KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 27.12.2012

ZAPISNIK

17. seja Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 27.12.2012 s pričetkom ob 19. uri
v Restavraciji Brioni.
PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Francka Marchel (opravičeno odsotna)

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta KS Center
2. Pregled in potrditev inventurnega zapisnika
3. Razno

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

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE
SKLEP 2: Na zapisnik 16. seje Sveta KS ni bilo pripomb.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. PREGLED IN POTRDITEV INVENTURNEGA ZAPISNIKA
SKLEP 3: Na zapisnik pripomb ni.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

3. RAZNO
Tlaki na Maistrovnem trgu so na določenem mestu zelo gladki in povzročajo ob mokrem,
snežnem vremenu veliko nevarnost za padce pešcev in kolesarjev.
Predsednik pove, da bi bila ena izmed možnih rešitev tega problema mehansko hrapavljenje,
kar pa naj bi za ta kamen po navedbah občinske uprave ne bilo primerno, ker bi razpadel. Po
mnenju nekaterih članov Sveta bi lahko kamen pokrili s preprogo, vendar bi to povzročilo
druge težave, npr. pri pluženju. Dejstvo je, da trg potrebuje popolno obnovo, saj se po
navedbah občinske uprave verjetno zaradi neenakomerno debele asfaltne podlage na
določenih mestih poseda, kar vodi v pokanje plošč. V letu 2013 popolna obnova trga ni
mogoča, ker še ne bo dokončan projekt obnove mestnih trgov in ulic – 2. faza in ne bi bilo
sprejemljivo, da je mestno jedro razkopano na obeh glavnih vstopnih točkah. Poleg tega v
proračunu za letu 2013 ni predvidenih sredstev za obnovo Maistrovega trga. Po mnenju
članov Sveta je nujno, da se sredstva predvidijo v proračunu za leto 2014.
Člani Sveta tudi menijo, da je v Kranju končno treba ugotoviti, kdo je odgovoren za slabo
projektiranje in zakaj nikoli nihče za to ne odgovarja.
Ga. Petra Vencelj pravi, da v Kranju zahtevamo varne pohodne površine.
Člani Sveta ugotavljajo, da je problem tudi tlak iz t. i. »mačjih glav«, ki so prav tako spolzke,
razpadajo, in s katerih je težko očistiti sneg.
SKLEP 4: Krajevna skupnost Center pisno pozove občino k urgentni sanaciji spolzkih
površin Maistrovega trga z mehansko obdelavo.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
Pod točko razno so prisotni še opozorili na ploščad pred Prešernovim gledališčem, za katero
je bilo rečeno, da na njej ne sme biti parkirnih mest, ker bo to čudovit prireditveni prostor,
toda vse dogajanje v sklopu Veselega decembra je skoncentrirano pri vodnjaku; na ploščadi ni
nič. Predsednik pove, da je na ustni obravnavi za izdajo dovoljenj za prireditev izrecno
vprašal predstavnika Zavoda za turizem, g. Štagarja, kako to, da na ploščadi ni nobenega
dogajanja. G. Štagar je tedaj odgovoril, da za odgovor ni pristojen in da bo vpraševanje
posredoval naprej, toda do današnjega dne Predsednik od pristojnih ni prejel odgovora.

Seja zaključena 19.55.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar

