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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 
 
 
23. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 18.4.2017 s pričetkom ob 18.00 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Špela Peternel  
 
ODSOTNI: Petra Vencelj, Tania Mendillo, Stanka Prezelj (opravičeno) 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 21. in 22. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Predlog odloka o pravilih cestnega prometa – druga obravnava; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

  
 
 
SKLEP 1: Dnevni red 23. seje sveta KS Center se potrdi. 
 
SPREJETO:  4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. IN 22. SEJE SVETA KS CENTER 
 
SKLEP 2: Zapisnika 21. in 22. seje se potrdita.  
 
SPREJETO:  4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

- napeljava optičnega kabla po Partizanski cesti: občina je Telekomu poslala dopis z 
vprašanjem o napeljavi optičnega kabla; 

- sprememba prometnega režima na C. Kokrškega odreda je usklajena, vendar še ni 
realizirana. 
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3. PREDLOG ODLOKA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA – DRUGA 
OBRAVNAVA 
 
Predsednik je županu dne 10.4.2017 poslal dopis z več pripombami na predlog odloka o 
pravilih cestnega prometa – druga obravnava, med drugim: 

- v nasprotju z zagotovili župana, ki so bila dana na seji mestnega sveta 22.2.2017, da 
dovolilnice za parkiranje ne bo treba pridobivati vsako leto znova, odlok tega ne 
zagotavlja. Za obstoječe upravičence predvideva preverjanje upravičenosti (brez 
plačila takse po zakonu o upravnih taksah), toda tako izdane (nove) dovolilnice bodo 
skladno z 2. odstavkom 63. člena veljale le do 31.1.2019, potem pa bo treba vedno 
znova vsako leto zaprositi za novo dovolilnico (17. člen odloka); 

- določili 1. in 2. odstavka 23. člena odloka določata, da morajo dostavljavci, 
serviserji… plačati dovolilnico za dostavo. Plačljivosti dovolilnic za dostavo KS 
nasprotuje, saj to pomeni višjo ceno storitev za stanovalce in poslovne subjekte v 
mestnem jedru in potencialno omejevanje konkurence; 

- določilo 2. odstavka 35. člena odloka predvideva, da imajo lastniki ali najemniki 
stanovanjske enote v območju za pešce, ki imajo tam prijavljeno stalno ali začasno 
prebivališče, za nujne servisne storitve pravico do brezplačnega omejenega števila 
vstopov v območje za pešce. Določilo neutemeljeno diskriminira lastnike in najemnike 
poslovnih prostorov, saj imajo tudi ti lahko potrebo po nujnih servisnih storitvah; 

- ustavljanje vozil stanovalcev zunaj dostavnega časa za potrebe razložitve/naložitve 
tovora in vstopa/izstopa potnikov v neposredni bližini naslova stanovanja, ki se nahaja 
v območju popolne prepovedi prometa, v nasprotju z izrecnim dogovorom na sestanku 
z županom 30.3.2017 ni zapisana. Prav tako ta pravica ni zagotovljena poslovnim 
subjektom; 

- tretja alinea 1. odstavka 40. člena odloka določa, da se dovolilnica za prevoz izda le v 
primeru, da je stanovalec s stalnim ali začasnim prebivališčem znotraj območja za 
pešce, ki je lastnik ali uporabnik vozila, sočasno tudi lastnik parkirnega mesta ali 
garaže za lastne potrebe. S tem so od pridobitve prevoznice izključeni najemniki 
parkirnih mest oziroma garaž; 

- globe za nekatere prekrške so pretirane. 
 

Predsednik pojasni, da gre predlog odloka v drugo branje in da je opravil nekaj razgovorov z 
občinsko upravo in zainteresiranimi mestnimi svetniki. Kot je bilo razbrati iz razgovorov, naj 
bi župan upošteval dve pripombi, in sicer bo imetnikom parkirnih dovolilnic, torej 
stanovalcem, dovoljena dostava izven dostavnega časa tudi znotraj t. i. območja popolne 
prepovedi prometa za čas, ki je nujno potreben za razložitev in naložitev tovora. Upoštevali 
naj bi tudi pripombo, da mora biti prevoznica izdana ne le lastnikom parkirnih prostorov, 
temveč tudi najemnikom. 
 
G. Marolt pove, da so predstavniki občinske uprave obiskali poslovne subjekte v mestnem 
jedru, tudi njega, in jih spraševali o njihovih potrebah po dostopnosti za motorna vozila. G. 
Marolt jim je pojasnil potrebe svoje dejavnosti, ki ne more biti omejena z dostavo do 10. ure. 
Pripeljati mora sto in več kilogramov težke predmete v restavratorsko delavnico in to z 
območja cele Slovenije. Na vprašanje predsednika, kaj so se dogovorili, g. Marolt pojasni, da 
nič konkretnega. 
 
Ga. Peternel doda, da morajo imeti vsi poslovni subjekti enake pogoje poslovanja in da se 
mesto ponovno prazni. Ga. Peternel se ne strinja z rešitvijo, po kateri bi vsak stanovalec, 
upravičen do dovolilnice, vsako leto prejel določeno omejeno število brezplačnih vstopov in 
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izstopov, ki bi jih porabil po svoji presoji. Po njenem mnenju to ne bo funkcioniralo; poleg 
tega poudarja, da je tudi poslovnim subjektom treba omogočiti dostop z avtom v mesto. 
Ugotavlja, da imajo nekateri zaposleni na Zavodu za turizem dovolilnico za vstop v mesto, ki 
pa je ne bi smeli imeti; zanima jo, zakaj jo imajo. 
 
 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Ga. Peternel poda pobudo, da se začne izvajati nadzor nad spoštovanjem določil odloka, ki 
nalaga pobiranje pasjih iztrebkov. 
 
G. Benedik poudari, da bi v času večjih prireditev moralo biti v mestu več kemičnih sanitarij. 
 
 

 
 

Seja zaključena ob 18.45. 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


