KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 26.03.2014

ZAPISNIK

28. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 26.03.2014 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 in Peternel Špela.
Ostali: Sašo Govekar (MOK – Služba za zaščito in reševanje), Matej Kejžar
(GRS) in Janez Ziherl (MOK – UGGJS).

ODSOTNI:

Franc Benedik in Francka Marchel (oba opravičeno)

DNEVNI RED:
1. Predlog Gasilsko reševalne službe za ureditev mirujočega prometa v mestnem jedru in
za izvedbo čistilne akcije podstreh;
2. Pregled in potrditev zapisnika 27. seje;
3. Poročilo o izvršenih sklepih;
4. Potrditev sklepa o neizplačilu sejnin v letu 2014;
5. Seznanitev z umaknjenim predlogom odloka o obratovalnem času gostinskih lokalov;
6. Predlog za ureditev telovadnice na prostem v kanjonu Kokre (poročevalec Petra
Vencelj);
7. Razno.
Pripomb na dnevni red ni.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH.

1. PREDLOG GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE ZA UREDITEV MIRUJOČEGA
PROMETA V MESTNEM JEDRU IN ZA IZVEDBO ČISTILNE AKCIJE PODSTREH
Predsednik pove, da je prejel dopis Poveljnika gasilske operative GRS Kranj, g. Mateja
Kejžarja, z dne 28.2.2014, v katerem slednji daje pet predlogov za ureditev parkirnih mest

oziroma odstranitev arhitektonskih ovir na področju starega mestnega jedra Kranja z
namenom izboljšanja dostopnost za gasilska vozila, in sicer:
- odstranitev cvetličnih korit na vstopu na Prešernovo ulico iz Maistrovega trga (peta točka
dopisa);
SKLEP 2: Svet KS Center podpira predlog.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN
- odstranitev drevesa na Poštni ulici - križišče s Tavčarjevo ulico (četrta točka dopisa);
SKLEP 3: Svet KS Center podpira predlog.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH
- odstranitev drevesa pred Staro pošto in ostankov sistema stebričkov pred Maistrovim trgom
(tretja točka dopisa);
SKLEP 4: Svet KS Center podpira predlog.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH
- izbris 3 parkirnih mest na vstopu na Trubarjev trg. S tem bi prišli do možnosti uporabe avtolestve v širšem krogu oz. bi lahko operativno pokrivali 10 objektov (druga točka dopisa).
Predsednik za ureditev parkiranja na Trubarjevem trgu predstavi svoj predlog, po katerem bi
parkirna mesta začrtali v obliki treh smrekic po 8 parkirnih mest, kar bi imelo naslednje
prednosti:
a) ne bi privedlo do ukinjanja parkirnih mest, temveč do pridobitve dodatnih parkirnih mest;
b) možne bi bile tri intervencijske poti do objektov na vzhodni strani trga;
c) ureditev parkirnih mest bi sama po sebi preprečevala nepravilno parkiranje;
d) ne bi bilo treba odstraniti dreves, ampak jih samo nekoliko premakniti na sredinsko črto.
Člani sveta v razpravi podprejo predlog predsednika.
Sašo Govekar pove, da je Odlok o spremembi odloka o prometni ureditvi, ki je bil pripravljen,
zamrznjen.
Matej Kejžar vidi to pomanjkljivost predloga, ki ga je pripravil predsednik, da ne daje dovolj
prostora za zavijanje avtolestve. Avtolestev ima obračalni krog 16, 17m in potrebuje več
prostora. Bi pa bil ta problem rešljiv, če bi se pri prvi smrekici na zgornjem delu trga ostranilo
štiri parkirna mesta. Potem bi dobili dovolj prostora ne le za zavijanje avtolestve, ampak tudi
za spremljevalna vozila. Izpostavi, da je kultura ljudi zelo nizka, ko gre za spoštovanje
prevoznosti intervencijskih poti. Potrebne bi bile dosledne sankcije.
Sašo Govekar predlaga rumene talne označbe in strogo sankcioniranje.

Predsednik pove, da, kolikor mu je znano, bo potrebno v letošnjem letu menjati pokrove
jaškov na Trubarjevem trgu, saj se ne dajo več odpreti. V sklopu tega posega bi bilo mogoče
premakniti tudi drevesa in pitnik.
Janez Ziherl pove, da je premik dreves načeloma mogoč, če ni spodaj kakšne infrastrukture,
če pa je, pa nastane problem, saj se povečajo stroški. Za ta poseg bi bilo pridobiti tudi
dovoljenje arhitektke.
G. Ziherl bo preveril tehnične možnosti za ureditev parkirnih mest v obliki smrekic.
SKLEP 5: Svet KS Center podpira predlog umestitve parkirnih mest v obliki smrekic, s
tem da se zagotovi zadosten prostor za intervencijska vozila.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH
- Ureditev parkirnih mest na Tomšičevi ulici (prva točka dopisa).
GRS predlaga odstranitev vseh parkirnih mest na Tomšičevi ulici med Reginčevo ulico in
Tomšičevo do HŠ 40. Za odstranitev teh parkirnih mest so se odločili, ker gre GRS v nakup
novega vozila, ki bo lahko dostopalo do kompleksa gradu Khislstein po ulici pod velbom. Gre
za nižje vozilo; bo pa treba nekoliko poglobiti nivo ulice, da bo vozilo lahko peljalo pod
obokom. Poleg tega bo potrebno zaradi zavijanja vozila odstraniti tri parkirna mesta na
Gasilskem trgu.
Glede nočnega parkiranja predsednik pove, da ni problematično, če so vsa vozila parkirana na
mestih, kjer je dovoljeno nočno parkiranje. Težave nastajajo zaradi nepravilnega parkiranja.
Če ukinemo dovoljeno parkiranje, nismo s tem v ničemer rešili problema nedovoljenega
parkiranja – ulica je lahko neprevozna za gasilska vozila, tudi če ukinemo vse dovoljene
lokacije parkiranja.
Ga. Tania Mendillo predlaga, da se stanovalce obvesti, da parkirajo pravilno, saj bo v
nasprotnem primeru nočno parkiranje ukinjeno.
V zvezi s poglabljanjem ulice pod velbom predsednik opozori, da gre za problematičen
gradbeni poseg z vidika statike sosednjih objektov. Ulica je zelo ozka. Pred nakupom vozila
je treba izdelati projekt in preveriti tehnične možnosti in posledice takšnega posega, da ne bi
prišlo do situacije, da bo kupljeno vozilo, potem se bo pa ugotovilo, da ni mogoče prilagoditi
višine ulice.
G. Govekar in g. Kejžar pojasnita, da se vozilo ne kupuje samo zaradi problematike
kompleksa gradu Khislstein, ampak tudi iz drugih razlogov.
SKLEP 6: Svet KS Center podpira predlog v prvi točki dopisa GRS razen v delu, ki se
nanaša na ukinitev nočnega parkiranja, saj pravilno parkirani avtomobili ne ovirajo
prevoznosti stranskih ulic. Prebivalce starega mestnega jedra se obvesti, da morajo
parkirati pravilno.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH
Predsednik pove, da GRS predlaga izvedbo čistilne akcije podstrešij v starem mestnem jedru.

G. Kejžar meni, da je skrb za požarno varnost dolžnost vsakega lastnika. Problem vidi v starih
zgradbah, kjer se podstrešja polnijo že vrsto let. Nove gradnje tega problema nimajo.
G. Govekar predlaga, da se ta akcija izvede drugo leto konec marca. Pred akcijo pa bi bilo
potrebno izvesti tudi predhodni ogled podstrešij, kjer bi bila ta pomoč potrebna.
SKLEP 5: Svet KS Center se strinja s predlogom za izvedbo čistilne akcije podstrešij, ki
bi se izvedla konec marca 2015 v sklopu vsakoletne čistilne akcije po predhodni
pridobitvi podatkov o stanju.
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH
Ga. Vencelj zapusti sejo zaradi drugih obveznosti.

2. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE
SKLEP 6: Na zapisnik 27. seje Sveta KS ni bilo pripomb.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN

3. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
Predsednik poroča:
- da je v zvezi s sklepom št. 3 s 27. seje od UGGJS pridobil podatek, da naj bi glasbena šola
imela eno dovolilnico za vstop v mesto, Zavod za turizem naj bi razpolagal s petimi karticami,
ki pa naj bi delovale le v času prireditev.
Člani Sveta izražajo nestrinjanje s to informacijo, saj vidijo uslužbence Zavoda za turizem, ki
parkirajo v mestnem jedru.
- da poteka pridobivanje informacij v zvezi s parkirnimi potrebami krajanov. Ti podatki bodo
pomembni pri oblikovanju končnega predloga za ureditev parkiranja na parkirišču pri Zlati
ribi. Pove tudi, da je delni zbor krajanov Vodopivčeve, Sejmišča in Savske ceste prestavljen
na čas, ko bo v tej zadevi vse dorečeno.

4. POTRDITEV SKLEPA O NEIZPLAČILU SEJNIN V LETU 2014
SKLEP 7: Za leto 2014 se članom Sveta Krajevne skupnosti Center nagrade za udeležbo
in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti ne izplačuje. Mestni občini Kranj se
predlaga prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta krajevne
skupnosti za leto 2014, 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: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN

5. SEZNANITEV Z UMAKNJENIM PREDLOGOM ODLOKA O OBRATOVALNEM
ČASU GOSTINSKIH LOKALOV
Člani Sveta se seznanijo z umaknjenim odlokom o obratovalnem času gostinskih lokalov in
razlogi za njegov umik z dnevnega reda zadnje seje mestnega sveta. Člani Sveta menijo, da v
mestnem jedru v tem trenutku ni razloga za poseganje v obstoječo ureditev.

6. PREDLOG ZA UREDITEV TELOVADNICE NA PROSTEM V KANJONU
KOKRE
Poročevalka je morala zaradi drugih obveznosti sejo predčasno zapustiti, zato se ta točka
dnevnega reda prestavi na naslednjo sejo.

7. RAZNO
Pod točko razno ni bilo nobenega predloga.

Seja zaključena ob 19.40.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS:
dr. Aleksander Pavšlar

