KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 2.7.2014

ZAPISNIK

31. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 2.7.2014 s pričetkom ob 18. uri v
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:

Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Tania
Mendillo.

ODSOTNI:

Francka Marchel, Petra Vencelj in Špela Peternel (opravičeno)

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 29. in 30. seje.
2. Poročilo o izvršenih sklepih.
3. Razno.

Pripomb na dnevni red ni.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 4 za , 0 proti in 0 vzdržanih.

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 29. IN 30. SEJE
G. Benedik predlaga naslednje popravke zapisnika 29. seje:
- črta se naslednje besedilo: »G. Vasja Doberlet na kratko predstavi Janeza Puharja. Ga.
Puhar Kejžar je mnenja, da je potrebno narediti več za lepoto mesta Kranja.«
- v izvajanju g. Benedika se besedilo: »saj je tam že spomenik Prešerna in Jenka. Pove
tudi, da na Podrtini nikoli ni bilo trga, tam je bila le ozka ulica imenovana Podrtina,«
nadomesti z besedilom: », saj je tam tudi pokopan.«
- črta se besedilo: »G. Benedik pove, da ima idejo o aleji kranjskih pomembnih ljudi v
Prešernovem gaju, kjer bi bil tudi spomenik Janeza Puharja.«
G. Benedik predlaga naslednje popravke zapisnika 30. seje:

-

v izvajanju g. Benedika se besedilo: »Meni tudi, da bi bilo potrebno v mesto vrniti
Bleiweisov spomenik,« popravi tako da se glasi: »Meni tudi, da bi bilo potrebno v KS
Center vrniti Bleiweisov spomenik, in sicer v park La Ciotat.«

SKLEP 2: Zapisnika 29. in 30. seje se potrdita s popravki g. Benedika.
SPREJETO: 4 za , 0 proti in 0 vzdržanih.

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
- Prešernov gaj: v zvezi s predlogom o postavitvi opozorilnih tabel ob vhodih v Prešernov
gaj je UGGJS poslal dopis na Zavod za varstvo kulturne dediščine, da od njih pridobi
kulturnovarstvene pogoje.
- Podrtina: Drevo je odstranjeno, položeni so tlakovci.
- Intervencijske poti: V skladu z dogovorom so odstranjena tri parkirna mesta na Gasilskem
trgu. Ostali predlogi, z izjemo odstranitve drevesa, še niso realizirani.
- Maistrov trg: Za menjavo drsečih površin iz marmorja je že izbran izvajalec; z deli
predvidoma pričnejo ta mesec.
- Sejmišče: Urejanje parkirišča na Sejmišču je še v fazi priprave. Na sestanku dne 29.5.2014
je bil s predstavniki občine (UGGJS) in Komunale Kranj kot upravljavca parkirišč oblikovan
naslednji predlog bodoče ureditve:
• parkirišče se uredi kot modra cona;
• obstoječe zapornice se odstranijo;
• okoliškim stanovalcem se izdajo dovolilnice za brezplačno parkiranje pod istimi
pogoji, kot so določeni za stanovalce v območju za pešce;
• na Vodopivčevi se postavi prometni znak prepovedano parkiranje in ustavljanje.
Občina je bila opozorjena, da je pred dokončno odločitvijo treba sklicati delni zbor krajanov
na tem območju, jim predstaviti rešitev in pridobiti njihovo mnenje. Ključno vprašanje, kjer ni
strinjanja med KS in občino, je obseg območja, ki naj bo upravičeno do dovolilnic za
parkiranje. Zagotovo sta to Vodopivčeva in Sejmišče, vendar je območje, ki gravitira na to
parkirišče širše od teh dveh ulic. KS vztraja, da se upošteva tudi problematika Savske ceste.
- Vhod in izhod v staro mestno jedro: mestno redarstvo trdi, da nima pravne podlage, da bi
posnetke kamer na stebričkih uporabljalo za sankcioniranje voznikov, ki izstopajo iz mesta na
nedovoljen način. Kaže, da bo potrebna sprememba Odloka.
3. RAZNO
- Zabojnik Humana na Podrtini je bil odstranjen in nameščen na drugi strani mosta. S tem je
rešen problem slabe vidljivosti v križišču Tavčarjeve in Poštne ulice.
- Pri obnovi hiše na Tavčarjevi 2-4 je očitno prišlo do dviga strehe za približno 1m. KS Center
je poslala poizvedbo na Zavod za varstvo kulturne dediščine, ali je Zavod soglašal z dvigom
strehe, saj je znano, da Zavod takšnim spremembam na splošno nasprotuje. Odgovora še ni.

G. Benedik pove, da ima neuradno informacijo, da naj bi bil dvig strehe potreben iz statičnih
razlogov; arhitekt naj bi o tem poslal poročilo.
G. Marolta motijo dvojna merila pri obnovah hiš v starem mestnem jedru.
- Predsednik pove, da je občina, natančneje Medobčinski inšpektorat Kranj, poskušal
spremeniti Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa. Hoteli so ukiniti možnost, da
imetnik kartice omogoči izstop iz mesta serviserju, monterju, dobavitelju energentov ipd.
Poleg tega so poskušali redarjem dati dodatno možnost za kaznovanje – če se udeleženec
cestnega prometa ne ravna po ukazu redarja, ga ta lahko oglobi s 500 evri, kar je absurdna
globa, šestkrat višja kot za isti prekršek po zakonu. Predsednik je v dopisu Komisiji za KS,
županu in direktorju občinske uprave zahteval, da se ta točka umakne z dnevnega reda
mestnega sveta. Točka je bila nato umaknjena - vprašanje za koliko časa.
- Predsednik predlaga, da urad KS preide na optično omrežje t-2, vključno s fiksno telefonijo.
Mesečni strošek bo okrog 31 evrov, kar bistveno ne odstopa od stroškov, ki jih ima KS že
sedaj, s tem da je povezava precej bolj zmogljiva.
SKLEP 3: Svet KS soglaša s prehodom na optično omrežje t-2, vključno s fiksno
telefonijo.
SPREJETO: 4 za , 0 proti in 0 vzdržanih.

Seja zaključena ob 19.40.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS:
dr. Aleksander Pavšlar

