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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 18.12.2013 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
25. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 18.12.2013 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
 
PRISOTNI: Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Francka Marchel, 

Anton Marolt, Tania Mendillo in Špela Peternel 
ODSOTNI: Petra Vencelj (opravičeno) 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje; 
2. Potrditev zapisnika inventurne komisije; 
3. Poročilo o sestanku na temo vzpostavitve intervencijskih poti v mestnem jedru; 
4. Razno. 

 
 
Pripomb na dnevni red ni. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 24. seje Sveta KS. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. PREGLED IN POTRDITEV INVENTURNEGA ZAPISNIKA 
 
Na zapisnik ni pripomb. 
 
SKLEP 3: Potrdi se inventurni zapisnik. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
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3. POROČILO O SESTANKU NA TEMO VZPOSTAVITVE INTERVENCIJSKIH 
POTI V MESTNEM JEDRU 
 
Predsednik poroča, da se je dne 21.11.2013 na Mestni občini Kranj udeležil sestanka na temo 
problematike intervencijskih poti, na katerega so bili poleg predsednika vabljeni Natalija 
Polenec-Zavod za turizem, Petra Mohorčič-Glasbena šola, Matej Kejžar-Gasilsko reševalna 
služba, Sašo Govekar-vodja štaba civilne zaščite MOK, Ana Pelko-Urad za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe MOK (UGGJS), Mitja Pavliha-načelnik UGGJS, Nada Bogataj 
Kržan, načelnica Urad za družbene dejavnosti, Robert Zadnik-vodja Medobčinskega 
inšpektorata Kranj in redarka Irena Ropret. Kot je bilo pričakovati, so nekateri udeleženci 
sestanka nastopili s stališči v smeri ukinjanja parkirnih mest. Ravnateljica Glasbene šole je 
menila, da parkirna mesta na Trubarjevem trgu ogrožajo požarno varnost Glasbene šole. 
Direktorico Zavoda za turizem je motilo parkiranje pred kovinsko ograjo Letnega gledališča 
Khislstein, tudi kadar v njem ni prireditev, češ da je tam predvidena evakuacijska pot iz gradu 
in Lovskega dvorca. Predstavnik Gasilsko reševalne službe je videl problem v nočnem 
parkiranju na stranskih ulicah, čeprav je bilo iz razprave očitno, da sploh ne ve, kje je nočno 
parkiranje dovoljeno; predlagal je tudi ukinitev označenih parkirnih mest na Tavčarjevi ulici 
za Prešernovim gledališčem. Vodja Medobčinskega inšpektorata je kot ključni problem videl 
možnost 30 min brezplačnega vstopa v mestno jedro in predlagal njegovo ukinitev. 
Predsednik je na sestanku poudaril, da je vprašanje požarne varnosti treba reševati v okviru 
realnih možnosti mestnega jedra; zdelo se mu je neprimerno, da se zaradi medijsko pokrite 
požarne vaje v Glasbeni šoli na Trubarjevem trgu nenadoma sklicujejo sestanki na temo 
požarne varnosti, ker so vsaj tri leta prepozni. S požarno varnostjo bi se morali ukvarjati 
takrat, ko so se pripravljali projekti obnove gradu Khislstein in obnove mestnih trgov in ulic, 
vendar takrat to z izjemo KS Center in nekaj uradnikov na MOK ni zanimalo nikogar. Če bi 
se most zalil z armiranim betonom, nobeno težje gasilsko vozilo zaradi omejitve nosilnosti ne 
bi prišlo v mestno jedro. Prevoznost Prešernove ulice onemogočajo cvetlična korita na 
začetku ulice, vendar tudi to nikogar ne zanima. Če bi zagorelo v času javnih prireditev, ko 
odri, šotori, sejemske hiške itd. zapirajo dostop do hiš, bi bila intervencija otežena, vendar to 
prav tako ne skrbi nikogar. Očitno je problem samo par parkiranih avtomobilov, to pa zato, 
ker se vprašanje požarne varnosti zlorablja za doseganje drugih ciljev. Pod pretvezo požarne 
varnosti se nadaljuje politika iz prejšnjega mandata, ki je bila usmerjena v praznjenje mesta. 
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo KS Center na seji Sveta obravnavala problematiko in 
da bo UGGJS pripravil predlog ustreznih ukrepov v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Center. Po sestanku je predsednik skupaj s predstavnikom gasilcev preveril prevoznost ulic. 
Manjše gasilsko vozilo je lahko prepeljalo vse stranske ulice razen ovinka na Tavčarjevi, kjer 
sta nepravilno parkirala dva avtomobila. Problem torej ni dovoljeno nočno parkiranje na 
nekaterih delih stranskih ulic, temveč nepravilno parkiranje, do katerega lahko pride ponoči 
ali podnevi. 
 
G. Benedik pove, da imajo gasilci dodelan natančni načrt dostopa do hiš v starem mestnem 
jedru. 
 
Ga. Marchel predlaga, če bi mogoče s svetlobnimi znaki talno označili, kjer ni možno nočno 
parkiranje. 
 
Člani Sveta se strinjajo, da se na naslednjo sejo povabi g. Kejžarja in g. Govekarja. 
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4. RAZNO 
 
Predsednik pove, da s 1. januarjem 2014 prične z delom city manager, ki ga bo opravljala ga. 
Petra Polak. Prvi ukrepi za skupno promocijo poslovnih dejavnosti v mestnem jedru so se 
začeli izvajati že decembra. 
 
 
Seja zaključena ob 20.10h. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                              Predsednik sveta KS 
Irena Knific                                                                                         dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


