
KAKO? SKUPAJ! /proces in način prenove

“Mesta lahko nudijo za vsakega nekaj le,

ko je v načrtovanje mesta vključeno

nekaj od vsakega.”

Jane Jacobs

Mestna občina Kranj

Zbornica za arhitekturo in prostor

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Zavod RS za varstvo narave

Gorenjski muzej

Odbor za prostor, mestni svet

LUZ, d.d., avtorji zmagovalne natečajne rešitve
(arhitekti, krajinski arhitekti, inženirji)

upravljalci komunalne infrastrukture 

arheologi

izvajalci, nadzor

javnost

gostinci, trgovci, lastniki lokalov, stanovalci

Zavod za turizem Kranj

priprava natečajne naloge 
(izhodišča, zahteve, kriteriji)

izdelava natečajnih rešitev
2009

2010

2011

2012

2013

žiriranje in izbira zmagovalne rešitve 
(priporočila za izdelavo projekta)

izdelava idejne zasnove (IDZ) 

pridobivanje smernic

pridobivanje soglasij

usklajevanje projekta

izdelava projekta za izvedbo (PZI)

izdelava projekta za gradbeno dovoljenje 
in projekta za izvedbo 3 stolpi (PGD, PZI)

delavnica Staro jedro - novi obeti

izvedba po fazah in lokacijah 3 stolpi

izvedba po fazah in lokacijah 
staro mestno jedro

spremembe in dopolnitve projekta

spremembe in dopolnitve projekta

spremembe in dopolnitve projekta

otvoritev prenovljenih ulic in trgov 
mestnega jedra

spremembe in dopolnitve projekta

spremembe in dopolnitve projekta

izdelava idejne zasnove 3 stolpi (IDZ)

usklajevanje nagrajenih rešitev 2. nagrajena rešitev 
(z objektom na Podrtini in na Pungertu)

načrtovani most na Pungertu

načrtovani projekt 3 stolpi

arheološke najdbe

menjava občinske oblasti

sodelovanje javnosti
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otvoritev 3 stolpi

predlogi KS Kranj Center

?
a

Obveščanje!

Kakšno obliko sodelovanja v procesu 
prenove si želiš?

b
Posvetovanje!

c
Iskanje soglasja!

d
Soodločanje!
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spremembe prometne ureditve IZ
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?Kdo si?

a
Stanovalec mestnega jedra!

b
Kranjčan, a ne stanujem v mestnem jedru!

c
Nisem Kranjčan!

AVTORJI RAZSTAVE

Urška Kranjc, Gaja Trbižan, Tina Cotič, Matija Jemec
(avtorji izvedene natečajne rešitve za ureditev ulic in trgov mestnega jedra v Kranju)

FOTOGRAFIJE

Luka Vidic

OBLIKOVANJE ZVOČNEGA PROSTORA

Boštjan Perovšek
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Načrtovanje sprememb v prostoru 
hitro izzove reakcijo ljudi. Starejši 
pravijo, da so bili včasih ljudje bolj 
zadržani, njihovo zaupanje v stroko pa 
večje. Danes se ljudje hitro oglasijo, še 
posebej, če gre za prostor, na katerega 
so navezani, oziroma v njem prebivajo. 
V predlagane spremembe tudi radi 
dvomijo, čeprav so označene kot 
strokovno nesporne. Zato načrtovalci 
vse večkrat ljudi povabijo k sodelovanju 
v procesu načrtovanja in to z nadvse 
poštenimi nameni upoštevati mnenje 
ljudi v procesu iskanja rešitev ter tako 
olajšati izvedbo samih rešitev, da le-te 
ne bi naletele na oster odziv javnosti. 
Vseeno pa prav (prvi) korak vključevanja 
ljudi v načrtovanje pogosto odpre več 
vprašanj, kot pa jih zapre. Če se je prej 
načrtovalcu zdelo, da razume problem 
in da se mu zdi, kaj bi lahko bila rešitev, 
je rezultat prvega srečanja z javnostjo 
neredko množica nasprotujočih si 
želja in zahtev. Odprejo se vprašanja, 
kdo je pravzaprav sogovornik, so to 
le prebivalci območja, ali morda tudi 
uporabniki tega prostora? Zakaj so 

Uvod

njihovi pogledi na nove ureditve 
oziroma vsebine tega prostora tako 
različni? Kako naj jim razložimo 
prednosti oziroma slabosti določene 
rešitve? In tako naprej.

Žal v tem sestavku ne bomo uspeli 
odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, 
da pa bralca ne bi povsem razočarali, 
lahko poudarimo dve značilnosti 
projekta Želite? Kranj!, katerih pomen 
preseže okvir Kranja in doprinese k 
odgovarjanju izpostavljenih vprašanj. 
Prva je, da vključevanje javnosti 
nikoli ni le dogodek, pač pa je 
proces, v katerem se različna stališča 
soočijo z razlogom – ker izhajajo iz 
različnih interesov različnih skupin, 
ki se v mestnem jedru srečujejo. Če si 
lokalni prebivalci želijo več parkov in 
parkirnih prostorov, si morda prebivalci 
predmestja v starem mestnem jedru 
želijo več prireditev in butikov. S 
tem ni nič narobe, logično je, da vse 
udeležene skupine zagovarjajo svoje 
interese, naloga mestnih ustanov pa 
je usklajevanje teh interesov. To pa ne 

more biti dogodek, pač pa je proces, 
v katerem se stališča in interesi lahko 
tudi spremenijo. Zgodi se, da mestne 
ustanove ne uspejo same usklajevati 
interesov različnih družbenih skupin. 
Pogosto je razlika med razumevanjem 
procesa in ciljev načrtovanja med 
njimi in vključenimi skupinami 
pregloboka. Primer Kranja kaže, da 
lahko premoščanje te vrzeli spodbudi 
vključevanje NVO, lokalnih kulturnih 
ustanov, društev itd. Tako uvod 
zaključujemo z bistvenim vprašanjem: 
kako projekt Želite? Kranj! razširiti v 
platformo, na kateri se bodo usklajevali 
različni pogledi na razvoj starega 
mestnega jedra?

Aidan Cerar





Urejanje mestnega jedra v Kranju se je 
začelo že leta 2008 s pripravo javnega 
natečaja za ureditev javnih površin 
središča Kranja in kanjona Kokre, ki ga je 
organizirala Mestna občina Kranj (MOK) 
v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo 
in prostor (ZAPS). Pri pripravi natečajne 
naloge in pri ocenjevanju prispelih 
rešitev so poleg predstavnikov 
investitorja in stroke sodelovali tudi 
Zavod za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKDS) in Zavod republike Slovenije 
za varstvo narave (ZRSVN). Natečajniki 
so v sklopu naloge med drugim 
prejeli smernice soglasodajalcev 
(ZVKDS, ZRSVN) ter izhodišča, okviren 
program in obseg območja urejanja, 
določena s strani Mestne občine 
Kranj, kar je bila podlaga predlaganim 
rešitvam. V natečajni nalogi so bile 
že začrtane osnovne vizije razvoja 
starega mestnega jedra: poudarjanje 
prvin kulturne dediščine, omejevanje 
motornega prometa v mestnem jedru 
in razvoj kulturne in otroške četrti. 
Žirija je na podlagi prejetih rešitev 
soglasno sprejela odločitev o predlogu, 

KaKo je poteKala obnova Ulic in trgov?

izbranem za realizacijo. Projekt je bil 
v začetku leta 2009 skupaj z drugimi 
predstavljen na razstavi, organizirani v 
prostorih občine. Natečajni projekt so 
avtorji v naslednjih mesecih nadgradili 
v Projekt za izvedbo (PZI) ter s podporo 
investitorja in soglasjem ZVKDS 
ter drugih soglasodajalcev ohranili 
bistvene poteze zasnove, predlagane 
v natečajni nalogi. Projekt za izvedbo 
(PZI) je bil potrjen s strani Mestnega 
sveta in Odbora za prostor, na javnem 
razpisu pa je bil izbran izvajalec. V 
obdobju pred začetkom izvedbe je bil 
kot strokovna podlaga za nov Občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN) za 
območje mestnega jedra, leta 2010, 
izveden prvi dogodek, namenjen 
komunikaciji z javnostjo in vključevanju 
javnosti v urejanje mestnega jedra. Na 
dogodku »Staro jedro – novi obeti«, ki 
je bil zasnovan kot 3 dnevna delavnica, 
so sodelovali stanovalci in lastniki 
lokalov starega mestnega jedra ter 
obravnavali različne, tudi danes pereče 
teme, promet, gostinski in trgovski 
program, zelenje. Več konstruktivnih 

predlogov je bilo objavljenih skupaj 
s komentarji in odzivom MOK (http://
pazipark.si/portfolio/staro-jedro-
kranj/). Med letoma 2010 in 2013 je 
potekala izvedba projekta, pri čemer 
je prišlo sočasno z menjavo občinske 
oblasti do nekaterih bistvenih 
odstopanj od zastavljenih izhodišč 
natečajne rešitve oziroma izdelanega 
ter potrjenega projekta za izvedbo. 
V tem obdobju se je v spremembe 
projektiranih rešitev vključevala tudi 
javnost. V letu 2013 se je prenova 
ulic in trgov starga mestnega jedra z 
otvoritvijo uradno zaključila. 



Z realizacijo natečajne rešitve 
ureditve mestnega jedra avtorji nismo 
zadovoljni. Določene spremembe 
zasnove projekta v času realizacije so 
bile pričakovane, predvsem v okviru 
dejavnikov, ki jih pred izvedbo ni 
mogoče ali smiselno predvidevati (npr. 
arheološka dediščina, zatečeno stanje 
obstoječih konstrukcij ipd.). Prilagajanje 
realnemu stanju na terenu in iskanje 
spremenjenih rešitev med izvedbo naj 
bi potekalo v sodelovanju s projektanti 
na organiziran način. Dejansko pa je 
do večjih sprememb, tudi v samih 
osnovnih izhodiščih prihajalo na več 
različnih načinov iz različnih razlogov, 
ki niso niti predmet razstave niti tega 
kataloga. Zato pa je pregled prepada 
med načrtovanimi in izvedenimi 
ureditvami lahko dobra iztočnica za 
konstruktiven pogovor in nadaljevanje 
procesa oživljanja mestnega jedra.

Interaktivna razstava je bila zamišljena 
tudi kot vabilo obiskovalcem, da izrazijo 
svoje mnenje tako do že izvedene 
prenove, kot tudi do sedanje ali do 

ZaKaj raZstava in Katalog?

možne bodoče rabe in dejavnosti, ki 
se odvijajo v  starem mestnem jedru. 
Svoja mnenja so obiskovalci lahko 
izrazili z lepljenjem nalepk na vnaprej 
ponujene odgovore na vprašanja, 
nanizana ob posameznih plakatih. 
Na enak način je bila zabeležena tudi 
struktura prebivalcev. Anketa v obliki 
lepljenja nalepk sicer ni bila zamišljena 
kot relevantna raziskava javnega 
mnenja, a če gre vendarle verjeti 
obiskovalcem, je bila približno ena 
petina obiskovalcev doma iz mestnega 
jedra, približno polovica pa je bilo tistih 
prebivalcev Kranja, ki ne stanujejo v 
mestnem jedru. Odgovori na različna 
vsebinska vprašanja kažejo raznolika 
mnenja obiskovalcev, v kontekstu 
razstave pa v glavnem sporočajo:

• da obiskovalce razstave moti 
parkiranje na trgih starega mestnega 
jedra in da so pripravljeni hoditi peš do 
svojega cilja, 
• da cenijo drevesa v jedru in si jih 
želijo več, predvsem na Glavnem trgu,
• da so zadovoljni z novo pridobljenimi 

javnimi prostori, tako tistimi s kulturnim 
programom, kot z zelenimi odprtimi 
površinami,
• da želijo soodločati pri načrtovanju in 
urejanju prostora.



Fizična prenova komunalnih ureditev, 
tlakov, delno pa tudi urbane opreme 
je začetek oživljanja mestnega jedra, 
ki se ji mora pridružiti še razvoj 
gospodarskih in socialnih razmer v tem 
delu mesta. Oživljanje javnega prostora 
ne vključuje le prenove fizičnih prvin. V 
proces oživljanja je treba vključiti tudi 
prenovo režima prometa, ponudbe 
in drugih živih prvin mesta ter tako 
privabiti uporabnike. Prenova ulic in 
trgov lahko odpre nove priložnosti 
za oživljanje mestnega jedra in je 
priložnost za izmenjavo mnenj glede 
urejanja tega dela mesta. V ta namen je 
bila ob zaprtju razstave 10. junija 2014 
v dvorani Stolpa Škrlovec organizirana 
moderirana debata, na kateri so se 
o možnostih oživljanja mestnega 
jedra pogovarjali lokalni prebivalci in 
strokovnjaki:

• Selman Čorović, arhitekt, prebivalec 
mestnega jedra Kranja, direktor Zavoda 
Carnica, ki upravlja Layerjevo hišo,
• Aleksander Pavšlar, predsednik 
krajevne skupnosti Kranj Center,

Moderiran pogovor o oživljanjU Mestnega jedra

• Nejc Zupan, prebivalec Kranja, 
plesalec in krajinski arhitekt,
• Aidan Cerar, urbani sociolog, 
zaposlen na Regionalni razvojni 
agenciji Ljubljanske urbane regije,
• Marko Peterlin, arhitekt in urbanist, 
direktor Inštituta za politike prostora in
• Maja Simoneti, krajinska arhitektka in 
urbanistka, zaposlena na Ljubljanskem 
urbanističnem zavodu in na Inštitutu za 
politike prostora.

Gostje in publika so odprli različna 
vprašanja, povezana s prenovo, 
osredotočena predvsem na način 
prenove in vlogo javnosti pri postopku 
prenove, ter na prometni režim v 
mestu, ki že zadnjih 15-let močno 
vpliva na odnos uporabnikov do 
prostora. Debata je jasno pokazala, 
da obstajajo raznolika, tudi med 
seboj nasprotujoča si mnenja lokalnih 
prebivalcev in drugih Kranjčanov o 
vlogi, podobi in rabi starega mestnega 
jedra, da je tovrstnih pogovorov 
in soočanj premalo ter da jim 
premalokrat prisostvujejo predstavniki 

odločevalcev. Izkazalo se je tudi, da 
vloge in pristojnosti sodelujočih pri 
urejanju prostora (upravljavcev, stroke, 
investitorjev, javnosti in ostalih) javnosti 
niso povsem poznane. Kot popotnice 
k nadaljnjim vprašanjem oživljanja 
mestnega jedra so bili izpostavljeni 
predvsem zavedanje o dolgoročnosti 
in kompleksnosti procesov urejanja 
javnega prostora, pomembnost 
kontinuirane komunikacije z javnostmi 
in vprašljivost prenašanja rešitev iz 
enega kraja v drugega. V  pogovoru 
med gosti in polnim avditorijem se je 
večkrat izkazalo, kako dobrodošle so 
priložnosti za poslušanje in oblikovanje 
mnenj o urejanju javnega prostora. 

Debata je v celoti objavljena na spletu. 
(http://pazipark.si/portfolio/zelite-
kranj/)

http://pazipark.si/portfolio/zelite-kranj/




PROMENADA? CESTA! /most čez Kokro

ZDAJ
?

a
Na Podrtini!

b
Na Glavnem trgu za cerkvijo!

c
Na Trubarjevem trgu!

d
Dolgotrajno parkiranje je lahko povsod!

Kje bi bilo potrebno ukiniti
dolgotrajno parkiranje v mestnem jedru?

PREJ NATEČAJ PROJEKT

“Napredno mesto ni kraj,

kjer se revni vozijo z avtomobili, pač pa 

kraj, kjer bogati uporabljajo javni potniški 

promet.”

Enrique Peñalosa
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Možnost parkiranja v mestnem jedru:
- brezplačno kratkotrajno parkiranje za vse
- brezplačno dolgotrajno parkiranje za stanovalce
- plačljivo dolgotrajno parkiranje za obiskovalce
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- plačljivo dolgotrajno parkiranje za obiskovalce
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TRG? PARKIRIŠČE! /Podrtina ?
a

250 m / 4 min!

b
500 m / 8 min!

c
750 m / 12 min!

d
Nisem pripravljen/a hoditi!

Kako daleč si pripravljen/a hoditi
od avtomobila do cilja?

“Vsaka dodatna ura,

ki jo na dan preživimo

v avtu, povzroči 6% več možnosti za 

debelost, medtem ko vsak dodaten 

prehojeni kilometer na dan za 5%

zniža to možnost.”

raziskava U.S. Department

of Health and Human

Services, 1996

ZDAJ

POTEM

>500  parkirnih mest
600 m  razdalje
8 min  peš

Ko
kr

a

Sa
va

>350  parkirnih mest
400 m  razdalje
5 min  peš

800 m  razdalje
12 min peš



IGRIŠČE? GRADBIŠČE! /Pungert

ZDAJ

PROJEKT

PREJ

?
a

Domišljijske, pustolovske in igre vlog!

b
Plezanje, spuščanje, guganje in vrtenje!

c
Igre z žogo!

d
Tek in lovljenje!

Kakšne igre si se najraje igral/a?
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“Otroci so nekakšna indikatorska vrsta.  

Če nam uspe zgraditi uspešno mesto

za otroke, bomo imeli

uspešno mesto za vse ljudi.”

Enrique Peñalosa





asfalta = 65°C asfalta = 32°C

, MORA BITI:

asfalta = 30°C
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, SO TO IN ŠE VEČ:







NAČRTOVANO? SLUČAJNO! /Glavni trg

ZDAJ
?Kam bi posadil/a drevo?

a
Ob vodnjak!

b
Ob cerkev!

c
Pred Prešernovo gledališče!

d
Nikamor!

Na Glavnem trgu ni dreves in kandelabrov, ker bi krošnje zastirale 
in motile poglede na pomembne vedute mestnega jedra. Sajenje 
drevja pa je omejeno tudi zaradi potrebnih odmikov od objektov 
in komunalnih vodov (elektrike, vodovoda, telefona, kanalizacije, 
plina).

Zaradi sosledja vedut je glavna os mestnega jedra v Kranju še 
posebej zanimiva. Pogledi na stolpiče cerkva, na obod trga, na 
vodnjak in Storžič na severu dajejo Kranju identiteto.

PREJ

PROJEKT

ZDAJ

PREJ

VEDUTE

vodnjak

cerkev sv. Kancijana

grajeni obod trga

objekti

odmik od objektov

komunalni vodi

vedute in pogledi

A

B
C

“Ljudje v mestu

najraje opazujejo druge ljudi.”

Jane Jacobs


