
Aprila letos je Mestna ob~ina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj organizirala javne delavnice na temo urejanja starega mestnega
jedra v Kranju, z naslovom Staro jedro - novi obeti. Izvedbo delavnic je pripravil LUZ, d.d., na delavnici pa so sodelovali lokalni prebivalci, po-
slovne`i, lokalna dru{tva in drugi zainteresirani. Verjamemo, da so lokalne skupnosti pomemben partner pri urejanju prostora in pri izdelavi ter
izvedbi prostorskih na~rtov. V tej zlo`enki je predstavljen povzetek poro~ila z delavnic. Vsem udele`encem se zahvaljujemo za udele`bo, hkrati pa
vabimo vse, ki vas ta tematika zanima, da s svojimi mnenji tudi v bodo~e prispevate k u~inkovitej{emu urejanju starega mestnega jedra Kranja.

Na obmo~ju starega mestnega jedra Kranja danes dolo~a merila in pogoje ter mo`nosti za posege v prostor zazidalni na~rt za revitalizacijo mest-
nega jedra Kranja, izdelan leta 1983. Nekatera obmo~ja, ki jih je zazidalni na~rt pred 27 leti ocenil kot primerno urejena, so danes degradirana.
Na~rt je v nekaterih vsebinah `e izveden, delno pa trenutni posegi celo presegajo na~rtovane. Zaradi te`av, s katerimi se soo~a mestno jedra Kranja
in zaradi zastarelosti veljavnega prostorskega akta, ki dolo~a urejanje tega obmo~ja, se je uprava MOK odlo~ila, da pri~ne postopek priprave nove-
ga prostorskega dokumenta. Ta se po aktualni zakonodaji imenuje ob~inski podrobni prostorski na~rt (OPPN), opravlja pa enako funkcijo kot nek-
daj Zazidalni na~rt. Mestna ob~ina Kranj bo OPPN pripravljala v sodelovanju z javnostjo, ker `eli s tem pove~ati u~inkovitost in izbolj{ati kvaliteto
urejanja prostora v prihodnosti. Sodelovanje z javnostjo v Kranju omogo~a tudi spletni portal Kr' povej, delovanje krajevne skupnosti in sodelova-
nje pri organiziranih dogodkih. V marcu in aprilu letos je bilo z namenom o`iviti staro mestno jedro Kranja organiziranih ve~ dogodkov, redni se-
stanki z lokalnimi trgovci, z gostinci in lastniki praznih lokalov, ter delavnica, namenjena vsem zainteresiranim. Namen delavnice je bil ugotoviti
izhodi{~a za pripravo OPPN staro mestno jedro, ki bodo vklju~evala konstruktivne predloge lokalne skupnosti. Tekom delavnic je bilo zabele`enih
pribli`no sto konkretnih predlogov za izbolj{anje stanja v prostoru. Predloge smo razvrstili v ve~ vsebinskih sklopov, ocenili mo`nosti njihove izvedbe
in za vsakega od njih pripravili komentar. 

Poro~ilo delavnice bo v celoti objavljeno na spletnih straneh Mestne ob~ine Kranj, v tej zlo`enki pa vam predstavljamo le del.

16. april 2010 - prvi dan delavnice:
• kratka predstavitev analize stanja v prostoru SMJ, predstavitev prostorskih analiz, statisti~ni in drugi pridobljeni podatki, groba primerjava z drugimi mesti
• sprehod po mestu s fotoaparati; udele`enci fotografirajo dobre in slabe vtise v prostoru 

20. april 2010 - drugi dan delavnice:
• razstavitev fotografij slabih vtisov, prosto pisanje komentarjev na fotografije
• razdelitev udele`encev v delovne skupine in debatiranje na pripravljene teme (javni programi, promet, komunikacija, javni prostor)

22. april 2010 - tretji dan delavnice:
• razstavitev fotografij dobrih vtisov, prosto pisanje komentarjev na fotografije
• kratka predstavitev mo`nih ukrepov za posamezne problemske sklope (predstavitev referen~nih primerov iz tujine)
• razdelitev udele`encev v delovne skupine in debatiranje na pripravljene teme (javni programi, promet, komunikacija, javni prostor)

Predlogi udele`encev delavnice so objavljeni v poro~ilu delavnice, dosegljivem v formatu pdf na spletnih straneh Mestne ob~ine Kranj.
Posamezni predlogi so bili ovrednoteni in komentirani s strani odgovornih zaposlenih na Mestni ob~ini Kranj. K vsakem od predlogov je
dodana ocena mo`nosti izvedbe predloga ter kratek komentar. V zlo`enki predstavljamo nekaj najpogostej{ih predlogov s komentarji.

[t. Predlog Izvedljivost Komentar

Podro~je: promet

Podro~je: ponudba v mestu

5 poskrbeti za neprekinjeno vzeto kot
delovanje parkirnih avtomatov opozorilo

6 pove~ati obseg prepovedi predlog gre  
parkiranja okoli mestnega jedra v razmislek

7 kolesarske steze in pe{poti predvidena
potrebujejo celostno nadgradnjo dolgoro~na 
v smislu povezave Kranja z jedrom izvedba

8 javni potni{ki promet potrebuje predvidena
prestrukturiranje in izbolj{anje ponudbe dolgoro~na izvedba

9 zmanj{ati {tevilo avtomobilov v mestu predlog bo izveden

10 ukiniti mirujo~i promet ~ez dan predvidena
na stranskih ulicah dolgoro~na izvedba

11 prosto parkiranje za stanovalce predlog gre
pono~i in v stranskih ulicah v razmislek

12 prou~itev mo`nosti uvedbe predlog gre
logisti~nega centra za integrirano dostavo v razmislek

13 razporeditev dostavnega ~asa bolj predlog gre
enakomerno ~ez delovni dan v razmislek

14 onemogo~iti neustrezno parkiranje predlog ni izvedljiv
na zelenicah (ob Tom{i~evi ulici)

15 uvedba parkiri{~ pred gostinskimi lokali predlog ni izvedljiv

23 spletna stran, pisarna ali drug medij predlog gre
ali institucija, ki bi vodila in usklajevala v razmislek
evidenco najemanja lokalov in `elja 
prebivalcev ter najemnikov

24 uvedba obveznega izobra`evanja gostincev predlog gre
v razmislek

25 sprememba odpiralnih ~asov trgovcev predlog gre
v razmislek

26 v nedeljo naj bodo gostinski lokali odprti predlog gre
v razmislek

27 vklju~evati lokalne trgovine in gostince se `e izvaja
v prireditve in dogodke

28 v mestno jedro naj se hkrati s prireditvami pripelje predvidena 
tudi ostalo ponudbo: trgovine, kakovostne lokale, dolgoro~na izvedba
ateljeje in podobno, da bo prostor za`ivel v celoti

29 za~asna zapolnitev praznih lokalov predvidena
z neprofitnimi dejavnostmi dolgoro~na izvedba

30 pripeljati v mestno jedro trgovine s predvidena
priljubljenimi blagovnimi znamkami, dolgoro~na izvedba
banke, dobro trgovino s ~evlji, drogerijo, 
trgovino s tehni~nimi pripomo~ki

34 podeljevanje subvencij za samo dolo~ene predlog ni izvedljiv
trgovine oz. dejavnosti (na primer za obrti)

36 vpeljati dodatno ponudbo aktivnosti se `e izvaja
v mestnem jedru, na primer varstvo otrok

37 aktivirati in pove~ati vlogo tr`nice predvidena
dolgoro~na izvedba

39 urediti in aktivirati manj{e izpostave vseh predvidena
pomembnej{ih javnih programov, knji`nice, dolgoro~na izvedba
glasbene {ole, mestne uprave, mladinski 
center in center za starej{e, galerije

44 poenotenje izgleda zunanjega prostora predlog bo izveden
gostinskih lokalov, urejenost in izgled 
gostinskih lokalov znotraj in zunaj

45 odstraniti zapu{~ene trafike predvidena
dolgoro~na izvedba

47 umestiti ko{e za pasje iztrebke predlog ni izvedljiv

Na vseh avtomatih sta navedeni dve telefonski {tevilki. V primeru tehni~nih te`av se pokli~e vzdr`evalno
slu`bo ({tevilka mora biti dosegljiva 24h/dan); glede splo{nih informacij pa se lahko kontaktira redarstvo
(dosegljivi so v delovnem ~asu).

Zmanj{evanje {tevila parkiri{~ je mo`no le ob celostni in u~inkoviti ureditvi in dosledni rabi javnega
prometa ter kolesarskih poti v {ir{em obmo~ju Kranja in tudi na nivoju dr`ave. V nekaterih severno 
in zahodno evropskih mestih se {tevilo parkirnih mest skupaj s koli~ino cest, namenjenih motornemu
prometu `e dlje ~asa postopoma zmanj{uje na ra~un uvaljavljanja javnega prometa in javnih, dobro
urejenih kolesarskih poti. V okviru urejanja prometne dostopnosti in trajnostne mobilnosti pa je
zmanj{evanje {tevila parkiri{~ lahko le posledica dobro izpeljane in uveljavljene celovite prometne
ureditve, ki jo za Kranj predvideva Strategija trajnostnega razvoja, njeno uveljavljanje pa je {e v 
za~etni fazi.

Ob~ina na~rtuje zmanj{anje {tevila avtomobilov v starem mestnem jedru. V prvi vrsti na~rtujemo umik 
mirujo~ega prometa z javnih povr{in ~ez dan, nato pa tudi postopen umik drugih motornih vozil. 
Umik prometa pogojujemo z uveljavitvijo takih ukrepov, ki bodo lokalnim prebivalcem in zaposlenim kljub
omejitvam omogo~ili ustrezne pogoje za bivanje (npr. ureditev dostave, dostopnost za servisne dejavnosti,
dostopnost v ekstremnih pogojih, na primer za zdravstveno oskrbo, urejeno parkiranje za stanovalce,
obiskovalce in zaposlene izven mestnega jedra, ponudba mo`nosti prevoza blaga iz mestnega jedra 
do parkiri{~ ...). V ta namen bomo pripravili prometno {tudijo, ki se bo med drugim opirala na mnenja 
in vpra{anja lokalnih prebivalcev. [tudija bo ponudila kompenzacijske ukrepe za omejene mo`nosti 
prometnega dostopa, prou~ila bo tudi mo`nost parkiranja na stranskih ulicah in trgih v no~nem ~asu.

Re`im urejanja mo`nosti dostave se bo prou~il v sklopu prometne {tudije za celovito urejanje prometa 
v starem mestnem jedru. Uvedba logisti~nega centra z integrirano dostavo je sicer zahteven ukrep, 
ki pa ponuja ve~ pozitivnih u~inkov, med drugim predvsem zmanj{anje {tevila dostavnih vozil na minimum
in ve~jo fleksibilnost v ~asu dostave. 

Gre za zasebno parcelo kjer ob~ina oziroma redarstvo nimata pristojnosti, da bi ustrezno ukrepali.

Ukrep ni skladen s splo{nimi cilji uveljavljanja obmo~ja starega mestnega jedra kot obmo~ja, ki je v prvi vrsti
namenjeno pe{cem in kolesarjem. Dostopnost gostinskih lokalov se bo pove~ala z urejenimi parkiri{~i ob
vstopu v mestnih jedrih.

Ob~ina se je vklju~ila v nacionalni projekt vzpostavitve mestnih marketinigov v mestnih jedrih. Preko tega
organa bi lahko potekala tudi oddaja in nakup nepremi~nin v mestnem jedru. 

Zavod za turizem je v preteklosti `e vabil gostince na predavanja prof. Janeza Bogataja. Vabilu se je 
odzvalo pribli`no polovico vabljenih. Zavod za turizem bo prou~il mo`nost osebnega strokovnega 
svetovanja za gostince na `eljenem podro~ju (postre`ba, obna{anje, izgled). Ob~ina sicer ni pristojna, 
da bi lahko v kakr{nikoli obliki pogojevala izobra`evanje z izvajanjem dejavnosti.

Z mesecem majem 2010 je postal aktiven projekt  "Nakupujem v mestu", v sklopu katerega so trgovine odprte
do 21.ure. Odprte trgovine spremlja tudi bogat uli~ni program. Gostinski lokali ob nedeljah ve~inoma res ne
obratujejo vendar tukaj ob~ina neposredno ne moee vplivati. Namen projekta "Nakupujem v mestu" je tudi
pove~anje obiska jedra tako, da lahko upamo, da bo pove~an obisk vplival in opogumil gostince, da se v ve~ji
meri odlo~ijo za odprtje lokalov tudi ob nedeljah.

Kranjski gostinci so vedno vabljeni k sodelovanju ob prireditvah. Tudi razpis za ve~je dogodke je narejen tako,
da imajo prednost, saj sede` podjetja v MOK prinese ve~ to~k. @al odziv ni vedno tak kot bi `eleli.

Ob~ina je v marcu in aprilu organizirala tedenske sestanke z zainteresiranimi trgovci ter z Zavodom za 
turizem, na katerih so bili oblikovani nekateri predlogi za izbolj{anje ponudbe in pove~anja utripa starega
mestnega jedra. Nekateri predlogi se `e izvajajo (na primer skupno ogla{evanje trgovcev, ve~ raznovrstnih
dogodkov, podalj{anje delovnega ~asa). V mesecu septembru bo organiziran sestanek z lastniki praznih
lokalov in lastniki znanih blagovnih znamk, da bi z njimi izbolj{ali ponudbo v mestnem jedru. Zbiramo tudi
predloge za za~asne zapolnitve praznih lokalov in ugotavljamo pripravljenost lastnikov lokalov za tako akcijo.
Z ukrepi bomo nadaljevali, zavedamo pa se, da je problem kompleksen, zato k re{evanju `ivljenja starega
mestnega jedra pristopamo iz ve~ vidikov: izbolj{anje trgovske in gostinske ponudbe, ponovno ume{~anje
javnih programov v prostor, nujne prenove javnega prostora ter ureditve prometa, vklju~evanje lokalnih 
prebivalcev, promocija in pove~anje turisti~ne ponudbe. 

Ob~ina se je v pogovoru s trgovci in gostinci odlo~ila, da sku{amo pove~evati prihodek (zato projekt Nakupujem v
mestu) in ne znì evati stro{kov, preko subevncioniranja najemnin. Z ukrepom so se strinjali tako trgovci kot gostinci.

Varstvo otrok izvaja Rajarija s sofinanciranjem Mestne ob~ine Kranj. V mestu sta 2 otro{ka kulturna centra z
rednimi dejavnostmi/delavnicami za otroke (Rajarija, Krice krace). [iritev ponudbe in dodatne dejavnosti so 
odvisne predvsem od morebitnega ve~jega povpra{evanja.

Obstoje~e obmo~je tr`nice v starem mestnem jedru ni v lasti Mestne ob~ine Kranj. Obmo~je ima veliko {tevilo
lastnikov, ki niso enotnega mnenja o prodaji obmo~ja ob~ini. Ker s strani lastnikov ni skupnega interesa za 
prodajo, prenova tr`nice s strani MOK trenutno ni mo`na. S tr`nico upravlja Komunala Kranj, ki obmo~je 
najema od lastnika. Je pa vsekakor v dolgoro~nem interesu MOK-a, da se obmo~je odkupi in ustrezno uredi. 

Novi OPPN, ki bo nadomestil stari zazidalni na~rt bo predvidel javne programe na obmo~ju mestnega jedra.
Knji`nica se iz strogega mestnega jedra umika v prostore nekdanje blagovnice Globus. Glasbena {ola ostaja v
mestnem jedru. Usoda gradbene {ole ni v pristojnosti ob~ine, ker je v lasti dr`ave in z njo upravlja Ministrstvo za
{olstvo. Je pa ob~ina zainteresirana za pridobitev tega objekta in prenos iz dr`ave na lokalno skupnost. Mestna
uprava naj bi v prihodnje uredila nekaj prostorov v Mestni hi{i. Mladinski center in [krlovec sta v mestnem jedru,
prav tako Dru{tvo upokojencev. Krice-krace se selijo na novo lokacijo vendar ostajajo v mestnem jedru. V 
mestnem jedru je tudi  Gorenjski muzej z upravo, z muzejskim in galerijskim programom. Temu lahko dodamo
{e vse lokacije, ki se investirajo iz sredstev EU, kot so Layerjeva hi{a, [krlovec, kompleks Kieselstein in Pungert.

Ob~ina na~rtuje izdajo kataloga opreme za gostinske lokale starega mestnega jedra. V katalogu bodo izbrani
oblikovno skladni in funkcionalni elementi urbane opreme ve~ razli~nih cenovnih razredov. V oblikovanje 
kataloga se je mo`no vklju~iti tako, da svoje preferirane elemente, ozna~ene v katalogu proizvajalca po{ljete
ali prinesete na ob~ino (kontaktna oseba: Darko Hrovat). Kataloge bomo zbirali do konca julija. Zaradi 
oblikovanja nabora opreme, ki bo oblikovno skladna, ne moremo zagotoviti, da bo vsak predlagan 
element vklju~en v kon~ni katalog.

Ker ima lastnik najemno pogodbo z ob~ino, ki se redno pla~uje, in{pektorat ne more ukrepati. 
Mo`nosti za ukrepanje v zvezi z zapu{~eno trafiko bomo na podlagi predloga prou~ili in sku{ali 
najti dolgoro~no spremenljivo re{itev.

Na ulice mestnega jedra ni smiselno ume{~ati posebne ko{e za pasje iztrebke, saj je tam sprehajalcev s psi
malo, na Pungert pa psi ne sodijo, saj je tam igri{~e za otroke. V kanjonu Kokre so omenjeni ko{i urejeni.

Podro~je: javni prostor



[t. Predlog Izvedljivost Komentar

Podro~je: javni prostor

48 ve~ zelenja v mestu,  predlog bo izveden 
zasaditi drevje na Pungertu

49 vzdr`evanje zasaditev v koritih predlog bo izveden 

53 obnoviti fasade prioritetno na glavnem trgu predlog ni izvedljiv

54 u~inkovito na~rtovati faznost del pri prenovah, vzeto kot opozorilo
ulice naj se ne zapirajo v celoti, 
~as zaprtja naj bo ~im kraj{i

56 prenoviti fasado mesarije predlog ni izvedljiv

57 prenoviti pasa`o z Gasilskega trga predvidena
do Glavnega trga 14 in odpreti za javnost dolgoro~na izvedba

58 odpreti dostop do Pre{ernove hi{e predlog gre v razmislek Predlog je izvedljiv, ugotovili bomo smiselnost izvedbe predloga glede na potrebna sredstva.
s Tav~arjeve ulice

59 urediti in odpreti dostop do rovov predlog gre v razmislek
za Pre{ernovim gledali{~em

60 odpreti [krlovec za javnost predlog bo izveden

62 redno ~istiti grafite predlog ni izvedljiv

63 u~inkovito odpravljati vandalizem vzeto kot opozorilo
s kaznovanjem povzro~iteljev

65 pretlakovati del Maistrovega trga predvidena
(zamenjati drse~i tlak) dolgoro~na izvedba

68 urediti poti v kanjonu Kokre predlog bo izveden

72 o~i{~enje javnega prostora predlog bo izveden
do 6 ure zjutraj po prireditvah 
in ob vikendih

74 izbolj{ati osvetlitev prostora predvidena
dolgoro~na izvedba

79 redna organizacija delavnic na temo predlog gre v razmislek
urejanja mesta (vsaj 1 x letno in vedno 
pred na~rtovanjem posegov)

80 uvesti spletno stran namenjeno mestnemu jedru, vzeto kot opozorilo
lahko v sodelovanju s krajevno skupnostjo, 
z mese~nim newsletterjem, tudi na primer 
o poteku prenov (newsletter)

81 uvesti poobla{~eno osebo (pisarno) se `e izvaja
za stike s prebivalci s strani mesta

V okviru na~rtovane prenove ulic in javnih povr{in mestnega jedra (II faza) je na~rtovana prenova zelenih
povr{in mestnega jedra, Pungerta in vrta Khiselstein s podalj{kom proti obrambnemu stolpu ju`no od 
obstoje~ega obmo~ja vrta. Na Pungertu je predvidena zasaditev drevja v severnem delu obmo~ja, ki bo
predstavljala sodobno interpretacijo nekdanjega sadovnjaka. Na obmo~ju vrta gradu Khiselstein je 
predvidena parkovna ureditev z zasaditvijo okrasne vegetacije in prezentacijo arheolo{ke dedi{~ine.
Predvidena je preselitev vodnjaka Janeza Nepomuka na vrt Khiselstein. Na obmo~ju Po{tne ulice, ob mostu
~ez Kokro je predvidena zasaditev lipovega drevoreda, ki bo simbolno nakazal volumen nekdanje stavbe, ki
je stala na tem obmo~ju. Predvidena je tudi ureditev vstopa v rove s kanjona Kokre. Ureditev kanjona Kokre,
kot zelenega pasu mestnega jedra je predvidena v sklopu priprave OPPN za obmo~je kanjona Kokre, ki se bo
predvidoma za~el pripravljati naslednje leto.

Za vzdr`evanje korit in vegetacije skrbi podjetje Flora. Glavni problem in vzrok neurejenosti je predvsem van-
dalizem. Ob~ina bo na podlagi pobude razmislila o na~inu in zasnovi zasaditve tako, da bo ta cenej{a in bolj
u~inkovita, ter da bo dopu{~ala pogostej{e vzr`evanje in urejanje (trenutno 1x na mesec).  

V letu 2010 je ob~ina objavila razpis za sofinanciranje obnove stavb v mestnem jedru. Rok za prijavo je bil
30.04.2010. Prijavilo se je 23 vlo`nikov, od katerih je bilo 9 vlog popolnih, 14 pozvanih na dopolnitev vloge 
(13 dopolnjenih, 1 zavr`ena). V kolikor bo se{tevek vseh zneskov na popolnih vlogah, ki bodo prispele na
razpis vi{ji kot pa je zagotovljenih sredstev v prora~unu Mestne ob~ine Kranj za leto 2010, se bodo sredstva
prera~unala po dele`u (koli~niku) sofinanciranja z matemati~no formulo ne glede na lokacijo objekta znotraj
starega mestnega jedra.

Prenove v mestnem jedru so vedno zahtevne, ker je pred samo izvedbo del potrebno izvesti arheolo{ki 
pregled. Zaradi tega ve~krat prihaja do nena~rtovanih zamud, ki jih ni mogo~e predvideti. Kljub temu
posku{a ob~ina - Kabinet `upana v najve~ji mo`ni meri (preko medijev, aplikacije Kr'povej, ...) odgovarjati na
vpra{anja povezana z faznostjo del.  Predlog je vzet kot opozorilo; za natan~nej{o napoved rokov se bo ~im
bolj pogosto sklicevalo sestanke med naro~nikom (ORI) in izvajalci del.

Objekt ni v lasti ob~ine zato obnova fasade tega objekta ni v na{i pristojnosti. Lastnik objekta se ni prijavil na razpis.

Pasa`a ni v lasti ob~ine tako da prenovitev trenutno ni mo`na. 
Sta pa odkup obmo~ja in njegova ureditev `e na~rtovana.

Vhod za gledali{~em logisti~no ni uporaben kot glavni vhod iz ve~ razlogov, med drugim tudi, 
ker bo stopni{~e nedostopno za invalide in starej{e. Upamo, da bo ~imprej za`ivel vhod pod Kokr{kim
mostom, ki bo povezoval mesto z naravo in rovi.

Prenova [krlovca je predvidena v sklopu projekta prenove obrambnega sistema Kranja 
(projekt 3 stolpi). Predvidena je rekonstrukcija [krlovca v katerem bo urejen prostor za 
intermedijske dogodke. Realizacija projekta je predvidena {e v leto{njem letu.

Na privatnih objektih lahko ~istijo zgolj lastniki oziroma uporabniki na javnih prostorih. Redno ~i{~enje
je sicer povezano s stro{ki, ki pa jih v prora~unu ni, tako da redno ~i{~enje zaenkrat ni realna opcija.

In{pekcija in redarstvo nimata pooblastil za kaznovanje niti kadra (ni no~ne izmene, ko se dogaja ve~ina 
vandalizma). Na problem bo potrebno opozoriti policijo in prositi za pogostej{e patrulje v mestnem jedru.

Ob~ina ima v na~rtu v celoti prenoviti tlakovce na Maistrovem trgu, ki so poleg tega, da so dotrajani
tudi zelo nevarni za zadrs. Rok prenove ni znan.

Leta 2008 je bil organiziran javni nate~aj za ureditev ulic starega mestnega jedra, mostu ~ez Kokro in
poti ter obmo~ja kanjona Kokre. Z nate~ajem je ob~ina pridobila tudi ustrezne idejne re{itve za ureditev
obmo~ja kanjona, ki se bodo konkretizirale v sklopu urejanja obmo~ja kanjona Kokre z OPPN. Delno se
bo projekt realiziral v vaslendnjih dveh letih, in sicer je dostop do rovov s kanjona Kokre vklju~en v 
projekt prenove ulic in trgov starega mestnega jerda (II faza). Za~etek realizacije ureditve kanjona
Kokre pomeni priprava OPPN za obmo~je Kanjona Kokre, ki je okvirno predvidena v naslednjem letu.

Ob~ina bo ob sobotah, nedeljah in ponedeljkih ter ob prireditvah izven teh terminov organizirala 
zgodnje ~i{~enje javnega prostora. 

V okviru na~rtovane prenove ulic in javnih povr{in mestnega jedra (II faza) je predvidena nova
osvetlitev osrednje mestne osi, od Maistrovega trga do Pungerta, Po{tne ulice ter mostu ~ez Kokro.
Predvidena je le zasnova osvetlitve ulic in javnih prostorov, kar ne vklju~uje osvetlitve izlo`b, ki ni
enakomerna in tudi vpliva na osvetlitev ulic. Na odlo~itev o izboru svetil je vplival Zavod za varstvo 
kulturne dedi{~ine Kranj, ki je ustreznost svetil ocenil z vidika varstva kulturne dedi{~ine. Iz tega vidika
svetila na kandelabrih na tem obmo~ju niso ustrezna. Svetilo mora prav tako upo{tevati dolo~ila
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesna`evanja okolja (Ur.l. RS, {t. 81/2007). Izbrana svetila so
konzolna, skladna z obstoje~imi svetili, ki so name{~ena na primer na stranskih ulicah mestnega jedra,
predvideva se pritrditev svetil na fasade objektov. Projekt prenove tako predvideva lokacije svetil, ki
omogo~ajo optimalno in enakomerno osvetlitev prostora. Realizacija projekta osvetlitve je odvisna od
soglasij lastnikov objektov, na katerih je predvidena namestitev svetila. Ob~ina vidi najve~jo te`avo pri
pridobivanju soglasij lastnikov objektov. Sama izvedba razsvetljave pa je stvar izdelovalca projekta.

Zakonsko predpisane oblike sodelovanja javnosti v postopkih na~rtovanja prostora vklju~ujejo javne
razgrnitve v ~asu priprave prostorskih aktov. Predviden OPPN za staro mestno jedro Kranja bo tako 
v postopku proprave javno razgrnjen najmanj 30 dni, v tem ~asu pa bo nanj mo`no podati pripombe
in predloge. To je zakonski minimum, formalno sodelovanje, ki ga zagotavlja dr`ava. Poleg zakonsko
opredeljenih mo`nosti vklju~evanja javnosti v urejanje prostora pa je priporo~ljivo tudi druga~no
vklju~evanje javnosti, v obliki delavnic, javno mnenjskih raziskav, kar pa je ve~inoma odvisno od 
politike urejanja prostora. Ob~ina se je priprave OPPN staro mestno jedro lotila s poudarkom na
vklju~evanju javnosti, zato bomo ustrezno na~rtovali podobne dogodke.

Ideja o oblikovanju posebne spletne strani le za mestno jedro je dobra. Problem pa je v a`urnosti
podatkov. Poleg tega bi spletna stran morala imeti skrbnika, ki bi skrbel, da so strani aktualne in
a`urne. Veliko informacij o dogajanju v mestnem jedru je na voljo na spletnih straneh ob~ine in na 
spletnih straneh Zavoda za turizem.

Vlogo povezovalca med ob~insko upravo in prebivalstvom ima `e obstoje~i organ Krajevne skupnosti
oziroma njeni predstavniki. Le ti so demokrati~no voljeni na lokalnih volitvah. Za morebitna vpra{anja
in predloge se lahko prebivalci obrnejo na predsednika Krajevne skupnosti: g. Benedika.

Podro~je: prenove

Podro~je: varnost in vandalizem

Podro~je: izgled, funkcionalnost in urejenost

Podro~je: komunikacija in aktivnosti lokalnih prebivalcev

Staro jedro - novi obeti
Povzetek poro~ila z javne delavnice o mo`nostih za urejanje in o`ivljanje starega mestnega jedra Kranja

Staro jedro -novi obeti,povzetek poro~ila z javne delavnice o
mo`nostih za urejanje in o`ivljanje starega mestnega jedra Kranja
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