali slej ugotovili, da ne obstaja.«
Nono je bil tiste dni še lastnik Tovarne perila, saj
sta le kak teden kasneje navsezgodaj prizvonila miličnik s puško in uradnik s fasciklom ter mu delavnico
zapečatila. Ni se je oklepal z vsemi štirimi kakor stara
mama, ker »bo tudi njegovo podjetje odtlej delovalo
v dobrobit delovnega ljudstva našega industrijskega
kraja«. Veroval je v družbeno preobrazbo in novega
človeka, ki naj bi se rojeval. Kljub temu je ob časopisnem članku zmajeval z glavo. »Daj no mir,« je pripomnil, »ali misliš, da bi otroci raje poslušali govore
o delovnih zmagah in partizanskem boju za svobodo,
kakor se sladkali s suhimi figami, pomarančami, mandlji in bomboni?« Potrepljal me je po rami: »Kajne, Mihec, midva veva, da se ob koncu leta k nam na saneh pripelje Ded Moroz.« Pokimal sem in ga dopolnil,
da sani vlečejo trije žrebci vso pot iz Sibirije, daljnih
mrzlih krajev, kjer je veliko snega. Spremljajo ga zajci,
srne, veverice, medvedi, lisice, ptiči in druge gozdne
živali.
»Vidva z nonotom sta res patrona!« se je zasmejal
oče in se pozanimal, ali sem že videl dobrega dedka iz
Rusije. Moral sem priznati, da ga še nisem, a mi je nono v knjigi pokazal risbo starega mužika z belo kučmo
in v kožuhu, kako čepi sredi zaledenelega jezera in v
luknjo pomaka trnek. »Prav tak je in dolgo belo brado
ima. In meni je všeč, ker mi bo prinesel darila,« sem
bil globoko prepričan.
Toda prej kakor z Dedkom Mrazom sem se kljub
vsemu srečal s svetim Miklavžem. Nekaj dni po našem zanimivem kramljanju me je mamica obvestila,
da smo povabljeni na miklavževanje k teti Lojzki na
Kopališko cesto. Tam so me v kuhinji posedli na klop
k zbranim okoliškim otrokom, le bratranca Tončka, ki

✒ Miha Mohor
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Iznenada me je prešinilo,
da je s svetnikom nekaj
narobe, ker slovesno
bere iz Velike slovenske
kuharice, kakršno smo
imeli pri nas v predalu,
prepoznal pa sem tudi
zloščene rjave oficirske
škornje, saj je natanko
take nosil stric Lojze,
ker je bil v partizanih
komandant bataljona
Vojske državne varnosti.

je bil še dojenček, je teta pestovala. Nisem vedel, kaj
naj pravzaprav pričakujem; da bo stvar precej resna,
so mi pričali boječi obrazi deklic ob meni. S hodnika
so se zaslišale težke stopinje, ki so se stopnjevale v
rjovenje in rožljanje z verigami. Trušča kar ni bilo konec in nekaj otrok je pridušeno zacvililo. Naenkrat se
je skozi vrata pognal rdeče-črni parkelj s šibami v rokah. Iz ust mu je visel dolg preklan jezik, zato smo
ga komaj kaj razumeli, ko nam je očital porednost in
obljubljal hude kazni. Odrešil nas je beli angel, ki je
kar od nekod priplaval pred nas, napodil hudobca in
z milim glasom napovedal prihod svetega Miklavža.
Občudujoče sem bolščal v mitro, škrlatno škofovsko
ogrinjalo in belo brado ter zadrževal dih v strahu, da
svetnik iz debelih bukev ne bo prebral mojih grehov.
Nič takega se ni zgodilo; ko sem prišel na vrsto, me je
le prijazno pobožal in obdaril z lepo zavitim paketom.
Stiskal sem ga k sebi in si sedaj bolj sproščeno ogledoval dobrega moža. Iznenada me je prešinilo, da je
s svetnikom nekaj narobe, ker slovesno bere iz Velike
slovenske kuharice, kakršno smo imeli pri nas v predalu, prepoznal pa sem tudi zloščene rjave oficirske
škornje, saj je natanko take nosil stric Lojze, ker je
bil v partizanih komandant bataljona Vojske državne
varnosti. Vsi ti dvomi so skopneli šele, ko so se mi doma iz zavoja potresli piškoti, rožiči, pomaranče, suhe
fige in sestavljanka o štirih letnih časih.
Takšno je bilo moje prvo in zadnje srečanje s svetim Miklavžem. Iz leta v leto je bilo manj priporočljivo v javnosti karkoli govoriti v zvezi z vero in tudi otrokom iz pobožnih družin je že zgodaj postalo jasno,
da tudi Miklavž spada za hišna vrata. Toda kljub temu si niso mogli kaj, da ob temnordeči jesenski zarji
na nebu tam nad Šmarjetno goro ne bi za hip ustavili
razigrane igre in vzdihnili: »Glejte, Miklavž že piškote
peče!« Kdo se je kdaj morda tudi pobahal, kaj lepega
mu je prinesel Jezušček, pa so potem ostali v drušči-

ni trdili, da se skrivnostnemu bitju v resnici reče Božiček. Izgled tega dobrega moža mi je ostajal skrivnost,
dokler nam lepega dne pri profesorju Korbarju niso
posodili svežnja nemških ilustriranih tednikov. Tam je
bil naslikan v rdečega pajaca oblečen debeluh z belo
brado, kako veselo ponuja pijačo coca-colo. Prav takega sem kasneje odkril v srbskem tedniku s stripi.
Sedaj ni več vihtel stekleničke, ampak mu je pri razdeljevanju novoletnih darov pomagal jelenček Rudolf,
ki se mu je nos svetil kakor žarnica. Skozi Disneyeve
stripovske sličice je Božiček potoval inkognito kakor
rdeči Deda Mraz.
Božič so revolucionarne oblasti naposled dokončno ukinile. Zadnjič je bil dela prosti dan 1952., ko sem
že hodil v prvi razred. Učiteljica Martina Bidovec je
vedela, da o starodavnem prazniku ne sme več govoriti, nam je pa pripravila dopoldne brez učenja in
spraševanja. Iz zajetne knjige je prebirala pretresljivo pravljico o bolnem detetu, kako ga krilatec nosi v
nebeško blaženost božjega naročja. Ko sem znal že
bolje brati, sem v dveh knjigah Andersenovih pravljic
zaman iskal Angela. Dosti pozneje sem ga le našel v
predvojni izdaji izbranih prevodov Frana Erjavca.
Predvsem po zaslugi prababice Ivane smo pred
vsakim božičem postavili jaslice tudi pri nas. Ker je
zanje potrebovala mah, me je starka spremila do kokrških pečin. Čeprav mi je sicer plezanje prepovedovala, me je v ta namen podprla, da sem se povzpel nekoliko više in nabral najlepšega. Oče je bil še kot otrok iz
lehnjaka zanje izklesal imeniten Betlehem. Prababici
sem na livadico pod njim pomagal lepo razpostaviti
kipce, motilo me je le, da je tri kralje vedno spravila
za po novem letu. Od nekdaj mi je bila od vseh figuric
najbolj všeč njihova kamela. Seveda tudi zamorski
kralj v zlatem plašču, ampak pri treh letih sem mu
po nerodnosti odbil glavo in niti teti Minki je ni uspelo
prilepiti nazaj. Bolj svobodno sem se z jaslicami lahko
igral pri škofjeloški stari mami Johanci. Dovolila mi je,
da sem kadarkoli privlekel veliko škatlo s podstrešja
in v kotu na tleh uprizoril svetopisemski prizor z miniaturnimi kulisami in palmami iz pobarvanega papirja.
Dedek Mraz je kljub nonotovim spodbudnim napovedim k nam prihajal zelo obotavljivo. Oče me je
nekaj dni pred silvestrovim 1950. leta odvedel skozi
praznični Kranj. Malo po božiču so namreč po glavnih ulicah prižgali barvne lučke, na križišča postavili okrašene smreke in iz zvočnikov se je razlegala
poskočna glasba. V gimnazijski zbornici so bili za dolgo mizo zbrani profesorski otroci. Kdo nas je tam nagovoril, mi je ušlo iz spomina, preveč željno sem pričakoval dobrotljivega Dedka Mraza. Tega pa ni bilo. Za
nas otroke je pustil novoletna darila in odbrzel, kajti
tudi on je moral posvetiti vse moči za obnovo v vojni
porušene domovine in izgradnjo nove družbe. Razočaran sem previdno odprl svoj škrnicelj in v njem zagledal pomarančo, zavojček napolitank in Medvedovo
svatbo, slikanico z barvitimi Vidičevimi ilustracijami.
Doma mi je stara mama Lina, ki je po nacionalizaciji
delala srajce v bližnji tovarni Špik, obljubila: »Veš kaj,
sindikat in članice AFŽ pri nas pripravljajo obdaritev
z Dedkom Mrazom. Tam ga boš videl!« No, v tovarno
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se je dobri mož zares potrudil priti. Krasila ga je dolga siva brada, a nikakor ni bil kak betežen možic, ki bi
se moral opirati na palico. Z donečim glasom je povedal, da prihaja med nas iz Zlatorogovega kraljestva v
dolini pod skalnim očakom Triglavom, kar me je povsem zmedlo. Je sploh pravi? Vsi otroci razen mene so
potem iz njegovega koša prejemali darila, le mene ni
poklical. »Saj sem ti povedala,« me je poskušala potolažiti stara mama, »ti si že dobil svoje od učiteljskega sindikata.«
Najbolj živahno je bilo na silvestrovo in prvega dne
novega leta. Oče me je že ob desetih dopoldne peljal
v kino, toda od novega jugoslovanskega filma Čarobni meč zaradi meni nerazumljivega srbskega jezika
nisem imel kaj dosti. Potem sva odšla preverit, kako
gimnazijci izvajajo ugankarske in pravljične kotičke.
»Ali veš, da tule Dedek Mraz igra šah?« je odprl velika vrata. Za mizami so tiho sedeli fantje in dekleta
in vsak je imel pred sabo karirasto desko s figurami.
Dobri dedek se je sprehajal med njimi, se čohal po
košati bradi in vlekel poteze. »Temu se reče simultanka,« mi je pojasnil oče. »Igra s petdesetimi pionirji naenkrat. Vmes s šahovskimi ugankami preskuša
njihovo znanje.« Naenkrat se je vsa dvorana vznemirila. Droben fantič je premagal samega Dedka Mraza
in si za nagrado prislužil lepo šahovnico iz javorjevega lesa. »Ne smeva zamuditi prazničnega kosila,«
me je spomnil oče. »Tamle naprej je sicer še partizanska dvorana, kjer Dedek Mraz razkazuje raznovrstno orožje in pripoveduje o težkih, a junaških vojnih
časih. S seboj ima koš slaščic. Deli jih tistim, ki pravilno odgovarjajo na vprašanja o naši vojski, junakih
NOB, udarnikih in delu kranjskih tovarn …« Meni je
že pošteno krulil želodček, zato sem bil takoj za to,
da greva naravnost domov. Med potjo me je začelo
mučiti težko vprašanje, kako je lahko Dedek Mraz na
dveh krajih ob istem času, a očeta vseeno nisem hotel gnjaviti z njim.
Nova oblast je tako Dedka Mraza končno dodala
slavnostnemu vzdušju novoletnega časa in skrbela za vsako leto bolj doživet otroški praznik ob okrašeni jelki. Ustalila se je tudi njegova podoba: slikar
Maksim Gaspari mu je na glavo poveznil značilno dolenjsko polhovko in ga ogrnil v bel, izvezen plašč iz
ljudske noše. Takrat sem dokončno spoznal, da se je
nono motil in da se dobri mož ne pripelje iz mrzle Sibirije.
Ko sem obiskoval tretji razred, je vrhunec praznovanja predstavljal veličasten sprevod Dedka Mraza in
njegovega pisanega spremstva skozi Kranj do parka Zvezda nasproti gimnazije, kjer so bile postavljene lične pravljične hišice. Hišnik je zadnjo uro pouka
prinesel okrožnico in učiteljica je prebrala, da smo ob
četrti uri vabljeni pred Prešernovo gledališče. Velika
gruča se nas je potem drenjala ob stranskem vhodu,
dokler ni med nas stopil možak in nam zaupal, da nas
potrebuje sam Dedek Mraz. Pozorno si nas je ogledoval in sošolce drugega za drugim pošiljal noter h
garderoberki. Nazadnje sem ob velikem kipu Franceta Prešerna kot kup nesreče stal samo še jaz. »Še
eno snežinko potrebujem. Ampak ti si presuh zanjo,«

je skimaval nad mano. Nazadnje se me je usmilil. »Ah,
naj bo! Boš ena zares kumerna snežinka.« Ko so me
po obrazu namazali z vazelinom, me posuli s srebrnim prahom ter mi rdeče našminkali nos in lica, sem
skočil v pripravljeni mehko dlakavi kostum. Moral
sem si priznati, da je bil skrojen za debeluščka, zakaj
preveliko belo volneno blago je na vseh straneh viselo z mene. Kljub temu sem se poln vznemirjenega
pričakovanja zavihtel k ostalim na voz in med veselim vzklikanjem množice otrok smo se odpeljali skozi
praznično razsvetljeno mesto. Za poslopjem kulturnega doma smo se izkrcali in se po velikem stopnišču za Dedkom Mrazom s svečanim korakom vzpenjali pred vhod v kino Storžič. Bil sem zadnji v povorki
in žarometi so me slepili. Zastal sem in srnjaček pred
menoj se je ozrl: »Daj no, kaj mečkaš?« Takrat se je
zgoraj izpod ostrešja na nas vsul slap iskric bengaličnega ognja. Pikale so me po vratu in zazdelo se mi
je, da se mi smodijo lasje. Stisnil sem se k zidu in tako malček pokvaril sicer razkošno novoletno fantazijo. Vzhičenost me kljub vsemu ni minila in po hiši sem
še ves večer hodil z gledališko masko na obrazu. »Le
dobro se umij,« mi je pred spanjem naročila mama,
»sicer boš popacal vso blazino.«
Ko smo se čez kak dan fantje iz šole vlekli proti domu, je pogovor stekel o tem, kaj nas najbolj razveseli ob prihoda novega leta. »Meni vse to z Dedkom
Mrazom pravzaprav sploh ni glavno,« sem dejal, »no,
daril se seveda ne otepam - letos mi je teta Ančka
prinesla tako zaželeno Mustrovo slikanico Medvedek
Neewa. Ampak od lanskega praznovanja mi je v najlepšem spominu ostalo, kako smo si skupaj ogledali
risanko Ostržek. Imam prospekt zanj. Pred spanjem
si ga včasih ogledujem, zaprem oči in slike mi kar oživijo.« Noben ni ugovarjal, spomnili so se še, kako so
nam takrat v mestni kavarni ob nakupu korneta stepene smetane dali knjižno kazalo s podobo junakov
iz filma. »Ja, jaz sem dobil samo tistega z mačkom
Figarom,« sem vzdihnil, »nekateri pa ste imeli celo
zbirko.«
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Moral sem si priznati, da
je bil kostum snežinke
skrojen za debeluščka,
zakaj preveliko belo
volneno blago je na vseh
straneh viselo z mene.
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KULTURA ◆ JAZZ KAMP KRANJ

18. JAZZ KAMP
KRANJ 2021
Svojo 18. izvedbo je letošnji Jazz Kamp Kranj doživel med četrtkom 19. in soboto 28. avgusta. V raznolikem, mednarodno obarvanem festivalskem programu,
posvečenem predvsem jazzovskim protagonistkam, so nastopile glasbenice in
glasbeniki iz Slovenije in tujine.

Klára Hajdu

KULTURA ◆ JAZZ KAMP KRANJ
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Karin Sever

Prvi večer je nastopila hrvaška
pevska legenda Zdenka Kovačiček ob spremljavi Greenhouse
blues banda in s tem poskrbela za uvodni vrhunec festivala.
V petek se je po dolgem času
v Kranju, na odru Jazz Kampa
pa sploh premierno, predstavila odlična slovenska, pretežno v
tujini delujoča, pevka mlajše generacije, Kranjčanka, Karin Sever. Ob spremljavi »jazzovskih
mačkov«, madžarskega pianista Emila Spanyija, kitarista Primoža Grašiča, basista Mátyása
Szandaia in bobnarja Aleša Rendle, je pripravila pester izbor
jazzovskih skladb, francoskih
šansonov in uspešnic iz slovenske glasbene zakladnice.
V soboto je na odru Jazz Kampa
Kranj nastopila slovenska jazzovska diva Mia Žnidarič skupaj z
zasedbo pod vodstvom njenega
življenjskega sopotnika, pianista
Stevea Klinka. Nedeljski večer
je s šansoni, popularnimi in jazzovskimi glasbenimi uspešnicami popestrila hrvaška vsestran-

ska pevka in igralka Renata
Sabljak s svojim sekstetom.

kim repertoarjem nastopil v četrtek, 26. avgusta.

Ponedeljkov hladen avgustovski
večer je z izborom skladb modernih jazzovskih avtorjev in avtorskih skladb popestril hrvaški
duet Alba & Leo, ki ga sestavljata klaviaturistka in pevka Albe
Nacinovich in kitarist Leo Škec.
V torkov koncertni večer nas je
z glasbenimi poslasticami popeljala Ana Bezjak s svojim kvartetom.

V petek, 27. avgusta, je na odru
Jazz Kampa Kranj po dolgem
času nastopila odlična avstrijska
vokalistka in mentorica številnim mladim glasbenikom, Ines
Reiger, s kvartetom. V soboto
28. avgusta pa se je festival, deževnemu vremenu navkljub, v
dopoldanskem času zaključil z
Jazz Kamp Kranj festom.

Prvič se je v sredo, 25. avgusta, v Sloveniji ob sodelovanju
Madžarskega kulturnega inštituta iz Ljubljane predstavil madžarski kvartet pod vodstvom
odlične pevke, skladateljice in
mentorice Klare Hajdu, ki nas je
ponesel v romantični svet avtorskih skladb in glasbenih priredb
iz jazzovske zakladnice. Mednarodni kvintet srbske pevke Aleksandre Bijelić Aleksijević, v katerem sodeluje tudi njen mož,
odlični srbski pianist Ivan Aleksijević je s pestrim in raznoli-

Tudi letos smo v okviru Jazz
Kampa Kranj v sodelovanju z
Zavodom za turizem in kulturo
Kranj organizirali Vinski scenosled kot dvodnevni butični vinski festival, na katerem so se
predstavili priznani slovenski
vinarji.
Kot vselej se je Jazz Kamp
Kranj začel z uvodno fotografsko razstavo, na kateri sta se
predstavila fotografa Gorazd Gogi Uršič in Zoran Kozina. Razstava se je tradicionalno odprla dan
pred začetkom festivala v Cafe
Galeriji Pungert.

✒ Gregor Grašič
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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, 5, 6, 8, 12
Zoran Kozina: str. 18, 19
Tania Mendillo: str. 11, 14
Atletski klub Kranj: str. 13
Miha Mohor: str. 16, 17

