KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 20.11.2013

ZAPISNIK

24. seje Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 20.11.2013 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:
ODSOTNI:

Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Francka Marchel,
Anton Marolt
Petra Vencelj (opravičeno odsotna), Tania Mendillo (opravičeno odsotna),
Špela Peternel (opravičeno odsotna)

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 23. seje
Poročilo o izvršenih sklepih
Imenovanje inventurne komisije
Razno

Na dnevni red ni pripomb.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE
SKLEP 2: Zapisnik 23. seje Sveta KS se potrdi.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
Na temo parkirnih mest na območju Podrtine je imel predsednik dva sestanka na občini. Na
vodstvo občine so se namreč izvajali pritiski, naj se parkirna mesta ukinejo in območje
Podrtine nameni postavitvi spomenika Janezu Puharju. Parkirna mesta so bila v nadaljevanju
začrtana, vendar se s strani posameznih svetnikov in interesnih skupin nadaljujejo pritiski v
smeri ukinjanja parkirnih mest znotraj mestnega jedra.
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Tako je ravnateljica Glasbene šole (GŠ) 7. novembra organizirala medijsko pokrito požarno
vajo v poslopju GŠ na Trubarjevem trgu, v kateri so sodelovali tudi gasilci. Cilj požarne vaje
je bil pokazati, da je poslopje GŠ na Trubarjevem trgu zaradi označenih parkirnih mest na
površini trga tako težko dostopno za velika gasilska vozila, da so otroci požarno ogroženi.
Povsem enako je ravnateljica storila tik pred lokalnimi volitvami leta 2010, ko je prek
medijsko pokrite požarne vaje ustvarjala vtis, da je izjemno nevarno tudi poslopje GŠ v
bivšem hotelu Evropa na Poštni ulici, in sicer zaradi domnevno strmih stopnic in ozkih
hodnikov, in pozivala županska kandidata, da podpreta selitev GŠ v nove prostore. Svet KS
Center je na svoji 20. seji že obravnaval informacijo, da si GŠ prizadeva za selitev v prazne
prostore nekdanje blagovnice Globus.
Občina se je na medijsko poročanje o ogroženi požarni varnosti odzvala tako, da je za jutri
sklicala sestanek na temo »dogovora o ureditvi intervencijskih poti in mirujočega prometa na
Cankarjevi, Tomšičevi ulici in Trubarjevem trgu z objekti GŠ in gradu Khislstein«, na
katerem je pod pretvezo zagotavljanja požarne varnosti pričakovati zahteve po ukinjanju
parkirnih mest.
Malo pred omenjeno požarno vajo sta Nataša Robežnik in Igor Velov, oba iz svetniške
skupine Zares, na 27. seji Sveta MOK ugotavljala, da je v mestu preveč prometa, da je vse
zaparkirano, da so na tlakovcih oljni madeži in da bi bilo treba ukiniti parkirna mesta na
Podrtini, kar kaže na to, da gre za usklajeno akcijo. Končni cilj je jasen: ukiniti vsa parkirna
mesta in preseliti GŠ v prostore zunaj mestnega jedra; takrat bo najbrž tudi interes za
zagotavljanje požarne varnosti otrok nenadoma ugasnil. KS Center je na neutemeljene
navedbe obeh svetnikov odgovorila z dopisom z dne 16.11.2013, ki je bil posredovan vsem
svetnikom MO Kranj na 28. seji Sveta MOK.
Občina je naročila strokovno študijo, iz katere je razvidno, da za potrebe stanovalcev in
zaposlenih že zdaj primanjkuje približno 200 parkirnih mest. Člani Sveta KS izražajo
nasprotovanje ukinjanju parkirnih mest, saj jih je KS Center že izgubila vsaj 24 na ploščadi
pri Prešernovem gledališču; podpredsednik opozarja, da je bila izgubljena tudi modra cona z
okrog 30 parkirnimi mesti na Gregorčičevi ulici pri Globusu.
Podpredsednik sprašuje, kako daleč je odlok glede ureditve problematike gostinskih vrtov?
Predsednik pove, da je po njegovih informacijah ta zadeva na MOK v mirovanju.

3. IMENOVANJE INVENTURNE KOMISIJE
Predlagani so bili predsednik in član inventurne komisije:
- predsednik g. Marolt
- članica ga. Marchel
- članica ga. Knific
SKLEP: Inventurna komisija je potrjena.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
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4. RAZNO
City menedžer
MOK namerava uvesti delovno mesto city menedžerja, za katerega ima že predvidena
določena sredstva kot tudi kandidatko, ki bo to funkcijo opravljala. KS Center pričakuje, da
bo glavna naloga city menedžerja vzpostavitev programa za vzpodbujanje poslovnih
subjektov v mestnem jedru. Kandidat mora pripraviti program in ga predstaviti delovni
komisiji za oživljanje mestnega jedra. Člani KS Center predlagajo, naj bo to oseba sposoben
menedžer.
Občinski proračun
Predsednik pove, da so iz predloga občinskega proračuna izpadla sredstva za financiranje
nekaterih projektov, za katere je bilo dogovorjeno, da bodo izpeljani v l. 2014:
- izpadla je nujna obnova Maistrovega trga, zato je predsednik predlagal občinski
upravi, da je potrebno zamenjati vsaj drseče površine iz marmorja, saj se tam vsako
zimo dogajajo nesreče;
- sredstva, predvidena za sanacijo brežin, bodo zadoščala kvečjemu za izdelavo
dokumentacije, nikakor pa ne za nujno sanacijo brežine nad Jelenovim klancem;
- izpadel je program sofinanciranja obnove fasad v mestnem jedru. Občinska uprava se
zanaša, da bo ta sredstva pridobila iz strukturnih skladov za energetsko sanacijo stavb,
kar se ne zdi verjetno, saj spomeniško zaščitenih pročelij hiš ni mogoče toplotno
sanirati.
Podpredsednik opozori, da so nekatere stavbe v starem mestnem jedru v zelo slabem stanju in
da je potrebno nujno obvestiti MOK, da izpelje sanacijski program.

Seja zaključena ob 19h.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar
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