
 

 

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

 
 
11. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 16.12.2015 s pričetkom ob 17.30 
uri v prostoru Krajevne skupnosti  Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 

 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik,  Stanka Prezelj, Anton Marolt,
              Petra Vencelj, Špela Peternel in Tania Mendillo  
 
          
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 
 
Ga. Peternel predlaga, da se dnevni red razširi s točko organizacija Prešernega decembra. 
 
SKLEP 1: Dnevni red se razširi s točko »organizacija Prešernega decembra«, ki se 
uvrsti na 3. mesto. Razširjen dnevni red se potrdi. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE 
  
Ga. Vencelj opozori, da je iz zapisnika pod točko »Vprašanja, pobude in predlogi članov 
sveta« izpadel njen poziv k ukrepanju proti pogostim primerom odklonskega vedênja pred 
stavbo Mestne knjižnice, v katerih so praviloma udeleženi mladostniki albanske 
nacionalnosti. 
 
SKLEP 2: Zapisnik 10. seje se v šesti točki dopolni z besedilom: »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«.  Dopolnjen zapisnik 10. seje se 
potrdi.  
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Problematika šolske poti čez C. Staneta Žagarja: predsednik o tem nima novih 
informacij. 

• Priznanje MOK g. Tonetu Kristan: priznanje je bilo podeljeno za uspešno vodenje 
društva vojnih izgnancev in vodenje civilne iniciative »Dimnik«. 

• Sanacija brežine nad Jelenovim klancem: predsednik si je prizadeval za umestitev 
projekta v proračun, vendar ni bil uspešen, saj povsod primanjkuje denarja za nujne 
zadeve. Občina bo za sanacijo brežin v letu 2016 sicer namenila 80.000 EUR, toda ta 
denar bo porabljen za dokončno sanacijo brežine pod gradom Khislstein, se pravi za 
dokončanje del, ki bi v bistvu morala biti narejena že pred leti ob obnovi kompleksa 
gradu Khislstein, pa niso bila. Namesto koraka naprej se torej spet odpravljajo stare 
napake. V l. 2017 bo izvedena še zamrežitev te brežine. S sanacijo ostalih brežin se bo 
nadaljevalo šele po l. 2017, če bodo proračunska sredstva. Vendarle je vzpodbudna 
informacija, da je občina pristopila k sanacijskim delom na obzidju na vrtu hiše 
Tomšičeva 22, ki je bil v zelo slabem stanju. Lastnica objekta je bila z izvedenimi deli 
zadovoljna. G. Benedik apelira, da se izvede vsaj čiščenje mreže, za katero se nabira 
kamenje. 

• OŠ Simon Jenko: za nadaljevanje obnove v proračunu sredstev ni, občina računa na 
evropska sredstva. 

• Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru: za ta projekt je namenjenih 
50.000 EUR. 

• Subvencioniranje najemnin prostorov v starem mestnem jedru: v l. 2015 naj bi se 
zapolnilo 9 praznih prostorov. Ponovni razpis naj bi se izvedel tudi v l. 2016, saj so 
predvidena sredstva za vzpodbujanje malega gospodarstva. 

• Prenova stare mestne tržnice: predvidenih je 150.000 EUR. G. Benedik opozarja, da 
morajo biti obnovitvena dela zasnovana brez posegov v tla, da arheologi ne bi slučajno 
dobili podlage, da zahtevajo izvajanje arheoloških raziskav. 

• Večnamenski objekt v kanjonu Kokre: KS Center je pravočasno poslala predlog za 
spremembo občinskega prostorskega načrta v smeri črtanja določila o gradnji 
večnamenskega objekta v kanjonu Kokre. 

• Silvestrovanje na Glavnem trgu: Predlog, da se Silvestrovanje zaradi boljših 
prostorskih pogojev tako kot vsako leto izvede na Slovenskem trgu, je bil s strani 
organizatorja oziroma višjih inštanc zavrnjen. 

• Problematika primerov odklonskega vedenja pred oziroma v Mestni knjižnici: 
vodji Urada za družbene dejavnosti je predsednica Komisije za KS, ga. Sonja Mašič, 
posredovala dopis s prošnjo, da organizira sestanek s širšo zasedbo, ki bo poleg 
vodstva knjižnice in predstavnikov policije vključeval tudi ravnatelje osnovnih šol. 
Opozorila v zvezi z odklonskim vedenjem pred knjižnico so namreč prišle tudi do 
drugih KS. 
 
 

3.  ORGANIZACIJA PREŠERNEGA DECEMBRA 
 
Ga. Peternel pove, da je mesto v letošnjem letu sicer lepo okrašeno, vendar je ob tem prišlo 
tudi do določenih napak in problemov. Na levi strani Cankarjeve ulice na nekaterih hišah, ki 
so že od prej imele okrasne luči na pročeljih, te luči sprva niso bile prižgane, češ da ne 
ustrezajo novim lučem. Morala je poklicati g. Aljaža Primožiča, ki je urejal postavitev luči, da 
so bile luči nato prižgane. Okrasitev z girlandami nad vhodnimi vrati in z malimi smrečicami 
pred vhodi je bila izvedena zelo neustrezno oziroma ponekod sploh ni bila izvedena, ker je 



 

 

zmanjkalo smrečic; Zavod za turizem ni dobro opravil svojega dela. Glede na to, da so na 
zalogi še stare luči, bi z njimi lahko v celoti okrasili Cankarjevo ulico. Zahteva, da se 
Cankarjeva ulica okrasi s starimi lučkami in se še dodajo nove smrečice. 
 
G. Benedika zanima, zakaj stranske ulice niso okrašene, kot so bile prejšnja leta. Temu 
vprašanju se pridružuje tudi g. Marolt, ki ugotavlja, da na Tavčarjevi ulici ni nobenih lučk, 
samo male smrečice pred vhodi in girlande; enako je na Tomšičevi ulici, s tem, da so 
smrečice samo do Layerjeve hiše; na Vodopivčevi so okrašena posamezne drevesa. 
 
Predsednik pove, da je na sestanku z vršilcem dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in 
kulturo, g. Fartkom, in koordinatorko za mestno jedro, go. Bogataj, konec oktobra povedal, da 
se mu koncept letošnje okrasitve, po katerem je vsa okrasitev koncentrirana na Glavnem trgu, 
Prešernovi in Poštni ulici, zdi sporen prav zaradi tega, ker ustvarja vtis, da so stranske ulice in 
tamkajšnji stanovalci ter podjetniki zapostavljeni. Posebej je izpostavil okrasitev Cankarjeve 
in Vodopivčeve, saj gre za eno od vstopnih točk v mesto. Na takratnem sestanku je dobil vtis, 
da bodo njegova opozorila upoštevali in predvideli vsaj minimalno osvetlitev stranskih ulic, 
vendar se to ni zgodilo. Zakaj ne, mu ni znano, vsekakor pa bo o poteku letošnjega veselega 
decembra treba še razpravljati.  
 
 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA. 

 
Go. Peternel zanima, ali redarji kaj preverjajo sprehajalce psov, ali pobirajo iztrebke. 
 
G. Marolt pove, da je Komunala odpirala jaške na Reginčevi in Tomšičevi ulici in da so se pri 
tem odstranile tesnilne gumice. Prosi, da se ponovno namestijo, saj pokrovi pokajo. Pove še, 
da se je to dogajalo 14 dni nazaj. 
 
Ga. Vencelj je opazila, da nekatere hiše nimajo hišnih številk, npr. hiša zraven Glasbene šole. 
Poleg tega je tudi opazila, da v mestnem jedru ni parkirnega mesta za invalide.  
 
Predsednik pojasni, da je eno parkirno mesto za invalide zagotovljeno na Gasilskem trgu pred 
Lovskim dvorcem. 
 
Go. Prezelj moti nepravilna vožnja kolesarjev po Prešernovi ulici, saj vijugajo med pešci. 
 
 
Seja zaključena ob 18.20. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


