
 

 

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

 
 
14. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 23.03.2016 s pričetkom ob 18.00 
uri v prostoru Krajevne skupnosti  Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Stanka Prezelj, Špela Peternel in  
   Tania Mendillo 
ODSOTNI:    Anton Marolt, Petra Vencelj (opravičeno) 
     
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 13. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Napovedani posegi MOK v prometno ureditev v KS Center; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
SKLEP 1: Dnevni red 13. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE SVETA KS CENTER 

Predsednik posreduje pisno pripombo ge. Vencelj, ki predlaga, da se iz zapisnika črta zadnji 
stavek 7. točke. 
 
SKLEP 2: Zapisnik 13. seje se potrdi s popravkom: iz zapisnika se črta zadnji stavek 7. 
točke. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH; 

- Odklonsko vedenje pred oziroma v prostorih Mestne knjižnice: Med drugim v zvezi s to 
problematiko je 28.1.2016 na MOK potekal sestanek Sosveta za varnost, kjer je predsednik 
KS Center poročal o težavah. Sestanka so se udeležili tudi ravnatelji kranjskih osnovnih šol, 
predstavniki policije in občinske uprave. Sprejeta sta bila dva sklepa: 



 

 

• varovano območje in s tem pooblastila varnostnika se razširijo na območje 
pred knjižnico; 

• poveča se prisotnost policije in občinskega redarstva, ki opravljajo obhode. 
 
Predsednik še ni uspel pridobiti informacije, ali so bili sklepi že realizirani. 
 
- Namestitev novih tesnil na pokrovih jaškov na Tomšičevi: predsednik od Komunale še ni 
prejel odgovora. 

- Odtekanje meteorne vode iz žleba na Reginčevi ulici: predsednik je govoril z lastnikom 
stavbe, ki mu je pojasnil, da se zavzema, da bi se to uredilo, a poseg ni tako enostaven. 
 

3.  NAPOVEDANI POSEGI MOK V PROMETNO UREDITEV V KS CENT ER 

Predsednik pove, da je občinska uprava brez vednosti in sodelovanja KS Center pripravila 
predlog nove parkirne ureditve v KS Center in neposredni okolici ter ga prejšnji četrtek, 17.3., 
poslala v sprejem svetu MOK, ki o njeni uveljavitvi odloča na današnji seji. Na predlog 
odredbe o parkirnih površinah se je predsednik še istega dne odzval z dopisom županu, v 
katerem ga je spomnil na njegovo obljubo, dano na seji sveta KS Center, 22.6.2015, da bo KS 
Center pravočasno obveščena in vključena v vse postopke priprave sprememb prometne 
ureditve od priprave projektne naloge dalje in da bo občina pred sprejetjem odločitve 
pridobila mnenje KS Center ter to mnenje na primeren način tudi upoštevala. Poleg tega je 
župana opozoril, da bi sprejetje Odredbe imelo izrazito negativne posledice na oživljanje 
mestnega jedra predvsem zaradi tega, ker ukinja dve uri brezplačnega parkiranja za 
obiskovalce na parkiriščih Huje in Čebelica. Ob dejstvu, da so na obrobju Kranja nakupovalni 
centri z okrog 3.700 brezplačnimi parkirnimi mesti, je ukinjanje dveh ur brezplačnega 
parkiranja na Hujah in pri Čebelici popoln nesmisel. Poleg tega bi se predlog Odredbe dalo 
razumeti tudi tako, da bodo parkiranje na parkiriščih Čebelica, Huje in Sejmišče morali začeti 
plačevati tudi stanovalci mestnega jedra. 
 
V ponedeljek, 21.3., je imel predsednik nato sestanek z vodjo Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe (UGGJS) pri MOK, ki mu je predstavil razloge za predlog Odredbe: 

1) Ukinitev dveh ur brezplačnega parkiranja in uvedba sorazmerno nizke parkirnine 0,50 
EUR/uro naj bi bila potrebna zaradi tega, ker ima Komunala izgubo z upravljanjem 
parkirišč (vandalizem, vzdrževanje itd.). Večina parkiranj na parkiriščih je namreč 
brezplačnih; nekaj je tudi zlorab in Komunala ne pobere dovolj denarja. Ta argument 
po mnenju predsednika ne prepriča, saj parkirišča, ki podpirajo delovanje mestnega 
jedra, niso namenjena ustvarjanju dobička. V bistvu je skrajno nelogično, da MOK na 
eni strani vlaga v mestno jedro sredstva, npr. subvencionira najemnine, na drugi strani 
pa hoče ustvarjati denarni tok s parkirninami. Z uvedbo parkirnin bo MOK v resnici 
več izgubila zaradi zmanjšanega obiska mestnega jedra in ugašanja poslovnih 
dejavnosti, kot pa bo pridobila s pobranimi parkirninami. Res je, da je predvidena 
parkirnina nizka, a že samo dejstvo, da je treba plačati, bo na obiskovalce učinkovalo 
negativno. Končno se je treba zavedati, da so se obiskovalci šele dobro navadili, da 
imajo na razpolago dve uri brezplačnega parkiranja (ta ureditev je bila vzpostavljena 
aprila 2010, torej pred šestimi leti), zdaj pa naj bi se spet začela spreminjati. Prav 
nenehne spremembe povzročajo kaos in nezadovoljstvo med uporabniki, kar ljudi 
odvrača od obiska v mestnem jedru. 



 

 

2) Ukinitev občinskih kartic za parkiranje, ki omogočajo eno uro brezplačnega parkiranja 
v modrih conah, je utemeljena z zlorabami. Ker parkomati med seboj niso povezani, 
naj bi sistem omogočal koriščenje ene ure brezplačnega parkiranja večkrat dnevno na 
različnih parkomatih. Po navedbah občine naj bi si posamezniki nabavili tudi po več 
kartic, ki so jim omogočale večkratno koriščenje ure brezplačnega parkiranja na istem 
parkomatu. Tehnična nadgradnja sistema, ki bi preprečila te zlorabe, naj bi bila po 
navedbah občine ekonomsko neupravičena zaradi visoke cene. 

3) Širitev plačljivega parkiranja proti severu KS Center vključno s C. Staneta Žagarja. 
Občinska uprava ocenjuje, da gre za kvalitetne parkirne površine, ki bi morale biti na 
razpolago predvsem obiskovalcem mesta, dejansko pa naj bi jih pretežno zasedali 
zaposleni in drugi uporabniki dolgotrajnega parkiranja. Z uvedbo plačljivosti želi 
občina destimulirati dolgotrajno parkiranje na teh lokacijah in ga preusmeriti na novo 
parkirišče, ki bo zgrajeno na območju stare Save. 
 

Seje se ob 18:20 udeleži ga. Mendillo. 
 
V ponedeljek, 21.3., je nato na seji Komisije za KS pri svetu MOK predsednik predlagal 
sklep, po katerem Komisija za KS predlaga svetu MOK, da predloga Odredbe ne sprejme. 
Komisija za KS je ta sklep sprejela. Predsednik pove, da je danes prejel informacijo, da je 
občinska uprava pripravila spremenjen kompromisen predlog Odredbe, po katerem bi se 
ohranili dve uri brezplačnega parkiranja. Odredba naj tudi ne bi v ničemer posegala v položaj 
stanovalcev mestnega jedra glede uporabe parkirišč. 
 
Predsednik seznani člane sveta, da mu je bilo na že omenjenem sestanku pri vodji UGGJS 
predočeno dejstvo, da občinska uprava pripravlja tudi spremembo Odloka o prometni 
ureditve, in sicer v smeri, da se časovno omeji dostavo v mestno jedro. Po mnenju 
predsednika gre za izjemno nevaren in škodljiv ukrep, ki se mu je treba upreti. 
 
Ga. Mendillo meni, da se pri tem ne sme popuščati, saj se je zapiranje v preteklosti že 
pokazalo kot zelo negativno. Ko je občina nazadnje zapirala promet leta 2008, se je mestno 
jedro izpraznilo. 
 
Ga. Prezelj je mnenja, da je obiskovalcem mesta treba omogočiti dostopnost in ob tem 
zagotavljati ustrezen nadzor. Dostavni čas mora biti tak, da ustreza poslovnim subjektom v 
mestnem jedru. 
 
Ga. Peternel poudari, da je zaostritev prometne zapore mesta nesprejemljiva. Občina je 
namenila sredstva za subvencioniranje praznih poslovnih prostorov, pri čemer so se novi 
najemniki morali zavezati, da bodo v prostorih opravljali dejavnost še najmanj leto po 
prenehanju subvencij, to je do 31.12.2018, skupaj torej skoraj tri leta. Nekorektno je, da bi 
zdaj občina v času trajanja že sklenjenih pogodb najemnikom poslabšala pogoje poslovanja. 
 
Predsednik spomni na sejo sveta KS z županom 22.6.2015, kjer je bilo dogovorjeno, da bo 
najprej narejena analiza stanja, nato pa bo v sodelovanju s KS Center pripravljena projektna 
naloga, ki bo šele dala rešitve za prometno ureditev. Zdaj očitno nič od tega ne velja več. 
Analiza je bila narejena; predsednik že nekaj tednov prosi, da se mu izroči izvod v digitalni 
obliki, vendar analize še vedno ni prejel. Projektne naloge sploh ni, zaostritve zapore pa se že 
kar napovedujejo, čeprav za to ni nobene strokovne podlage. 



 

 

G. Benedik predlaga, da se svet KS sestane čez en teden, ko bomo imeli pisen dokument, ki 
bo vseboval popravljen kompromisni predlog Odredbe, da se dogovorimo, kako naprej. 
Predsednik pove, da bo sklical sejo, če bo dobil pisno gradivo. 

4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Predsednik pove, da je prejel pritožbo občana glede nevarno naloženega kamenja na zidu ob 
Jelenovem klancu. Podpredsednik se zaveže, da bo preveril stanje in vzpostavil kontakt z 
lastnikom. 
 
Ga. Prezelj sprašuje, kaj je sedaj s tem, da bi imel KS v mestnem svetu predstavnika. 
Predsednik pojasni, da sestavo sveta določa zakon, ki ne predvideva možnosti, da bi vsaka 
krajevna skupnost imela predstavnika v mestnem svetu. KS Center lahko uveljavlja svoje 
interese samo skozi Komisijo za KS pri mestnem svetu, pa še tu je tako, da sklepi te komisije 
ne zavezujejo mestnega sveta, ki lahko odloči po svoje. 
 
Predsednik še pove, da se je 29.2.2016 udeležil sestanka trgovcev in gostincev z novim 
direktorjem Zavoda za turizem in kulturo (ZTKK), g. Štefetom. Trgovci in gostinci podpirajo 
funkcijo city managerja in ponovno ustanovitev delovne skupine za mestno jedro; funkcijo 
city managerja je podprl tudi direktor Štefe. Nad predlogom direktorja ZTKK, da bi trgovci in 
gostinci sami ustanovili zavod z namenom pospeševanja poslovne dejavnosti v mestu, ni bilo 
navdušenja. Gostinci so opozarjali, da so pred leti že ustanovili društvo, vendar zadeva ni 
delovala. 
 
 
Seja zaključena ob 18:47. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


