
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 10.9.2014 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
32. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 10.9.2014 s pričetkom ob 18. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar,  Franc Benedik, Anton Marolt, Špela 

Peternel, Petra Vencelj, Tania Mendillo (se udeleži seje pri četrti točki 
dnevnega reda) 

 
ODSOTNI:     Francka Marchel (opravičeno) 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 31. seje; 
2. Imenovanje volilne komisije; 
3. Razno. 

 
 
Predsednik predlaga, da se dnevni red razširi s točko »poročilo o izvršenih sklepih«. 
 
SKLEP 1: Potrdi se razširjen dnevni red. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE 
 
Na zapisnik ni pripomb. 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 31. seje. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
- Prešernov gaj: ZVKD je posredoval kulturnovarstvene pogoje za postavitev informativnih 
tabel pred vhoda v Prešernov gaj. Občina bo morala skladno z zahtevami ZVKD pripraviti 
projekt postavitve tabel; to bo mogoče šele prihodnje leto, če bodo v proračunu zagotovljena 
sredstva; 
 
- dvig strehe na objektu Tavčarjeva 2-4: med KS Center in ZVKD poteka pisno 
razčiščevanje okoliščin. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da je bila streha dvignjena za približno 
en meter, da je bil dvig strehe predviden s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
da je ZVKD soglašal s takšnim projektom. Zaenkrat ZVKD še ni uspel pojasniti, katere so 
tiste okoliščine, zaradi katerih je soglašal z dvigom strehe. Splošna usmeritev ZVKD je 
namreč, da sprememba obstoječih gabaritov ni dovoljena.  
 
Ga. Vencelj pove, da je tudi pri gradnji »Dvorca Jelen« prišlo do očitnega dviga višine stavbe, 
saj nova stavba zastira pogled na Storžič s Tomšičeve ulice. Sprašuje se, kako je ZVKD to 
dovolil. 
 
- Maistrov trg: poteka menjava drsečih površin iz marmorja z granitnimi ploščami, ki 
zagotavljajo boljši oprijem. 
 
3. IMENOVANJE VOLILNE KOMISIJE 
 
Predsednik pojasni, da je prejšnji volilni komisiji potekel mandat in da je za prihajajoče 
lokalne volitve treba imenovati novo. Predstavi predlog sestave nove volilne komisije, na 
katero člani Sveta nimajo pripomb. 
 
SKLEP 3: Imenuje se volilna komisija v sestavi: 
1. Vesna PAVLIČ PIVK – predsednica 
2. Jani ŽUMER – namestnik predsednice 
3. Martin KOSTANJEVAC – član 
4. Simon PRIMOŽIČ – namestnik člana 
5. Matija CENTRIH – član 
6. Franc JERALA – namestnik člana 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
4. RAZNO 
 
Predsednik pove, da so se z začetkom šolskega leta vnovič pojavili problemi s kratkotrajnim 
ustavljanjem vozil na Gregorčičevi ulici pri OŠ Simona Jenka, kjer starši ustavijo svoja 
vozila, da otroke privedejo v šolo. KS je dala pobudo za ureditev problematike kratkotrajnega 
ustavljanja pred OŠ Simona Jenka že 24.9.2013, in sicer g. Hočevarju, ki je takrat nadomeščal 
načelnika UGGJS, g. Pavliho. Zaradi dolgotrajne odsotnosti g. Pavlihe je delo urada takrat 
zastalo, nihče se ni ukvarjal z zadevo, potem so se pojavili drugi problemi, ki jih je bilo treba 
reševati prioritetno, in na težave z ustavljanjem na Gregorčičevi se je pozabilo. Zdaj se bo 
treba vnovič lotiti tega problema. 
 



 

 

Člani Sveta se strinjajo, da trenutna ureditev ni ustrezna. Ga. Peternel opozori, da se podobni 
problemi pojavljajo tudi pri OŠ Staneta Žagarja, saj nekateri vozniki ne spoštujejo krožnega 
prometa. 
 
SKLEP 4: Na Gregorčičevi ulici pri OŠ Simona Jenka je treba z ustrezno prometno 
signalizacijo označiti tri obstoje ča parkirna mesta na desni strani cestišča in jih nameniti 
kratkotrajnemu ustavljanju vozil staršev, ki v jutr anjih urah pripeljejo in v 
popoldanskih urah odpeljejo otroke iz šole. 
 
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
G. Benedik opozori na neustrezno prometno ureditev na Partizanski cesti, ki je posledica 
zožitve ceste zaradi gradbenih del na bivši ekonomski šoli. Tovornjaki vozijo po robnikih, 
nastajajo prometni zamaški, skozi ves ta prometni kaos pa poteka šolska pot. Situacija je 
nevarna in narekuje spremembo prometnega režima na Partizanski cesti. Predlaga enosmerni 
promet. 
 
Člani Sveta se strinjajo s predlogom, da se na delu Partizanske ceste začasno uvede enosmerni 
promet. 
 
SKLEP 5: Za čas izvajanja gradbenih del na bivši ekonomski šoli se na Partizanski cesti 
na odseku od križišča s Komenskega do križišča z Jurčičevo dovoli zgolj enosmerni 
promet, in sicer v smeri proti centru. 
 
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
G. Benedik povabi člane Sveta, da se udeležijo pogostitve 80-letnikov prihodnji petek. 
 
Predsednik se zahvali vsem članom Sveta za tvorno sodelovanje v zadnjih štirih letih. 
 
Seja zaključena ob 18.50. 
 
 
Zapisal:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
dr. Aleksander Pavšlar                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


