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KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
17. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 29.6.2016 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:    Petra Vencelj in Anton Marolt 
     
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 16. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Spremembe statuta MOK – posegi v delovanje krajevnih skupnosti; 
4. Idejna zasnova ureditve Gasilskega trga; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
SKLEP 1: Dnevni red 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 16. seje se potrdi.  
  
SPREJETO:  5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
- Kanjon Kokre: Predsednik prebere prejet dopis Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK) 
v zvezi z delujočo kanalizacijo v kanjonu Kokre. MIK v bistvu odvrača odgovornost za 
ukrepanje na Komunalo Kranj, ki naj bi morala najprej prijaviti kršitelje, pri čemer naj bi 
MIK po lastnih navedbah ne prejel nobene prijave kršiteljev na območju kanjona Kokre. 
Predsednik pove, da bo pisno povprašal Komunalo, ali je bila seznanjena s problematiko 
delujoče kanalizacije v kanjonu in ali je ukrepala. 
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- Promet okoli šole Simona Jenka: Predsednik pove, da je občina na pobudo KS Center 
namestila avtomatsko napravo za štetje prometa na treh pozicijah na Partizanski cesti in da se 
meritve že izvajajo. 
 
 
3. SPREMEMBE STATUTA MOK – POSEGI V DELOVANJE KRAJE VNIH 
SKUPNOSTI  
 
Predsednik pojasni, da je MOK že pred časom pri Ministrstvu za javno upravo naročila 
analizo skladnosti veljavnega občinskega Statuta z zakonodajo. Ministrstvo je med drugim 
ugotovilo nekaj neskladnosti glede načina oblikovanja Komisije za KS pri mestnem svetu; 
predlagalo je tudi posodobitev opisa nalog KS. Na podlagi te analize je MOK začela postopek 
sprejemanja novega Statuta MO Kranj, pri čemer poskuša z novim Statutom poseči tudi v 
ureditev vprašanj, pri katerih Ministrstvo ni zaznalo neskladnosti z zakonom, oziroma pod 
pretvezo usklajevanja z zakonom bistveno oklestiti statutarne pristojnosti krajevnih skupnosti, 
tako da bi jim čim bolj omejile možnost delovanja. 
 
Krajevne skupnosti so se organizirale in oblikovale svojo delovno skupino, ki je pripravila 
konkretne pripombe na besedilo novega Statuta in ponudila konkretne rešitve, vendar jih 
župan in občinska uprava nista hotela upoštevati. 
 
Po predlogu novega Statuta bi se položaj krajevnih skupnosti bistveno poslabšal v najmanj 
dveh pogledih: 
 

1. Obstoječa Komisija za KS, katere člani so predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti 
(t. j. 26 predsednikov), bo zaradi neskladja z zakonom o lokalni samoupravi ukinjena. 
Namesto nje naj bi mestni svet ustanovil petčlansko komisijo, ki bo sestavljena iz treh 
članov mestnega sveta in dveh poljubnih občanov. Popolnoma jasno je, da Komisija za KS, 
ki ni sestavljena iz predsednikov svetov KS, ne more zagovarjati interesov krajevnih 
skupnosti v razmerju do občinske oblasti, saj njeni člani ne razpolagajo z informacijami o 
problematiki posamezne KS, niti niso neposredno zavezani njenim volivcem; takšna 
komisija je nekoristna in potencialno škodljiva. Alternativne rešitve, ki jo je zagovarjala 
delovna skupina in po kateri bi komisijo s 26 predsedniki svetov ustanovil župan (in ne 
mestni svet), občinska uprava ni hotela sprejeti, čeprav bi bila povsem skladna z zakonom.  
 
2. V predlogu Statuta opisane naloge KS so pomanjkljive, in sicer na področju upravljanja 
objektov skupne rabe (npr. domovi KS), vzdrževanja in urejanja krajevnih cest in poti ter 
drugih javnih površin, ter na področju urejanja prostora. Predlog Statuta brez predhodnega 
usklajevanja s krajevnimi skupnostmi in brez utemeljitve oži možnosti njihovega delovanja 
ter centralizira moč odločanja v rokah občinske uprave.  

 
Svet MO Kranj je predlog novega Statuta obravnaval na seji 22.7.2016, kjer je bil Statut 
umaknjen z dnevnega reda, saj za njegov sprejem ni bilo zadostne podpore med svetniki, 
vendar se bo jeseni vnovič znašel na dnevnem redu. 
 
Člani Sveta KS izražajo nestrinjanje z omejevanjem pristojnosti krajevnih skupnosti in 
poudarjajo pomen delovanja krajevnih skupnosti za kakovost bivalnega okolja krajanov. 
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4. IDEJNA ZASNOVA UREDITVE GASILSKEGA TRGA 
 
Predsednik pove, da ima občina namen, da odkupi zapuščeno hišo na naslovu Tomšičeva 19, 
ki je v slabem stanju. Lastniki hišo prodajajo za 185.000 EUR, občinski cenilec pa jo je ocenil 
na okrog 90.000 EUR. Cilj odkupa je, da se stavba podre in se ta prostor vkomponira v t. i. 
Gasilski trg skladno z idejno zasnovo, ki jo je pripravila družba LUZ d.d. leta 2010. Gre za 
isto družbo, ki je izdelala tudi projekt obnove mestnih trgov in ulic – 2. faza; ta projekt se je 
izkazal kot disfunkcionalen, saj so bile določene tehnične rešitve povsem zgrešene (npr. tlaki 
iz neobstojnih materialov; dodatno obremenjevanje mosta čez Kokro z nanosom betona; 
oviranje prometa z drevjem, zasajenim sredi ceste itd.). Vložiti je bilo treba ogromno naporov, 
da je občina dosegla preprojektiranje najbolj nesprejemljivih rešitev. Po mnenju predsednika 
se zdaj zgodba ponavlja, saj je zgrešena tudi idejna zasnova Gasilskega trga. Spet je 
predvideno tlakovanje z neobstojnim tlakom, ki bo začel razpadati že prvo zimo, predvidena 
je zasaditev drevja in umestitev nepotrebne urbane opreme, kot so pitnik in večje število 
klopi. Predvidena je tudi ukinitev vseh parkirnih mest na Gasilskem trgu, kar bo poslabšalo 
bivalne pogoje okoliških stanovalcev in povečalo obremenitev parkirnih mest na drugih 
lokacijah v mestu oziroma pred mestnim jedrom. 
 
Svetniki izražajo nestrinjanje z idejno zasnovo ureditve Gasilskega trga. Ga. Mendillo 
nasprotuje ukinjanju parkirnih mest, saj je Gasilski trg kot del stranske ulice primernejša 
lokacija za parkiranje v primerjavi z bolj izpostavljenimi trgi in ulicami. Poleg tega v sklopu 
izgradnje Letnega gledališča Khislstein, ki se nahaja prav na lokaciji Gasilskega trga, ni bilo 
poskrbljeno za izgradnjo dodatnih parkirnih mest, ki bi bila potrebna zaradi povečane 
obremenitve z vozili obiskovalcev prireditev, zdaj pa naj bi se parkirna mesta celo ukinjala. 
Po njenem mnenju je nesmiselno zasajati drevje in nameščati klopi, če pa vse to – drevje in 
klopi – že imamo v nekaj metrov oddaljenem vrtu gradu Khislstein. 
 
Ga. Peternel meni, da bi občina morala na lokaciji hiše Tomšičeva 19 proučiti možnost 
izgradnje garažne hiše, ki bi bila plačljiva, s čimer bi se zagotovila dodatna parkirna mesta za 
obiskovalce Letnega gledališča Khislstein in druge uporabnike mesta, občini pa bi se povrnilo 
nekaj investicije v odkup nepremičnine. 
 
SKLEP 3:  KS Center se ne strinja z idejno zasnovo ureditve Gasilskega trga iz 
naslednjih razlogov: gradbeno-tehnične rešitve tlakov niso obstojne; zasaditve drevja, 
postavitve klopi in druge urbane opreme je nepotrebno, saj vsa ta oprema že obstaja v 
vrtu gradu Khislstein; ukinjanje parkirnih mest je nesprejemljivo, saj med drugim prav 
izgradnja Letnega gledališča Khislstein narekuje povečanje in ne zmanjšanje števila 
parkirnih mest. Mestna občina Kranj naj prou či možnost izgradnje garažne hiše na 
lokaciji objekta Tomšičeva 19. 
  
SPREJETO:  5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Revizija: Predsednik pove, da je KS Center 23.6.2016 s strani Skupne službe za revizijo 
prejela najavo revizije. V revizijskem postopku naj bi se preverjala namenska poraba sredstev. 
KS Center je Skupni službi že posredovala vso zahtevano dokumentacijo. 
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Nagrada MOK: Predsednik opomni, da je v teku razpis za podelitev nagrad MOK. Člani 
Sveta bodo razmislili o možnem kandidatu za podelitev nagrade. 
 
Delavnica o upravljanju mestnih središč: Predsednik poroča, da se je udeležil delavnice o 
upravljanju mestnih središč, ki jo je 31.5. organiziral Zavod za turizem. Na delavnici sta 
predavala predstavnika Zavoda »Koper otok«, ki sta predstavila primer dobre prakse iz 
Kopra. Predavanje je pokazalo, da v Kranju imamo, ali vsaj smo imeli, praktično vse, kar je v 
Kopru dosegel Zavod »Koper otok«: na pobudo KS Center je bila v preteklem mandatu 
vzpostavljena funkcija mestnega menedžerja, a je v tem mandatu žal zamrla; sodelovanje med 
občino, KS Center, Zavodom za turizem in podjetniki je potekalo v okviru delovne skupine za 
mestno jedro, a je tudi ta v tem mandatu zamrla; ni več skupnih promocijskih akcij, kot je npr. 
vseslovenska »Razvajaj se v mestu«, ki jo organizira tudi Zavod »Koper otok« in v kateri je 
Kranj sodeloval še lansko leto; nedavno smo za las obranili možnost dveh ur brezplačnega 
parkiranja za obiskovalce na parkiriščih pri Čebelici in na Hujah, ki ga je občina nameravala 
ukiniti. Tako se je od ukrepov, ki so bili uvedeni na pobudo KS Center, ohranilo le še 
subvencioniranje najemnin praznih poslovnih prostorov. Predsednik upa, da bo spet zaživelo 
oglaševanje ponudbe mestnega jedra, sprva v prilogi Kranjskih novic in nato kot samostojna 
publikacija. 
 
Seja zaključena ob 18.55. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


