
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 07.05.2014 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
30. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 07.05.2014 s pričetkom ob 19. uri 
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar,  Franc Benedik, Anton Marolt, 

Tania Mendillo in Špela Peternel 
 
Ostali prisotni: podžupan g. Bojan Homan, g. Vasja Doberlet in g. Janez Ziherl (MOK – 

UGGJS) 
 
ODSOTNI: Francka Marchel (opravičeno), Petra Vencelj (opravičeno) 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Določitev lokacije spomenika Janeza Puharja; 
2. Razno. 

 
 
Pripombe na dnevni red ni. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
1. DOLOČITEV LOKACIJE SPOMENIKA JANEZA PUHARJA 
 
 
30. seja je bila sklicana z namenom, da se sklene dogovor, kje bo lokacija spomenika Janeza 
Puharja.  
 
Predlogi za določitev lokacije: 
 
Mendillo:  Predlaga, da se realizira postavitev spomenika v starem mestnem jedru. Primerni bi 
bili Glavni trg, Poštni trg, Maistrov trg, Glavni trg in Poštna ulica. Zadnji dve lokaciji se ji 
zdita veliko bolj primerni kot Podrtina. Spomenik pa se mora vklopiti v projekt obnove 
mestnih ulic. 



 

 

 
Doberlet: meni, da se ne bi želel odpovedati imenu trga in še vedno se nagiba k  lokaciji  na 
Podrtini. Glede na ozadje neobdelanega pročelja hiše na vogalu Tavčarjeve ulice pa je podal 
idejo, da se ga zaščiti s kuliso. Se pa veliko bolj strinja, da se spomenik postavi na Poštni ulici 
kot pa na Glavnem trgu in bi ta prostor lahko izkoristili za razstavo na prostem. 
 
Benedik: Se ne strinja z imenovanjem Podrtine Puharjev trg, saj v Kranju že obstaja 
Puharjeva ulica. Vse se koncentrira v neposredno bližino Bleiweisove rojstne hiše. Meni tudi, 
da bi bilo potrebno v KS Center vrniti Bleiweisov spomenik, in sicer v park La Ciotat. 
 
Marolt: Puhar je bil tudi duhovnik, mogoče bi se lahko postavil bliže cerkve. Puhar ima v 
Kranju dva pomena: duhovnik in fotograf. 
 
Peternel: Se strinja s predlogi. 
 
Ziherl: ZVKD podpira Puharjev trg, Poštno ulico; zadržani so nad Glavnim trgom; proti pa 
so, da se spomenik postavi v Prešernov Gaj. Rezervna lokacija pa je v bližino Puharjeve 
rojstne hiše. 
 
Homan: Predlaga, da se odločijo za  tri predlagane lokacije. 
 
Predsednik povzame stališča: Podrtina je neprimerna, ker se ukinjajo parkirna mesta; na 
Glavnem trgu nasprotuje ZVKD; južno pročelje cerkve ni primerno, ker bi pred cerkvijo 
spomenik izgubil pomen; kar pomeni, da je Poštna ulica najboljša možna rešitev. 
 
Homan: Se strinja s predsednikom. 
 
SKLEP 2: KS Center podpira lokacijo za postavitev kipa Janeza Puharja na Poštni ulici 
ob pročelju stavbe Pošte proti Mestni hiši. 
 
SPREJETO: 4 za, 1 proti in 0 vzdržanih. 
 
SKLEP 3: Svetu KS Center je treba omogočiti sodelovanje pri izbiri osnutka kipa, ki ga 
bo pripravila ALU. 
 
SPREJETO: 5 za, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
G. Benedik z opravičilom zapusti sejo. 
 
 
2. RAZNO 
 
Poročilo o delovni skupini za mestno jedro: skupina je potrdila plan dela. Postavila si je tudi 
nekaj prioritet, in sicer dogovor z lastniki tržnice za ureditev prostora in odprtje prehoda na 
Glavni trg, ureditev WC na tržnici, brezplačne stojnice… Plan dela je vseboval tudi 
ekonomske vzpodbude za zapolnitev praznih poslovnih prostorov, vendar je mestni svet 
predlog za izdajo mestnega časopisa in delno sofinanciranje najemnin praznih poslovnih 
prostorov na zadnji seji zavrnil. Kolikor je znano, bo župan na naslednji seji še enkrat 
predlagal v potrditev predlog za delno sofinanciranje najemnin, ne pa tudi predloga za izdajo 



 

 

mestnega časopisa, saj so nekateri mestni svetniki menili, da bo časopis služil politični 
propagandi pred lokalnimi volitvami in diskriminiral posamezne županske kandidate. 
 
Seja zaključena ob 20.10. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                               dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


