KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 03.04.2013

ZAPISNIK

19. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 03.04.2013 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.

Pregled in potrditev zapisnika 18. seje
Pregled izvršenih sklepov
Poročilo o delu delovne skupine za oživljanje mestnega jedra
Razno

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

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE
G. Benedik se ne strinja s prvim stavkom drugega odstavka šeste točke zapisnika in predlaga, da
se ta spremeni tako, da se glasi: »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.«
SKLEP 2: Zapisnik 18. seje Sveta KS potrjen s spremembo.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
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2. PREGLED IZVRŠENIH SKLEPOV
Spolzke površine na Maistrovem trgu: predsednik je bil obveščen, da je kolegij župana sprejel
sklep, da bo celovita obnova tlakov na Maistrovem trgu uvrščena v proračun za l. 2014.
Označevalne table na Khislsteinu in Lovskem dvorcu: predsednik pove, da je bil na Gorenjski
muzej posredovan dopis s predlogom za bolj prepoznavno označitev obeh stavb.
Situacija na Podrtini: parkirna mesta na Podrtini bo mogoče ohraniti, s čimer se strinjajo tudi
projektanti.
Most: glede mosta ni nič novega. Statične presoje ni, in dokler je ne bo, se bodo na mostu
izvajali izključno tisti posegi, ki jih bo odredila občina.
Table ob vhodu v Prešernov gaj: predsednik je od UGGJS pridobil informacijo, da sta bili
tabli, ki prepovedujeta vstop psom postavljeni na pobudo svetnika g. Štefeta na sestanku delovne
skupine za prenovo Prešernovega gaja. Prepoved vstopa psov sloni na odloku o razglasitvi gaja
za kulturni spomenik, vendar se ta odlok do sedaj ni izvajal.
Ga. Mendillo predlaga, da se Prešernov gaj čez noč zapira, in meni, da je v Prešernovem gaju
potrebno vzpostaviti red, za katerega bi skrbel varnostnik.
G. Benedik predlaga, naj se pred vhod v Prešernov gaj namesti tabla z napisom, kot je na vseh
pokopališčih.
SKLEP 2: Svet KS Center poziva MO Kranj, da obstoječo tablo, ki prepoveduje vstop
psom, nadomesti z novo tablo, ki vsebuje informacije o zgodovini Prešernovega gaja (da je
to pokopališče in kulturni objekt) ter običajne prepovedne znake za pokopališča, ki so
internacionalnega pomena. Prešernov gaj naj se ponoči zaklepa ob 20.00 uri (v poletnem
času ob 21.00 uri) in odklepa ob 6.00 uri. To nalogo naj se poveri varnostnikom, ki
odklepajo in zaklepajo občinsko stavbo. V Prešernovem gaju naj se dovoli zgolj prireditve
pietetnega značaja.
SPREJETO: 5 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH
Ga. Vencelj želi, da se protokolira, da je nasprotovala izglasovanemu sklepu zgolj v tistem delu,
v katerem se predlaga zaklepanje gaja.
G. Benedik predlaga naj se sklep pošlje na policijo.

3. POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA
Delovna skupina je bila imenovana v naslednji sestavi: načelnik UGGJS, g. Pavliha, predsednik
Sveta KS Center kot predstavnik KS Center, direktorica Zavoda za turizem ga. Polenec, ga.
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Vovk Čalič kot predstavnica trgovcev in g. Snedic iz lokala Matjaž na Prešernovi ulici kot
predstavnik gostincev. Prvi sestanek je bil 6.2.2013. Delovna skupina prioritetno podpira
naslednja dva ukrepa:
- vzpostavitev city menedžerja v kabinetu župana, katerega glavna funkcija je usklajevanje
trgovske ponudbe v mestu, polnjenje lokalov, koordinacija in komunikacija med
poslovnimi subjekti v mestu, promocija trgovske in gostinske ponudbe;
- mestni časopis, ki je pomoč poslovnim subjektom z brezplačnim oglaševanjem in
predstavitvami, pomoč organizatorjem prireditev in dogodkov, ki stalno delujejo v mestu,
pri promociji, ter pomoč kupcem in obiskovalcem mesta pri seznanjanju s ponudbo,
dogodki in parkiranjem. Časopis bi izhajal mesečno in bi bil brezplačno razdeljen po
gospodinstvih v Kranju.
Predstavnik gostincev je predlagal, da se uvede manjši električni avtobus, ki bi vozil na relaciji
parkirišče Huje oz. Čebelica – parkirišče Brioni, kar bi povečalo mobilnost obiskovalcev mesta,
ki parkirajo na enem od parkirišč. Predlagal je tudi uvedbo mestnega energetsko učinkovitega
kolesa, ki bi bil lahko eno od načinov promocije mesta.
Predsednik pove, da sta načelnik UGGJS in direktorica Zavoda za turizem že na prvi seji delovne
skupine predstavila načrt občine, da se tržnica seli iz obstoječe lokacije na Glavni trg. Občina naj
bi odkupila poslovni prostor na robu Glavnega trga in Prešernove ulice (bivša Jugoplastika), da
bi bilo tam skladišče stojnic in sanitarije, v zimskem času pa tudi pokrita tržnica. Predsednik
pove, da sta on in predstavnica trgovcev tej ideji nasprotovala, medtem ko sta jo predstavnik
gostincev in direktorica Zavoda za turizem podprla. Po njegovem mnenju ta ideja ni
sprejemljiva, saj je Glavni trg osrednji prostor v starem mestnem jedru, ki naj bi imel
reprezentančni značaj. Občina zaradi tega ni dovolila začrtanja nadomestnih parkirnih mest na
Glavnem trgu, zdaj bi pa dovolila stojnice in gnijočo zelenjavo po tleh. Selitev tržnice je tudi
skrajno nevarna, saj na obstoječi lokaciji tržnica posluje že petdeset let in so ljudje nanjo
navajeni; veliko vprašanje je, ali bi sprejeli tržnico na drugi lokaciji. Poleg tega za selitev tržnice
z obstoječe lokacije na Glavni trg ni pripravljen noben projekt, kako bodo postavljene stojnice,
kaj bo z obstoječo sobotno kmečko tržnico itd. Predsednik pove, da se je poskušalo selitev
tržnice na Glavni trg doseči celo pod pretvezo oteženega dostopa zaradi obnove Poštne ulice, kar
pa ni res, saj bo gradnja potekala na tak način, da bo dostop do tržnice vedno mogoč tudi z
motornim vozilom.
Ga. Marchel poudari, da lokacija Glavnega trga ni primerna za tržnico, med drugim iz prometnih
razlogov.
Ga. Mendillo meni, da je potrebno idejo ostro zavrniti. Obstoječa lokacija se ji zdi ustrezna.
G. Benedik idejo o selitvi tržnice podpira. Pove, da je na Glavnem trgu nekoč že bila tržnica,
ampak se je s prihodom avtomobilov preselila na Pungert in nato na sedanjo lokacijo. Meni, da je
bil Glavni trg tisti vitalni del, po katerem je mesto dobilo trgovsko obliko. Tam je bila tudi
postojanka vseh, ki so prišli v mesto tržit.
Predsednik meni, da je na eni strani zgodovinsko dejstvo, da je tržnica na Glavnem trgu nekoč že
bila, toda na drugi strani je dejstvo, da je tržnica na obstoječi lokaciji delovala zadnjih 50 let in
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da so se Kranjčani nanjo navadili; s tem ko posežemo v obstoječe stanje, da bi vzpostavili
preteklo stanje, tvegamo, da tržnica ugasne. Na koncu tržnice ne bo nikjer.
G. Marolt si ne predstavlja, kakšna bo podoba Glavnega trga z zelenjavo po tlakih. Kako se bo to
čistilo? Poleg tega bo postavljanje stojnic pred izložbena okna in vhode v poslovne prostore na
Glavnem trgu povzročilo konflikte in nasprotovanje tržnici.
Člani Sveta KS Center se sprašujejo, kakšen bo doprinos mestu, če tržnica spremeni lokacijo.
Ga. Mendillo opozarja na problem prireditev in se sprašuje, kaj se bo zgodilo, ko bodo na
Glavnem trgu prireditve: ali se bo tržnica tedaj selila? Branjevke na obstoječi tržnici imajo točno
določene lokacije; že vnaprej se ve, kje se koga najde. Če se bodo stojnice premikale po
Glavnem trgu, bo nastala huda zmeda.
Ga. Vencelj je mnenja, da tržnica ostane na istem mestu, s tem da se uredi.
SKLEP 3: Svet KS Center nasprotuje selitvi tržnice na Glavni trg, ker ocenjuje, da za
selitev tržnice ne obstajajo utemeljeni razlogi in bi uresničitev tega predloga imela
negativne učinke za delovanje tržnice, s tem pa za mestno jedro v celoti.
SPREJETO: 5 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH

4. RAZNO
G. Benedik predlaga, da se na Partizanski cesti ukine dvosmerni promet, ker je na določenih
delih cesta široka 2 m. Zanima ga tudi, kdo je zamenjal tablo, ki dovoljuje promet za prebivalce,
s tablo, ki dovoljuje lokalni promet. Poudari, da je potrebno na Gregorčičevi in Partizanski cesti
urediti nov cestni režim.
Predsednik je mnenja, da če bi povprašali stanovalce Partizanske ceste bi bili stanovalci verjetno
večinsko proti temu, da Partizanska postane enosmerna ulica. Enosmernost ulice tudi ne bi rešila
problema, da vozniki v prometnih konicah ubirajo bližnjico od C. Staneta Žagarja do mestnega
jedra po Partizanski. Člani Sveta izražajo pomisleke do spremembe Partizanske iz dvosmerne v
enosmerno ulico. Morda bi bila možna rešitev, da ulica postane območje umirjenega prometa.
Ga. Mendillo posreduje dve opažanji, in sicer, da je v Kokrškem kanjonu počena kanalizacijska
cev, poleg katere se zdaj nabira kup fekalij, ter da nekateri bio odpadke mečejo kar v kanjon
Kokre.
G. Marolt pove, da so pred Prešernovim gledališčem redno redarji in da listke pišejo tudi, če je
eno kolo avtomobila prek zarisane črte. Meni, da gre za načrtno šikaniranje. Problemi so tudi
pred Letnim gledališčem Khislstein, kjer je bilo dogovorjeno, da se lahko parkira, če v gledališču
ni prireditev, a se dogovor ne spoštuje. Predlaga, da se skliče izredna seja KS z redarji in
županom.
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Ga. Marchel pravi, da je pred Mitnico ves čas parkiran kombi, ki pa nikoli ne dobi listka.
G. Benedik predlaga, da se o problematiki skliče izredna seja z županom.
Člani Sveta se dogovorijo, da bo še pred prvomajskimi prazniki sklicana seja Sveta KS Center,
na kateri bodo opredelili aktualne probleme prometne ureditve, glede katerih bo nato v mesecu
maju sklicana posebna seja, na katero bo posebej vabljen župan in predstavniki občinske uprave.
Seja zaključena 19.55.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar
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