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22. seja Sveta Mestne obcine Kranj, 23.11.2016 - odgovor na svetnisko vprasanje

Bojan Homan:
Predlagal je, da se pred stavbo Gimnazije Kranj postavi nazaj kip kralja Aleksandra.
Odsluzeni kipi NOB naj se postavijo v Drazgose, ker jim je tam mesto.

ODGOVOR:
Obmocje Siovenskega trga med gimnazijo Kranj in do Delavskega doma je kulturno
zasciteno. Spomenik, poimenovan Kranj - Spomenik NOB, se vodi v Registru nepremicne
kulturne dediscine pod identifikacijsko stevilko 5141. Gre za nepremicno kulturno dediscino
memorialnega tipa in obsega skupino objektov.
Leta 1961 je drevored Zvezda M. Tepina preoblikoval v Trg revolucije. Kipi so delo L.
DOlinarja in predstavljajo stavko, zacetek vstaje, partizanski boj, revolucijo. Je javni
spomenik, ki je z Odlok 0 razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, st. 19/83-195 razglasen za spomenik lokalnega
pomena. Spomeniki imajo visoko zgodovinsko in likovno vrednost. Spomenike je Kranju
podaril kipar Dolinar, ki je bil vrhunski kipar ter zelo naklonjen Kranju. So eni izmed zadnjih
njegovih kipov. Kranj jih je takrat sprejel v dar in bi jih bilo nedopustno odstraniti. Na trgu se
je kasneje zasadila lipa, cemur ZVKD ni nasprotoval, ker je lipa simbol slovenstva.
Odstranitev ter postavitev drugega kipa, bi zahtevala celostno preureditev trga. Potrebno bi
se tudi odlociti, katero obdobje bi trg obelezeval 5 kipom kralja Aleksandra in ali bi bilo
potrebno celoten trg urediti skladno z ureditvijo iz tistega casa. Potrebno bi bilo izdelati
elaborat, kjer se opredeli do pozitivnih in negativnih ucinkov spremembe ureditve. Potrebno
bi bilo spremeniti Odlok 0 razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in
zgodovinski spomenik. Za vse to pa pridobiti pozitivno mnenje ZVKD in znatna financna
sredstva za taksno preureditev.
Ocenjujemo, da pobuda trenutno ni izvedljiva saj je potrebno za taksen poseg poiskctli sirsi
konsenz glede nove l,.Ireditve Siovenskega trga ter financna sredstva.

