POTRJEN

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

Datum: 18.2.2011

ZAPISNIK

5. seje KS Center, ki je bila 9.2.2011 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Center,
Tomšičeva 21, Kranj.
PRISOTNI:
Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Francka Marchel, Petra Vencelj, Tania Mendillo, Anton
Marolt, Špela Peternel
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje
3. Poročilo o usklajevanju poteka obnove mestnih ulic in trgov z MO Kranj in o
problematiki prometne ureditve na ulicah okrog Slovenskega trga in za Globusom
4. Zaključni račun za leto 2010
5. Razno
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red
SPREJETO: 7 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI

1. in 2. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. IN 4. SEJE
G. Marolt pove, da iz neznanega razloga po e-pošti ni prejel vseh prilog k vabilu. Glede na to,
da so drugi člani sveta prejeli celotno gradivo, ki je bilo odposlano z istim e-sporočilom, se
ugotovi, da gre za tehnično napako. Predsednik Sveta pozove g. Marolta, da v prihodnje
pokliče oziroma odgovori po e-pošti, da ni prejel celotnega gradiva, tako da se lahko gradivo
pošlje še enkrat. Iz vabila so razvidne vse priloge, ki morajo biti pripete e-sporočilu.
SKLEP 2: Zapisnika 3. in 4. seje se potrdita.
SPREJETO: 7 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI

3. POROČILO O USKLAJEVANJU POTEKA OBNOVE MESTNIH ULIC IN
TRGOV Z MO KRANJ IN O PROBLEMATIKI PROMETNE UREDITVE NA
ULICAH OKROG SLOVENSKEGA TRGA IN ZA GLOBUSOM
Predsednik sveta KS poroča o vsebini sestankov, ki jih je imel z g. Zavrlom glede priprave
terminskega plana za potek obnove mestnih ulic in trgov in o problemih, ki so povezani s

prevelikim obsegom celotnega projekta za predvideni časovni okvir, kar ima za posledico več
sočasno odprtih gradbišč in oteženo dostopnost mesta. Predsednik Sveta pove, da je prejel
informacijo, da MO Kranj zdaj razmišlja o tem, da bi dokončanje celotnega projekta časovno
zamaknila za eno leto. KS Center je odlog projekta predlagala županu novembra lansko leto,
zdaj pa je za takšno odločitev dokaj pozno, saj je treba po terminskem planu nadaljevati z
gradbenimi deli na Glavnem trgu že marca, sicer do jesenske ohladitve Glavnega trga ne bo
mogoče končati. Problem je tudi, da stanovalci in poslovni subjekti še vedno niso bili
obveščeni, kaj bo z nadaljevanjem gradbenih del.
Predsednik Sveta poroča o sestanku na MO Kranj 19.1.2011, ki sta se ga udeležila skupaj s
podpredsednikom. Na sestanku, kjer so bili prisotni župan, g. Bogataj, podžupan, g. Homan,
g. Zavrl iz občinske uprave in g. Sagadin z ZVKD, so obravnavali možnost zožitve
arheoloških izkopavanj na Glavnem trgu, kar bi bistveno pospešilo potek del. Ugotovljeno je
bilo, da arheologi ne bodo izvajali izkopavanj na območju, kjer potekajo obstoječi komunalni
vodi, vendar pa vztrajajo, da se arheološka izkopavanja izvedejo povsod drugod, torej tudi
tam, kjer ne bodo potekali novi komunalni vodi in kjer dejansko ne bo prišlo do posegov v
globino in s tem v kulturno plast. Arheologi namreč menijo, da bo zgolj utrjevanje novega
nasutja z vibracijskimi utrjevalci povsod poškodovalo morebitne arheološke ostanke v
globljih plasteh. Predsednik Sveta pove, da o tem, kako globoko naj bi segal škodljivi učinek
vibracij, po navedbah predstavnika ZVKD ni eksperimentalnih podatkov, niti to ni nikjer
uradno določeno - gre za nekakšna nepisana pravila stroke. Na sestanku je bilo dogovorjeno,
da arheoloških izkopavanj ni potrebno izvajati na območjih, kjer je kulturna plast globlja od
55 cm, če se tamponizira brez vibriranja.
Petra Vencelj predlaga, da KS Center preskrbi poročila poteka izkopavanj in o tem, kaj se
dogaja z arheološkimi najdbami.
SKLEP 3: KS Center bo od MO Kranj zahtevala, naj periodično pridobiva fotokopije
dnevnika gradbenih del in jih posreduje KS Center.
SPREJETO: 7 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI
Predsednik Sveta poroča o sestanku na MO Kranj 25.1.2011, ki sta se ga udeležila skupaj z
go. Mendillo in kjer je bil prisoten g. Zavrl. Na sestanku sta predstavila problematiko
prometne ureditve okrog Slovenskega trga in za Globusom, ki je popolnoma nelogična in
ovira dostop v mestno jedro ter povzroča prometne zamaške na Koroški cesti vse do krožišča.
MO Kranj se strinja, da je potrebna določena sprememba projekta. Smiselna rešitev je, da
cesta med Občino in Storžičem ostane enosmerna, vendar v nasprotni smeri z obveznim
vključevanjem na desno na Koroško, zavijanje na levo s Koroške ceste na cesto med Občino
in Storžičem je tako prepovedano. Glede ulice med Globusom in Storžičem sta predstavnika
KS predlagala ponovno uvedbo dvosmernega prometa. G. Zavrl temu predlogu ni
nasprotoval, vendar je opozoril, da je prometna ureditev te ulice odvisna od načrtovane
gradnje garažne hiše pod Slovenskim trgom, saj sta na tej ulici predvideni uvozna in izvozna
rampa. Predstavnika KS sta nadalje zahtevala vzpostavitev predhodnega stanja na
Gregorčičevi ulici za Globusom, to je odstranitev potopnih količkov, vnovično začrtanje
prvotnih parkirnih mest, odstranitev otoka v obliki trikotnika pred Maistrovim trgom, ki ovira
zavijanje na Maistrov trg in zavijanje z Maistrovega trga na Gregorčičevo ulico, ter takšno
ureditev križišča Gregorčičeve in Koroške, da bo možno zavijanje levo z Gregorčičeve na
Jelenov klanec. G. Zavrl ni bil naklonjen ideji parkiranja na Gregorčičevi ulici zaradi novih

tlakov, ki jih lahko zamaže olje parkiranih avtomobilov. G. Zavrl pove, da bo imel v februarju
sestanek s projektantom cestne ureditve, na katerem bo predstavil predloge KS Center.

4. ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2010
Predsednik Sveta povzame bistvene elemente zaključnega računa. Pripomb članov Sveta na
zaključni račun ni.
SKLEP 4 : Zaključni račun za leto 2010 se potrdi.
SPREJETO: 7 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI
Ugotovi se, da je podpredsednik zaradi drugih obveznosti po glasovanju zapustil sejo Sveta.

5. RAZNO
Predsednik KS izpostavi, da bo potrebno najti novo osebo, ki bo vodila tajništvo KS Center.
Ga. Mavsar namreč želi zaključiti z delom tajnice. V razpravi člani Sveta podprejo predlog,
da se kontaktira računovodski servis ali pisarno, ki ima sedež v mestnem jedru, da bi
opravljala tajniške posle za KS Center. Do naslednje seje bo ga. Mendillo kontaktirala I.T.
računovodski servis na Jenkovi 2 in jim ponudila sodelovanje.
Go. Peternel zanima, kaj je z obljubo podpredsednika, ki je bila dana na eni izmed prejšnjih
sej, ko je podpredsednik nasprotoval temu, da na seji Sveta lahko sodelujejo posamezniki, ki
jih je predsednik povabil na sejo. Podpredsednik se je tedaj zavezal, da bo predložil zapisnik
seje v enem izmed prejšnjih mandatov, kjer naj bi sprejeli sklep, da morajo seje Sveta KS
Center potekati po Poslovniku MO Kranj. Predsednik pove, da od g. Benedika še ni prejel
izvoda sklepa.
G. Marolt predlaga, da KS Center pozove MO Kranj, da ta naloži Komunali, da očisti
skalnato steno pod Roženvensko cerkvijo, in sicer ovinek do Ogrizkove hiše. G. Marolt pove,
da se je Komunala izgovarjala, da ZVKD ne pusti čiščenja skale, sam pa se je osebno
pozanimal na ZVKD, kjer so mu povedali, da ne nasprotujejo temu, da se skala očisti.
Seja se zaključi ob 19.15.

Zapisnikar
Tania Mendillo

Predsednik sveta KS
Dr. Aleksander Pavšlar

