
 

 

 
 
 

KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
29. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 28.03.2018 s pričetkom ob 18.00 
v prostoru Krajevne skupnosti Center Kranj. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj,  Anton Marolt in Tania Mendillo. 
 
ODSOTNI: prof. Franc Benedik in Špela Peternel (opravičeno). 
  
    
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 28. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Učinki nove prometne ureditve; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 29. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 28. seje se potrdi. 
  
SPREJETO:  4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

a) Znižanje prispevka za stavbno zemljišča v mestnem jedru: Predlog za znižanje je 
bil posredovan naprej; odgovora ni. 

b) Pobuda za ponovno odprtje zdaj zaprtih steklenih vrat na hodnikih v občinski 
stavbi, ki občanom preprečujejo dostop do občinskih uradnikov: Predsednik je 
pobudo predstavil na Sosvetu za krajevne skupnosti, ki jo bo posredoval naprej. 



 

 

c) Odprtje zdravstvene ordinacije v starem mestnem jedru: Predsednik o tem nima 
nobene nove informacije. 

 
3. UČINKI NOVE PROMETNE UREDITVE 
 
Predsednik pove, da je na svoj dopis s prošnjo za skupni sestanek, na katerem bi obravnavali 
problematiko prometne ureditve prejel odgovor, da sestanek ni potreben.  Iz pisnega odgovora 
občine je nadalje razvidno: 

- nočno parkiranje: kljub temu, da je bil narejen praktični preizkus prevoznosti z 
gasilskim vozilom, ki je kljub parkiranim vozilom lahko prevozilo ulico, občina ne bo 
vzpostavila nočnega parkiranja na nekaterih delih stranskih ulic, kot je bilo v času 
veljavnosti prejšnjega odloka o prometni ureditvi, in sicer iz razloga požarne varnosti; 
je pa stanovalcem omogočeno, da najmanj do dograditve parkirišča na Hujah parkirajo 
na zgornjem platoju parkirišča pri Stari Savi med 20. in 7. uro naslednjega dne ter na 
spodnjem platoju med 16. in 7. uro naslednjega dne; 

- PIN kode: če je stanovalec hkrati še lastnik poslovnega prostora, je poleg 12 kod na 
podlagi prebivanja, upravičen še do 24 kod za lokal; kljub temu, da odlok dopušča 12 
kod na upravičenca do dovolilnice, pa občina odlok razlaga tako, da je do 12 kod 
upravičena stanovanjska enota – torej tudi v primeru, da sta izdani dve dovolilnici na 
stanovanjsko enoto, je dodeljenih samo 12 kod; 

- PIN kode za najemnike poslovnih prostorov: občina ne želi dodeliti PIN kod 
nosilcem poslovnih dejavnosti v mestu, ki so najemniki, razen če imajo svoje parkirne 
prostore. Predsednik to stališče ocenjuje kot diskriminatorno, saj je treba dostopnost 
omogočiti vsem poslovnim subjektom enako. Odlok nikjer ne govori, da so do PIN 
kod upravičeni samo tisti poslovni subjekti, ki imajo lastna parkirna mesta. KS si bo 
prizadevala za spremembo Odloka v tem delu. 

 
Po uradnih podatkih, ki jih je pridobil predsednik, je zaradi omejitev nove prometne ureditve 
v primerjavi s staro za približno dobrih 20% manj vstopov v staro mestno jedro na vstopni 
točki na mostu. Zdaj se kaže, da v resnici v prejšnji ureditvi ni bilo neke bistvene 
preobremenitve mestnega jedra s prometom, kot je bila prepričana občina. 
 
Predsednik pove, da je na Medobčinski inšpektorat Kranj naslovil vprašanje kako se 
posamezna določila v praksi izvajajo. Iz odgovorov MIK izhaja: 

- da redarstvo opravlja redne nadzore tudi nad tem, da so v mestu parkirana vozila 
označena z eno od predpisanih oznak in da parkirnih mest v območju za pešce ne 
zasedajo vozila označena z dovolilnico C12; 

- da veljaven odlok dovoljuje zgolj ustavljanje vozil za čas, ki je nujno potreben za 
dostavo – torej četudi je na vozilu označen čas prihoda 30 minut in se vozilo nahaja na 
območju z omejenim lokalnim prometom (in ne na območju popolne prepovedi 
prometa, t.j. Prešernova, zgornji del Glavnega trga, Poštna, po 10. uri dopoldan) 
takšno ustavljanje naj ne bi bilo več dovoljeno. Predsednik se s takšno interpretacijo 
ne strinja in bo okrog tega na občino naslovil še dodatna vprašanja. 

 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Ga. Vencelj predlaga, da bi bila lahko telovadnica/fitnes na prostem na šolskem igrišču šole 
pri Prešernovem gaju oz. na kakšni drugi lokaciji. 
 



 

 

G. Marolt se v zvezi z občinskimi akcijami, ki naj bi v mesto pritegnile kupce, sprašuje, kaj pa 
ljudje danes sploh lahko kupijo v mestu, saj so ga trgovci v glavnem zapustili. Nesmiselna se 
mu zdi občinska politika, ki najprej zapre mesto za promet, odžene poslovne subjekte, potem 
pa ga poskuša oživiti. 
 
Seja zaključena: 18:36 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


