KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 11.04.2012

ZAPISNIK

14. seje Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 11.04.2012 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:

Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Peternel Špela, Anton Marolt, Tania
Mendillo, Francka Marchel in Petra Vencelj

ODSOTNI:

Franc Benedik (opravičil)

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje
Potek obnove mestnih trgov in ulic
Pritožba Skupine OpusDesign
Razno

Pripombe na dnevni red ni.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE
SKLEP 2: Na zapisnik 13. seje Sveta KS ni bilo pripomb.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. POTEK OBNOVE MESTNIH TRGOV IN ULIC
Predsednik predstavi potek del obnove mestnih trgov in ulic v starem mestnem jedru:
- Trubarjev trg: Na trgu je prišlo do izpada od 3 do 6 parkirnih mest, katere si bo KS Center
prizadevala pridobiti nazaj.
- Vodopivčeva ulica: Obnova na Vodopivčevi ulici malo zamuja, zaradi transporta ni možno
del izvajati tako hitro, kot na Glavnem trgu.
- Glavni trg: Na trgu dela nekaj dni zamujajo, zaradi arheoloških izkopavanj.
- ploščad med cerkvijo in Prešernovim gledališčem: S strani župnije je prišla pobuda, da se v
času velikonočnih praznikov omogoči prehod iz Glavnega trga na ploščad, saj procesijo
ovirajo na robu ploščadi parkirani avtomobili. Predsednik si prizadeva, da se uredi parkiranje
na tem prostoru. Prejšnjo sredo je bil na sestanku z županom, kjer je župana seznanil, da še
vedno ni prejel idejne zasnove ureditve ploščadi. Župan je naročil občinski upravi, da
posreduje idejno zasnovo, s katero se župan strinja. Na sestanku so tudi dogovorili začasne
ukrepe, ki bodo omogočili neoviran prehod iz ploščadi na Glavni trg v času velikonočnih
praznikov. Danes je na občini prejel idejno zasnovo ureditve parkiranja, ki po njegovem
mnenju potrebuje dva popravka na Tavčarjevi ulici. Ta predlog se v foto obliki predstavi
Svetu KS Center.
Ga. Peternel se s predlaganim načrtom ne strinja. Meni, da na ploščadi ne sme biti parkiranja,
saj je ta prostor primeren za prireditvene dogodke. Ni pravilno, da so vse prireditve samo na
zgornjem delu Glavnega trga.
Predsednik poudari, da je ta varianta kompromis med različnimi interesi, tako gledališča,
župnije in KS. Ne bo se parkiralo pred gledališčem in ob župnijski cerkvi. Zgubi se sicer
nekaj parkirnih mest, vendar je rešitev še sprejemljiva.
Ga. Mendilo poudari, da parkirišča ne smejo popolno zapreti ploščadi, ampak se mora pustiti
nekaj prostora za prehod.
Predsednik pove, da se bo pustil prehod, saj se bo potreboval tudi v času zaprtja in obnove
Poštne ulice in trga.
Ga. Peternel izpostavi tudi problem z dovolilnicami, kjer bi se moral pod nujno vzpostaviti
red. Predsednik pove, da je občina izvedla revizijo dovolilnic in da bodo neupravičenim
imetnikom dovolilnice odvzete v mesecu maju.
Predsednik vpraša, če se prisotni strinjajo s predlagano idejno zasnovo.
Ga. Peternel prosi, če se s tem sklepom počaka še kakšen teden, ker je bil načrt prepozno
predstavljen.
SKLEP 3: Svet se strinja s predlagano idejno zasnovo.
SPREJETO: 5 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH

3. PRITOŽBA SKUPINE OPUS DESIGN
Po prijetju pritožbe Skupine OpusDesign je predsednik predlagal, da se organizira sestanek,
do katerega pa ni prišlo. Skupina OpusDesign trdi, da so z izdajo glasila kršene njihove
avtorske pravice.
V prejšnjem mandatu je bilo skupini OpusDesign za izdelavo idejne grafične zasnove glasila
KS Center plačano 1.789,63€, kot je razvidno iz računa z dne 27.8.2007, ki se hrani v arhivu
KS.

SKLEP 4: Svet KS Center se je seznanil s pritožbo Skupine OpusDesign in smatra, da je
KS Center s plačilom računa št. 27482-142-06 z dne 27.08.2007 v znesku 1.789,63€
pridobila vse pravice do uporabe idejne zasnove glasila KS Center.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
4. RAZNO
G. predsednik na kratko predstavi, kako bo Komunala na novi način označevala smetnjake z
nalepkami.
Seja zaključena 19.30 uri.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar

