KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
K RAN J

POTRJEN

Datum: 21.09.2011

ZAPIS N IK

9. seja Sveta Krajevne skupnosti Center-Kranj, ki je bila 21.09.2011 s pričetkom ob 18. uri v
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.
PRISOTNI: Člani sveta KS: Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Špela Peternel,
Tania Mendillo in Francka Marchel
ODSOTNI: Petra Vencelj (opravičeno)

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje
2. Poročilo o izvršnih sklepih
3. Predlog finančnega načrta za leto 2012
4. Problematika rabe javnih površin
5. Izdaja krajevnega glasila
6. Razno

Predsednik Sveta KS predlaga, da se dnevni red dopolni s sprejemanjem novih prostorskih načrtov
za Čirče in Planina-jug.
G. Benedik se ne strinja z dopolnitvijo dnevnega reda z razlogom, ker Čirče in Planina-jug ne
spadata v KS Center. Predsednik pojasni, da se vplivi novih prostorskih načrtov ne bodo ustavili na
mejah krajevnih skupnosti Planina in Čirče, ampak bodo segli tudi do KS Center.
SKLEP 1: Potrdi se dopolnjen dnevni red.
SPREJETO: 5 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE
Na zapisnik 8. seje Sveta KS ni bilo pripomb.

SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 8. seje sveta KS Kranj – Center.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
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2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH
Predsednik pove, da je KS Center g. Benedika predlagala za podelitev nagrade Mestne občine
Kranj. Komisija za nagrade in priznanja pri Svetu MO Kranj je sprejela odločitev in Svetu MO
Kranj predlagala, da g. Benedik prejme listino o priznanju Mestne občine Kranj.
G. Benedik pove, da se z odločitvijo Komisije ne strinja in da odklanja listino o priznanju MO
Kranj.

3. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
Predsednik obrazloži predlog finančnega načrta za leto 2012, in sicer odhodki v letu 2012 ne bodo
presegali prihodkov in se pričakuje pozitivna ničla. Finančni načrt sloni na predpostavki, da se člani
sveta KS odpovejo sejnini in jo namenijo dejavnosti KS. Manj sredstev je namenjenih na tiskarski
postavki, to je za krajevno glasilo in koledar. Postavka za tajniška opravila ostaja nespremenjena.
Rok za oddajo predloga finančnega načrta je bil zamujen, ker Svet KS na seji prejšnji teden ni bil
sklepčen, zato je bil na občino oddan informativni predlog finančnega načrta.
Na predlog finančnega načrta je imel g. Benedik pripombo, saj meni, da bi morali zagotoviti
sredstva za sanacijo sejne sobe. Predsednik pove, da je sanacija sejne sobe KS investicija, ki jo je
kot lastnik nepremičnine dolžna zagotoviti MO Kranj neposredno iz svojih sredstev.
SKLEP 3: Sprejme se sklep o neizplačilu sejnin.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

SKLEP 4: Potrditev finančnega načrta.
SPREJETO: 5 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH

4. PROBLEMATIKA RABE JAVNIH POVRŠIN
Predsednik pove, da so že na preteklih sejah nekateri člani Sveta KS opozarjali, da se gostinski
vrtovi širijo in da je na določenih delih mesta otežen oziroma onemogočen promet. Vsi se strinjajo,
da je zadevo potrebno urediti, hkrati pa letni vrtovi morajo biti v mestnem jedru, kar je poudarila
ga. Mendillo.
Ga. Marchel pripomni, da bi moralo biti določeno, koliko so lokali lahko razširjeni na ulico. Velik
problem je tudi na območju pred pošto, kjer se avtomobili ustavljajo zaradi plačila parkirnine in
preširokega vrta pred Evropo, kar je zmotilo go. Peternel.
Predsednik sklene razpravo z ugotovitvijo, da je vprašanje potrebno celovito urediti in predlaga, da
se sprejme:
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SKLEP 5: Občina mora do začetka prihodnje sezone celovito urediti problematiko letnih
gostinskih vrtov na ulicah in trgih.
Na pravno ustrezen način je potrebno določiti lokacije in velikosti letnih vrtov. Lokacija
letnega vrta mora neposredno mejiti na gostinski lokal, ki se nahaja v nepremičnini ob ulici
ali trgu. Dolžina stranice letnega vrta, ki poteka vzporedno s pročeljem nepremičnine, je
omejena na velikost gostinskega lokala v nepremičnini in v nobenem primeru ne sme segati
pred sosednjo nepremičnino. Dolžina stranice letnega vrta pravokotno na pročelje
nepremičnine ne sme oteževati normalnega prometa vozil in pešcev. Letni vrtovi ne smejo
zasedati površin, ki so potrebne za druge namene (npr. označenih parkirnih mest). Največjo
dovoljeno površino letnega vrta je potrebno fizično označiti na tlaku na način, ki omogoča
enostavno preverjanje in zagotoviti reden inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem omejitev.
Gostince na Glavnem trgu je potrebno že letos seznaniti s posebnimi omejitvami, ki bodo
posledica obnove Glavnega trga v prihodnjem letu.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

Predsednik pove, da je občinski upravi predlagal obveščanje krajevnih skupnosti o vloženih vlogah
za uporabo javnih površin na območju krajevne skupnosti. Občinska uprava to zavrača, češ da ne
obstaja ustrezna pravna podlaga. Obveščanje je pomembno, zato da krajevna skupnost ve, kateri
posegi in spremembe na javni površini imajo podlago v občinskem dovoljenju in kdaj gre za
samovoljno ravnanje.
SKLEP 6: Županu se predlaga, da sprejme sklep, po katerem Urad za okolje in prostor
obvešča vsako KS o vloženih vlogah za uporabo javnih površin, ki so na njenem območju, ter
da KS lahko o vloženi vlogi poda svoje mnenje.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

MO Kranj pri uporabi javnih površin neenakopravno obravnava investitorje v mestnem jedru:
zasebnim investitorjem otežuje uporabo javnih površin, za lastne investicije pa dovoli uporabo brez
omejitev. G. Marolt pove, kako ga je občina ovirala pri dovozu materiala za obnovo lastne hiše na
Tomšičevi ulici, ker ni dovolila dostopa vozil z večjo maso. Ko pa se je nedavno postavljala streha
nad letnim gledališčem gradu Khieselstein, je občina dovolila, da je prek Maistrovega trga,
Reginčeve in Tomšičeve večkrat pripeljalo 48-tonsko dvigalo. Občinski izvajalci s svojimi vozili
lahko ure in ure parkirajo zunaj označenih parkirnih mest, lahko parkirajo tako, da ulico zaprejo, ne
postavijo niti prometnega znaka, da je ulica zaprta, vendar redarstvo ne ukrepa. Če pa se ustavi
vozilo zasebnega investitorja, bo redar takoj pisal listek.
SKLEP 7: MO Kranj mora lastnikom in najemnikom nepremičnin v starem mestnem jedru,
ki obnavljajo svoje nepremičnine, omogočati uporabo javnih površin pod enakimi pogoji, pod
katerimi javne površine uporablja MO Kranj oziroma njeni izvajalci, ko obnavljajo občinske
nepremičnine v mestnem jedru.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH
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5. SPREJEMANJE NOVIH PROSTORSKIH NAČRTOV ZA ČIRČE IN PLANINO-JUG
Predsednik pove, da MO Kranj sprejema dva nova prostorska načrta, in sicer na območju Čirč in
Planina-jug. Za Planino-jug načrt predvideva širitev nakupovalnega središča Qlandia za 8.000m2.
Za oživljanje mestnega jedra je ta širitev škodljiva. Investitor Qlandie vnovič obljublja, da bo v
mestnem jedru odprl eno trgovino, vendar je to obljubljal že tedaj, ko se je gradila Qlandia in svoje
obljube ni izpolnil. MO Kranj bi od investitorja zdaj morala zahtevati odprtje že druge trgovine, a se
še vedno pogaja glede prve. Prostorski načrt za območje Čirč prav tako omogoča gradnjo novih
nakupovalnih centrov, saj je območje namenjeno izvajanju t. i. »centralnih dejavnosti«, kar je samo
drug izraz za nakupovalne centre. G. Benedik meni, da se s takšnimi načrti uničujejo kmetijska
zemljišča. Člani Sveta se strinjajo, da je potrebno ustaviti širitev nakupovalnih centrov in trgovske
dejavnosti. G. Benedik poda predlog, da bi se trgovski dejavnosti v mestnem jedru lahko namenilo
poslopje glasbene šole na Trubarjevem trgu, ki bi se ga obnovilo v ta namen.
SKLEP 8: KS Center se ne strinja z osnutki novih prostorskih načrtov za območje Čirče in
Planina-jug. KS Center nasprotuje povečanju nakupovalnega središča Qlandia, kot tudi
morebitni gradnji novega nakupovalnega središča na območju Čirč, ki ga prikrito omogoča
prostorski načrt za to območje. Občina naj s prostorskimi predpisi usmerja trgovske
dejavnosti v mestno jedro.
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

6. IZDAJA KRAJEVNEGA GLASILA
Predsednik pove, da glasilo izide v drugi polovici oktobra ali v začetku novembra.

7. RAZNO
V imenu praznika krajevne skupnosti je bilo organizirano srečanje 80-letnikov, ki je bilo v petek 16.
septembra v piceriji Romano, katerega sta se udeležila tudi g. župnik in župan ter šahovski in
balinarski turnir.
Predsednik predstavi še problem ekološkega otoka pri pošti, za katerega je predlagal Komunali
Kranj naj ga odstranijo. Komunala odstranitev otoka odsvetuje, češ da bi se kapacitete obeh
potopnih ekoloških otokov lahko izkazale kot premajhne. Komunala tudi nima ustrezno
prilagojenega vozila za nalaganje podzemnih zabojnikov in jih nalaga ročno; do konca leta naj bi
prilagodila vozilo.
Ga. Mendilo predstavi problem sobotnega parkiranja. Parkirišče pri Čebelici in parkirišče Huje sta v
sobotnih dopoldnevih polna in stanovalci nimajo kje parkirati.

Seja je bila zaključena ob 20h.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar
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