
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 05.02.2014 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
27. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 05.02.2014 s pričetkom ob 18. uri 
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI:    Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Tania 

Mendillo, Petra Vencelj, Peternel Špela in Francka Marchel. 
 
                         Ostali: Petra Polak 
 
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Potrditev zaključnega računa 2013; 
4. Seznanitev s stališči javnosti o oživljanju mestnega jedra; 
5. Razno. 

 
Pripombe na dnevni red ni. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Predsednik pozdravi in predstavi prisotno Petro Polak, koordinatorko za mestno jedro. 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE 
 
SKLEP 2: Na zapisnik 26. seje Sveta KS ni bilo pripomb. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽAN 
 
 
2.  POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
a) Gasilsko reševalna služba zaradi preobremenjenosti z reševanjem izrednih razmer še ni 
pripravila predloga ureditve mirujočega prometa z namenom zagotavljanja intervencijske 
poti. 



 

 

b) V zvezi z odlokom o spremembah odloka o prometni ureditvi je predsednik na MOK poslal 
dopis in opravil več sestankov na to temo. Dogovorjeno je bilo, da se odlok umakne z 
dnevnega reda in da se preverijo izhodišča, na katerih je pripravljen. 
 
c) Sklic delnega zbora krajanov na temo modre cone na parkirišču pri Zlati ribi. Zbor še ni bil 
sklican, ker je potrebno predhodno pripraviti konkreten predlog z vsemi podrobnostmi in ga 
predstaviti prizadetim krajanom. 
 
č) Predsednik je zaprosil go. Ano Pelko naj poda podatek o dovolilnicah, ki so bile izdane 
javnim zavodom. Zavod za turizem ima pet dovolilnic, ki bojda delujejo samo v času javnih 
prireditev, eno ima Glasbena šola. Člani Sveta KS Center vedo povedati, da se dovolilnice, ki 
so izdane Glasbeni šoli in Zavodu za turizem, zlorabljajo. G. Benedik vpraša go. Vencelj, če 
je bila prisotna pri reviziji dovolilnic, kot je bilo dogovorjeno na seji lansko leto. Ga. Vencelj 
pove, da je nihče ni povabil, kot so obljubili. 
 
SKLEP 3: Od občine se zahtevajo pojasnila glede dovolilnic javnih zavodov. Izdaja 
dovolilnic naj poteka pod nadzorom komisije, v kateri je eden od članov predstavnik KS 
Center. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
3. POTRDITEV ZAKLJU ČNEGA RAČUNA 2013 
 
Predsednik poroča, da je bil plan za l. 2013 realiziran v 90%. Največ porabe je bilo na 
materialnih stroških in storitvah. Cilji so bili doseženi (glasilo, koledar, dogodki ob krajevnem 
prazniku KS Center). 
 
SKLEP 4: Zaklju čni račun se potrdi. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
4. SEZNANITEV S STALIŠČI JAVNOSTI O OŽIVLJANJU MESTNEGA JEDRA 
 
Predsednik pove, da je bil v Gorenjskem glasu 21.1.2014 objavljen članek z naslovom »Mesto 
spet polno avtomobilov«. Vsebina članka ni odražala dejanskega stanja, zato je skupaj s še 
dvema članoma delovne skupine za mestno jedro pripravil odgovor, ki je bil objavljen 
28.1.2014. Tudi na spletu se pojavljajo določeni zapisi, ki so kritični do city managerja in 
projektov oživljanja starega mestnega jedra. Pove, da je o seji obvestil go. Polak, 
koordinatorko za mestno jedro, ki bo opravljala funkcijo city managerja. Ga. Polak je izrazila 
željo, da se predstavi članom Sveta. 
 
Ga. Polak se predstavi članom Sveta KS Center, ki jih zanima, komu je odgovorna na 
občinski upravi. 
 
Ga. Polak pove, da je delo prevzela januarja 2014. Trenutno se že ukvarja s programom 
oživljanja starega mestnega jedra; pregledala je predloge, ki jih je dala komisija za mestno 
jedro. Njena naloga je tudi spremljanje razpisov. Pred 14 dnevi se je sestala s city managerjem 
iz Celja, Ljubljane, Kopra, Velenja, ki ustanavljajo združenje mestnih jeder z namenom, da se 



 

 

skupno predstavljajo. Prva skupna akcija bo 8. marca in sicer tako, da se bo vsako mesto lotilo 
te akcije vezano na svoje mesto. Ga. Polak je opravila že popis praznih lokalov in v 
prihodnjih mesecih ima namen poklicati vse lastnike lokalov, zakaj so prostori prazni oz. niso 
zasedeni. Dogovarja pa se tudi z za mesto zanimivimi trgovskimi družbami, da bi v mestnem 
jedru odprle svoje poslovalnice. Pove, da pozna primer občine, kjer je občina svoje lastne 
lokale oddala za 1/3 višine najemnine. Npr. v Velenju pa so se tega problema lotili tako, da je 
občina subvencionirala najemnine vseh prostorov, tudi zasebnih. 
 
G. Benedik pove, da so se v času županovanja g. Grosa odkupovali poslovni prostori, v času 
prvega županovanja g. Bogataja pa so se prodajali. Tako da ima občina v lasti samo dva 
poslovna prostora v starem mestnem jedru. 
 
Ga. Mendillo pove, da so v Avstriji mala mesta živahna. Predlaga, da bi mogoče začasno 
oddali prazne prostore raznim umetnikom, saj so že v preteklosti prav umetniki ustvarjali 
življenje v starih mestnih jedrih. 
 
G. Benedik pove, da v tej situaciji to ne bi bilo primerno, saj npr. Layerjeva hiša brez 
subvencij MOK ne bi živela. Živela je v času, ko je bilo tam 15 stanovalcev. 
 
Ga. Marchel pove, da bi bila mogoče ideja ge. Mendillo dobra, ampak samo pod pogojem, da 
umetniki živijo v mestu. 
 
G. Marolt pove, da v mestu moraš živeti in delati. Pred vsem pa je treba ljudem zagotoviti 
delo, saj ni kupne moči. 
 
Ga. Polak pove, da ima uradne ure 1 x na teden v Mestni hiši in to v torkih od 10h do 11h. 
Obisk v pisarni pa je po predhodni najavi po elektronski pošti. 
 
 
5. RAZNO 
G. Benedik opozori, da bo v petek ob 17.30 potekala komemoracija v Prešernovem gaju. 
 
Ga. Peternel izpostavi pobudo za izvedbo video nadzora. 
 
 
Seja zaključena ob 19.30. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                               dr. Aleksander Pavšlar 


