
 

1 
 

KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
18. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 24.8.2016 s pričetkom ob 18.00 
uri v prostoru Krajevne skupnosti  Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Stanka Prezelj, Anton Marolt, 
  Petra Vencelj, Tania Mendillo 
 
ODSOTNI:    Špela Peternel 
     
Dnevni red: 
 
1.  Potrditev zapisnika 17. seje sveta KS Center; 
2.  Poročilo o izvršenih sklepih; 
3.  Občinski predlogi ukrepov za zaostritev prometne ureditve v mestnem jedru; 
4.  Rezultati meritev prometa na Partizanski cesti; 
5.  Obeležitev krajevnega praznika; 
6.  Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 
 
 
SKLEP 1: Dnevni red 18. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi z 
dopolnjeno 5. točko. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 17. seje se potrdi.  
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH  
 

a) Svet staršev OŠ Simona Jenka – Prometna ureditev šolske poti v okolici OŠ     
Simona Jenka – PŠ Center: 

            Po posredovanju KS Center je MOK sprejela dva ukrepa, in sicer: 
- znižanje najvišje dovoljenje hitrosti iz 50 km/h na 40km/h na odseku C. Staneta 

Žagarja od križišča z Oldhamsko do križišča s Zoisovo; 
- ukinitev parkirnega mesta pred prehodom za pešce; 
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- ureditev križišča s semaforji trenutno ni možna, saj je vezana na celostno prometno 
ureditev okolice in zahteva dodatna sredstva. 

 
b.) Problem delujoče kanalizacije v kanjonu Kokre: problem naj bi izviral iz dejstva, 

da ob obnovi Maistrovega trga tri hiše niso bile priklopljene na kanalizacijo, češ da 
gravitacijski priklop ni mogoč. Zdaj je rešitev, da se po brežini napelje nova cev, ki se 
priključi na kanalizacijsko cev, ki je bila v sklopu projekta Gorki položena na dnu 
kanjona. Ko se je delal projekt Gorki, si projektant ni ogledal lokacije oz. s tem 
problemom ni bil seznanjen, zato ta cev ni bila obdelana v projektu in rešena že v 
okviru gradbenih del projekta Gorki. 
G. Benedika zanima ali je optimalna rešitev speljati cev v kanjon? Predsednik mu 
odgovarja, da vnovična obnova Maistrovega trga ni na vidiku in tudi sicer, kot mu je 
bilo obrazloženo, priklop na kanalizacijo na Maistrovem trgu ni tehnično dobra 
rešitev. 
 

c.) Idejna zasnova Gasilskega trga: predsednik je Projektni pisarni MOK poslal dopis, v 
katerem je navedel pripombe KS Center na idejno zasnovo Gasilskega trga. Odgovora 
še ni prejel. 

 
 
3. OBČINSKI PREDLOGI UKREPOV ZA ZAOSTRITEV PROMETNE UREDI TVE   
V MESTNEM JEDRU  
 
Predsednik pove, da je bil 23.8.2016 na sestanku na MO Kranj, kjer so mu bili predstavljeni 
predlogi načrtovanih posegov v prometno ureditev v mestnem jedru. Predlogi predstavljajo 
konkretizacijo politične usmeritve občine, da je treba promet v mestu čim bolj omejiti. Ta 
usmeritev pa je odraz povsem subjektivne percepcije posameznikov na občini, pa tudi širše, 
da promet v mestu narašča oz. da ga je preveč; te subjektivne zaznave so v resnici 
nepodkrepljene z objektivnimi podatki in jih v glavnem širijo ljudje, ki v mestu ne živijo in ne 
delajo. 
 
Kot je bilo razumeti, so predlogi posegov naslednji: 
 
A. ZAOSTRITEV POGOJEV ZA PRIDOBITEV DOVOLILNIC: 

- vse dovolilnice bodo plačljive (cena še ni dokončno določena); celoten Kranj, ne le 
mestno jedro, bo razdeljeno na tri cone; KS Center bo cona ena z najvišjo ceno 
dovolilnic; navzven (Huje, Planina itd.) naj bi bila cena dovolilnic za parkiranje nižja 
– kot je razumeti, naj bi parkiranje na javnih površinah povsod postalo bolj ali manj 
plačljivo  

- največ ena dovolilnica na stanovanje/gospodinjstvo (še nedefinirano), ki omogoča 
vstop v mesto; 

- druga dovolilnica na stanovanje ne omogoča vstopa v mestno jedro, temveč le 
parkiranje na parkiriščih Čebelica, Huje; 

- lastniki parkirnih prostorov v mestnem jedru dobijo dovolilnico-»prehodnico« (lahko 
zapeljejo v mesto, vendar ne smejo ustaviti na javni površini, temveč izključno na 
svojem parkirnem mestu); 

- načrtuje se vzpostavitev kamer, ki bodo omogočale vstop in izstop iz mesta prek 
prepoznavanja registrske številke vozila; 
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B. OMEJEVANJE DOSTOPA OBISKOVALCEM, DOSTAVLJAVCEM, SERVISERJEM 
ITD.: 

- dostava dovoljena od 5. do 10. ure in še to le z dovolilnico za dostavo. To dejansko 
pomeni: od 5. do 10. ure lahko poleg stanovalcev in lastnikov parkirnih prostorov v 
mesto zapeljejo samo vozila dostavljavcev z določeno registrsko številko, ki za to 
pridobijo posebno dovolilnico. Po deseti uri dopoldan razen stanovalcev in lastnikov 
parkirnih prostorov v mesto ne more nihče; 

- za serviserje in vse ostale je treba pridobiti posebno dovolilnico prek nekakšnih 
spletnih obrazcev (nejasno) 

 
C. UKINITEV NOČNEGA PARKIRANJA NA STRANSKIH ULICAH. 
 
D. PARKIRIŠČE ČEBELICA, HUJE: spet se razmišlja o ukinitvi dveh ur brezplačnega 
parkiranja in ohranitvi zgolj ene ure brezplačnega parkiranja za obiskovalce mesta 
 
E. PARKIRIŠČE SEJMIŠČE: uvedba plačljivega parkiranja, 1 ura zastonj, opredelitev 
območja, kjer bodo stanovalci upravičeni do dovolilnic za parkiranje, je še nejasna. 
 
Predsednik je prosil, da mu MOK posreduje besedilo osnutka novega Odloka o prometni 
ureditvi, vendar mu je bilo rečeno, da ta še ne obstaja. Predsednik nadalje opozori na skupno 
sejo KS Center z županom, 22.6.2015, kjer je bilo dogovorjeno, da je KS Center vključena v 
vse postopke priprave sprememb prometne ureditve na območju KS Center, od priprave 
projektne naloge dalje. Kljub temu, da že obstajajo zgoraj navedeni konkretni predlogi 
zaostritev prometne ureditve, strokovna študija, ki bi morala biti podlaga za oblikovanje 
osnutka novega Odloka o prometni ureditvi, še ni bila narejena. Kot je bilo razumeti, 
strokovna študija, v pripravo katere bi KS morala biti skladno z dogovorom predhodno 
vključena, nastaja vzporedno z osnutkom novega Odloka. Glede na to strokovna študija ne 
more nastajati neodvisno in nepristransko, temveč se njena vsebina vseskozi prilagaja 
uresničitvi ciljev, ki jih želi doseči vodstvo občine. 
 
Predsednik meni, da je glede na politično usmeritev občine situacija resna; nekateri 
posamezniki na občini in v mestnem svetu imajo namreč zelo negativno stališče do mestnega 
jedra; za svoje odločitve ne nosijo nobene materialne odgovornosti, zato jim je za usodo 
prebivalcev in imetnikov poslovnih dejavnosti v mestu popolnoma vseeno. Predlaga, da se 
krajane obvesti o tem, kaj se pripravlja. V ta namen bi se pripravil letak, ki bi izšel v začetku 
septembra, v sredini septembra pa bi se organiziral zbor krajanov. 
 
Člani sveta KS v razpravi izpostavljajo obljubo, ki jo je župan dal: to je, da bo KS lahko 
aktivno sodelovala pri odločitvah, ki se nanjo navezujejo. 
 
G. Marolt  odklonilno komentira predloge in se sprašuje ali želijo vse obrtnike, ki so še v 
mestu, uničiti. 
 
Ga. Mendillo predlaga, da se županu zastavi vprašanje, kako to, da ne drži besede, ki jo je 
dal. Potrebno ga je tudi obvestiti, da bo sklican zbor krajanov. Meni, da naj se najprej naredi 
revizija dovolilnic. 
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G. Benedik pravi, da je to geto sistem, kršenje pravic stanovalcev in da se s tem odganja 
poslovne subjekte ter kvari kulturno dogajanje v mestu – prav sedaj, ko se je začelo malo 
dogajati. 
 
Ga. Mendillo ugotavlja, da so se razmere v mestu začele obračati na bolje, da so se mladi 
ponovno začeli seliti v mesto in da bodo zdaj s predvidenimi ukrepi vse to uničili. Pomembno  
je tudi poudariti, da zaradi takih ukrepov nepremičnine izgubljajo vrednost. 
 
SKLEP 3:  Županu se posreduje dopis, v katerem se ga spomni na zagotovila, dana na 
seji KS Center, izpostavi nesprejemljivo omejevanje dostave in kršenje človekovih 
pravic stanovalcev ter opozori na nadaljnje ukrepe KS Center. Izvede se obveščanje 
krajanov o načrtovanih ukrepih. Organizira se zbor krajanov. 

 
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
4.  REZULTATI MERITEV PROMETA NA PARTIZANSKI CESTI 
 
Predsednik predstavi rezultate meritev prometa na Partizanski cesti. 
 
Ga. Prezelj izpostavi, da so bile meritve izvedene v napačnem času, to se pravi zadnji teden 
šole in med počitnicami. Naprave so bile sicer postavljene en teden. 
 
Predlog članov KS je, da se meritve opravijo še enkrat. 
 
G. Benedik pove, da je Partizanska cesta večinoma zasedena z avtomobili zaposlenih na 
občini. 
 
Ga. Prezelj pove, da je na ureditev prometa na Partizanski cesti potrebno pogledati 
življenjsko, in če na občini ni interesa, potem se res ne dá nič storiti. 
 
G. Benedik predlaga, da bi bila C. Kokrškega odreda od križišča s Partizansko do C. Staneta 
Žagarja enosmerna v smeri iz S proti J. 
 
Predsednik opozarja, da gre za občutljivo vprašanje. Nedvomno mora biti ta ulica 
enosmerna, ker je preprosto preozka za dvosmerni promet, vendar moramo vedeti, v kateri 
smeri naj bo prevozna in zakaj prav v tej smeri. Kot je razumel razlago nekaterih stanovalcev 
tega območja – oni v glavnem vozijo tako, da s C. Staneta Žagarja zavijejo na C. Kokrškega 
odreda in naprej na Partizansko. Toda če je problem Partizanske ceste tranzit od C. Staneta 
Žagarja proti mestu, ker si nekateri vozniki s tem krajšajo pot, potem tega problema ne bomo 
odpravili s tem, da C. Kokrškega odreda naredimo prevozno v smeri od S proti J. Če pa jo 
naredimo enosmerno v nasprotni smeri, t.j. od J proti S, s tem pride do bistvene spremembe 
situacije in navad okoliških stanovalcev. Skratka, za presojo moramo imeti kakovostne 
podatke. 
 
SKLEP 4:  Predlaga se ponovna meritev na Cesti Kokrškega odreda. 

 
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 



 

5 
 

5.  OBELEŽITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA 
 
Organizira se: 

- 4.9. – balinarski turnir; 
- 16.9. – srečanje krajanov, starih 80 in več; 
- šahovski turnir – datum še ni določen. 

 
Glede organizacije dogodka za vse krajane ga. Mendillo  predlaga, da bi v letošnjem letu 
organizirali piknik na vrtu gradu Khislstein. Člani sveta KS se strinjajo s predlogom. 
Predsednik bo pridobil okviren izračun stroškov, ki ga bo pisno posredoval v vednost članom 
sveta. 
 
 
6. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  
 
G. Benedik predlaga, da se letos za občinska priznanja predlaga g. Franca Bohinca, ki je 40 
let vodil balinarsko društvo. 
  
Ga. Vencelj predlaga g. Eržena, akademskega kiparja, ki se 50 let ukvarja z umetniškim 
ustvarjanjem. 
 
SKLEP 5:  Za občinsko priznanje se predlaga g. Eržena. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 1 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Ga. Vencelj je zadolžena za pripravo obrazložitve predloga. 
 
Seja zaključena ob 19:30. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


