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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 
 
 
22. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 15.2.2017  s pričetkom ob 18.00 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Petra Vencelj, Tania 

Mendillo, Stanka Prezelj 
 
ODSOTNI:  Špela Peternel (opravičeno) 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 21. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Osnutek Odloka o prometni ureditvi; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

  
 
 
SKLEP 1: Dnevni red 22. seje sveta KS Center se z umaknjeno 1. točko predlaganega 
dnevnega reda potrdi. 
 
SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH: 
 
- Revizija: KS Center je prijela s strani Skupne službe notranje revizije Kranj obvestilo, da je 
notranja revizija zaključena. 
- Zaklju čni račun za leto 2016 je svet KS Center korespondenčno potrdil. 
 
SKLEP 2: Svet KS Center ugotavlja, da je zaključni račun potrjen. 
 
SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. OSNUTEK ODLOKA O PROMETNI UREDITVI 
 
Predsednik pove, da je osnutek Odloka, ki je bil pripravljen s strani MOK, nerazumljiv, 
nepopoln, ne vsebuje načrta coniranja in območij za pešce, ne cenika dovolilnic, ki jih bodo 
občani morali kupiti: 
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- osnutek predvideva območje popolne prepovedi prometa (Maistrov trg, Prešernova 
ulica, zgornji del Glavnega trga, Poštna ulica). Vsem stanovalcem in poslovnim 
subjektom, razen tistim, ki imajo lastne garaže, bo po 9. uri zjutraj prepovedan dostop 
do lastnega doma oziroma poslovnega prostora. Pred vhodnimi vrati ne bodo smeli 
ustaviti niti toliko, da pripeljejo tovor ali osebo, temveč bodo morali uporabljati bolj 
ali manj oddaljena »dostavna mesta« in od tam prenašati tovor (1. odstavek 32. člena 
osnutka odloka); 

- stanovalci bodo upravičeni do največ dveh dovolilnic na stanovanjsko enoto: ena bo 
omogočala vstop v mestno jedro, druga le parkiranje na parkiriščih zunaj mestnega 
jedra (1. odstavek 14. člena osnutka odloka). Dovolilnice bodo plačljive; 

- za serviserje, dostavljavce… je predviden zapleten sistem plačljivih dovolilnic. V 
območju popolne prepovedi prometa je dostava praviloma dovoljena le med 6. in 9. 
uro, nato morajo vozila območje zapustiti (1. in 3. odstavek 36. člena osnutka odloka); 
le izjemoma in na podlagi posebne dovolilnice je dostava dovoljena tudi zunaj tega 
časa; 

- po 9. uri bo dovoljena izključno krožna vožnja po stranskih ulicah, ki so za promet 
najmanj primerne zaradi ožin in omejitev višine (ulica pod obokom); 

- vstop in izstop iz mesta čez Maistrov trg bo po 9. uri prepovedan. 
 
Predsednik prebere osnutek dopisa za mestne svetnike, ki ga pripravlja v odgovor 
pripravljenega osnutka odloka. 
 
Predsednik pojasni aktivnosti v zvezi z osnutkom odloka: 

- informiranje krajanov po elektronski pošti je že bilo izvedeno; 
- poziva svetnikom k umiku odloka z dnevnega reda, dokler ni razumljiv, jasen ter 

dopolnjen; 
- koordinacija z drugimi mestnimi krajevnimi skupnostmi, ki jih bo odlok prizadel. 

 
Predsednik pove, da se je med krajani formirala tudi civilna iniciativa, ki je že bila na 
razgovoru pri županu. 
 
Prisotnim članom KS se pridruži ga. Mendillo. 
 
Svetniki izražajo nestrinjanje z osnutkom odloka. 
 
SKLEP 3: Svet KS se ne strinja z osnutkom odloka in predlaga, da se odlok umakne z 
dnevnega reda seje mestnega sveta, dokler se gradivo ne dopolni z vsemi manjkajočimi 
podatki in se ne poiščejo s KS Center in drugimi prizadetimi krajevnimi skupnostmi 
usklajene rešitve. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Člani KS Center niso imel vprašanj, pobud in predlogov. 
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Seja zaključeno ob 18.45. 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


