KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 14.12.2011

ZAPISNIK

11. seja Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 14.12.2011 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:

Člani sveta KS: Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Tania
Mendillo, Francka Marchel in Petra Vencelj

ODSOTNI:

Špela Peternel (opravičeno)

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
Poročilo o izvršenih sklepih
Imenovanje inventurne komisije
Razno

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE
G. Benedik ima na zapisnik 10. seje pripombo, saj meni, da je potrebno zapisati, zakaj je sejo
zapustil. Sejo sveta je zapustil, ker je imela pred njim prednost pri diskusiji predstavnica
civilne iniciative. Pri tem opozarja na to, da je imel pripravljeno primerno opcijo parkiranja na
ploščadi pred Prešernovim gledališčem. G. Benedika moti, da je bila ga. Čalič vabljena na
sejo, saj ni ne članica sveta in ne krajanka.
Predsednik pove, da so na zadnji seji imeli vsi možnost za diskusijo. Ga. Čalič je dobila
besedo, ker je poročala o svojih dotedanjih aktivnostih v zvezi s parkiranjem na ploščadi,
potem pa se je odprla splošna razprava.
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 10. seje z dopolnitvijo, in sicer se za stavkom »G. Benedik
zapusti sejo« doda: »ker se ne strinja s tem, da je bil izločen iz možnosti diskusije, ker je
imel pripravljeno ustrezno opcijo rešitve, pa je bila izpostavljena predstavnica Civilne
iniciative, ki ni članica Sveta in ni krajanka KS Center.«

SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
Problematika parkiranja na ploščadi pred Prešernovim gledališčem:
1.) Predsednik je zaprosil župana za termin, da bi obravnavali to problematiko še pred
novim letom. Župan je pripravljen, da se najde kompromis.
2.) Predsednik je imel razgovor z g. župnikom, ki je povedal, da nikoli ni predlagal zapore
ploščadi, moti ga le bočno parkiranje ob cerkvi in želi imeti rešitev, da se ta stvar ne bi
več ponavljala.
3.) Predsednik pove, da so na zadnji seji mestnega sveta nekateri svetniki izrekli
nenavadna stališča, da naj bi si KS Center prisvojila ploščad pri Prešernovem
gledališču. Očitno je, da je klima v Svetu MO Kranj nenaklonjena KS Center, to pa
predvsem zaradi tega, ker v mestnem svetu ni nobenega svetnika iz KS Center.
G. Benedik pove, da že 10 let opozarja na problem, da o KS Center odločajo svetniki, ki niso
krajani KS Center. Predlaga tudi, da bi na občinsko upravo poslali dopis in jo vprašali kakšne
rešitve problema s parkiranjem ima predvidene za čas, ko bodo v Kieselsteinu prireditve.
G. Marolt predlaga, da bi morali problematiko predstaviti novinarju, najbolje kakšnemu
zunanjemu.
Ga. Marchel in Mendilo predlagata, da Svet KS Center sprejme sklep, da se ustanovi
komisija, sestavljena iz članov Sveta in občinske uprave, ki bo odločala o prometu v KS
Center.
SKLEP 2: Županu se predlaga, da imenuje komisijo za urejanje prometa v KS Center,
in sicer najmanj za čas trajanja obnovitvenih del na mestnih trgih in ulicah. V komisiji
bi bili 3 člani Sveta KS Center, 1 član Urada GJS in 1 član Medobčinskega inšpektorata
Kranj.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

3. IMENOVANJE INVENTURNE KOMISIJE
Predsednik predlaga imenovanje inventurne komisije, in sicer ga. Marchel, kot predsednica
komisije, g. Marolt in ga. Knific kot člana.
SKLEP 3: Imenuje se inventurna komisija v sestavi: ga. Marchel kot predsednica, in g.
Marolt ter ga. Knific kot člana.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

4. RAZNO
Ga. Mendillo opozori na problem, da Zavod za turizem že uro in pol pred prireditvijo zapira
ceste in po nepotrebnem ovira promet. To je eden izmed razlogov, zakaj prebivalci mesta
nasprotujejo prireditvam.
SKLEP 4: Občina naj z dovoljenjem za zaporo prometa zagotovi, da bo organizator
prireditve smel zapreti promet le neposredno pred prireditvijo.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

G. Marolt opozarja na problem Osnovne šole Staneta Žagarja v zvezi z malo telovadnico.
Občina nima posluha za ta problem.
Predsednik pozna primer in predlaga, naj ravnateljica omenjene šole skliče sestanek s
predsedniki vseh krajevnih skupnosti, ki sodijo v ta šolski okoliš, na katerem se izoblikuje
skupno stališče in se gre s tem na občino.

Seja je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar

