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VSEBINA IN UVODNIK

VSEBINAOB SKLEPU MANDATA
Ko sem pred 12 leti prevzel vodenje sveta naše krajevne 
skupnosti, je bilo mestno jedro v nezavidljivem položaju: več 
kot 30 praznih poslovnih prostorov; od države pozabljena 
razpadajoča »mavzoleja« - bivša gradbena šola na Cankarjevi 
ulici in bivša ekonomska šola pri Prešernovem gaju; slabo 
pripravljen projekt obnove mestnih trgov in ulic, ki je komaj 
stekel in takoj za tem obtičal v blatni jami na Trubarjevem 
trgu, koder se arheološka izkopavanja v dveh mesecih 
niso premaknila niti za centimeter; in seveda težave z 
dostopnostjo mesta za vozila, kar je med stanovalci netilo 
veliko slabe volje - opazen je bil trend njihovega izseljevanja.

Če današnje stanje karseda objektivno primerjamo s tistim 
izpred dvanajstih letih, lahko ugotovimo, da je nedvomno 
boljše, toda ne zadovoljivo. Program sofinanciranja najema 
praznih poslovnih prostorov, ki ga je na pobudo KS Center 
v letih od 2014 do 2020 izvajala občina, je pomagal pri 
polnjenju praznih poslovnih prostorov z novimi vsebinami, 
vendar moramo v isti sapi priznati, da trgovska ponudba 
ostaja pomanjkljiva in šibka. Dejstvo, da v mestu ni uspelo 
zadržati niti poštnega urada na Poštni ulici, je precejšen 
neuspeh tega mandata, ki vnovič potrjuje, da okolje mestnega 
jedra še ni dovolj privlačno za poslovanje. 

Na področju investicij v zapuščene objekte so rezultati 
dobri. Bivša ekonomska šola pri Prešernovem gaju je bila 
obnovljena pred dvema letoma in v njej danes domuje OŠ 
Janeza Puharja Kranj – Center, s čimer so se uresničile 
dolgoletne želje KS po lastni osnovni šoli. Letos je bila 
dokončana obnova bivše gradbene šole na Cankarjevi ulici, 
v kateri je dodatne površine pridobila Glasbena šola. Zdaj že 
bivše poštno poslopje je občini uspelo preurediti v podjetniški 
inkubator Kovačnica, kar je prav tako pomemben dosežek.

V mestu so zadnji dve leti precej aktivni tudi zasebni 
investitorji, ki zapuščene nepremičnine predelujejo v 
stanovanja. Nekateri imajo sicer pretirana pričakovanja, 
koliko stanovanj je mogoče izdelati iz ene meščanske hiše, 
toda samo dejstvo, da se mesto obnavlja, je pozitivno. Trend 
izseljevanja stanovalcev se je v zadnjih dvanajstih letih 
nedvomno obrnil.

Kako naprej? Za stanovalce in nosilce poslovnih dejavnosti 
je bistveno, da mesto ohranjamo dostopno. Trenutna 
prometna ureditev je vzdržna; nadaljnje poostritve niso 
potrebne in tudi ne sprejemljive. V naslednjem mandatu 
bi bilo treba povečati število parkirnih mest na parkirišču 
Huje in se končno lotiti obnove tržnice na obstoječi lokaciji. 
Vsebine v mestnem jedru potrebujejo sistematično vodenje 
in usklajevanje skozi neko obliko mestnega menedžmenta, 
pri čemer bi morali več poudarka nameniti njihovemu 
oglaševanju.

Kot običajno, pred volitvami vse politične opcije prisegajo 
na oživljanje mestnega jedra. Toda ključno vprašanje je, 
kakšni bodo njihovi konkretni ukrepi v naslednjem mandatu: 
bodo še bolj zapirali promet ali ne; bodo ukinjali parkirna 
mesta; bodo zagotovili sredstva za obnovo tržnice…? 
Postavljajte vprašanja in zahtevajte konkretne odgovore. 
Vidimo se na volišču 20. novembra.

dr. Aleksander Pavšlar
predsednik sveta KS Center
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NEKATERA KOMBINIRANA 
VOZILA SO PREDOLGA
Že januarja so nas presenetili kli-
ci jeznih krajanov, ki jim občina ni 
hotela izdati parkirne dovolilnice, 
češ da so njihova kombinirana vo-
zila predolga za začrtana parkirna 
mesta. Krajanom, ki svoja kombi-
nirana vozila uporabljajo tudi kot 
osebna vozila, je občina z odloči-
tvijo, da jim ne podaljša parkir-
ne dovolilnice, povzročila dvojni 
problem. Odvzela jim je možnost 
parkiranja na parkiriščih Huje in 
Čebelica. Še huje in popolnoma 
nesprejemljivo pa je, da jim je bi-
la sočasno odvzeta tudi možnost 
dostopa z vozilom do njihovih do-
mov. Kot je bilo razumeti, so kom-
biji postali problem po tem, ko je 
občina s parkirišč pregnala av-
todome. Sledilo naj bi kazanje s 
prstom in medsebojno prijavljanje 
lastnikov enih in drugih vozil. Tak-
tika, ki nikoli ne prinese nič dob-
rega. Sedaj so na slabšem oboji.

Po veljavnem Odloku bi bila edina 
mogoča rešitev za lastnike kom-
biniranih vozil nakup dostavnice 
po 100 EUR na leto, ki bi jim 24 ur 
dnevno omogočala vsaj dostop do 
njihovega doma (ne pa tudi parki-
ranja). Toda ta rešitev je krivična 
do krajanov, ki se vedejo racional-
no in namesto dveh vozil, oseb-
nega in tovornega, uporabljajo 
kombinirano vozilo, saj jih po ne-
potrebnem finančno obremenju-
je. Po pogovorih z občinsko upra-
vo je bil dosežen kompromis. Če 
ima krajan tovorno vozilo do 3,5 t 
in 5,60 m dolžine in z njim opra-
vlja registrirano dejavnost v ob-
močju za pešce, ima pravico do 
360 brezplačnih vstopov in izsto-

pov v koledarskem letu. Za veči-
no krajanov je to pomenilo rešitev 
problema.

NEKATERA TOVORNA VOZILA 
SO PRETEŽKA
Odlok o občinskih cestah v Me-
stni občini Kranj je dolgočasen 
predpis. Na splošno ureja vpra-
šanja v zvezi z občinskimi cesta-
mi, kot je npr. njihova kategori-
zacija, vzdrževanje in gradnja. In 
ker stvari ureja na splošno za ob-
močje celotne občine, je za kraja-
ne KS Center navidez nenevaren 
predpis. Kdor je novembra lan-
sko leto preletel takrat še osnutek 
Odloka o občinskih cestah, ki je 
bil v postopku sprejemanja pred 
mestnim svetom, je najbrž opa-
zil, da vsebuje tudi določila o t.i. 
»izrednem prevozu«, za katerega 
mora občina izdati posebno dovo-
ljenje. Mislili bi, da izredni prevoz 
pomeni nekaj velikega in težkega. 
Ne bi se mogli bolj motiti. Izredni 
prevoz je namreč vsak prevoz, ki 
presega omejitev dimenzij ali ma-
se, ki jo za posamezno cesto do-
loči občina s prometnim znakom.

Če je na primer na občinski ces-
ti postavljen znak, ki prepovedu-
je vožnjo vozilom, katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 to-

ne, je vsako vozilo, ki presega to 
največjo dovoljeno maso, pač »iz-
redni prevoz«. Prav tak znak se 
nahaja na obeh vstopih v obmo-
čje omejenega prometa in izkaže 
se, da predpis, navidez pisan za 
celotno občino, v resnici cilja KS 
Center. Nikjer drugje v Kranju na-
mreč ne obstaja cesta ali obmo-
čje, ki ima postavljeno tako nizko 
omejitev.

Poleg administrativnih sitnosti, 
ki jih prinaša pridobivanje dovo-
ljenja za izredni prevoz, je glavna 
težava, da je za izdajo dovoljenja 
treba plačati t.i. prevoznino. Ta je 
odvisna od mase vozila in trajanja 
dovoljenja. Dnevna prevoznina, na 
primer, je določena v razponu od 
20 evrov za vozila do 5 ton največ-
je dovoljene mase, pa vse do 300 
evrov za vozila nad 20 ton največ-
je dovoljene mase. Odlok pozna še 
mesečne in letne prevoznine.

V poletnem času smo na KS Cen-
ter prejeli pritožbe nekaterih in-
vestitorjev, ki obnavljajo nepre-
mičnine v mestnem jedru, kar 
razumljivo zahteva dostop težkih 
kamionov, črpalk za beton, dvi-
gal… in to ne za en dan, ampak za 
več mesecev, ki so za prevoznine 
odšteli na tisoče evrov. Mestna 

KOMBIJI, PREVOZNINE 
IN PROBLEMATIČNA 
RAZMIŠLJANJA

Občina se v volilnem 
letu praviloma izogiba 

večjim posegom v 
prometno ureditev v 

mestnem jedru, saj ni 
pametno vznemirjati 

potencialnih volivcev. 
Tako tudi letos ni bilo 

velikih sprememb, 
vseeno pa je presenetilo 

nekaj odločitev in 
razmišljanj, ki so po 

nepotrebnem dvigovale 
prah.

PROMET V LETU 2022:

✒ Anže Šinkovec

Po veljavnem Odloku bi bila edina mogoča rešitev 
za lastnike kombiniranih vozil nakup dostavnice 
po 100 EUR na leto, ki bi jim 24 ur dnevno 
omogočala vsaj dostop do njihovega doma (ne 
pa tudi parkiranja). Toda ta rešitev je krivična 
do krajanov, ki se vedejo racionalno in namesto 
dveh vozil, osebnega in tovornega, uporabljajo 
kombinirano vozilo.

AKTUALNO  ◆  PROMET
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oblast je po denarnici udarila tudi 
nosilce trgovske in gostinske de-
javnosti, ki jim poslovni partnerji 
odklanjajo dostavo, češ da ne bo-
do plačevali dragih prevoznin, za-
radi česar so jim prisiljeni ta do-
datni strošek povrniti. Občinski 
odlok pa ne pozabi niti na stano-
valce. Tudi dostava drv ali kuril-
nega olja namreč pomeni »izredni 
prevoz« in s tem dodaten strošek 
v že tako dragi kurilni sezoni.

Občina uvedbo prevoznin uteme-
ljuje s tem, da težka vozila uniču-
jejo občutljive tlakovce, da ima z 
njihovim krpanjem več kot 50 ti-
soč evrov stroškov na leto in da s 
prevozninami poskuša stimulirati 
uporabo manjših in lažjih vozil. S 
slednjim se lahko celo strinjamo. 
Težava je le v tem, da to povsod 
žal ni mogoče. Sicer pa je bila od-
ločitev o tlakovanju ulic in trgov 
na podlagi slabo pripravljenega 
projekta izključno politična odloči-
tev takratnega vodstva MO Kranj, 
ki je z izvajalcem podpisalo po-
godbo tik pred volitvami 2010. Te-
daj ni nihče vprašal KS Center ali 
krajanov, ali soglašajo s takšnim 
konceptom obnove trgov in ulic. 
KS Center je projektu tlakovanja 
celo glasno nasprotovala. Skrat-
ka, če zdaj ta političen projekt za-
radi slabe izvedbe razpada, je za 
to odgovorna občina kot celota in 
svoje odgovornosti ne sme finanč-
no prevaliti na ljudi, ki živijo in po-
slujejo v območju mestnega jedra.

Z občino smo že imeli širši posvet 
o izrednih prevozih in prevozni-
nah. Občina ponuja kompromis v 
obliki znižanja prevoznin, mnenje 
KS pa je, da je bilo zaračunavanje 
prevoznin v območju mestnega 
jedra že v izhodišču napačno zas-
tavljeno. Za vmesni čas do spre-
membe odloka smo predlagali 
umik prometnega znaka 3,5 t ozi-
roma postavitev drugega prome-
tnega znaka, ki bi dovoljeval vo-
žnjo vozil z višjo maso. Odgovora 
občine na naše predloge še nismo 
prejeli, kot tudi ne zagotovila, da 
se bo nepravično inkasanstvo uki-
nilo.

KDO KOGA OGROŽA
Vsakokratno poostritev prome-

tne ureditve v mestnem središ-
ču je občinska politika praviloma 
pospremila z argumentom, da bo 
umik »pločevine« z javnih površin 
te vrnil pešcem in kolesarjem. Ti 
se bodo brez motornega prometa 
počutili varneje in bodo zaradi te-
ga raje zahajali v mesto. Toda zad-
nja tri leta na KS Center in zdaj tu-
di na občino prihajajo pritožbe 
pešcev (krajanov in sprehajalcev), 
ki jih, kdo bi si mislil, ne ogrožajo 
avtomobili, temveč se pritožujejo 
čez kolesarje in voznike električ-
nih skirojev! Cilj doseči občutek 
varnosti pešcev z omejevanjem 
prometa avtomobilov očitno ni bil 
dosežen.

Konfliktne situacije med pešci na 
eni strani in kolesarji ter vozni-
ki električnih skirojev na drugi so 
še kako realne, saj se nekateri ko-
lesarji in vozniki skirojev vedejo 
objestno in hitrosti ne prilagajajo 
razmeram na ulicah. Najbolj kon-
fliktne so situacije na Prešernovi 
ulici, ki se v zgornjem delu proti 

križišču z Maistrovim trgom oži – 
in prav tu se bodo razmere dodat-
no zaostrile, ko se bo odprla pice-
rija in špageterija, ki je trenutno 
še v izgradnji, in se bo z gostin-
skim vrtom razširila na del povr-
šine Prešernove ulice.

Kako torej razrešiti nasprotje in-
teresov med potrebo po gostin-
skem vrtu na eni strani, varnostjo 
pešcev na drugi in ohranitvi kole-
sarske poti, ki poteka skozi obmo-
čje omejenega prometa, na tretji? 
Zapora Prešernove ulice za kole-
sarje in skiroje, o čemer menda 
že razmišlja občinska uprava, sa-
ma po sebi ne pomeni dosti brez 
redarskega nadzora. In ker se ta 
ne izvaja že danes, tudi ni priča-
kovati, da bi se izvajal v primeru 
zapore. Dodatna težava je, kako 
ob zaprti Prešernovi ulici spelja-
ti kolesarje iz ene na drugo stran 
mestnega jedra. V preteklosti je 
občina poskušala z dvosmernim 
prometnim tokom za kolesarje 
po Tavčarjevi ulici, od Maistrove-

Z občino smo že imeli širši posvet o izrednih 
prevozih in prevozninah. Občina ponuja 
kompromis v obliki znižanja prevoznin, mnenje 
KS pa je, da je bilo zaračunavanje prevoznin v 
območju mestnega jedra že v izhodišču napačno 
zastavljeno.

ZGORAJ LEVO
Za vstop vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 
3,5 t, v območje omejenega 
prometa je treba po novem 
plačati posebno nadomestilo za 
izreden prevoz. Do sedaj so to 
najbolj občutili investitorji, saj 
obnova nepremičnin ni možna 
brez uporabe težke gradbene 
mehanizacije.

ZGORAJ DESNO
Včasih težko gradbeno 
mehanizacijo potrebuje tudi 
občina ali z občino povezani javni 
zavodi.

AKTUALNO  ◆  PROMET
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ga trga, do Poštne ulice. Uredi-
tev se je izkazala za neprimerno, 
saj je dnevno povzročala konflik-
tne situacije, večina kolesarjev 
pa se je še vedno vozila po širši 
Prešernovi ulici. Še bolj nespre-
jemljiva je ideja, da bi Tavčarje-
vo ulico na omenjenem odseku 
popolnoma zaprli za promet mo-
tornih vozil, saj bi s tem ohromili 
prometno ureditev v mestnem je-
dru, stanovalcem na tem delu uli-
ce pa odvzeli možnost dostopa do 
lastne nepremičnine z vozilom. V 
primeru zapore Prešernove ulice 
za kolesarje je, po mnenju KS Cen-
ter, traso kolesarske poti proti ju-
gu edino možno speljati po Regin-
čevi in Tomšičevi ulici.

TRENUTNA PROMETNA 
UREDITEV JE VZDRŽNA
Primerjava podatkov za obdobje 
januar – september 2022 z ena-
kim obdobjem preteklega leta po-
kaže praktično enako število vsto-
pov kot lansko leto pri Globusu 
(indeks 100) in nebistveno pove-
čano število vstopov na mostu (in-
deks 106).

Pomenljivi so tudi podatki o na-
činu vstopa. Kar devetdeset od-
stotkov vseh vstopov v območje 
omejenega prometa poteka avto-
matsko z odčitavanjem registrske 
tablice (le 2,6% vstopov je izvede-

nih s pomočjo kartice). Opazen je 
porast števila avtomatskih vsto-
pov glede na preteklo leto (indeks 
107) ob sočasnem upadu vstopov 
s kartico (indeks 68), iz česar sle-
di, da v območje omejenega pro-
meta v veliki večini vstopajo vo-
zila, ki so zavedena v sistemu (in 
torej imajo ustrezno dovolilnico), 
tako da je potencial za zlorablja-
nje sistema minimalen. Z nadalj-
njimi ukrepi, ki bi bili usmerjeni 
v preprečevanje zlorab, količine 
prometa ne bo mogoče opazno 
znižati.

Število vseh izdanih dovolilnic za 
vstop v območje omejenega pro-
meta je glede na preteklo leto ne-

koliko upadlo (indeks 96). Opa-
zno je znižanje števila dovolilnic 
C1 (indeks 96) in C12 (indeks 89), 
medtem ko je število prevoznic 
skoraj nespremenjeno. Znižanje 
števila C1 in C12 dovolilnic je pos-
ledica dejstva, da imetniki niso po-
daljšali njihove veljavnosti; v ve-
čini primerov gre najverjetneje za 
najemnike, ki so se odselili. Upad-
lo je tudi število dostavnic.

Pod črto lahko ugotovimo, da z iz-
jemo problematike izrednih pre-
vozov in prevoznin veljavna pro-
metna ureditev v prihodnjem 
mandatu ne potrebuje sistemskih 
sprememb. 

2016  
(Odlok 
2011)

2018  
(Odlok 
2017)

2019  
(Odlok 
2017)

2020  
(Odlok 
2019)

2021  
(Odlok 
2019)

2022 
(Odlok 
2019) 

Indeks 
(2022: 
2016)

Indeks 
(2022: 
2021)

parkirne 
dovolilnice za 
stanovalce

C1

649

369 357 370 383 366

76

96

C12 124 144 132 140 125 89

C13 6 6 5 5 4 80

prevoznice niso 
obstajale 272 181 196 211 212 / 100

dostavnice

do 10. ure

341

160 142 136 138 134

58

97

celodnevne 61 64 62 66 63 95

SKUPAJ   990 992 894 901 943 904 91 96
Vir: MO Kranj

AKTUALNO  ◆  PROMET

Vir: Komunala Kranj



7KRANJČAN

Najprej republika desetletja 
stavbo uporablja, vanjo vla-

ga malo ali nič, vse do popolne 
iztrošenosti. Nato na drugi loka-
ciji zgradi novo stavbo, kamor 
preseli učitelje in učence, ter za 
seboj pusti prazno propadajo-
če poslopje. Po nekaj letih ruše-
vino prenese v lastništvo obči-
ne, ki naj se znajde, kakor ve in 
zna. Zdaj je na občini, da poišče 
novo vsebino, izdela projekt, pri-
dobi gradbeno dovoljenje, zago-
tovi finance in izpelje obnovo. Su-
mma summarum: od izpraznitve 
do reaktivacije stavbe je v prime-
ru bivše ekonomske šole poteklo 
dobrih trinajst let in še dodatnih 
nekaj let v primeru bivše gradbe-
ne šole. V vmesnem času je mo-
ralo mesto živeti z degradirani-
ma območjema v svojem osrčju!

»Poslovni model«, ki ga uporab-
lja država, je tudi finančno nev-
zdržen. Čeprav smo na straneh 
tega glasila večkrat kritično oce-
njevali projekte, ki so bili finan-
cirani z evropskimi sredstvi, je 
dejstvo, da kranjska občina brez 

evropskega sofinanciranja sploh 
ne bi zmogla sanirati obeh degra-
diranih območij. Zgolj za preno-
vo objekta na Cankarjevi 2 je bilo 
treba odšteti približno 1,8 mili-
jona evrov, od tega sta poldrugi 
milijon evrov prispevali Republi-
ka Slovenija in Evropska Unija iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, nekaj manj kot pol milijo-
na evrov pa občina. Obnova šo-
le pri Prešernovem gaju je stala 
prek 5 milijonov evrov.

Obnovljeno šolsko poslopje bos-
ta uporabljala Glasbena šola in 
območna enota Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti, ki 
ima svoje prostore v pritličju. V 
prvem nadstropju se poleg po-

možnih prostorov nahajata po 
dve učilnici za balet in skupin-
ski pouk, v drugem nadstropju 
pa dve učilnici za skupinski po-
uk, učilnica za kabinetni pouk, 
snemalnica in manjša koncer-
tna dvorana, ki skupaj z izvajalci 
sprejme do 100 ljudi.

Izdelana je tudi mansarda, katere 
funkcionalnost pa je žal nekoliko 
okrnjena. Njena nosilnost je na-
mreč omejena na 3,0kN/m2 (po 
domače približno 300kg/m2), po-
leg tega se lahko v prostoru na-
enkrat zadržuje največ 50 oseb. 
Še pred otvoritvijo so zaokroži-
le govorice, da gre za napako v 
izvedbi, vendar naj bi po dosto-
pnih informacijah šlo za vnap-
rej predvidene omejitve. Statika 
objekta namreč ne dovoljuje več-
je obtežbe, kar pomeni, da bi mo-
rali objekt podreti in ga zgraditi 
na novo, če bi želeli uporabljati 
mansardo neomejeno. Tudi po-
žarna varnost bi v slednjem pri-
meru narekovala izdelavo doda-
tnega stopnišča.

Prenovljena stavba na Cankarje-
vi ulici je dragocena pridobitev, ki 
pomembno prispeva k urejenosti 
mestnega jedra in njegovemu 
utripu ter sočasno Glasbeni šoli 
omogoča nadaljnji razvoj.

PRENOVLJENO 
ŠOLSKO POSLOPJE NA 
CANKARJEVI ULICI

UREDNIŠKI PREGLED

Kot razkrivata primera 
nekdanje ekonomske 
šole pri Prešernovem 
gaju in nekdanje 
Srednje gradbene šole 
na Cankarjevi ulici 2, 
so si usode šolskih 
stavb, katerih lastnik je 
bila pred tem država, 
sumljivo podobne.

»Poslovni model«, ki ga uporablja država, je 
tudi finančno nevzdržen. Čeprav smo na straneh 
tega glasila večkrat kritično ocenjevali projekte, 
ki so bili financirani z evropskimi sredstvi, je 
dejstvo, da kranjska občina brez evropskega 
sofinanciranja sploh ne bi zmogla sanirati obeh 
degradiranih območij.
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14. 10. 2022 Otvoritev prenovljene šole.

 
Šolski hodniki so svetli in opremljeni z ličnimi 
garderobnimi omarami.

 
Baletna učilnica z obligatnim ogledalom na steni 
(leva stran fotografije).


Učilnice imajo okna z razgledom na vrt gradu 
Khislstein in Šmarjetno goro v ozadju.









UREDNIŠKI PREGLED
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Načrte za poštno poslopje je iz-
delal arhitekt Benjamin Sve-

tina, gradnja pa je bila zaupana 
kranjskemu gradbeniku Viktorju 
Bidovcu. Stavba je bila zasnova-
na za tiste čase nadvse sodobno, 
saj je bila v njej predvidena tudi 
avtomatska telefonska centrala, 
ki bi delovala za območje celotne 
Gorenjske. Stavba je bila dograje-
na jeseni 1941 in od tedaj dalje je 
v njej nemoteno poslovala pošta…

…nekje do konca devetdesetih 
let, ko so se časi začeli spremi-
njati. Zapora prometa s potopni-
mi valji, nenehno spreminjanje 
prometne ureditve in s tem pove-
zana negotovost, koliko časa bo v 
mestu še mogoče normalno po-
slovati, je Pošto Slovenije motivi-
ralo, da svoje poslovne procese, 
operacije, upravo, delovna mes-
ta… preventivno seli iz mestne-

ga jedra, dokler ni na koncu od 
1.700 kvadratnih metrov površin 
uporabljala samo še dve uradni-
ški okenci v pritličju. »Odločitev 
za prodajo je logična posledica 
dejstva, da je stavba upošteva-
joč težko dostopnost z vozili za 
dejavnost Pošte Slovenije nepri-
merna,« je občini v dopisu z dne 
27. 9. 2019 svojo namero o proda-
ji stavbe na Poštni ulici sporočilo 
vodstvo Pošte. 

Pošta je stavbo prvotno poskusi-
la prodati na javni dražbi po iz-

klicni ceni 1,5 milijona evrov – 
neuspešno. Neuspešna je bila 
tudi nadaljnja dražba z izklicno 
ceno 1,2 milijona evrov. Na kon-
cu se je občini uspelo pogoditi za 
830 tisoč evrov kupnine in po 83 
letih se je zemljišče s stavbo vred 
vrnilo v last kranjske občine, ki 
se je odločila potencial stavbe 
nameniti Kovačnici.

KDO ALI KAJ JE KOVAČNICA
Na vzorno urejeni spletni strani 
Kovačnice lahko preberemo, da 
njeni začetki segajo v leto 2015, 

NAMESTO POŠTE – 
KOVAČNICA

»Odločitev za prodajo je logična posledica 
dejstva, da je stavba upoštevajoč težko 
dostopnost z vozili za dejavnost Pošte Slovenije 
neprimerna,« je občini v dopisu z dne 27. 9. 
2019 svojo namero o prodaji stavbe na Poštni 
ulici sporočilo vodstvo Pošte.

Bilo je oktobra 1937, ko 
je kranjska občina državi 
brezplačno odstopila 
okoli 700 m² zemljišča 
za mestno hišo nasproti 
hotela Evrope (nekdanji 
Svinjski trg) za gradnjo 
novega poštnega 
poslopja.

ZGORAJ 
Urad pošte pred prenovo  
in danes

LEVO 
Atrij pošte s parkirnimi mesti 
pred prenovo  in danes

UREDNIŠKI PREGLED
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v čas visoke brezposelnosti med 
mladimi, ko se je porodila ide-
ja, da bi tudi na Gorenjskem za-
živel koncept t.i. »sodelanja« oz. 
»coworking prostorov«. In kaj so 
»coworking prostori«? S tem iz-
razom so mišljeni pisarniški pro-
stori, ki si jih delijo delavci raz-
ličnih podjetij, kar zniža stroške 
najema in jim sočasno omogoči, 
da koristijo vse prednosti sku-
pne infrastrukture (npr. dostop 
do interneta). Gre za v svetu uve-
ljavljen koncept dela, ki ga upo-
rabljajo predvsem samozaposle-
ni profesionalci, digitalni nomadi 
in tisti, ki opravljajo delo na da-
ljavo. Vendar koncept »sodela-
nja« ne meri samo na najem mize 
in stola, temveč tudi na skupnost 
oziroma mreženje, ki se ustvari 
znotraj takšnih prostorov in po-
spešuje izmenjavo izkušenj in 
inovacij.

Z iniciativo Kovačnice se je 
sprva povezala Mestna občina 
Kranj in jim priskrbela prosto-
re v stari Trgovski šoli na Plani-
ni; kasneje je v projekt vstopila 
še Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske, BSC Kranj, ki je s se-
boj prinesla podjetniške izkušnje 
in finančna sredstva EU kohezij-
skih skladov.

Danes Kovačnica ni samo prostor 
»sodelanja«, temveč tudi pod-
jetniški inkubator, t. j. podporno 
okolje za inovativne potencialne 
podjetnike ter nova in obstoječa 
start up podjetja.

PRENOVA STAVBE
Vrednost celotne operacije je 
znašala dobra 3,2 milijona evrov, 
od katerih je občina odštela prib-
ližno milijon evrov, preostanek 
pa je sofinanciral Evropski sklad 
za regionalni razvoj. S prenovo 
je bilo pridobljenega prostora za 
več kot 80 delovnih mest in dva 
raziskovalna laboratorija.

Dejstvo, da se v mestnem jedru 
odpira potencial za več kot 80 

Gre za v svetu uveljavljen koncept dela, ki 
ga uporabljajo predvsem samozaposleni 
profesionalci, digitalni nomadi in tisti, ki 
opravljajo delo na daljavo.

novih delovnih mest, je vseka-
kor dobra novica, saj so do sedaj 
delovna mesta predvsem ugaša-
la. Koliko bo Kovačnica dejansko 
vplivala na vitalnost mestne-
ga jedra, je v tem trenutku tež-
ko oceniti, vendar ni dvoma, da 
je bila odločitev občine za nakup 
in prenovo stavbe pravilna. Če bi 
namreč stavba prišla v napačne 
roke, bi bile lahko posledice za 
mestno jedro zelo neugodne. 

UREDNIŠKI PREGLED


Coworking prostor v Kovačnici.


Dovozna pot s Tavčarjeve  
ulice v atrij.
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Zaradi zevajočih odprtin v tlaku je bil 
obisk eminentnih dogodkov v obnovljenem 
Khislsteinu po tej poti skoraj nemogoč brez 
škode za elegantna obuvala.

UREDNIŠKI PREGLED


Obnova ulice »pod velbom« je v teku.


10. 6. 2008 Težka mehanizacija, ki jo občinski 
izvajalec uporablja pri obnovi kompleksa 
gradu Khislstein, uničuje tlakovanje ulice 
»pod velbom«. Minilo bo 14 let, preden bo 
škoda odpravljena.


Izgled ulice nekje v 70. letih prejšnjega 
stoletja (sodeč po izgledu Andreja Šifrerja 
na fotografiji). Leta 1985 je Andrej Šifrer v tej 
ulici odprl »Gostilno Pri Šifrerju«; danes tam 
najdete javno vstraniše.

V prvi in nato drugi fazi ob-
nove mestnih trgov in ulic, 

ki je bila sklenjena leta 2013, 
so bile obnovljene vse javne 
površine na območju starega 
mestnega jedra z izjemo tesne 
prečne ulice, ki povezuje Glavni 
trg s Tomšičevo ulico. Pogovor-
no se jo označuje kot ulico »pod 
velbom«, njeno uradno poime-
novanje pa ni docela jasno. Gle-
de na to, da je v tej ulici vhod v 
stavbo Glavni trg 17, bi lahko bi-
la del Glavnega trga, toda sodeč 
po parcelni številki sodi k Tom-
šičevi ulici. Nejasnost okrog nje-
nega imena je najbrž botrovala 
temu, da je bila spregledana ta-
ko v prvi kot tudi v drugi fazi ob-
nove.

Ulica je bila na zadnje obnovlje-
na pred približno 30 leti, toda bolj 
kot starost jo je dotolkla obno-
va kompleksa gradu Khislstein 
okrog leta 2008, saj je transport 
gradbenega materiala pote-
kal prek te površine. Tlakovanje 
iz tonalitnih kock se je pod težo 
na stotine voženj težke gradbe-
ne mehanizacije posedlo, fuge so 
razpadle in zazevale so odprtine, 
zaradi katerih je bil obisk emi-
nentnih dogodkov v obnovljenem 
Khislsteinu po tej poti skoraj ne-
mogoč brez škode za elegantna 
obuvala.

Na pobudo KS Center in Zavoda 
za turizem in kulturo je občina le-
tos končno pristopila k sanaciji. 

Ulica ostaja tudi po obnovi nos-
talgično tlakovana s tonalitnimi 
kockami. Pomembna pridobitev 
je dodatna ulična razsvetljava s 
poudarkom na osvetlitvi oboka, 
čeprav ni prav verjetno, da bo za-
radi tega bistveno manj grafitnih 
poslikav na stenah. 

SVEŽE TLAKOVANA 
ULICA BREZ IMENA
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Občina namreč želi omogočiti 
rušenje Gorenjskega sejma 

in gradnjo nakupovalnega sre-
dišča, ki ga danes poznamo pod 
imenom Supernova. Zato je ta boj 
tudi boj za staro mestno jedro – 
za preživetje njegove trgovske in 
storitvene ponudbe, ki vse težje 
konkurira novim prodajnim povr-
šinam na obrobju mesta. Takole 
poroča GG: »V krajevni skupnosti 
[KS Center – op.p.] namreč oči-
tajo mestni občini, ki namerava v 
projekt vlagati celo svoja stavb-
na zemljišča, odsotnost predho-
dnih strokovnih analiz o potreb-
nosti predvidene gradnje. Dva 
blagovna centra v Kranju namreč 
že obstajata, pravijo, trije pa so 
v gradnji. Zaradi tega se načrto-
vana gradnja četrtega centra na 
savskem otroku, velikega 30.000 
kv. metrov, meščanom vidi kot 
neracionalno, celo ekonomsko 
škodljivo početje, ki bi ga morala 
občina v 'skrbi za smotrn razvoj 
mesta' odkloniti.« Tehten argu-
ment, ki mu še danes lahko zgolj 

pritrdimo; toda občine ni odvrnil 
od njenih načrtov.

ZELENA LUČ ZA RUŠENJE
Ko je kranjska občina leta 1970 
sprejela zazidalni načrt za Go-
renjski sejem in na savskem oto-
ku predvidela gradnjo pet sejem-
skih objektov, si verjetno nihče 
ni mogel predstavljati, da bo po 
vsega treh desetletjih Gorenjski 
sejem zbrisan z obličja otoka. Še 
najmanj arhitekt Sávin Sever, ki 
se je lotil prve faze gradnje.

Savin Sever (1927-2003), učenec 
Edvarda Ravnikarja, sodi med 
najpomembnejše povojne slo-
venske arhitekte. Čeprav njegov 
opus obsega tudi stanovanjsko 
gradnjo, je najbolj znan po veli-
kih industrijskih oziroma poslov-
nih objektih, kot so npr. tiskarna 
Mladinske knjige, center AMZS 
in poslovni kompleks Astra (vse 
v Bežigradu, Ljubljana). Med nje-
gove najbolj ikonske stvaritve so-
dijo Triplex garažne hiše, ki jih je 

gradil po celotni Jugoslaviji. Za 
Severjevo arhitekturo je značilna 
visoka stopnja funkcionalnosti, 
prilagodljivosti in večnamensko-
sti prostora ter velika pozornost 
do naravnega vira svetlobe, ki 
osvetljuje delovno površino. Vse 
te značilnosti lahko prepoznamo 
v poslopju Gorenjskega sejma, 
zgrajenega v letih 1970-1971.

Leta 1981 je bila nato poleg Se-
verjeve stavbe dograjena še več-
namenska poslovno-prireditvena 
hala, ki je v jesenskih in zimskih 
mesecih služila kot drsališče. 
Problematika drsanja in hoke-
ja bo v nadaljevanju postala po-
membno gibalo urbanistične-
ga razvoja Kranja v negativnem 
smislu.

V devetdesetih se je Gorenj-
ski sejem olastninil, nato so leta 
2002 družbo pripojila nakelska 
Živila, ki so v lokaciji otoka vide-
la potencial za gradnjo svojega 
nakupovalnega središča, s kate-

URBANISTIČNI 
DOSJE GORENJSKI 
SEJEM

»Mesto nasprotuje 
pozidavi savskega 

otoka«, se glasi naslov 
enega od člankov v 

Gorenjskem glasu 20. 
novembra 2001. Več kot 

dvajset let star članek 
je dragocen dokument 

časa, ki popisuje vnaprej 
izgubljen boj KS Center 

za ohranitev poslopij 
Gorenjskega sejma na 

savskem otoku.

✒ Aleksander Pavšlar

DESNO 
Savin Sever, Gorenjski sejem 
(med gradnjo), 1970-1971. 
Prepoznaven element Severjeve 
arhitekture so t.i. svetlobniki, ki 
omogočajo enakomerno dnevno 
osvetlitev hale. Sever je stebre 
na strehi oblikoval kot votle 
piramide, ki so hkrati nosilna 
konstrukcija in osnova za izvedbo 
svetlobnika. S končno izvedbo ni 
bil zadovoljen, saj investitor ni 
sprejel njegove rešitve in je dal 
svetlobnike zapolniti z deskami 
in strešno lepenko.
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rim bi konkurirala Mercatorjeve-
mu centru na Primskovem. Me-
del poskus spomeniške zaščite 
Severjeve stavbe je v soočenju 
z močnimi kapitalskimi interesi 
propadel in mestni svet je janu-
arja 2002 s spremembo zazidal-
nega načrta omogočil gradnjo tr-
govskega centra. Sever je stoično 
prenesel rušenje svojega objekta 
in nekaj mesecev kasneje umrl. 
Toda ambicija Živil konkurira-
ti Mercatorju se ni uresničila; še 
pred odprtjem Supernove je na-
mreč Živila kupil in kot za šalo 
pomalical prav Mercator.

SUPERNOVA NA OTOKU,  
ČRNA LUKNJA V MESTU
»Kar dva dni, v torek in sredo, so 
na savskem otoku, na prostoru 
nekdanjega kranjskega sejmišča, 
potekale otvoritvene slovesnosti 
v novem nakupovalnem središču 
Supernova. Tako bo, kot vse kaže, 
še naslednje tri mesece, saj je bi-
la tokrat odprta manj kot polovi-
ca trgovin,« poroča GG 5. decem-
bra 2003.

Medtem ko je investitor neuspe-
šno iskal najemnike za predi-
menzioniran trgovski center, je 
v starem mestnem jedru poteka-
la prava drama. Tik pred zimo in 
v slabem vremenu je stekel pro-
jekt obnove Prešernove ulice. 
Izvajalec gradbenih del je ulico 
razkopal v celotni dolžini in sko-
raj celotni širini, tako da je bila 
prehodna le po dveh ozkih stezi-
cah na vsaki strani cestišča. Nato 
je bil v nejasnih okoliščinah raz-
veljavljen razpis, na podlagi ka-
terega je bil izvajalec izbran, in 
gradbena dela so se ustavila. Z 
razparanim drobovjem je ulica 
životarila do naslednje pomladi.

Skupni učinek dolgotrajne oteže-
ne dostopnosti in odprtja novega 
nakupovalnega centra je bil srh-
ljiv. Poslovno dogajanje na Pre-
šernovi ulici je praktično zastalo, 
upad prometa je bil velik tudi v 
drugih predelih mestnega jedra 
in precej trgovcev je zaprlo vra-
ta svojih poslovalnic. Pisec teh 
vrstic ne more dokazati, da je bil 
projekt obnove Prešernove ulice 
zavožen načrtno, vendar tudi ne 

verjame v naključno sovpadanje 
razkopane ulice in otvoritve no-
vega trgovskega centra.

KO NADRSAJO HOKEJISTI
Občina se je dobro zavedala, da bo 
z rušenjem sejma izgubljena tudi 
ledena ploskev v večnamenski 
hali in da bo Hokejski klub Triglav 
ostal brez infrastrukture, potreb-
ne za svoje delovanje. Klub je to-
lažila z obljubami, da bo Zavod za 
šport v kratkem prevzel investi-
torstvo za gradnjo novega pokri-

tega drsališča in da se bo gradnja 
začela prihodnje leto. A obljube 
so bile prazne in s tem je hokejski 
klub poleg Severjeve arhitekture 
in starega mestnega jedra postal 
že tretja žrtev širokopoteznega 
kranjskega urbanizma.

Prostorsko vprašanje hokejske-
ga kluba se je v naslednjih letih 
vedno znova vračalo na dnevni 
red občinske politike in leta 2006 
je občina z zasebnim investitor-
jem podpisala pogodbo o ustano-

Medel poskus spomeniške zaščite Severjeve 
stavbe je v soočenju z močnimi kapitalskimi 
interesi propadel in mestni svet je januarja 
2002 s spremembo zazidalnega načrta omogočil 
gradnjo trgovskega centra.

ZGORAJ
Gorenjski sejem na savskem 
otoku (na sliki levo).

LEVO
Po rušenju, 2003.

URBANIZEM
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vitvi stavbne pravice in postavitvi 
montažne večnamenske dvora-
ne s pokritim drsališčem. Če spo-
min ne vara, je bil to prvi primer 
t.i. javno-zasebnega partnerstva 
v Kranju. S pogodbo se je investi-
tor zavezal postaviti dvorano, ob-
čina pa se je zavezala zagotoviti 
zemljišče za gradnjo in v celot-
nem trajanju pogodbe sofinanci-
rati uporabo dvorane v vrednosti 
najmanj 134 tisoč evrov letno. Z 
zavezo sofinanciranja je občina že 
ob podpisu pogodbe verjetno pok-

rila finančno tveganje zasebnega 
partnerja.
Z urbanističnega in ekonomskega 
vidika bi bilo logično, da bi ledno 
dvorano postavili zraven olimpij-
skega bazena na stadionu Stanka 
Mlakarja in z odpadno toploto, ki 
se sprošča ob hlajenju, ogrevali 
bazen. A kaj, ko občina tam ni ime-
la v lasti primernega zemljišča! 
Edino razpoložljivo občinsko ze-
mljišče se je našlo na Zlatem po-
lju in tako je leta 2007 med njivami 
zrasla plehnata dvorana z napih-
ljivo streho. Anti-arhitektura te-
ga »hangarja«, ki nas pozdravi ob 
severni vpadnici, pove skoraj vse, 
kar je treba vedeti o ubornem sta-
nju kranjskega urbanizma; na svoj 
način podobno brezvezna stavba 
Supernove nekaj sto metrov dalje 
to védenje lepo zaokroži.

IN SPET FIASKO
Prepričanje, da je občina z jav-
no-zasebnim partnerstvom reši-
la problem kranjskih hokejistov, 
ki ga je bila predhodno zakuhala 
sama, je bilo prenagljeno. Izkaza-
lo se je namreč, da skladno z zazi-
dalnim načrtom takšna dvorana 
na lokaciji Zlatega polja sploh ne 
sme stati. Gradbeno dovoljenje 
je bilo zato leta 2012 pravnomoč-
no razveljavljeno in uradna oseba 
na Upravni enoti, ki ga je izdala, 
spoznana za krivo kaznivega de-
janja zlorabe uradnega položaja 
ali uradnih pravic, saj takšnega 
dovoljenja sploh ne bi smela izda-
ti. Sredi Zlatega polja tako že več 
kot deset let stoji črna gradnja in 
prej ko slej bo treba zgraditi novo 
dvorano.

SKLEP
Primer Gorenjskega sejma razkri-
va, da je celoten sistem urbanistič-
nega načrtovanja, projektiranja in 
s tem povezanih upravnih postop-
kov v Kranju (verjetno je stanje 
podobno tudi drugod po Sloveni-
ji) obremenjen z močnimi korup-
cijskimi tveganji. Kot vidimo, so 
posledice nestrokovnega urbani-
stičnega načrtovanja, ki pretira-
no uresničuje ambicije posame-
znih investitorjev, dokaj trajne in 
škodljive za mesto. Nekatere po-
sledice so sploh nepovratne (npr. 
izguba Severjeve arhitekture); ne-
katere niso dokončno sanirane niti 
po dvajsetih letih oziroma so vodi-
le k nadaljnjim zgrešenim odločit-
vam (ledna dvorana na Zlatem 
polju); nekatere pa trajajo že ta-
ko dolgo (npr. poslovno neugodno 
okolje mestnega jedra), da se ve-
čina ljudi ne spomni, kaj je pravza-
prav privedlo do takšnega stanja.

Na vprašanje, kaj narediti, da v 
bodoče ne bi prihajalo do takšnih 
polomij, pisec teh vrstic nima od-
govora. Problem je primarno na 
strani urbanističnih načrtovalcev, 
ki slepo upoštevajo politično mo-
tivirana navodila naročnika (t. j. 
občine), ne da bi hoteli/znali usta-
viti politiko, če so njeni cilji poten-
cialno škodljivi za razvoj mesta. 
Urbanistična stroka je v Sloveniji 
mrtva že trideset let in kdor zna, 
naj jo obudi k življenju. 

Z urbanističnega in ekonomskega vidika bi bilo 
logično, da bi ledno dvorano postavili zraven 
olimpijskega bazena na stadionu Stanka Mlakarja 
in z odpadno toploto, ki se sprošča ob hlajenju, 
ogrevali bazen.

ZGORAJ
Biser kranjskega urbanizma: 
ledna dvorana

DESNO
Približno tako je bila razkopana 
Prešernova ulica decembra 
2003 ob otvoritvi Supernove. 
Dostopnost poslovnih prostorov 
je bila skrajno otežena, pri čemer 
se gradbena dela do naslednje 
pomladi niso premaknila za ped.

Viri:
Glas, Leto XXII, št. 17, Kranj 4. marca 1970, str. 1.
Glas, Leto XXXIV, št. 79, Kranj 13. 10. 1981, str. 2.
Gorenjski glas, Leto LIV, št. 91, Kranj 20. 

novembra 2001, str. 4.
Gorenjski glas, Leto LV, št. 46, Kranj 14. junija 

2002, str. 3.
Gorenjski glas, Leto LVI, št. 96, Kranj 5. december 

2003, str. 1.
Darinka Kladnik (17. 1. 2002). Kranjsko sejmišče 

na otoku. Dnevnik. Pridobljeno s https://www.
dnevnik.si/16060 (dostop 1. 11. 2022)

Amir Muratović (10. 11. 2021). Savin Sever. 
Zgodba neke arhitekture [Video]. Pridobljeno 
s https://365.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-
slovenci/174354929 (dostop 1. 11. 2022) 

Zasebni arhiv avtorja.
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Junija je potekal 3. sestanek Le-
tališke partnerske skupine za 
okolje (LEPASO), na katerem je 
bil ustanovljen Forum dialoga. 
Forum bo poleg članov LEPASO 
(predstavniki letališča Fraport, 
Javna agencija za civilno letal-
stvo, Kontrola zračnega pro-
meta…) vključeval med drugim 
tudi predstavnike občin in pred-
stavnika prebivalcev. Junijskega 
sestanka se ni udeležil predstav-
nik Kontrole zračnega prometa, 
tako da ni bilo mogoče dobiti po-
datka, v kateri fazi se nahaja lan-
sko leto napovedani projekt spre-
memb zračnih poti nad letališčem 
Ljubljana in kdaj nameravajo vanj 
vključiti vse deležnike. KS Center 
je na sestanku sicer dala pobudo, 
da vodja Foruma dialoga pridobi 
ta podatek, vendar do zaključka 
redakcije ni prejela odgovora.
Ministrstvo za infrastrukturo 
je udeležence seznanilo s pote-
kom priprave novega Zakona o 
letalstvu. Letos jeseni se priča-
kuje drugi krog medresorskega 
usklajevanja, pri čemer se čle-
ni, ki zadevajo hrup, predvidoma 
ne spreminjajo. Ministrstvo je tu-
di opozorilo na problem pravil-
nega prostorskega načrtovanja, 
saj morajo občine širitev naselij 
ocenjevati z vidika celotne obre-
menitve s hrupom, upoštevajoč 
dvajsetletno plansko obdobje in 
ne zgolj trenutne situacije. Fra-
port Slovenija je pojasnil, da iz-
vaja monitoring hrupa, in sicer v 
poletnih mesecih, ko je obseg le-
talskega prometa največji in je ta-
ko tudi obremenitev okolja s hru-
pom največja, vendar čezmerne 
obremenitve niso bile zaznane. 

USTANOVITEV  
FORUMA 
DIALOGA

KAKO (NE)ČISTA  
JE KOKRA

Konec junija letos je bilo med rednimi obiskovalci kanjona Kokre pre-
cej nezadovoljstva zaradi velike koncentracije pen v vodi in neprijetnih 
vonjav. Na občino je nato priromalo nekaj mejlov, ki so občinski politi-
ki očitali pasivnost pri spopadanju s problematiko onesnaženosti  reke.

Občina je na očitke odgovorila 
s podatkom, da je glavni vir 

onesnaženja -  to so odpadne vo-
de iz severnega dela občine – re-
šila z gradnjo kanalizacije v Brito-
fu, Orehovljah, Kokrici in na Mlaki, 
kar je bilo narejeno v zadnjih treh 
letih in je stalo 18 milijonov evrov. 
Res je sicer, da se uporabniki še-
le priklapljajo in v tem trenutku še 
niso vsi priklopljeni. Na področju 
desnega brega Kokre se v nada-
ljevanju prav tako načrtuje grad-
njo kanalizacije do Golnika, na ka-
tero bodo priklopljene vse vasi na 
tej poti. V preostalem je kranjska 
občina podčrtala dejstvo, da ima 
Kokra izvir v drugi občini in prav 
tako pritoke iz drugih občin, tako 
da je vpliv Kranja na čistost reke 
omejen. Sploh pa so vodotoki rek 
in potokov v pristojnosti države in 
ne občine.

Ker je pojavljanje pen na površi-
ni vode lahko naraven pojav, lah-

ko pa tudi posledica onesnaženja, 
je KS Center dala pobudo za iz-
vedbo biokemične analize vode. 
Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano je v začetku julija 
vzel vzorec vode na lokaciji, kjer 
je bilo videti največ pen. Kemič-
na analiza je pokazala, da so vse 
analizirane kovine (razen bakra) 
prisotne v tako majhnih koncen-
tracijah, da jih ni mogoče zaznati z 
zadovoljivo natančnostjo. Prav ta-
ko je bilo ugotovljeno, da penjenje 
vode ni posledica vnosa detergen-
tov ali penilnih sredstev.  Pač pa

... nadaljevanje na strani 16 ☞

AKTUALNO

KORAK BLIŽE 
PRENOVLJENI MESTNI 
TRŽNICI
Nedavno so se med branjevci na 
mestni tržnici razširile govori-
ce, da jih namerava občina iz ar-
kadnega dvorišča t.i. Petrčkove 
hiše preseliti na območje okrog 
vodnjaka na Glavnem trgu. Kar 
ni res. Mestni svet je na zadnji 
seji uvrstil nakup Petrčkove hiše 
v načrt pridobivanja nepremične-
ga premoženja in za to predvidel 
skoraj 800 tisoč evrov. Občina, ki 
se že pogaja s solastniki, objekt 
kupuje prav z namenom urediti 
obstoječo lokacijo mestne tržni-
ce. 

Iz analize izhaja, da bi 
povečana vrednost bakterij 
enterokokov in izmerjene 
vrednosti dušika lahko 
nakazovale na fekalno 
onesnaženje in posledično 
pojav pen na površini reke.

18. 6. 2022 Penjenje Kokre.
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ZGORAJ
25. 10. 2022 Po oktobrskem 
deževju se Kokra vnovič peni. 
Zdaj je vse bolj verjetno, da 
ključni problem ni slab pretok 
reke konec junija, temveč obsežni 
in ponavljajoči se izpusti fekalij.

... nadaljevanje s strani 15 ☞
iz analize izhaja, da bi povečana 
vrednost bakterij enterokokov in 
izmerjene vrednosti dušika lahko 
nakazovale na fekalno onesnaže-
nje in posledično pojav pen na po-
vršini reke. Laboratorij meni, da bi 
na osnovi preiskanih mikrobiolo-
ških parametrov vzorca kakovost 
kopalne vode (na mestu in na dan 
odvzema vzorca) lahko ocenili kot 
neprimerno za kopanje.

Poleti je k slabemu stanju reke 
verjetno res prispevala tudi su-
ša, toda pene so se vnovič pojavi-
le po deževju konec oktobra. Zdaj 
je vse bolj verjetno, da imamo 
opravka z obsežnimi in ponavlja-
jočimi se izpusti fekalij, ki bi lahko 
bili posledica kmetovanja (govori 
se o spiranju cistern za gnojenje 
in zlivanju umazane vode v reko), 
tehničnih težav, ki jih ima čistilna 
naprava v Preddvoru, morda tudi 
objektov, ki še niso priključeni na 
kanalizacijo… 

Ukrepi, ki so jih deležniki dogo-
vorili na posvetu avgusta letos 
(npr. nadaljnja izgradnja kanali-
zacije in priključevanje uporabni-

Po dveh letih epidemioloških 
ukrepov, ko javna zbiranja ni-
so bila dovoljena ali so bila 
vsaj nezaželena, smo na začet-
ku septembra vnovič organizira-
li piknik krajanov na vrtu gradu 
Khislstein. Za hrano je poskr-
bel priznani kranjski gostinec 

Marko Arvaj, za pijačo pa ka-
varna 12.56, ki je kmalu za tem 
žal vnovič zaprla vrata. Upamo, 
da Zavodu za turizem in kulturo 
uspe najti novega najemnika ka-
varne, saj je škoda, da prijeten 
ambient vrta gradu Khislstein 
ostaja neizkoriščen. 

PIKNIK KRAJANOV

kov – o priklopu na kranjsko čistil-
no napravo razmišlja tudi občina 
Preddvor; nadaljnji mesečni mo-
nitoring in analiza vode do avgu-
sta 2023; revizija izdanih vodnih 
dovoljenj in preveritev možnos-
ti za zmanjšanje količine odvze-
ma vode v dovoljenjih…), so goto-
vo potrebni, vendar nezadostni v 
luči ponavljajočega se onesnaže-
vanja. Zato je KS Center pozvala 
občino, da onesnaževanje prijavi 
državni inšpekciji in zahteva nje-
no takojšnje ukrepanje ter policiji 
poda ovadbo zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja obremenjeva-
nja in uničevanja okolja po 5. toč-
ki prvega odstavka 332. člena Ka-
zenskega zakonika. 
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POTREBEN BO RAZMISLEK O 
UMEŠČANJU ŠPORTNIH PRIREDITEV 
V MESTNO JEDRO

Po koronskem zatišju se je v 
letošnjem letu okrepilo šte-

vilo športnih prireditev, ki jih or-
ganizatorji umeščajo na javne 
površine v starem mestnem je-
dru: 12-urni tek; Nočni tek; Tek 
za Kranj; VN Kranja; L'Etape Slo-
venia by Tour de France; Festi-
val športa (letos sta odpadla 
Scottov kolesarski dan zaradi 
slabega vremena in Rekreatur 
zaradi premajhnega interesa, pri 
čemer je Rekreatur še najmanj 
problematičen).

Ne da bi na splošno nasproto-
vali športnim prireditvam, toda 
dejstvo je, da nekatere med nji-
mi, zlasti tiste, ki zahtevajo dol-
gotrajne (v ekstremnem prime-
ru celo 12-urne) blokade obeh 

vstopov oziroma izstopov v ob-
močje omejenega prometa ozi-
roma obremenjujejo javne po-
vršine s postavljanjem velikih 
prireditvenih objektov, v mestno 
jedro preprosto ne sodijo, ker 
povzročajo prekomerne težave. 
Dogovori z organizatorji o obča-
snem sproščanju prometa med 
teki in dirkami v praksi pravi-
loma ne delujejo, kar povzroča 
konfliktne situacije med redarji 
in stanovalci, ki želijo zapustiti 
mestno jedro oziroma se vrniti 
domov. 

Prav tako se postavlja vpra-
šanje, zakaj se te prireditve ne 
odvijajo na stadionu Stanka Mla-
karja, ki je bil zgrajen prav v 
ta namen? Zdi se, da tam ne bi 

imele zadovoljivega obiska. In 
to je razlog, zakaj jih organiza-
torji vsiljujejo mestnemu jedru, 
čeprav tudi tu obiska v resnici 
nimajo. Obiskovalci mestnega 
jedra namreč pridejo v mesto s 
povsem drugimi nameni (naku-
pi, tržnica, gostinski lokali, dru-
ženje, kulturni dogodki…) in so 
jim zapore, ograje, odri in druga 
krama na javnih površinah zgolj 
v napoto, še bolj pa prebivalcem, 
od katerih smo letos prejeli kar 
nekaj pritožb.

V bodoče bo morala občina 
narediti razmislek o smotrnosti 
umeščanja športnih prireditev 
v mestno jedro in vsaj nekatere 
umestiti na alternativne lokaci-
je. 

V ponedeljek, 12. septembra, je 
krajevni praznik obeležil tudi Ša-
hovski klub Stari Mayr Kranj z or-
ganizacijo šahovskega turnirja. 
Prvo mesto je zasedel Dušan Če-
pon, drugi je bil Alim Hasanagič, 
tretji pa Ivo Podržaj. 

ŠAHOVSKI 
TURNIR

DOGODKI

VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV 
ONEMOGOČA 
POGOSTITEV
Ob krajevnem prazniku je KS 
Center tradicionalno pogosti-
la krajane, stare 80 in več let. 
Na pogostitev smo jih pova-
bili s pismom, naslovljenim 
na naslov njihovega prebi-
vališča. Žal je Upravna enota 
Kranj odklonila posredovati 
seznam vseh krajanov, starih 
80 ali več let, z naslovom nji-
hovega prebivališča, češ da 
za to nima ustrezne zakon-
ske podlage. Do teh podatkov 
nima dostopa niti občina, ta-
ko da dogodka do nadaljnjega 
ne moremo izvesti. 
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toarjem slovenskih popevk in 
jazzovskih standardov.

Nedeljski večer je bil posvečen 
predvsem skladbam iz zakladni-
ce bossa nova glasbe, vmes pa 
se je našla tudi kakšna uspešni-
ca iz jazzovskega sveta. Na odru 
Jazz Kampa Kranj je namreč na-
stopila priznana madžarska pev-
ka Rozina Patkai s svojo zased-
bo PQR. Ponedeljkov večer je z 
zanimivim izborom avtorske-
ga repertoarja popestril Obra-
dović Tixier duo. Gre za ne tako 
značilen duet mladih glasbeni-
kov, tolkalistke in avtorice Lade 
Obradović in klaviaturista Davi-
da Tixierja.

V torkov koncertni večer nas je 
z glasbenimi poslasticami po-
peljala nizozemska pevka Maa-
ike Den Dunnen ob spremlja-
vi pestre mednarodne zasedbe. 
V sredo, 24. avgusta, se je na 
odru Jazz Kampa Kranj predsta-
vil priznani srbski basist Vladi-
mir Samardžić s triom. Do konca 
festvala so se predstavili še Teo 
Collori skupaj z zasedbo Mom-
ento Cigano. V petek, 26. avgu-
sta, je nastopil sekstet, katerega 
repertoar obsega skladbe iz zak-
ladnice slavne Astrud Gilberto, s 

Predvsem smo si želeli uvodni 
koncert dueta klavirjev Gazarov-
-Spanyi, ki smo ga pripravlja-
li skupaj z Zavodom za turizem 
in kulturo ter s prijazno pomočjo 
vseh na zavodu, ob podpori KS 
Center in drugih sodelujočih, iz-
peljati na Glavnem trgu, vendar 
nam jo je zagodlo slabo vreme z 
orkanskim vetrom. Tako je kon-
cert, po menjavi lokacij in umi-
ritvi vremenskih razmer, končno 
zazvenel na glavnem odru pri 
Cafe galeriji Pungert. Festival se 
je z vmesnimi deževnimi inter-
mezzi (vsi koncerti so se odvijali 
na prostem na Pungertu) v na-
daljevanju odvijal dokaj mirno.

V raznolikem festivalskem pro-
gramu so se predstavili že ome-
njeni duet pianistov Davida Ga-
zarova in Emila Spanyija, letos 
po dolgem času v originalni za-
sedbi skupaj s francoskim bob-
narjem Christophom Brasom 
in hrvaškim basistom Mariem 
Mavrinom, v petek je s svojim 
kvintetom nastopila odlična slo-
venska pevka Nuška Drašček, v 
soboto je, kot je izjavil že legen-
darni velikan slovenske glasbe 
Mojmir Sepe, s svojim sončnim 
glasom večer polepšala Nina 
Strnad s svojo zasedbo in reper-

katero je gost te zasedbe, trom-
bonist Luis Bonilla, tudi veliko 
nastopal.

Jazz Kamp Kranj je v soboto, 27. 
avgusta, z Jazz Kamp Kranj Fe-
stom popestril tudi utrip kranj-
skih ulic, na različnih prizoriščih 
v starem kranjskem mestnem 
jedru so se dopoldan predstavili 
glasbeniki, ki so bili v preteklo-
sti udeleženci glasbenih delav-
nic v okviru Jazz Kampa Kranj. 
Sobotni večer pa je popestrila 
hrvaška pevka Željka Veverec, 
ki pod umetniškim imenom Je 
Veux s svojo zasedbo nastopa 
po različnih glasbenih festivalih 
in je tudi dobitnica številnih na-
grad za svoje umetniško ustvar-
janje. Koncertni večeri so se, kot 

se spodobi, zaključili ob glasbi 
kvinteta bobnarja Ratka Divjaka 
z gosti v nedeljo, 28. avgusta.

V okviru Jazz Kampa Kranj so 
tudi letos potekale vinske poku-
šine, na katerih so se predstavili 
priznani slovenski vinarji.

Tradicionalna fotografska raz-
stava Foto Jazz Kamp Kranj, ki 
smo jo letos prvič priredili v so-
delovanju s priznanim kranjskim 
Fotografskim društvom Janez 
Puhar in njihovimi fotografi in 
dvema stalnima razstavljalcema 
iz preteklih let, Gorazdom Gogi-
jem Uršičem in Zoranom Kozino, 
pa je bila na ogled med 17. av-
gustom in 6. septembrom v Cafe 
Galeriji Pungert. 

19. JAZZ KAMP 
KRANJ 2022
Letošnja 19. izvedba Jazz Kampa Kranj, ki je premierno potekal kar 
11 dni, med 18. in 28. avgustom, je prinesla nekaj novosti.
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Že leta 1974 se je vključil v delo KS. Kot krvodaja-
lec je bil tri mandate predsednik krajevne orga-

nizacije Rdečega križa, ob tej nalogi pa je dobival tu-
di druge zadolžitve pri reševanju problematike KS. 
Bil je član Skupščine KS in bil zaradi vestnega dela 
leta 1981 pritegnjen v delo sveta KS Center, kjer je 
bil odgovoren za informiranje.

Leta 1990 je bil izvoljen za predsednika sveta KS 
in to nalogo razen kratkega presledka opravljal do 
leta 2010. V mandatnih obdobjih od 2010 do 2018 
je nato opravljal funkcijo podpredsednika sveta KS 
Kranj Center.

Na prvih demokratičnih volitvah je bil izvoljen v 
Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Kranj. 
Bil je avtor odloka o kranjski zastavi in kranjskem 
grbu. Kot član Skupščine občine se je dosledno zav-
zemal za uveljavljanje demokratičnih procesov na 
področju lokalne samouprave. 

V času osamosvojitvene vojne je organiziral naro-
dno zaščito, ki je s patrolami nadzorovala pomemb-
nejše objekte in dežurala v prostorih KS. Organiziral 
je tudi zasilno obnovo zaklonišč.

Bil je pobudnik in dolga leta tudi organizator kul-
turne prireditve ob 8. februarju, dokler organizaci-
je tega dogodka ni prevzel Zavod za turizem. Prav 
tako je bil pobudnik in nekaj let organizator sil-
vestrskega srečanja na Glavnem trgu. Skozi vsa 
leta je pripravljal oziroma sodeloval pri pripra-
vi koledarja KS Center, na katerem so bile pred-
stavljene pomembne osebnosti in kulturno zgodo-
vinske vrednote mestnega jedra. Z razpisovanjem 
samoprispevkov je zbral dovolj sredstev za uredi-
tev Rotarjeve in Jurčičeve ulice, kot tudi dela Stare 
ceste, Gregorčičeve ulice in Partizanske ceste. V so-
delovanju z Balinarskim društvom Center mu je us-
pelo, da je bilo zgrajeno štiristezno balinišče in stre-
ha nad baliniščem.

Njegovo predsedovanje svetu KS Center je najbolj 
zaznamoval konflikt z občinsko politiko »oživljanja« 
mestnega jedra. Vedno znova je dokazoval, da je re-
vitalizacija starih mestnih jeder najprej in predvsem 
ekonomski ter socialni problem, ki ga občina ne mo-

re reševati z organiziranjem nekaj hrupnih priredi-
tev v večernem in nočnem času (takšnim priredit-
vam je odločno nasprotoval). Kritiziral je kranjski 
urbanistični »razvoj« v smeri gradnje trgovskih sre-
dišč na obrobju mesta in si prizadeval, da bi ta odpi-
rala trgovine tudi v mestnem jedru. A tu ni bil in niti 
ni mogel biti uspešen, saj so bili politično-kapitalski 
interesi veliko močnejši. 

S svojim delovanjem v KS Center si je g. Franc 
Benedik vseskozi prizadeval, da bi Kranju vrnil 
ugled in veljavo gorenjske metropole. Svet KS Cen-
ter se mu zahvaljuje za nešteto ur prostovoljnega in 
nesebičnega dela, za kar je leta 2011 prejel tudi ob-
činsko priznanje.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

V junijskih dneh nas je nepričakovano zapustil dolgoletni predsednik sveta KS Center, Franc 
Benedik. Rojen Kranjčan, zgodovinar in geograf, izjemen poznavalec zgodovine Kranja, pa 
tudi novejše zgodovine nasploh, je svojo poklicno pot začel leta 1968 kot kustos za novejšo 
zgodovino v Gorenjskem muzeju in to delo opravljal do svoje upokojitve leta 2010.

FRANC BENEDIK  
(1944 – 2022)

V SPOMIN:



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
Tania Mendillo, platnice, str. 15 
zgoraj
Aleksander Pavšlar, str. 5, 7, 8, 9 
(v smeri urinega kazalca: druga, 
tretja), 10, 11 (št. 1 in 2), 16 (desno)
Pošta Slovenije, str. 9 (v smeri 
urinega kazalca: prva, četrta)
Tone Stojko, str. 11 (št. 3)
Gorenjski muzej, str. 13 (zgoraj)
Vitomir Gros, str. 13 (spodaj)
Zavod za šport, str. 14 (zgoraj)
Arheološki biro, Aleš Ogorelec, str. 

14 (spodaj)
Tomaž Štular, str. 16 (levo)
Luka Vovk, str. 17 (levo; v smeri 
urinega kazalca: prva)
Tine Založnik, str. 17 (levo; v smeri 
urinega kazalca: druga)
Tadej Pišek, str. 17 (levo; v smeri 
urinega kazalca: tretja)
Športna zveza Kranj, str. 17 (levo; 
v smeri urinega kazalca: četrta)
Šahovski klub Stari Mayr, str. 17 
(desno)
Zoran Kozina, str. 18


