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KRAJEVNA SKUPNOST  
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
24. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 21.6.2017  s pričetkom ob 18.00 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Stanka Prezelj, Petra 

Vencelj, Tania Mendillo,  
 
ODSOTNI:  Špela Peternel (opravičeno) 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 23. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Predviden potek uveljavitve nove prometne ureditve; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

  
 
 
SKLEP 1: Dnevni red 24. seje sveta KS Center se potrdi s popravki. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE SVETA KS CENTER 
 
SKLEP 2: Zapisnik 23. seje se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

- sanacija kanalizacije v kanjonu Kokre – postopek je v fazi izbire novega 
projektanta; projekt za izvedbo na bi dobili do konca meseca julija. Gradbenega 
dovoljenja ne bo treba pridobiti, ker je tam že obstoječa cev in bo šlo zgolj za 
obnovo. Realno je, da bo kanalizacija do konca leta narejena; 
 

- gradnja krožišča Gregorčičeva, C. Staneta Žagarja in Zoisova – izvajalec je 
izbran in naj bi bil uveden v posel v sredini meseca julija. Rok za izvedbo je 45 dni 
od uvedbe, tako da bi investicija lahko bila končana do naslednjega šolskega leta; 
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- optika na Partizanski – stanovalci na Partizanski, ki želijo imeti optiko, se 
morajo obrniti na Telekom. 

 
 
3. PREDVIDEN POTEK UVELJAVITVE NOVE PROMETNE UREDITVE 
 
Predsednik pove, da je bil na sestanku na občini in ocenjuje, da je občina na realizacijo odloka 
slabo pripravljena. Vsi predpisi so zdaj sprejeti in bodo pravno stopili v veljavo 15.7. Občina 
naj bi jih praktično uveljavila do 15.9., kar pa po besedah predsednika ni realno.  
 
Glede zamenjave starih dovolilnic za nove bo občina imetnike le-teh individualno obvestila. 
Pogoji, pod katerimi je možno dobiti dovolilnico za stanovalce, so: 

- stalno oz. začasno prebivališče; 
- dokaz lastništva avta; 
- dokaz lastništva bivalne enote. 

Na enoto bosta pripadali dve dovolilnici, izjemoma tri, če gre za sorodstveno povezane 
uporabnike enote. 
 
Ga. Mendillo pove, da je treba zahtevati, da se sproti individualno rešujejo vsi problemi. 
 
Vsi, ki bodo imeli svoja parkirna mesta, bodo dobili dovolilnico, imenovano »prevoznica«, ki 
bo dovoljevala prevoz do parkirnega mesta, ne pa tudi ustavljanja na javnih površinah. 
 
Obstajala bo tudi dovolilnica za dostavo v mestno jedro, ki bo omogočala vstop v mesto s 
prevoznim sredstvom med 6 in 10 uro; za dostavo po 10. uri bo treba pridobiti posebno 
dovolilnico za dostavo, ki ne bo brezplačna. 
 
Parkirišči Čebelica in Huje ostajata brezplačni za dve uri, za vsa parkirišča pa se poenoti cena 
na uro, in sicer 0,60 EUR. 
 
Uvedle se bodo cone parkiranja. Parkirišče na Sejmišču bo umeščeno v cono 2: bo plačljivo 
parkirišče (razen za stanovalce z dovolilnicami) brez zapornic. 
 
Nočno parkiranje na nekaterih delih stranskih ulic po novem odloku ne bo več možno. Po 
nekaterih neuradnih informacijah naj bi se nova ureditev v tem delu začela izvajati v začetku 
oktobra. 
 
 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
G. Benedik je opozoril, da Šola za zdravje v Prešernovem gaju izvaja telovadbo, kar se mu zdi 
neprimerno, saj, kot pravi, telovadba ne sodi na pokopališče. Poleg tega je v neposredni 
bližini šolsko športno igrišče. Predlaga, naj telovadijo tam. 
 
Predsednik poudari, da je namensko uporabo Prešernovega gaja treba urediti sistemsko in da 
se ne moremo vedno znova zapletati okrog posameznih primerov. 
 
G. Benedik pove, da so tam table z raznimi opozorili, vendar za prepoved telovadbe znaka ni. 
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Go. Mendillo omejevanje rabe Prešernovega gaja moti. Večina ljudi tega prostora pač ne 
doživlja kot pokopališča ampak kot lep park. Telovadba v ničemer ne škodi Prešernovemu 
gaju. 
 
Ga. Vencelj telovadbe v gaju ne podpira, saj je tam pokopališče. 
 
Ga. Mendillo meni, da če se bo gaj spraznil s temi prepovedmi, se bo zgodovina ponovila 
(narkomani, steklenice…). 
 
Predsednik se bo pozanimal: 

- kakšno je stališče občine, 
- kdo sprejema te odločitve, 
- kakšni so občinski akti. 

 
Prisotni so mnenja, naj občina ustanovi posebno pisarna za reševanje problemov občanov, 
vezanih na nov odlok o prometni ureditvi. 
 
 
 

 
Seja zaključena ob 19 h. 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


