KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 16.04.2014

ZAPISNIK

29. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 16.04.2014 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:

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

Ostali prisotni: podžupan g. Bojan Homan, ga. Petra Puhar Kejžar in g. Vasja Doberlet, g.
Janez Ziherl (MOK – UGGJS).

DNEVNI RED:
1. Predstavitev projekta »Puharjevo leto« (točka je umeščena na dnevni red na prošnjo
podžupana, g. Bojana Homana; poleg podžupana so k tej točki dnevnega reda vabljeni
še: ga. Petra Puhar Kejžar in g. Vasja Doberlet)
2. Pregled in potrditev zapisnika 28. seje;
3. Poročilo o izvršenih sklepih;
4. Prošnja za odkup dela zemljišča 979/1 k.o. Kranj in izvzem iz javnega dobra;
5. Predlog za ureditev telovadnice na prostem v kanjonu Kokre (poročevalec Petra
Vencelj);
6. Razno.

Pripombe na dnevni red ni.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 7 za , 0 proti in 0 vzdržanih.
1. PREDSTAVITEV PROJEKTA »PUHARJEVO LETO«
Predsednik pozdravi prisotne in prosi povabljene goste, da predstavijo projekt:
G. Homan pove, da sta se pred letom dni g. Doberlet in ga. Puhar Kejžar oglasila pri njem z
idejo, da Kranj obeleži Puharjevo leto s spomenikom in imenovanjem trga Janeza Puharja. Po
predstavitvi scenarija za to idejo je MOK namenila 8.000 eur pomoči. Podžupan je tudi
zahteval, da se o tej zadevi sestanejo s KS Center, ker občina želi delati z roko v roki.

Ga. Vencelj pove, da je velik problem, ker v mestnem svetu ni nobenega predstavnika KS
Center in da gredo vse zadeve, ki se navezujejo na staro mestno jedro, mimo KS Center.
G. Benediku se zdi nesprejemljivo, da Foto klub že eno leto pripravlja projekt v sodelovanju
z MOK in vse mimo KS Center in je mnenja, da to ni normalna komunikacija. Pove da je za
ta projekt izvedel v Kranjčanki. Predlaga, da se Prešernov gaj določi za lokacijo, kjer bi se
postavil kip Janeza Puharja, saj je tam tudi pokopan.
Ga. Mendillo je navdušena nad idejo in bi se bila pripravljena odpovedati kakšnemu
parkirnemu mestu, če ne bi bila situacija takšna, da parkirnih mest obupno primanjkuje in si
ukinjanja parkirnih mest ne moremo privoščiti. Zato predlaga, da se poišče druga lokacija za
postavitev kipa, in sicer npr. pred pošto, saj tam ne bi bilo nobeno parkirišče odvzeto. Kip bi
bil lahko oblikovan v sedečem položaju na klopi, ki bi nadomestila eno od obstoječih klopi
pred pošto.
Ga. Vencelj zapusti sejo.
Predsednik pove, da KS ne nasprotuje, da se obeležuje Puharjevo leto. Vendar je treba
upoštevati, da so parkirna mesta velik problem; kapaciteta je že zdaj premajhna, saj po
strokovni študiji za vse potrebe primanjkuje 200 parkirnih mest. V preteklosti se je že zgodilo,
da je bilo iz estetskih razlogov ukinjenih 24 parkirnih mest na ploščadi pri Prešernovem
gledališču, ne da bi bila zagotovljena nadomestna. Zdaj bo treba ukiniti nekaj parkirnih mest
zaradi zagotavljanja intervencijskih poti, s čimer se v sklopu projekta obnove mestnih trgov in
ulic ter gradu Khislstein ni nihče ukvarjal, zdaj imamo pa nenadoma varnostni problem zaradi
Glasbene šole in Letnega gledališča Khislstein. Preprosto ne moremo ukinjati parkirnih mest
enkrat zaradi estetike, drugič zaradi intervencijskih poti, tretjič zaradi postavitve kipov…
Mesto tako ne more funkcionirati, ker niti en dogovor ne zdrži. Predsednik posvari, naj
takšnih projektov nikar ne vodijo študenti; s tem imamo zelo slabe izkušnje iz priprave
projekta obnove mestnih trgov in ulic.
G. Doberlet pove, da bodo študentje ta projekt delali pod vodstvom mentorja.
G. Marolt pove, da od kar je mesto zaprto, mu je za 80% padel promet.
G. Homan meni, da je potrebno najti primerno rešitev: ali kip v mesto ali kip v Prešernov gaj.
G. Ziherl poroča, da na Trubarjevem trgu ni mogoče prestaviti dreves, da bi lahko parkirna
mesta umestili na bolj racionalen način, ki bi omogočal intervencijske poti brez ukinjanja
parkirnih mest. Imel pa je še repliko na predsednika in pove, da se na Sejmišču zadeve
urejajo.
Ga. Puhar Kejžar: pomembno ji je, da bi bil spomenik v starem mestnem jedru.
Ga. Marchel se prostor na Podrtini ne zdi primeren za postavitev kipa Janeza Puharja.
Ga. Mendillo meni, da spomenik na Podrtini, med avtomobili, ne bo dal estetskega videza in
da se bo v nadaljevanju pojavil pritisk za ukinitev vseh parkirnih mest na lokaciji Podrtine in
ne samo par, ki so potrebni za postavitev kipa.

G. Homan meni, da glede na povedano člani KS Center niso naklonjeni ideji, da se spomenik
postavi na Podrtini, in predlaga, da se poišče drugo lokacijo v starem mestnem jedru.
Predsednik opozori, da vsakega kipa ni mogoče dati v vsak prostor in da je treba v začetku
oblikovalcem povedati, kje bo kip stal, ker je od prostorskih možnosti lokacije odvisno
oblikovanje.
SKLEP 2: Ga. Petra Puhar Kejžar, g. Vasja Doberlet in ga. Tania Mendillo pripravijo
do naslednje seje v mesecu maju alternativne predloge umestitve kipa na štirih
lokacijah.
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih.

2. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE
SKLEP 3: Zapisnik 28. seje se potrdi.
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih.

3. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
•
•
•

intervencijske poti: napredka ni;
parkirna mesta: ukinejo se tri parkirna mesta na Trubarjevem trgu, ker se drevesa ne
morejo premakniti;
parkirišče pri Zlati ribi: predsednik meni, da bo v primeru morebitne vzpostavitve
modre cone treba določiti, ali imajo pravico do časovno neomejenega parkiranja poleg
stanovalcev, ki gravitirajo na to parkirišče, tudi vsi tisti, ki imajo dovolilnice za vstop
v staro mestno jedro. Meni, da je treba to omogočiti tudi njim. G. Ziherl tej ideji ni
naklonjen.

4. PROŠNJA ZA ODKUP DELA ZEMLJIŠČA 979/1 k.o. KRANJ IN IZVZEM IZ
JAVNEGA DOBRA
Predsednik predstavi predlog MO Kranj za izvzem dela zemljišča iz javnega dobra in njegovo
prodajo. Ker je bilo podanih premalo informacij o razlogih za takšen predlog, so člani KS
Center sklenili:
SKLEP 4: KS Center daje negativno mnenje na izvzem dela nepremičnine iz javne rabe
in njegovo odtujitev, saj ne razpolaga z razlogi, ki bi utemeljevali takšno odločitev.
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih.
5. PREDLOG ZA UREDITEV TELOVADNICE NA PROSTEM V KANJONU
KOKRA
Ker je ga. Vencelj zapustila sejo, se peta točka ni obravnavala.

6. RAZNO
G. Benedik je podal idejo, da se oba vhoda v Prešernov gaj obeležita z informativno tablo.
SKLEP 5: Svet KS Center predlaga MO Kranj, da vhoda v Prešernov gaj obeleži z
informativno tablo, na kateri naj bo opisana zgodovina tega prostora.
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih.
Člani Sveta opozarjajo na problematiko pasjih iztrebkov na mestnih ulicah.
SKLEP 6: Medobčinski inšpektorat se pozove k poostritvi nadzora nad lastniki psov
zaradi pobiranja pasjih iztrebkov z javnih površin.
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih.

Seja zaključena ob 20.00.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS:
dr. Aleksander Pavšlar

