
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER    POTRJEN   
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 27. 5. 2020 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
12. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 27. 5. 2020 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec, Anton Marolt 
in Tania Mendillo – 5 članov 
 
 
ODSOTNI: Beti Valič in Petra Vencelj – 2 člana opravičeno 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 11. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 

SKLEP 1: Dnevni red 12. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 11. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
Poročilo o izvršenih sklepih: 



 

 

• Predsednik pove, da je v zvezi s problematiko prevoznosti Poštne ulice ob sobotah 
dopoldan, ko prodajalec suhe robe zasede vozišče ulice, pisal 17. 2. 2020 na občino in 
občinskem direktoratu in prejel odgovor ge. Zore Černe, v katerem ta sporoča, da je 
opozorila Turistično društvo Kranj, ki je organizator sobotne tržnice, naj v času 
obnove Savnikove hiše na Poštni ulici  (kjer je izdano dovoljenje za zaporo ceste) ne 
dajo dovoljenja za prodajo, saj je ulica že z gradbenim odrom zelo zožena.  Oz. da 
dovoljenje dajo lahko izjemoma, ampak tako, da prodaja ne ovira prometa. Kljub temu 
zagotovilu problem ni bil urejen, tako da je predsednik na občino urgiral še dvakrat, 
16. 5. in 23. 5. Odgovora na zadnjo urgenco še ni. 
 

• Na Tavčarjevo so pred križiščem s Poštno ulico na pobudo krajana, ki jo je predsednik 
podprl in posredoval MOK, postavili stop znak, tako da konkretno križišče ni več 
križišče enakovrednih cest, kar je v praksi povzročalo varnostno neugodne prometne 
situacije. 
 

• V času epidemije uradnih ur ni bilo, so se pa v tem času v prostorih KS delile zaščitne 
maske. Razdeljenih je bilo 250 zaščitnih mask. 
 

• Krajani so dali pobudo, da se popravi Plečnikov vodnjak, ki se poseda in postaja 
nevarno. Predlagajo, da se prouči umestitev ograje. Predsednik je pobudo posredoval 
občini, ki je sporočila, da bo izvedla obnovo. 

 
 

3.  VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

• Ga. Stanka Prezelj sprašuje, kdaj bo na Partizanski cesti položen optični kabel. 
Predsednik pove, da se je to vprašanje v preteklosti že pojavilo. Takrat je operater 
sporočil, da so cevi položene in da bo potegnil kabel, če bodo stanovalci izrazili 
interes za priklop. Predsednik predlaga, da stanovalci napišejo dopis in v njem izrazijo 
interes za priklop. 
 

19:20 se seji pridruži ga. Tania Mendillo. 
 
• Ga. Stanka Prezelj opozarja, da so na Partizanski cesti, ki je občinska cesta, luknje v 

asfaltu. 
 

• G. Anže Šinkovec predlaga, da se obstoječemu parkirišču na Trubarjevem trgu dodata 
še dve parkirni mesti na območju med obstoječim parkiriščem in objektom Cankarjeva 
19, saj tam že zdaj ves čas parkirajo avtomobili in je potemtakem vseeno, če se 
začrtajo parkirna mesta. 
 

• Predsednik pove, da se pripravlja razpis za obnovo pročelij v starem mestnem jedru, 
kjer naj bi bilo predvidenih 50.000 EUR. 
 
 

Seja zaključena ob 19:30. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 


