KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 30.01.2013

ZAPISNIK

18. seje Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 30.01.2013 s pričetkom ob 18. uri v
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.
PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Peternel Špela (opravičeno odsotna)

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

Pregled in potrditev zapisnika 17. seje
Pregled izvršenih sklepov
Potrditev zaključnega računa za leto 2012 in sklep o sejninah za leto 2013
Potrditev pravilnika o računovodstvu
Razno

Kot 5. točka se doda Strategija razvoja KS Center.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 17. seje Sveta KS.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. PREGLED IZVRŠENIH SKLEPOV
Maistrov trg: V zvezi s tlakovanjem Maistrovega trga je bil na občino posredovan dopis, na
katerega še ni pisnega odgovora. V dopisu je KS med drugim zahtevala, da občina posreduje
kulturnovarstvene pogoje, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal za obnovo mestnih
trgov in ulic.
Parkirna mesta na Tavčarjevi ulici: Po navedbah predstavnikov občine se bodo parkirna mesta
na Tavčarjevi ulici ponovno začrtala, ko bodo vremenske razmere ugodne (suha podlaga,
ustrezna temperatura).
Podrtina in most čez Kokro: Iz dopisa LUZ-a z dne 25.1.2013 je razvidno, da LUZ vztraja na
projektni rešitvi, po kateri bi se most čez Kokro obremenil z armiranim betonom. LUZ v dopisu
priznava, da statični izračun za most sploh ni bil narejen in se izgovarja na Občino, češ da
Občina ni posredovala projektne dokumentacije za izvedbo obstoječega mostu. LUZ se nadalje
izgovarja na projektno nalogo, v kateri je bila definirana spremenjena namembnost mostu, zato
je bil most skladno s projektno nalogo zasnovan kot most za pešce z omogočeno vožnjo
intervencijskih in dostavnih vozil z maso zgolj do 16 ton. Člani Sveta KS izražajo nestrinjanje z
odgovorom LUZ. Če LUZ ni razpolagal s projektno dokumentacijo za izvedbo obstoječega
mosta, nikakor bi smel predvideti projektne rešitve, ki pomeni obremenjevanje mosta z več sto
tonami armiranega betona. Skrajno nestrokovno je, da projekt sloni zgolj na domnevi, da bo
most prenesel takšno obremenitev, ne da bi bili narejeni izračuni. Če bo prišlo do poškodbe
mosta, bo za občino in mestno jedro nastala ogromna premoženjska škoda. Člani Sveta
opozarjajo, da mestno jedro potrebuje dostop prek mosta tudi za največja in najtežja vozila in ne
zgolj za manjša dostavna in tovorna vozila. Gasilska in tovorna vozila so lahko bistveno težja od
16 ton; ko se je obnavljal grad Khislstein so prek mosta vozili kamioni z več kot 30 tonami
nosilnosti. LUZ v dopisu nadalje navaja, da je pri obstoječi zasnovi Podrtine mogoče znotraj
območja parkirati od 13 do 15 vozil pod pogojem, da se zmanjša število elementov urbane
opreme. Po mnenju LUZ-a je prometna ureditev spremenljiva in začasna zadeva, in zato ne sme
biti razlog spreminjanja zasnove na račun kvalitete ambientov za pešce. LUZ vztraja na zasaditvi
dreves v cestišče na Podrtini, v posledici česar bo cestišče tako zoženo, da bo promet na Podrtini
izmeničen; to utemelju z upočasnjevanjem prometa. Člani Sveta izražajo nestrinjanje s takšno
argumentacijo, saj je popoln nesmisel dodatno oteževati dostop v že tako težko dostopnem
mestnem jedru z ukinjanjem parkirnih mest in umetno postavljenimi ovirami v cestišču.
Izmenični promet bo povzročal zgolj zastoje in kaos; že potopni količki pred mostom v zadostni
meri upočasnijo promet.
SKLEP 4: Svet KS se je seznanil z dopisom LUZ-a z dne 25.01.2013 in ga zavrača kot
nesprejemljivega, saj obstoječe projektne rešitve projekta Obnova mestnih trgov in ulic –
2. faza onemogočajo normalno delovanje mestnega jedra, ki prvenstveno ni namenjeno
pešcem, temveč stanovalcem, poslovnim subjektom in obiskovalcem mestnega jedra.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

3. POTRDITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2012 IN SKLEP O SEJNINAH
ZA LETO 2013
Predsednik povzame vsebino obrazložitve zaključnega računa za leto 2012, na katero člani Sveta
nimajo pripomb.
SKLEP 5: Potrdi se zaključni račun za leto 2012.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
Predsednik pojasni, da mora Svet KS vnovič glasovati o sklepu o sejninah, saj mora biti sklep o
sejninah po stališču MOK sprejet šele za tem, ko mestni svet sprejme proračun.
SKLEP 6: 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

4. POTRDITEV PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU
Svet MOK je sprejel nov pravilnik o računovodstvu, zato občinska uprava zahteva, da vse KS
vnovič potrdijo smiselno uporabo določil pravilnika o računovodstvu.
SKLEP 7: Pravilnik o računovodstvu MO Kranj se smiselno uporablja tudi v KS Center.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

5. STRATEGIJA RAZVOJA KS CENTER
Predsednik pove, da je MOK pozvala vse KS, da do 6. februarja 2013 pripravijo delovni osnutek
strategije razvoja svoje KS, na podlagi česar bo pripravljena strategija razvoja krajevnih
skupnosti v MOK. Izhodišče za pripravo strategije razvoja KS je Strategija trajnostnega razvoja
MOK 2009 - 2023, ki je bila sprejeta maja 2009. Člani Sveta KS Center menijo, da je od
projektov, ki so bili predvideni v Strategiji trajnostnega razvoja MOK 2009 - 2023, za razvoj KS
Center najpomembnejša obnova tržnice in kompleksa stavb okrog tržnice, ohranitev Glasbene
šole v mestnem jedru in obnova osnovne šole ob Komenskega ulici.

6. RAZNO
Ga. Mendillo pove, da so jo krajani opozorili na tablo pred vhodom v Prešernov gaj, ki
prepoveduje vstop psom, pri čemer ljudje ne razumejo, čemu služi ta prepoved. Po mnenju
članov Sveta je to najverjetneje povezano s tem, da je Prešernov gaj staro kranjsko pokopališče.
G. Marolt meni, da bi bilo potrebno ob vhodu v gaj postaviti informacijsko tablo o Prešernovem
gaju, potem bi bilo uporabnikom jasno. Predsednik predlaga, da se do naslednje seje preveri, kje
točno stoji tabla, in se sklep preloži do takrat.
G. Benedik predlaga spremembo prometnega režima na Partizanski cesti. Ob novih vrtcih na
Partizanski in na Gregorčičevi ulici predvsem zjutraj, ko starši pripeljejo otroke, prihaja do gneče
ter nevarnih prometnih situacij. G. Benedik meni, da bi MOK morala urediti odvijanje prometa
na teh dveh lokacijah.
Ga. Vencelj je seznanila člane Sveta KS, da se 8.2. v Kricekracah odpira nova galerija za otroke.
Ga. Mendillo predlaga, da KS Center organizira srečanje krajanov.
G. Marolt opozori , da pred Khislsteinom ni nobene table, ki bi seznanjala obiskovalce mesta, kaj
se v gradu dogaja, kdaj je možen ogled itd.
SKLEP 8: Svet KS Center poziva Gorenjski muzej, da opremi grad Khislstein in Lovski
dvorec z ustreznimi oznakami, kje in kdaj je možen ogled, ter bolje oglašuje dejavnosti v
kompleksu gradu Khislstein.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
Predsednik seznani Svet, da je župan skladno z obljubo na Zboru krajanov ustanovil delovno
skupino, ki se bo lotila problematike vzpodbud za poslovne dejavnosti v mestnem jedru. Člani te
skupine so načelnik UGGJS, g. Pavliha, kot predstavnik KS Center je bil imenovan predsednik
Sveta KS, nadalje je članica direktorica Zavoda za turizem, ga. Polenec, trgovce zastopa ga.
Vovk Čalič, predstavnik gostincev pa je g. Matjaž Snedic iz lokala Matjaž na Prešernovi ulici.
Seja zaključena 19.55.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar

