KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 04.09.2013

ZAPISNIK

23. seje Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 04.09.2013 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI

Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Tania Mendillo,
Peternel Špela, Anton Marolt in Petra Vencelj
Ostali prisotni: Pavle Okorn
ODSOTNI: Francka Marchel (opravičeno)
Ga.Vencelj se je seje udeležila z zamudo, ga. Mendillo je sejo vmes (opravičeno) zapustila in
se vrnila po 30 min odsotnosti, g. Benedik je sejo (opravičeno) zapustil ob 19h. Seja je bila ne
glede na odhode in prihode članov Sveta KS Center ves čas sklepčna.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje
2. Predstavitev možnosti za izvedbo video nadzora javnih površin zaradi zagotavljanja
varnosti ljudi in premoženja
3. Potrditev finančnega načrta za leto 2014
4. Razno
Predsednik predlaga, da se dnevni red dopolni tako, da se pod zaporedno številko 3 uvrsti
dodatna točka z naslovom Poročilo o izvršenih sklepih. Ostale točke se preštevilčijo.
Na spremenjeni dnevni red ni pripomb.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE
G. Benedik pripomni, da bi bilo potrebno na zapisniku dopolniti drugi odstavek prve točke,
tako, da bi se stavek glasil:
»G. Benedik je mnenja, da gospodarska vozila ne spadajo v staro mestno jedro in naj
parkirajo na Sejmišču.«
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SKLEP 2: Zapisnik s pripombo potrjen.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZA IZVEDBO VIDEO NADZORA JAVNIH
POVRŠIN ZARADI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI LJUDI IN PRIMOŽENJA
Predsednik predstavi g. Okorna, ki je bil povabljen na predlog ge. Peternel, da predstavi
sistem varovanja z video kamerami, kot imajo to urejeno v MO Koper.
G. Okorn pove, da njihovo podjetje skrbi v Mestni občini Koper za delovanje 500 kamer.
Kamere so postavljene v skladu z zakonom, tako da v 13 letih ni bilo pripomb. Vsi podatki se
mesečno brišejo, razen če policija podatke, s katerimi je zelo zadovoljna, potrebuje.
Postavljene so take kamere, da ne kazijo mesta in okolice. Sodelovanje med občino, policijo
in izvajalcem imajo usklajeno. Sistem je narejen na brezžični ali optični povezavi. Kamere so
postavljene z namenom, da se ljudje v občini Koper dobro počutijo. Posledično pa se je mesto
znebilo vandalov. Znebilo se je tudi črnih odlagališč.
G. Benedik meni, da je vzpostavitev takšnega sistema sicer velik finančni zalogaj, da pa se
mu zdi ideja dobra.
G. Okorn pojasni, da ena kamera stane približno 1.200 eur; meni, da je treba najprej izdelati
strategijo pokrivanja javnih površin z videonadzorom.
Predsednika zanima, kako je s pravno urejenostjo tega področja in prebere mnenje
Informacijske pooblaščenke o snemanju javnih površin.
G. Okorn pove, da ima Koper sprejet odlok v zvezi s snemanjem javnih površin. Občane je
potrebno preko opozorilnih tabel seznaniti s tem, da se območje snema. Bistveno je, da nihče
posnetkov ne spremlja sproti, ampak se ti zgolj snemajo. Šele ko pride do poškodb ali
kaznivih dejanj, se na podlagi zaprosila policije posnetki dejansko pogledajo. Strežniki s
posnetki so na lokacijah, kjer je lastnica občina.
SKLEP 2: Krajevna skupnost daje pobudo, da MO Kranj pristopi k izdelavi strategije
videonadzora javnih površin zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

3. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
1. Problematika Mestne knjižnice
Predsednik pove, da po pogovoru z vodjo knjižnice ugotavlja, da za očitke o pedofilih v
knjižnici ni jasnih dokazov, v zvezi z uporabo in preprodajo mamil se prav tako zdi, da je bilo
medijsko poročanje pretirano. Toda očitki v zvezi s hrupom in neprimernim vedenjem
posameznih skupin uporabnikov knjižnice so utemeljeni. Knjižnica ima sklenjeno pogodbo z
varnostno službo, ima hišni red, in če ga kdo krši, mu lahko varnostnik odredi, da zapusti
knjižnico. Če je potrebna fizična odstranitev, mora poklicati dodatno enoto za intervencijo.
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Knjižnica bo še enkrat pregledala hišni red in ga po potrebi dopolnila. Za varnost skrbijo tudi
z video kamerami. Spletne strani s pornografsko vsebino so blokirane, bodo pa v bodoče
vzpostavili celovit sistem kontrole gledanih internetnih strani. Na podlagi omenjenega
pogovora je predsednik pisal dopis županu, v katerem je tudi predlagal dodatne ukrepe,
predvsem v smeri večjih pooblastil varnostne službe, bolj doslednega uresničevanja hišnega
reda in zožitve vsebin, ki so dostopne brez plačila. Odgovora do seje predsednik še ni prejel.
2. Razgovor z vodjo Medobčinskega inšpektorata
Na sestanku so bile obravnavane nekatere pripombe na delo redarstva. Bilo je ugotovljeno:
- dosledno se ukrepa proti vozilom, ki so parkirana na ploščadi pri Prešernovem gledališču,
vendar je treba upoštevati, da je 30 min dovoljeno ustaviti zunaj označenih površin; če je
čas prekoračen, se ukrepa dosledno;
- enako velja za avtomobile, ki vstopajo v mesto z listkom – po 30 min zunaj označene
parkirne površine redar dosledno ukrepa; treba se je zavedati, da če gre redar mimo vozila,
parkiranega zunaj označene površine, in ga ne kaznuje, to še ne pomeni, da neenakopravno
obravnava vozila, saj je vozilo lahko parkirano zunaj označene površine znotraj dovoljenih
30 min;
- glede odkrivanja in kaznovanja zlorab pri izstopu skozi potopne količke redarstvo ne sme
uporabljati slik s kamer, zato ker imajo kamere preširok kot in zajemajo preveč podatkov;
namen kamer je, da zavarujejo dokaze v primeru očitka, da je vozilo poškodovano zaradi
nepravilnega delovanja količkov, ne pa za preganjanje prometnih prekrškov; gre za
problem varstva osebnih podatkov;
- redarstvo težko presoja, kdaj so parkirišča pred mestom (npr. zaradi prireditev v mestnem
jedru) preobremenjena, zaradi česar pride do nočnega parkiranja vozil stanovalcev zunaj
označenih parkirnih površin; če v določenem primeru ne bi ukrepali, bi se ob drugem
podobnem primeru, ko bi ukrepali, pojavil očitek diskriminatornega ravnanja;
- redarstvo v sodelovanju s Komunalo skrbi, da so ulice prevozne za smetarsko vozilo; glede
sobotne tržnice na Glavnem trgu skrbijo, da avtomobili v petek niso parkirani na površini
Glavnega trga, vendar tega ne morejo stoodstotno zagotoviti, saj se lahko vozilo pripelje in
parkira ponoči, ko ne izvajajo nadzora; predlagajo, da se prostor sobotne tržnice večer pred
tem ogradi s stožci in opozorilnim trakom, kar pomeni, da bi občina organizatorju morala
izdati dovoljenje za začasno zaporo prometa;
- modra cona na Jelenovem klancu ima drugačen režim ostale modre cone, saj ni predvideno
časovno neomejeno parkiranje od 17. do 7. ure zjutraj, zato je v konkretnem primeru prišlo
do kaznovanja; sprememba tega režima je v rokah UGGJS.
3. Razgovora z g. Pavliho ni bilo mogoče opraviti, ker je na bolniški.
4. Ureditev parkirišč na Podrtini
Župan je na zboru krajanov in na sestanku v KS Center zagotovil vzpostavitev predhodnega
stanja na območju Podrtine, se pravi začrtanje parkirnih mest. Člani sveta sprašujejo, kdaj jih
bodo začrtali. Predsednik pove, da se zadeva že zapleta, saj so se nenadoma pojavile nekatere
interesne skupine, ki nasprotujejo vzpostavitvi parkirnih mest, in bi območje rade preuredile v
Trg Janeza Puharja, na katerem bi postavile spomenik Janezu Puharju. Člani Sveta izražajo
nestrinjanje z neupoštevanjem že dogovorjenih rešitev. G. Marolt je mnenja, da sta na tej
lokaciji dva kioska preveč in da naj se enega premičnega preseli na drugo lokacijo višje v
mestu in začrta parkirna mesta.
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5. Drevesa na Podrtini
Na vprašanje v zvezi s postavitvijo drevesa v sredino cestišča Poštne ulice, predsednik pove,
da sta bili po projektu obnove mestnih trgov in ulic na območju Podrtine predvideni dve
drevesi sredi ceste – prvo tik pred mostom. KS je uspelo, da je bilo drevo tik pred mostom
odstranjeno, saj bi prišlo do onemogočanja prometa večjih vozil. Glede drugega drevesa je
projektant vztrajal pri njegovi realizaciji. Dejstvo je, da drevo ovira promet in je nevarno, ker
je zlasti ponoči slabo vidno. KS si bo prizadevala za njegovo odstranitev.

4. POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA
Člani Sveta se strinjajo s predlogom finančnega načrta.
SKLEP 3: Finančni načrt je potrjen.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

5. RAZNO
1. Stanovalci Tomšičeve 21 prosijo, če se lahko optični kabel za priključke v posameznih
stanovanjih napelje po steni prostora KS Center.
SKLEP 4: KS Center soglaša, da se po površini stene urada KS Center napelje optični
kabel za potrebe stanovalcev Tomšičeve 21 in urada KS Center. Po zaključku del je
treba odpraviti morebitne poškodbe na steni.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
2. Ga. Mendillo predlaga, da občina po zaključku obnove Kokrškega kanjona določi skrbnika
kanjona. Sama predlaga go. Beti Valič.

Seja zaključena 19.40.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar
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