KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 12.09.2012

ZAPISNIK

15. seja Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 12.09.2012 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:

Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Francka
Marchel, Anton Marolt, Peternel Špela, in Tania Mendillo.

ODSOTNI:

Petra Vencelj (opravičeno)

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 14. seje
Pregled izvršenih sklepov
Namera MOK o podelitvi koncesije za javna parkirišča
Potrditev finančnega načrta
Zbor krajanov
Razno

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

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE
SKLEP 2: Na zapisnik 14. seje Sveta KS ni bilo pripomb.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. PREGLED IZVRŠENIH SKLEPOV:
- Peticija proti ukinjanju parkirnih mest
Zbranih je bilo 274 podpisov, ki so bili s spremnim dopisom poslani županu. V dopisu je bilo
vnovič opozorjeno, da če se obstoječa parkirna mesta ukinjajo, jih je potrebno nadomestiti z
novimi. Odgovora na dopis še ni bilo in potreben bo sestanek z županom.
- Reševanje parkirnih mest na lokaciji Pinki – Pekarna
Prihodnje leto se bo nadaljeval projekt obnove mestnih trgov in ulic na lokaciji Poštne ulice,
Podrtine in mosta. Nujno potrebne so prilagoditve projekta, ki predvideva zasaditev drevesa v
cestišče. Zasaditev mora biti taka, da se ohranja polna prevoznost in da je omogočeno
parkiranje na obstoječih lokacijah. Na prostoru na desni strani vhoda v mesto se lahko pridobi
nekaj parkirnih mest, tako da se odstrani lokal Pinki in telefonsko govorilnico.
SKLEP 3: Telefonska govorilnica in lokal Pinki naj se odstranita z obstoječe lokacije, s
čimer se pridobi prostor za dodatna parkirna mesta.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

3. NAMERA MOK O PODELITVI KONCESIJE ZA JAVNA PARKIRIŠČA
Občina želi podeliti koncesijo za upravljanje s parkirišči, z vstopom in izstopom iz starega
mestnega jedra za dobo 15 let. Predsednik izrazi skrb, da to lahko vodi v povečevanje cen
parkiranja in vstopa v mestno jedro, saj bo v interesu zasebnega koncesionarja, da so
parkirnine čim višje, ker bo s tem povečal svoj dobiček. Na zadnji seji Komisije za Krajevne
skupnosti je predlagal, da se zadeva umakne z dnevnega reda seje Mestnega sveta, kar se je
tudi zgodilo, vendar bo zadeva verjetno spet uvrščena na dnevni red ene od prihodnjih sej.
Problematično je tudi trajanja koncesije – 15 let je predolgo obdobje.
G. Marolt je proti, da se koncesija sploh podeljuje zasebnemu sektorju.
SKLEP 4: KS nasprotuje podelitvi koncesije za javna parkirišča.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

4. POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA
Sejnine
Predsednik pove, da bo KS za svoje delo zaradi varčevanja v javnem sektorju letos dobila
manj sredstev kot lansko leto. Tako kot vsako leto predlaga, da se sejnine članom Sveta ne
izplačajo in se sredstva prenesejo iz konta sejnin na konto za tiskarske storitve.
SKLEP 5: Za leto 2013 se članom Sveta Krajevne skupnosti Center nagrade za udeležbo
in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo. Mestni občini Kranj
se predlaga prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta krajevne
skupnosti za leto 2013, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 Materialni stroški
in storitve KS in podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja za namen izdaje glasila krajevne skupnosti in koledarja
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

Tajniška opravila
Predlagano je bilo, da se mesečno plačilo za tajniška dela zviša na 150€. K obstoječi pogodbi
se s podjetjem I.T. računovodstvo, d.o.o. sklene Aneks št. 1.
SKLEP 6: Svet krajevne skupnosti se strinja, da se mesečno plačilo za tajniška dela
zvišajo na 150€. K obstoječi pogodbi s podjetjem I.T. računovodstvo, d.o.o. se sklene
Aneks št. 1.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
Pripomb na finančni načrt ni bilo.
SKLEP 7: Finančni načrt se potrdi.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

5. ZBOR KRAJANOV
Predsednik predlaga, da se na sredini mandata skliče Zbor krajanov, zadnji se je sklical pred
tremi leti.
Predlagani dnevni red:
- Parkirišča in ukinjanje parkirnih mest v mestnem jedru
- Širitev peš cone
- Obnova mestnih trgov v naslednjem letu
- Program za prazne lokale v mestnem jedru
- Šolski okoliš
- Razno
Povabi se župana in pristojne iz oddelkov Mestne občine Kranj.
Predvideni datum zbora krajanov je 15.11.2012 oz. alternativni datum 22.11.2012
G. Benedik predlaga, da se zbor krajanov čim prej najavi pri županu.
SKLEP 8: V mesecu novembru se organizira zbor krajanov.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

6. RAZNO
Predsednik predstavi dela preko poletja oz. od zadnje seje:
- Kranjska noč
V času prireditve Kranjska noč so določeni gostinci brez dovoljenja uporabljali parkirna
mesta za razširitev gostinskih vrtov. Predsednik pove, da v Kranju ni odloka o rabi javnih
površin in predlaga, da občina pristopi k pripravi le tega.
- 7.8.2012 je imel predsednik sestanek pri g. Gradišarju in ga opozoril na probleme:

•
•

Priprava občinskega podobnega prostorskega plana za staro mestno jedro
Urbanistična ureditev občine

- Ukrepanje zaradi odpadkov pri prostorih KS
- Krajevno glasilo
Predsednik povabi prisotne k sodelovanju.
- Koledar
Zbirajo se predlogi za motiv koledarja.
- Tradicionalno srečanje krajanov starejših od 80 let in več bo 14.09.2012 ob 16h.

Seja zaključena 19.30 uri.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar

