spoznavanje zabave in druzbe

dve kul turi
Prešernova tura / France Prešeren, največji slovenski pesnik, je pomemben del svojega

temveč zahodni del starega mesta vežejo v kulturno četrt. Sprehod začni na koncu kranjske skale,
ob prvem stolpu je kavarna in galerija Pungert, zraven pa otroška igrala. Ozri se preko roba in
pot nadaljuj proti gradu Khislstein. Ogni se glavni ulici in pri Plečnikovih stopnicah kot včasih konji
zavij na levo na Tomšičevo ulico. Na robu mesta brez pompoznosti stoji grad Khislstein, kar je
škoda, saj mimo njega ne zaide več ljudi, ki bi spočili oči in misli na simpatičnem Vovkovem
vrtu znotraj obzidja. Poleti postane drugi stolp prizorišče letnega kina in koncertov, če pa se sprašuješ, kaj za vraga je kup železa na drugem stolpu – to je korten, legendarni material, ki ga lahko
občuduješ (ali pa se ob njem zgražaš) tudi v centru na stavbi Globus. V gradu je kavarna in letno
gledališče, kjer potekajo večji dogodki, ter Gorenjski muzej, kamor moraš nujno, če te zanima
zgodovina mesta in regije. Sprehodi se še malce višje po Tomšičevi ulici, tam na kratko lahko uzreš
tretji stolp Škrlovec. Stoji skrit za hišami, a vredno ga je najti, saj skozi celo leto v petkotni
galeriji na ogled ponuja fotografske, intermedijske in prostorske razstave, v nadstropju nižje pa
gostujejo intimni koncerti in gledališke predstave. Stolp je povezan z Layerjevo hišo, slikovitim domovanjem slikarja Leopolda Layerja, ki je danes stičišče raznolikega kulturnega dogajanja.
Kavarna s teraso na sončni strani Kranja je obrnjena proč od mestnega vrveža, vredno je obiskati
njihove razstave, glasbene in druge dogodke ali pa samo uživati v prijetni atmosferi. V temni kleti
Layerjeve hiše si lahko ogledaš razstavo izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja, v hiši
nedaleč stran pa je v 19. stoletju živel tudi pesnik in pisatelj Simon Jenko. Podaj se skozi ulico,
poimenovano po njem, do mestnega vodnjaka, Galerije Kranjske hiše in Mestne hiše
kjer si lahko ogledaš še dva razstavna prostora in povprašaš po živahnem kranjskem ustvarjalnem
utripu v zadnjih desetletjih, ki so ga med drugim krojili Milan Batista, Izidor Jalovec, Zmago Puhar
pa avtor olimpijskega Vučka, Čenče in škrata Krančka - Jože Trobec in Zoran Smiljanić s stripovskim podvigom Meksikajnerji ter mnogi drugi kunštni kranjski znanci in znanke.

življenja posvetil Kranju, ta pa mu vrača s poimenovanjem »Prešernovo mesto«. To se kaj kmalu
opazi. Imamo Prešernovo gledališče, največje gorenjsko gledališče z odlično lastno produkcijo in gostovanji tujih predstav. Nujno preveri predstave Mladinskega odra, ki se odvijajo tam
ali v dvorani Stolpa Škrlovec. Utečena in ambiciozna ekipa premakne prenekateri del scene ali
gledalčev pogled na stanje stvari. Če želiš popivati z igralci in gledališkimi delavci pa le zavij
v bližnji Cafe Teater. Pred gledališčem je tudi kip pesnika Franceta Prešerna, ki mu tukajšnja
mladina zaradi zanimive drže večkrat v roke porine steklenico ali kak drug predmet. Tjakaj pa se
je v okrnjeni postavi preselila tudi skate scena, ki je pobrala šila in kopita izpred Globusa. Za enega
od arhitekturnih spomenikov velja Prešernova hiša in druge v njeni bližini, v Pavšlarjevi hiši
je svoje mesto našla Galerija Prešernovih nagrajencev, ki gosti najpomembnejše vrhunce
slovenske umetnosti.
Prešeren je ob sicer nabito polnem urniku odhajal na šilce rujnega v današnji Prešernov hram ali
kar v kavarno v pritličju hiše, kjer je bival, danes pa je nasproti bar Dr. Fig, ki nosi njegov vzdevek,
in dvoranica BB teatra, ki ga vodi Bojan Bešter, igralec in dežurni Prešeren v času praznika (8.
februar). Z imeni sta se Prešernu posvetili tudi novi restavracija Sonet takoj ob omenjenem baru
in gostilna Zdravljica kot del društva upokojencev v sosednji ulici. Prešernov verz odkriješ na
mestnem vodnjaku, na katerem sta z maskami poosebljeni reki Kokra in Sava, vodnjaki pa so
bili po legendi pomembni tudi za Prešernovo sestro, saj je tja hodila po mestne trače (pesnik
pa k brivcu). Ob Prešernovem gaju, kjer je veliki mož našel večni mir in kjer zaključiš svoj
obhod, lahko od pomladi do jeseni počiliraš tudi v paviljonu in vrtu Hortikulturnega društva (pon
in čet 16.00-18.00).

urbane legende

mestni znacaj

Uscana in konska gasa / Današnja Tavčarjeva je bila včasih “ta uscana”. Imenitnega naziva

Vse barve strpnosti / Pred davnimi časi so na Glavnem trgu ljudi spodbujali, da zmerjajo
nesrečnega grešnika na sramotilnem stebru, ki je danes v tleh označen na prvotnem mestu. Kako
je nestrpnež svetnika popotnikov Sv. Krištofa ustrelil v nos je še vedno vidno na poslikavi na cerkvi
pri Pungertu. Strpnost pa se dandanes regulira kar sama; pri stavbi Globusa na bivšem kranjskem
Wall-streetu (bivši, ker so banke večinoma pozaprli) najdeš nasproti Stare pošte grafit neznanih
avtorjev, ki je z dvema dopisoma pridobil nov pomen: Pred Lezbijke na kolena.

ni dobila preprosto zato, ker so na ulico zlivali vsebino nočne posode, po njej so namreč gnali
prašiče in druge živali, ki so oddajale vse prej kot lepe vonjave. Tomšičevo ulico pa so klicali
“konska gasa”, to pa zaradi konjev, ki so prihajali v mesto z Mohorjevega klanca. Kaj so konji
nosili na sebi, so bili seveda odlični trači za mestne gospe, na Tomšičevi lahko najdeš namreč
edini “firbec oken”, ki se je obdržal pri življenju.

Več vina kot vode / Da človek ne živi samo od kruha, sploh pa ne samo od vode, dokazuje

pitnik, spomenik vinu, ki ga je bilo v Valvasorjevih časih v Kranju več kot vode. Po njo je bilo treba
namreč v Savo in Kokro, z mehkimi koleni pa se gre težko po klancu dol, še težje pa gor.

Tam, kjer je že Prešeren vrebou / Ker je v Kranju včasih precej gorelo, vode ni bilo, vina
se ni stran zlivalo, v cerkvi pa je bila gneča, so se ljudje pred požari zatekali tudi v sadovnjak na
koncu mesta. Iz nemškega poimenovanja Baumgarten je nastal Pungert, na katerem je danes
romantična razgledna točka s pogledom na zahod sonca za Škofjeloškim hribovjem in slapovi
reke Kokre pod nogami. Mi bi rekli, klasičen plac za vrebat.
Drsališča / Pozimi je drsanje organizirano na

Slovenskem trgu, neuradno drsališče pa te
pričaka na Maistrovem trgu, kjer v tleh lahko opazuješ potek starega mestnega obzidja v tlaku in
paziš na svoj korak. Izjemno adrenalinsko usmerjeni bi še v maju v kanjonu Kokre, na tako imenovanem “Bosancu”, kot ga je poimenovala mladina, morda pomislili na drčanje po kranjskem
ledeniku, ki ga vsako leto z raztovarjanjem snega s širšega predela mesta ustvari zimska služba
(bojda ga je lastnik Dežnikarstva Jenko že “pofural”). Na mestu, kjer danes stoji najlepše kranjsko
stopnišče z arkadami arhitekta Jožeta Plečnika, pa je bila nekoč netlakovana drsalnica, kjer
so se po blatu vzpenjali konji, dekleta pa držala za krilo.

Zlomljene kosti / Impresivno zbirko lobanj pradavnih, celo poznoantičnih stanovalcev Kranja
lahko občudujete v Kostnici, kjer stare kosti pripovedujejo zgodbe naseljevanja narodov, od
Ilirov, Keltov, Rimljanov in Slovanov. Nekatere pomembne občane so pokopali v Prešernovem
gaju, kjer danes z veliko stopnjo pietete slacka kranjska mladež. Pazite nase in na svoje kosti!
Kranjsterdam / Kranj ni nikoli imel coffeeshop-a, z vseprisotnostjo takšnih in drugačnih opoj-

nih substanc nekje od začetka devetdesetih pa je dobil podaljšek k svojemu imenu, nizozemska
prestolnica je postala neke vrste neuradno pobrateno mesto. Kulminacija je bila obeležena tudi v
mladinskem filmu Tu pa tam. Dandanašnji je nekdanji zloglasni sloves nekoliko v zatonu, ime pa
se je obdržalo in služi tudi v drugih, bolj sproščenih kontekstih. Kranjsterdam ima po novem tudi
svojega župana. Vehementni raziskovalec jam Slavko Manfreda ali na kratko Slavc, ki se je sredi
sedemdesetih odločil za hipijevsko življenje, vmes postoril precej v Klubu ljubiteljev glasbe in zdaj
pridobil status “župana Kranstrdama”, ki, s kitaro ali brez, zna povedati marsikatero štorijo o
uličnem in nočnem življenju. Srečate ga lahko pri Dr. Figu ali v Trainstation squatu.

Kranjderground / Kot pravo staro mesto ima tudi Kranj kar nekaj podzemnih draguljev. Naj-

večji med njimi je kar cel del mesta - Drulovka namreč šteje 6000 let in je prava zlata jama
izkopanin in grobov. Večna tema bdi v kranjskih rovih, zgrajenih med drugo svetovno vojno.
Dolgi 1300 metrov so že nekaj let odprti za javnost in za razne prireditve, med najbolj priljubljenimi je kakopak vinska pot. (sob, ned ob 10h; tor, pet ob 17h) V naravni jami Tular, preoblikovani iz
vojnega zaklonišča v edini jamski laboratorij v Sloveniji, pa imajo zatočišče “zmajevi mladiči” ali
človeške ribice, med njimi tudi črne. Javnosti seveda zaprto. Ob Mestni hiši stoji rimski sarkofag
iz Šenčurja, ker pa marsikdo ne pozna njegove namembnosti, se najpogumnejši šalijo, da v njem
počiva mesto Kranj.

Mesto duhov / Ko poletni festivali utihnejo, Kranj hitro postane mesto duhov. V starem delu
do izraza pridejo številni prazni lokali, začarani od kroga nakupovalnih središč na obrobju mesta.
Duhovi se sicer ne prikazujejo množično, nekaj se jih iz mesta že odpravlja, enega pa nikoli ne
bomo odgnali. Tega lahko s prostim očesom opazujete v zvoniku cerkve na Pungertu.
Poslovna žilica / Niti žeblja se danes v starem delu mesta ne da več kupiti, zato je težko

verjeti, da je tukajšnji trgovec dal toliko na svoj ugled, da si je v času gradnje cerkve Sv. Kancijana
plačal prisotnost svoje podobe med tremi apostoli na timpanonu nad vhodom. Delovna vnema
je nekdaj pojemala trgovcem ob pogledu na Mitnico, najstarejšo kranjsko hišo, kjer so pobirali
pristojbine za vstop v mesto. V času Jugoslavije so Kranj nato klicali jugoslovanski Manchester,
znameniti in mednarodno priznani Iskrini telefoni “fitipaldi” so brneli kot za stavo, po vzponih in
padcih borznih indeksov domačih podjetij pa se danes Kranj lahko pohvali z relativno visokim
deležem IT podjetij v Sloveniji, med katerimi velja omeniti na primer Bitstamp in 3fs.

Sobotne migracije / Obstaja izjema v pravilu množičnega odhoda pravih Kranjčanov in Kra-

njčank v mestno jedro le ob večjih dogodkih. Sobotno dopoldne je rezervirano za post-žurersko
kavo, čvek, nakup jušne zelenjave na tržnici ali druge opravke, zato je v tem kratko odmerjenem
času obljudenost centra na dokaj impresivni ravni. A šege in navade velijo, da je treba nekaj po
13. uri mesto zazibati nazaj v spanec, zato bo srečanje z domorodci po tej uri vse težje.

Henganje na Slovencu / Priljubljena točka sproščanja mladine po pouku ali na vikend žurih
je Slovenski trg, ki v socrealističnem duhu gosti masivne kipe Lojzeta Dolinarja. Toda pozor: če te
tamkajšnje morebitno popivanje navede na misel, da se lahko po mili volji oborožiš z alkoholnimi
pripomočki, ne bo šlo tako zlahka - ob sebi namreč ne smeš imeti več kot pol litra alkohola.
Korejski faktor / Po zadnjih statistikah turističnega obiska Kranja z okoli 5.000 obiskovalci
letno prednjačijo - Korejci. Ta nekoliko netipičen trend, domačini bi namreč lahko pričakovali na
primer prebivalce sosednjih držav, pa ni tako nenavaden, saj je Kranj dobra strateška točka za
spopad s turističnimi znamenitostmi v okolici. In kot kaže, so jo odkrili prav Korejci. Kranj ima
tudi svojo Korejo - predel mesta na industrijskem območju, kjer so v barakah nekdaj prebivali
delavci.

orientirci

Ponarejevalci denarja / Legenda o

družini Layer se ne konča prav nič veselo, s smrtjo
in pokoro namreč. Iznajdljiva obrtniška družina se v času Ilirskih provinc brez novih naročil ni
mogla več preživljati s slikanjem, zato so svoje znanje usmerili na denar in ga kar preslikali. Brata
Valentin in Leopold sta končala za zapahi, Leopold se je pokoril, ime družine pa je ohranjeno v
današnji Layerjevi hiši.

Globus / Preden so do Kranja končno speljali avtocesto, je

veljalo, da se iz Ljubljane ves čas voziš samo naravnost, dokler
se ne zaletiš v kup jekla. Tam je Kranj. Znamenita stavba, pokrita s precej nepriljubljenim materialom kortenom, daje mestu
poseben značaj. Za časa Jugoslavije veleblagovnica, zdaj pa v
njej biva knjižnica, ki je vredna ogleda, četudi te knjige morda
ne zanimajo.

kranjski zelodec
po domače / Za prave domače tradicionalne jedi že leta

skrbijo v Kotu, kjer pripravljajo klobase v zaseki, kranjsko
klobaso z žganci, kranjske zrezke. Na vsake svete petke na vrtu
tik ob glavni ulici na Maistrovem trgu zavrtijo kakšnega pujsa ali
jagenjčka. (Maistrov trg 4) Gostilna, ki je v Kranju že od nekdaj
- Stari Mayr, najstarejša kranjska gostilna pa ima najlepši
atrij v mestu in še vedno veliko smisla za pripravljanje najboljših
jetrc. (Glavni trg 16) Vedno domače so sveže dobrote z mestne tržnice ter pokrite tržnice Domača vas (Ulica Mirka Vadnova 9), eko zanesenjaki pa se vsak četrtek zbirajo na mini
eko tržnici ob vodnjaku na Glavnem trgu med 17. in 19. uro, kjer
je kljub majhnosti možna kakšna zanimiva kupčija.”

Sloveniji in temu pojavu so bile posvečene celo pesmi z refreni,
kot je “Gremo na pizzo v Novo Gorico, za margerito nam bije
srce, brez pizzerije pri nas več ne gre”. Nekako iz tega obdobja
izhaja tudi Pizzerija Romano, kjer pica ne spominja toliko
na pravo italijansko, lahko pa podoživiš te začetke. (Tavčarjeva
ulica 31) Pice iz krušne peči ponuja tudi kolesarjem naklonjena
Gostilna Matjaž. (Prešernova ulica 16).

(Glavni trg 15)

pon/sre-pet 9.00-17.00, tor 9.00-19.00, sob 9.00-12.00)

dežnikarskih ostankov v Sloveniji. Med dežniki sicer ne moreš
več najti tistih iz Jenkove lastne proizvodnje (razen parazolov
za gorenjsko narodno nošo), dobiš pa lahko najboljši nasvet
glede pravega dežnika zate. Ali se celo z lastnikom pogovoriš
o začetkih bordanja. (Prešernova ulica 8, pon-pet 15.00-19.00,
sob 9.00-12.00)

Unikatna oprava po kranjsko
Pisano na kožo / Za udobna, uporabna in hkrati po-

sebna oblačila z zanimivimi geometrijskimi oblikami pokukaj
k Simoni Kogovšek v Pisano na kožo. (Vodopivčeva ulica 6,
delovni čas po dogovoru)

Studio Tine Pavlin / Pri Tini, ki je med drugim opre-

bi znal na to najbolje slikovito odgovoriti prebivalec Maistrovega trga, ki se je po potresu neke
noči zbudil v postelji v sobi brez sten. Od tedaj imamo na trgu edino moderno intervencijo v
starem delu mesta.

fizkultura

Toaletni prostori a.k.a. vstraniše / Janez Bleiweis nima le po sebi imenovane hiše na

Mestno obzidje / Da so bili Gorenjci škrti že v srednjem

Zavest narave / Kipar Marko Pogačnik je v Kranju uprizoril veliko performansov skupaj z

avantgardno skupino OHO. Danes pa rad pove legendo o Ajdovski deklici, hčeri nadnaravno velikih
bitij, ki je z eno nogo stala na kranjski Šmarjetni gori in z drugo na ljubljanski Šmarni gori (saj se
vidi, kako lepo sta se obe ugreznili pod njeno težo). Lahko se je sklonila in pila vodo iz reke Save,
zajemala pa jo je tudi za ljudi, da jim je pomagala graditi cerkev sv. Marjete – za Pogačnika je
to prispodoba tega, kako dobro ljudje znamo sodelovati z zavestjo narave. Kot znamenje takšne
ustvarjalnosti je oblikoval oltar v omenjeni cerkvici.

festivali

Teden mladih (različne lokacije, 9 dni, drugi teden maja) Študentski festival, ki ga organizirajo mladi za mlade in vsako leto
ponuja veliko ugodnih ali celo brezplačnih (te imamo Gorenjci
najraje) dogodkov za vse okuse.
Svet v malem (stavba Občine, konec maja ali začetek junija)
Modelarsko tekmovanje in razstava.

Kalejdoskop - festival sodobne odrske umetnosti (različne lokacije, junij) Festival, ki ga že več let prireja Kulturno društvo Qulenium za vse, ki raziskujejo razsežnosti svojega telesa.
SubArt festival (različne lokacije, drugi teden julija) Rock/
Hip-hop/Punk/Metal/Etno festival s tujimi in domačimi gosti ter
sproščeno atmosfero oživlja celotno mesto.

cialnem programu. Na kranjsko skalo je vpet tudi prav poseben
cikel koncertov Dvocikel.

Jazz Kamp (različne lokacije, 10 dni v drugi polovici avgusta)

O sebi pravijo: “Zahtevna glasba, ne glasbeniki”. Prijeten poletni
festival, ki amaterskim in profesionalnim pop in jazz glasbenikom
ponuja širok nabor delavnic, ljubiteljem tovrstne glasbe pa brezplačne večerne koncerte.

Kamen, škarje in pa pir (Layerjeva hiša in staro mestno
jedro, konec poletja) Konglomerat umetnosti, glasbe, filma, gledališča in ustvarjalnosti s poudarkom na urbanem in nekomer-

Planina / ali Planina Geto kot največjemu kranjskemu bloko-

vskemu naselju radi pravijo mladi in prenekateri grafit na mestnih
ulicah, se lahko pohvali s športno dvorano in basket turnirji na
prostem, tu pa se je v mladosti prekalilo tudi kar nekaj znanih
športnikov in drugih znancev s TV ekranov. Kanček planinskega
(in kranjskega) vzdušja opiše pisatelj Borut Golob v kul romanu
“Raclette”.

da gre za državni praznik in dela prost dan).

Teden slovenske drame (Prešernovo gledališče, Stolp
Rolka (ob Prešernovem gaju in Delavskem domu, konec pole- Škrlovec, konec marca) Osrednji festival uprizoritev slovenskih
dramskih besedil.

tja) Tekmovanje z rolkami in longboardi, ki je zaradi retro pridiha
in dobrega vzdušja zanimivo, tudi če so vam kolesa in kolesca, KR’art - unikatni Kranj (staro jedro, vsako zadnjo soboto
manjša od avtomobilskih, španska vas.
v mesecu) Ljubitelji unikatne robe lahko pokramljate s svojim
FilmMixer (Layerjeva hiša in Vovkov vrt, začetek septembra) najljubšim rokodelcem na prostem ali spustite firbec na pašo po
Filmski festival neodvisnega filma prinaša v mesto najboljšo umetniški tržnici, ki se po več letih z novimi silami vrača nazaj v
zmešnjavo filmov iz domačih in tujih logov. Za ogrevanje pa že jedro Kranja.
od julija lahko vsak četrtek na Vovkovem vrtu ujamete po eno Lajnarski festival (mestno jedro, julij) Mednarodni festival
filmsko stvaritev iz Evrope in sveta.
lajnarjev, ki te z melodijami popeljejo v drug čas.
Festival Carniola (različne lokacije, september) Kranjski Folklora (različne lokacije, skozi vse leto) Pogost pojav na
festival glasbe, gledališča in delavnic v starem mestnem jedru, kranjskih trgih, kjer se vrtijo folkloristi vseh starosti in barv.
ki napolni Kranj s kanček resnejšim programom.

Kranjska noč (ulice mesta, konec julija) Največja prireditev na DownTown festival (Rock bar Down Town, september) BaziGorenjskem, ki vsako leto napolni ulice Kranja.

Mesto na skali / Stari del mesta stoji na konglomeratni
skali, na vsaki strani skale pa tečeta reki Sava in Kokra. Odlična
strateška lega, primerna za razgibavanje po klancih in številnih
stopnicah.

ran pred matičnim barom, ki se odene v črnino, ko ga preplavijo
metalci vseh derivatov. Po koncertih se kamor seže pogled kažejo na Iron Maiden odprta usta in air guitar.

Festival likovnih umetnosti (različne lokacije, oktober)

Likovno društvo Kranj vsako leto organizira mesečni pregled
likovne ustvarjalnosti.

Prešernov smenj (ulice mesta, 8. februar) Kljub temu, da
se odvija na dan smrti Franceta Prešerna, dogodek ni prav nič
žalosten (k vsesplošnemu veselju verjetno prispeva tudi dejstvo,

smoothije si lahko zavrtiš po svoje in si pripraviš jutranjo
bombo vitaminov. Ponujajo tudi juhice in pite. (Koroška
cesta 4)

za gurmane /

Restavracija Sonet pozdravlja goste z
malce debelejšimi denarnicami, so pa dnevna kosila ugodna, predvsem pa zelo okusna. (Prešernova ulica 6)

(Vodopivčeva 8, pon-pet 9.00-13.00 in 16.00-19.00, sob 9.0013.00)

Jenko dežnikarstvo / K lepi opravi spada tudi lep deSpominki iz Kranjske hiše / Za kake daljne sorodnike
Iz roke v roko - second hand trgovina oblačil / žnik. Ob naslednjem nalivu zato obišči Jenka. Ali pa če tvoj dePrva prodajalna mode “iz druge roke” v Kranju. (Slovenski trg 5, žnik potrebuje popravilo. Ali če si želiš le ogledati enega redkih ali čezoceanske znance lahko v Kranjski hiši kupiš izdelke, zna-

Maistrov trg / Če te ob pogledu na kranjski skalni pomol prešine misel, ali se kdaj kaj odlomi,

V obnovljenih in na novo oživljenih obrambnih stolpih - Pungert,
Vovkov vrt in Škrlovec so vzniknila nova središča kulture in umetnosti.

za vegane / V Juiceboxu lahko izbiraš med pravimi
pice / V osemdesetih letih so se pojavile prve picerije v zvezdami
Kylie Mangove, Green Day in Eros Marelica,

ne tudi tisti, ki podpirajo projekte s socialno noto. (Glavni trg 17,
pon-pet 9.00-19.00, sob 9.00-13.00)

Vodovodni stolp / Kulturni spomenik, ki še danes po več kot
100 letih služi prvotnemu namenu. Nekaj več kot 150 stopnic
moraš premagati do njegovega vrha, kar je možno le ob dnevu
odprtih vrat enkrat letno. Na vrhu pritrjena plošča sporoča, da je
kranjska mladina v delovnih brigadah pred več desetletji skupaj s
podjetji gradila nov večkilometrski vodovod med vasjo Bašelj pod
Storžičem in Kranjem.

Fascinanten in nemiren vodnjak, delo
tankočutnega Franca Bernekerja, ki z dvema hobotnicama nad utapljajočim se Nepomukom
mnogim otrokom naganja strah v kosti. Doslej se je selil že najmanj trikrat - nazadnje po nečastnem vandalskem odbitju kraljičine glave, ko je dobil nov dom pri gradu Khislstein, a ostal brez
vode, ki je nekdaj prinašala srečo, če si vanjo vrgel kovanec. Umetnik Zoran Srdić Janežič se je
ob stoletnici poklonil Bernekerju in vodnjaku z javnim performansom Ausgestorben. Nepomuku,
spovedniku češke kraljice, pa je namenil nekaj besed tudi apokrifni Prešeren:
Zakaj je moral Nepomuk / v vodo smuk? / Ker ni povedat hotel, / kdo je kraljico fuk.

Šmeka okol Meka: Legendarna vožnja
kranjskih frajerjev s spuščenimi stekli, ki so »preverjali, kaj je
na sceni«, je, dokler se je dalo, potekala okoli Globusa, kjer zdaj
kot gobe po dežju rastejo fast food zatočišča. Od Mc’Donaldsa
so posejani v smeri urinega kazalca: kebab, pica, hamburgerji.
(Koroška cesta 4)
Mama Katja kot prava mama skrbi za dnevni topel vnos hrane v
telo popotnika ali delujočega. Juhice, rižote, solate in sendviči,
zdravi, slastni in poceni, se javljajo na klic! Ob delavnikih, od 7h
do 14h na +386 70 507 050.

idej, zato ju pocukaj za rokav. (Jenkova ulica 4, pon/tor/čet
Kr’art trgovinica / Idejne vodje mesečne umetniške
tržnice Kr’art so poleg ustvarjalnega druženja pod milim neKr’Štacuna / Za nostalgike, zbiratelje in podpornike 10.00-15.00, ostale dni po dogovoru)
recikliranja je pravi naslov prodajalnica rabljenih in obnovljenih
Beadhabit nakit / K polepšanju vratu, zapestja in ušes ti bom mislile tudi na bolj redna srečevanja - v novi istoimenski
predmetov. Z dobrim občutkom ob nakupu bodo odšli iz trgovi- pomaga Tanja Drinovec iz Beadhabit s svojim modnim nakitom. trgovinici, kjer poišči kaj finega zase ali za darilo svojim dragim.

BIT oblačila / Te mikajo križkraž hlače, kak kos iz industrijske konoplje, kaj rustikalno elegantnega ali povsem odBITega? Dekletoma, ki ustvarjata znamko BIT clothes, ne zmanjka

Potujoči vodnjak sv. Janeza Nepomuka /

hitra hrana /

trgovine
Ponovna uporaba

Tri joške / Ob njih ne boš čutil nobene toplote in mehkobe.

Trije stolpi / V originalu sedem, danes trije, v živo dva in pol.

ko se zahočejo čevapčiči / Das ist Valter draži z
vonjem po bosanskih specialitetah čevapčičev (brez svinjine!),
prebranca in pečenih paprik. Valter je ljudski in srčen do vsakega gosta. Ob kavi ni cigaret? Ni panike! V Valterju jo postrežejo s
pravo Drino. (Cesta 1. Maja) Za okušanje čevapčičev, ražnjičev
ter jedi z žara se usmeri tudi na severni del centra, v gostilno, ki
stavi na sporočilno jasnost, oni so preprosto Restavracija
Center. (Stritarjeva ulica 5)

ko pade cuker / Tudi v Kranju imamo Brione, trendovsko opremljen prostor, kjer je za razvajanje brbončic na voljo
več kot odlična ponudba tortic pa tudi slow fooda lokalne in
francoske kulinarike z izbranimi vini. (Koroška cesta 10)
Slaščičarna Carniola poleg domačega sladoleda in tort ponuja
za zdravo naravnane tudi vse bolj priljubljene presne tortice

mljena z danskimi pogledi na oblikovanje tekstilij, se ustavi, če
iščeš odštekana oblačila z barvitimi šivi in poslikanim blagom.
(Sejmišče 2, delovni čas po dogovoru)

veku, priča del mestnega obzidja pri gradu Khislstein, kjer je še
danes vidno, da so srednjeveško obzidje pozidali kar na poznoantičnem.

čaji / Včasih so se po Tavčarjevi ulici širile neprijetne dišave,
danes pa živi v omamnih vonjavah cimeta, ingverja, čokolade in
vanilije pravih indijskih čajev. V Indiji Koromandiji spoznajte
Mehtaba, ki je poln človeških modrosti. Nudi tudi “Tee to go!”
(Tavčarjeva ulica 13) V cilju, da se ulica prelevi iz nekdanje
pregovorno uscane v čajno, pa se mu pridružuje še prodajalnica
čajev Jasmin. (Tavčarjeva 20)

Ribarnica Barka pričara duh morja na Gorenjsko. Odprta je le
do 16h, ob sobotah do 14h. (Glavni trg 5) Ribjejedci pa se lahko
ob podobnem času okrepčate tudi le streljaj proč v Delfinu.
(Tavčarjeva ulica 1)

Z le malo domišljije pa kaj kmalu ugotoviš, zakaj je govora o
ženskih prsih.

Tavčarjevi ulici, razsvetljeni publicist je v 19. stoletju prvič uporabil besedo za stranišče. Morda
dokaj nepomemben turistični podatek, dokler se ne oglasi klic narave in ugotoviš, da besedna
zveza kranjsko javno stranišče morda ne obstaja. A naključje je hotelo, da so bili ravno nasproti
Bleiweisove hiše vzpostavljeni javni toaletni prostori (ob Turistično informacijskem centru), za
katere sicer ve le malokdo.

in osvežilne napitke. (Gregorčičeva cesta 2) Sladko obložene
mize pa najdeš še v Kavarni Evropa (Poštna ulica 3) in
kavarni Cafe Central (Glavni trg 11).

zimsko-letni vrt Mlečne restavracije, da česa ne zmanjka.
Edina menza v centru se z dostopnimi cenami kosil kosa z
tipičnimi poljskimi “bar mleczny”. Ne gre pa je zamenjevati z
avstralskimi lokali “milk bar”. (Maistrov trg 13) Za 49 centov
odlične sirove štručke ponuja Pekarna Orehek. Za tiste z
malo časa in denarja. (Prešernova ul. 1)

Kranjski mural art / Pot od Glavnega trga do “kulturne četrti” ni le neugledna zaradi kant za

smeti in razpadajočih hiš; na njej najdeš del legendarnih časov, ko se je v Kranj še od daleč hodilo
na glasbene in jazz koncerte. Spomin nanje prikazujejo John Coltrane in drugi glasbeniki, ki jih je
naslikal ustvarjalec David Almajer na steno nekdanjega bara večno spremenljivega imena.

imajo že kulten status, prvi pogumneži so pred mikrofon stopili 7.
marca 2008. (Slovenski trg 7, od jutra v noč)
Do Stare Pošte se ne trudi s športanjem po stopnicah, saj
je zvečer dostopna samo z dvigalom. Ta te dvigne do zgornjega
nadstropja, kjer je bivša pošta, preurejena v kavarno s teraso, ki v
toplih poletnih večerih ponuja prijetno druženje in lep razgled na
staro mestno jedro Kranja. Priljubljeno večerno stičišče mladih
občasno gosti tudi športne prenose. (Koroška cesta 2, od jutra
do večera)
Mohorjev klanec še ni pravi kranjski Montmartre, je pa
Terasa Go Lokal zasnovana kot galerija z zavidljivo zbirko
umetnin slovenskih pivovarjev, vinarjev in žganjarjev. Pri izbiranju
med 18 slovenskimi vrstami piva natakarica prijazno podeli kakšno zanimivo štorijo, za zajtrk pa postreže z odličnim kruhkom,
maslom, medom in marmelado domačih pridelovalcev, seveda.
(Vodopivčeva ulica 6)
Ob doprsnem kipu generala in pesnika Rudolfa Maistra, ki je v
Kranju gulil šolske klopi, lahko v Kavka baru srkaš piva iz
pivovarne Maister in čekiraš ulično dogajanje. (Maistrov trg 6)
Disco Planet je umeščen v nakupovalni center poleg
kino dvorane, biljarda in bowlinga. Za ljubitelje pop in turbo folk
koncertov. Če se znajdeš tam, ne spreglej njihove impresivne
svetleče preproge. (Cesta Jake Platiše 18, popoldan in zvečer)

ribja hrana / Ob tržnici se je privezala prava barka, kjer
po študentsko / V času kosila in malic študenti hitijo v lahko
ješ ribe, lignje, krompir in polento ter piješ špricer.

Vesele Kranjčanke / Kranjčanom zanimiva arhitektura sproža nenavadne asociacije. Trem poslovnim stavbam smo zaradi
tankih nogic in pisanih krilc podarili osebnosti.

V Trainstation Squat se je pred leti hodilo po jedilno olje,
čez čas pa ga je v grafite oblekla kranjska mladina. Sproščenost,
odprtost in do-it-yourself ideje niso edini razlogi za obisk hiše ob
železniški postaji, v njej ekipa prireja raznolik in kvaliteten alternativni program z rednimi večernimi koncerti, predavanji in filmi.
V senci industrijskih stavb, pravi underground! (Kolodvorska
cesta 8, zvečer (čez dan v placu vadijo bendi))
Rock bar Down town ima pestro izbiro piva, s katerim
na nad kanjon Kokre viseči terasi nazdravlja predvsem rockerska
in metalska mladina. Če ujameš Glasbene tematske večere, ki
so vsako drugo soboto, tvegaš divji ples po mizah z domačini.
Dvorišče pred lokalom poleti gosti koncerte. (Gregorčičeva 6, od
jutra do večera in do naslednjega jutra)
Bazen Kranj je doživel preobrazbo iz pravega plavalnega
bazena preko alternativnega v današnje klubsko prizorišče, kjer
publika stoji v bazenu (brez vode, seveda) in plava v ritmih rock
koncertov in elektronske glasbe. Z na novo odprto kavarno ga
najdeš ob kranjski plaži, poleg pa ob lepem vremenu domuje tudi
Projekt Burger, ki uvaja drugačen pristop k uživanju znane jedi.
(Stara cesta 25a, čez dan in zvečer)
Klubar je čez dan lokal z urejeno teraso za vse generacije,
večerni program pa ponujajo ob koncih tedna. Ker je četrtek
»mali petek«, plesišče odpirajo študentski žuri, petek in sobota
sta rezervirana za koncerte in DJ zabave. Njihove videokaraoke

Kranj je s kar 167 športnimi objekti in skoraj 16 m2 športne
površine na prebivalca pravo mesto za švicanje. Od kranjskih
orlov, ki so se naselili v smučarskem skakalnem centru Gorenja
Sava, do urbanih športnikov, ki se opremljajo v trgovini Board*el
(Jenkova ulica 4), obstaja pa tudi klub alternativnih športov
K360, ki se posveča mountainboardingu in drugim deskarskim
zadevam. Stadion Stanka Mlakarja / Športni navdušenci
najdejo tu prostor za tek, tenis, kolesarjenje, skupinske športe,
za plavalce je poskrbljeno v pravem olimpijskem bazenu, pa tudi
skejterji imajo svoj mali kotiček. (Partizanska 37) Biljardnica
in športni bar Break / Skok na nočni turnir biljarda, ogled
tekem in občasne druge prireditve v biljardnico Break. (Savska
cesta 34)

lahkih nog naokrog

Tri Bobovška jezera se nahajajo ob posestvu Brdo in so razglašena za naravno znamenitost. Hitro ugotoviš, da so tu našli ostanke
mamuta, saj se pravi mamut dviguje s križišča pri Kokrici. Poišči
Turistično društvo Kokrica (Cesta na Brdo 30) za več informacij
o njihovih pohodih po pradavnini. Hriba Jošt in Šmarjetna se dvigujeta nad Kranjem in sta priljubljena pohodniška in kolesarska
vzpona s skupno izhodiščno točko v Stražišču, predelu mesta,
do katerega najlažje prideš po stopnicah čez železniško progo.
Južno od mesta, ob stari cesti proti Ljubljani, prav ob tabli Kranj,
se začne sprehajalna pot na Orehku, kjer jo lahko s kolesom in
drugimi napravami s koleščki mahneš vse do srednjeveškega
mesteca Škofja Loka. Vzhodneje, proti Savi, najdeš čudovito peš

Darilca, darilca
Etno galerija Desetnica / Slovanski prstan ali bronasti
zvonček iz Kranja? V Desetnici najdeš replike muzejskih drobnih
predmetov s certifikatom, poleg tega pa še marsikatero umetnino v prodajni galeriji likovnih del znanih slovenskih umetnikov,
atelje krpank in občasne razstave. (Cankarjeva 4, pon-pet 9.0019.00, sob 9.00-12.30)

pot imenovano po protagonistu Jenkovega romana - Pot jeprškega učitelja. Ta v izobraževalni maniri vodi ob robu kanjona Zarica,
ki se končuje s Trbojskim jezerom, kjer si lahko izposodiš čoln in
sup ali pa loviš ribe in se ohladiš v Čolnarni Trboje. Muharjenje,
vijačenje in talni ribolov so dovoljeni na Savi, kjer se lahko brez
težav tudi sončiš. V kanjonu Kokre pa poleg muharjenja priporočamo še tek ali le sprehod. Mladina že od nekdaj preizkuša svoje
plavalne in skakalne spretnosti na Kosorepu. Kranj je tudi odlična
izhodiščna točka za pohodniško aktivnost, najbližje so KamniškoSavinjske, nekoliko bolj oddaljene pa Karavanke in Julijske Alpe.

transport

V Kranj lahko skoraj priletiš z letalom, letališče Jožeta Pučnika je
le 7 kilometrov stran, od tam vozijo v mesto avtobusi, transferji
in taksiji. Iz Ljubljane, Škofje Loke in Bleda prideš z avtobusom ali
vlakom, z obeh postaj se v mesto pride v nekaj minutah. Mestno
jedro je zaprto za promet, parkirišča najdeš na obeh straneh
skale. Kolesa najameš v Kranjski hiši (TIC), hotelu Creina, hotelu
Azul in v hostlu Cukrarna.

pod kovtrom

Dijaški in študentski dom (Kidričeva 53,
+38642010430, www.hostel.dsd-kranj.si) Odmaknjen od
mestnega življa, z razgledom na polja, a z zagotovljenim dijaškoštudentskim vzdušjem. €
Hostel Cukrarna (Tavčarjeva ulica 9, +38651788887,
www.cukrarna.si) Nekdanja kavarna, ki se je prelevila v pocukra-

mali kranjski urbani slovar
Bosanc - predel v kanjonu Kokre, kamor se zahaja na zabavo in
druženje, referenca na prebivalca Bosne moškega spola, razlog
poimenovanja med uporabniki pogosto neznan
Čebelca - predel pri kokrškem mostu pred vstopom v mesto,
poimenovan po slaščičarni, ki je že davno ni več, domačini pa še
vedno uporabljajo ime. Primer: dobimo se pri Čebelci
ejga - pomembno mašilo v pogovoru, ko začenjaš stavek ali želiš
nekaj poudariti
ej, tega zdej (wooo) - vzklik presenečenja ob snidenju ali čudni
gesti sogovornika
ej, ta star’ - direktno naslavljanje sogovornika, ki je zelo dober
znanec
do dile - do konca
kani (scena, fora) - kakšna (scena)
k svina - kot svinja, presežnik. Primer: boli k svina
komad - zelo, bodisi pozitivnega ali negativnega. Primer: to je
komad dobro ali to je komad bedno
konc - konec, enak pomen kot komad
Kranđ/Kranyi - mnogi tuji turisti se trudijo z izgovorjavo črke J na
koncu imena mesta. Nasvet: J zignoriraj do konca
Kva je fora kle? - za kaj se gre tukej
Kva ti kej? Evo, nč (nato našteješ vse, kar greš počet) - kako

začneš pogovor z znancem
Lukna - ljudsko ime za del blokovskega naselja na Zlatem polju,
nekdaj tudi kranjsterdamska postojanka
navadn - običajen, brez brige, na izi
pajo - bedak
Plana, Planina - blokovsko naselje v vzhodnem delu kranja
preglajzan - utrujen od žuranja
šmeka - šminkiranje, poziranje. Šmeka okol’ Meka = poziranje
okoli McDonald’s-a; šmeks - pozer; ušmekati - polepšati, spolirati
vrebati - zapeljevati, prevzeto iz srbohrvaščine. Primer: čist povrebat - do konca zapeljati
žoka - punca

nekaj malega o nas
Smo skupina mladih Kranjčanov, ki je na pomlad 2015 začela
ustvarjati pričujoči zemljevid. Zemljevid odraža videnje zgolj
peščice mladih, zato vsebuje subjektivne komponente, svoje
pa doda tudi omejen prostor na zemljevidu. Zgledovali smo se
po sorodnih zemljevidih in pri tem želeli ustvariti zapis nekega
časa. Zanimal nas je človeški faktor in prikaz zemljevida kot ži-

čilne za Gorenjsko in druge dele Slovenije, kot tudi okrasne in
uporabne predmete sodobnega oblikovanja. (Glavni trg 2, ponsob 8.00-19.00, ned 9.00-18.00)

Idejološka ordinacija / Oblikovalski studio je zakrivil
že kar nekaj izdelkov, ki se skrivajo po bližnjih galerijah in trgovinicah. Preveri quickwallet in quickbag oziroma hitrabisago s
kranjskimi in drugimi motivi. (Tavčarjeva 18)

Tekstilna tradicija
Trgovine Elita / Preko šestdeset let štejejo Elitine trgovine s tekstilom na Gorenjskem. Predstavljajo ostanek tekstilnih
trgovin v središču Kranja, ki kljubujejo konkurenci v bližnjih nakupovalnih središčih, širše pa tudi spomin na kranjsko tekstilno
industrijo. Retro moda! (Glavni trg 7)

no simpatičen hostel nad kanjonom Kokre, sladka imena pa
imajo tudi sobe. €
Layerjevi apartmaji (Tomšičeva 32, +38631379237,
www.layer.si) Za turiste preoblikovane umetniške rezidence v
mansardi Layerjeve hiše. €€
Apartmaji Boltez (Oldhamska 10a, +38640504544,
www.apartmaji-boltez.si) Sodobni apartmaji v vili poleg Vodovodnega stolpa in v bližini najstarejše vilske četrti v Kranju. €€€
Gostišče Arvaj (Kajuhova 2, +386 4 280 01 00, www.
gostilna-arvaj.si) Tik ob kokrškem mostu nad kanjonom je možno
prespati pri Arvaju, ki ti postreže nagrajeno kranjsko klobaso.
€€€
Hotel Azul (Šuceva ulica 26, +38682000300, www.
hotel-azul.si) Azul označuje modro barvo v španščini in v take
barve je odet tudi hotel na obrobju mesta v bližini trgovskega
centra. €€€
Hotel Actum (Prešernova ulica 6, +386(0)59082400,
www.actum-hotel.com) Neobičajen spoj slogov, od rolls-roycea
do Franceta Prešerna. €€€€
Hotel Creina (Koroška cesta 5, +38642817500, www.
hotelcreina.si) Legendarni hotel, narejen po idejni zasnovi arhitekta Edvarda Ravnikarja, in sosed kortensko-steklene knjižnice.
Dnevna kosila za zunanje goste in kavarna. €€€€
Hotel Bellevue (Šmarjetna gora 6, +38642700000,
www.bellevue.si) Vzpon k hotelu na Šmarjetni gori za tiste z lastnim prevozom, željo po razgledu nad celotnim Kranjem in ogledom kompleksa z veliko teraso, ki domačine od spodaj spominja
na vesoljsko ladjo. €€€
vega in spreminjajočega se organizma, podobno kot se nenehno
spreminjajo mesta. Zato ne predstavlja nekaj končnega, temveč
predvideva morebitno novo verzijo ob drugi priliki.
Z neformalnim besedilnim slogom in drugačnim oblikovnim pristopom smo hoteli prikazati Kranj kot zanimivo mesto za mlade
turiste ali vsaj vzbuditi raziskovalni moment pri mladih turistih,
ki zaenkrat še ne zahajajo tako pogosto v gorenjsko prestolnico.
Istočasno želimo, da je zemljevid spodbuda lokalnim turističnim
akterjem, ki bodo le s kakovostno ponudbo pomagali privabljati
obiskovalce, njim pa morajo prisluhniti tudi strategi in odločevalci. Kranj je četrto največje mesto v Sloveniji in nemalokrat se do
njega obnašamo kot do mesta duhov. Pa ni, mladinska kultura je
živa in živahna, kulturna scena vedno bolj bogata, staro mesto je
prečudovito, idej kar mrgoli, le še na prave naslove jih bo treba
nasloviti. Zemljevid »Navadn Kranj« je le začetek nove kranjske
zgodbe!
Sodelujoči: Polona Filiplič, Mitja Lavtar, Leja Lederer, Matej Peneš,
Tim Pregrad, Anja Ropret, Maja Weisseisen
Zasnova projekta in ubeseditev: Tina Lazar in Zala Vidali
Produkcija: Zavod Carnica
Podpora: Klub študentov Kranj, Zavod za turizem Kranj, Mestna
občina Kranj
Zahvala: Društvo Pazi!park, Društvo KRARH, Ana Brovč, Petra Puhar, Urša Vidic, Marša Malešič, Nejc Zajec, Selman Čorović, Aljaž
Primožič, KUD Subart, Časopis Scena

Produkcija: Zavod Carnica, Kranj, junij 2015, Ilustracije: Tim Pregrad, Foto: Emil Jalovec, Bazen Kranj, Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 1500, Tisk: CC consulting center d.o.o.

Umetniško-kavarniška tura / Trije bivši obrambni stolpi ne povezujejo le mestnega obzidja,
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TIC (Kranjska hiša), Turistično-informacijski center Kranj, pon-sob: 8.00-19.00, ned in prazniki: 9.00-18.00
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