
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN  
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 

 
 
10. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 28.10.2015 s pričetkom ob 18. uri 
v prostoru Krajevne skupnosti Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 

 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Stanka Prezelj, Anton Marolt,
             Petra Vencelj in Tania Mendillo 
 
       
ODSOTNI:      Špela Peternel (opravičeno) 
           
 
    
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Seznanitev s trenutnim stanjem ukrepov na področju oživljanja mestnega jedra in 

prometne ureditve; 
4. Pobuda za spremembo izvedbenega prostorskega načrta MOK – kanjon Kokre; 
5. Imenovanje popisne komisije in sprejem Navodil za popis sredstev; 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red 10. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE 
  
SKLEP 2: Zapisnik 9. seje z dne 2.9.2015 se potrdi. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
Finančni načrt: 
 
SKLEP 3: Ugotovi se, da je bil Finančni načrt Krajevne skupnosti Center za l. 2016 
potrjen. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Aktivnosti vezane na krajevni praznik Krajevne skupnosti Center: 
Koncert, srečanje 80-letnikov in več, balinarski turnir in šahovski turnir so bili izvedeni. 
 
Dodatni koši za smeti:  
Dodaten koš je bil postavljen na Partizanski cesti in pri mostu. 
 
Šolska pot pri OŠ Simona Jenka čez C. Staneta Žagarja:  
Predsednik je na sestanku z vodjo Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
12.10.2015 obravnaval predlagane ukrepe za večjo varnost: 

- znižanje najvišje dovoljene hitrosti iz 50 km/h na 40 km/h – občina bo proučila 
ustreznost predloga. Semaforizirana križišča so namreč sinhronizirana na hitrost 
vožnje 50 km/h in je treba preveriti, ali in kakšen učinek bi imelo znižanje hitrosti na 
tem odseku C. Staneta Žagarja; 

- ukinitev parkirnega mesta pred prehodom za pešce – zadevo bodo preučili; 
- postavitev merilca hitrosti – postavitev je mogoča in ni nobenega problema; 
- gradbeni posegi (umestitev svetlobnih teles v prehod za pešce…) – trenutno jih ni 

možno izvesti. 
 
Predlog za podelitev priznanja g. Tonetu Kristanu 
Po dostopnih informacijah predlog uživa podporo komisije, dokončno odločitev pa bo sprejel 
mestni svet. 
 
Ga. Vencelj sprašuje, kdo je v komisiji za podelitev priznanj. Predsednik ne ve točnega 
odgovora, so pa to člani mestnega sveta. 
 
Sanacija brežine nad Jelenovim klancem:  
KS Center je predlagala, da se v proračunu za l. 2016 zagotovijo sredstva za sanacijo brežine. 
Ali se bodo sredstva dejansko zagotovila, bo znano šele v nadaljevanju. 
 
 
3. SEZNANITEV S TRENUTNIM STANJEM UKREPOV NA PODRO ČJU 

OŽIVLJANJA MESTNEGA JEDRA IN PROMETNE UREDITVE 
 

- Na 8. seji sveta KS 22.6.2015, ki se je je udeležil tudi župan, je bilo dogovorjeno, da 
bo delovna skupina za oživitev starega mestnega jedra imenovana septembra, vendar 
se je župan nato odločil, da bo z imenovanjem počakal do imenovanja direktorja       
Zavoda za turizem. Ker se to še ni zgodilo, tudi delovne skupine ni. 

- Na že omenjeni seji sveta KS je bilo nadalje dogovorjeno, da bo župan preveril, ali so 
v proračunu sredstva za najetje marketinške agencije, ki bi izdelala analizo o najbolj 
učinkovitem načinu oglaševanja mestnega jedra. Župan naj bi to storil in ugotovil, da 
v proračunu denarja za to ni. Premika na področju oglaševanja mestnega jedra torej ni. 



 

 

- Razpis za subvencioniranje najemnin praznih prostorov je bil sorazmerno uspešen. 
Prijavilo se je devet kandidatov, od tega je bilo sedem uspešnih, med njimi naj bi bili 
ena ali dve trgovini, izdelava nakita, kulinarika… 

- Občina je neuspešno vtoževala obveznost investitorja Qlandije, da ima v mestnem 
jedru odprto eno trgovino. Pogodba z investitorjem je bila namreč sestavljena zelo 
amatersko, tako da se kot izpolnitev obveznosti investitorja šteje že predložitev 
najemne pogodbe za poslovni prostor v mestnem jedru, ne pa tudi dejansko 
obratovanje trgovine. Investitor je to pravno luknjo izkoristil: ima najet poslovni 
prostor, za katerega je občini predložil najemno pogodbo, vendar drži prostor prazen 
in v njem ne obratuje. 

- Revitalizacija tržnice: denar naj bi bil zagotovljen v proračunu za l. 2016. 
- Novi najemnik praznega občinskega poslovnega prostora na Poštni ulici (bivši 

Transporter) je začel s poslovanjem v omenjenem prostoru. 
- Občina je pri podjetju Provia naročila izdelavo analize o prometni ureditvi, ki zajema 

celotno urbano področje Kranja (znotraj cestnega obroča) in ne le mestnega jedra. Ta 
analiza naj bi pokazala obstoječe kapacitete, možnosti in potrebe. Fokus analize je na 
javnih parkiriščih. Izdelovalec analize naj bi podal svoje videnje in predlog možnih 
rešitev. V prvi fazi bi šli v enostavne rešitve, kot je npr. ureditev parkiranja na 
Sejmišču, širitev modre cone proti banki na Bleiweisovi ulici… Razmišlja se tudi o 
najetju zemljišča na območju t. i. Stare Save, kjer bi se lahko uredilo parkirišče. 

 
Predsednik je 26.10.2015 organiziral sestanek, ki se ga je udeležil začasni direktor Zavoda za 
turizem, g. Branko Fartek, in koordinatorka za mestno jedro, ga. Nada Bogataj Kržan. Na 
sestanku sta mu omenjena predstavila koncept praznovanja letošnjega Veselega decembra, ki 
se bo imenoval »Prešerni december«. Kot je bilo razumeti, naj bi nov koncept po županovem 
pooblastilu oblikovno pripravljal g. Aljaž Primožič. Vse dogajanje naj bi bilo strnjeno na 
Glavnem trgu. Tudi okrasitev bo koncentrirana samo na Glavnem trgu, Poštni in Prešernovi 
ulici. Stranske ulice ne bodo okrašene. Na Glavnem trgu bo en oder postavljen na južni strani 
vodnjaka, manjši oder pa bo tudi na ploščadi pri Prešernovem gledališču. Smreka ne bo stala 
na standardni lokaciji v bližini velba, kjer je v tleh posebna odprtina, temveč na koncu 
Glavnega trga pred Elitino stavbo zraven Cankarjeve ulice. Dodatna mala smreka bo 
postavljena na vodnjak. Pred vhode v poslovne prostore bodo postavljene manjše osvetljene 
smrečice, sami vhodi pa bodo okrašeni s pletenicami. Nad trgom bodo razobešeni osvetljeni 
napisi s Prešernovimi stihi. Sejemske hiške bodo postavljene ob robu Glavnega trga, in sicer 
od stavbe Zavoda za turizem navzdol, pred Savnikovo in Mestno hišo. Na odru na Glavnem 
trgu bodo trije do štiri koncerti, vključno s Silvestrovanjem, sicer pa bo večina dogajanja 
vezana na otroški program. Program prireditvenih dogodkov je še v pripravi. Na Slovenskem 
trgu ne bo dogajanja. 
 
Predsednik pove, da je Zavod za turizem opozoril na določene pomanjkljivosti. Predvsem se 
mu zdi nepravilno, da stranske ulice ne bodo imele okrasitve. To je nepošteno predvsem do 
poslovnih subjektov, ki še vztrajajo na teh ulicah, in bo po nepotrebnem izzvalo veliko slabe 
volje, še zlasti na Vodopivčevi in Cankarjevi ulici, ki sta prav tako vstopna točka v mestno 
jedro in bi morali biti okrašeni. Predsednik je Zavodu za turizem svetoval, da skliče sestanek s 
trgovci in gostinci, jim predstavi nov koncept in se z njimi uskladi predvsem glede 
oglaševanja. Bistveno je prav kakovostno oglaševanje trgovske in gostinske ponudbe v 
mestnem jedru. Nadalje je predsednik opozoril, da sejemske hiške ne smejo zastirati 
izložbenih oken delujočih poslovnih prostorov in da oder na ploščadi pri Prešernovem 
gledališču ne sme biti postavljen tako, da zapira ploščad, saj prek ploščadi v primeru 
prireditev na Glavnem trgu poteka pomembna intervencijska pot. Glede na dolgoletno prakso 



 

 

in izkušnje predsednik meni, da bi bilo pametneje, če bi se Silvestrovanje izvedlo na 
Slovenskem trgu, saj je tam veliko več prostora. Gre za dokaj obiskano prireditev, ki ima 
običajno okrog dva tisoč udeležencev, za katere na Glavnem trgu ne bo prostora. 
 
G. Benedik poudari, da postavitev odra na ploščadi pri Prešernovem gledališču ni primerna, 
saj zakrije Prešernov spomenik, in nasprotuje temu predlogu. 
 
Možnost, da bi bil Prešernov spomenik za deset ali petnajst dni morda delno zastrt, se 
predsedniku ne zdi tako problematična. Precej bolj problematično je, da je bilo na ploščadi pri 
Prešernovem gledališču ukinjenih 24 parkirnih mest z argumentom, da bo tam nastal »čudovit 
prireditveni prostor«. Zdaj pa na ploščadi začuda ni nobenih prireditev. 
 
SKLEP 4: KS Center predlaga, da se Silvestrovanje tako kot vsako leto izvede na 
Slovenskem in ne na Glavnem trgu, saj gre praviloma za dokaj obiskano prireditev, ki 
se je udeleži okrog dva tisoč ljudi. Prostor Glavnega trga je občutno premajhen za 
tolikšno število udeležencev, zato se na podlagi preteklih izkušenj sklepa, da bo prišlo do 
pretirane gneče. Gibanje ljudi bo oteženo, lahko se pojavijo težave zaradi uporabe 
pirotehničnih sredstev. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

 
4. POBUDA ZA SPREMEMBO IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOK       
    KANJON KOKRE 
 
Predsednik pove, da se je začel postopek za spremembo Odloka o občinskem izvedbenem 
prostorskem načrtu in da teče rok za vložitev pobud za posamezne spremembe. Omenjeni 
Odlok med drugim ureja tudi območje kanjona Kokre. V četrtem odstavku točke 3.16 Odloka 
je predvideno, da se južno od brvi čez Kokro na njenem desnem bregu postavi »večnamenski 
objekt z osnovno gostinsko ponudbo, ki ima primarno funkcijo prezentacijo Kanjona Kokre«. 
 
Na 8. seji sveta KS, 22.6.2015, je bilo predstavljeno stališče javnosti, ki nasprotuje gradbenim 
posegom v kanjonu Kokre in si prizadeva za ohranitev neokrnjene narave z minimalnimi 
ureditvenimi posegi. Glede na navedeno mora svet KS zavzeti stališče do morebitne pobude 
za spremembo izvedbenega prostorskega načrta. 
 
Člani sveta se strinjajo, da gradnje v kanjonu Kokre niso niti primerne, niti potrebne. Ga. 
Vencelj meni, da bi bilo veliko bolje, če bi se denar za takšne gradnje namenil za sanacijo 
brežin. 
 
SKLEP 5: Predlaga se črtanje določila o postavitvi večnamenskega objekta z osnovno 
gostinsko ponudbo v kanjonu Kokre. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
5. IMENOVANJE POPISNE KOMISIJE IN SPREJEM NAVODIL Z A POPIS    

SREDSTEV 
 
Predsednik predlaga, da se za popisovanje imenuje popisno komisijo v sestavi:  



 

 

1. Irena Knific – predsednik popisa 
2. Anton Marolt – član 
3. Stanka Prezelj – član 
 
SKLEP 6: Sprejme se sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do 
virov sredstev Krajevne skupnosti Center za leto 2015 in imenovanje popisne komisije 
ter Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za leto 2015. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Po navodilih Urada za finance mora KS imenovati komisijo za odpis, ki bo odstranila osnovna 
sredstva, odpisana prejšnje leto. 
 
SKLEP 7: Imenuje se komisija za odpis osnovnih sredstev v sestavi: Aleksander Pavšlar, 
Franc Benedik, Irena Knific. 
 
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
6.VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 
Glasilo: predsednik povabi člane sveta KS k sodelovanju s prispevki. 
 
Krožno križiš če Mercator: G. Marolt predlaga, da se v tem križišču postavi spomenik, 
mogoče Prešerna. 
 
Mestna knjižnica: ga. Vencelj  opozori na pogoste primere odklonskega vedênja pred stavbo 
Mestne knjižnice, v katerih so praviloma udeleženi mladostniki albanske nacionalnosti. Meni, 
da morata knjižnica, občina in policija v takih primerih ukrepati. 
 
Seja zaključena ob 19.00. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


