
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 20. 2. 2019 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
4. seja sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 20. 2. 2019 s pričetkom ob 19. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Tania Mendillo, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec, 

Elizabeta Valič in Petra Vencelj –  6 članov         
 
 
ODSOTNI: Anton Marolt - 1 član 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Center 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Potrditev stališč KS Center v zvezi s popravki Odloka o pravilih cestnega prometa in 

podrejenih Odredb; 
4. Sejnine; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 3. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 2. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Upravljanje kanjona Kokre: Predsednik pove: 



 

 

̵ s strani občine ima informacijo, da MOK s kanjonom Kokre nima nič; 
̵ struga Kokre je državna in mora država prevzeti vzdrževanje; 
̵ občina bi morala priobalna zemljišča odkupiti; 
̵ zaenkrat ni pravnih podlag, da bi občina tam kaj začela urejati; 
̵ za košnjo kanjona skrbi občinski koncesionar. 

 
Ga. Mendillo pove, da je državo potrebno opozoriti, da je to potrebno urediti in da 
smo eno redkih mest, ki imamo sredi mesta kanjon. 
 
G. Šinkovec predlaga, da KS Center organizira peticijo. 
 
Ga. Vencelj pove, da je pot iz Prešernovega gaja v kanjon Kokre smiselna pedagoška 
pot, ki pa je zelo nevarna. 

 
 

• Pot v kanjon Kokre: Predsednik pove, da je projektni pisarni potrebno predstaviti, 
kaj je treba urediti v kanjonu. 
Člani sveta so o težavah vzdrževanja izrazili svoja mnenja, kot so: 
̵ da bi bilo po poplavah potrebno organizirati čiščenje in da je to naloga 

koncesionarja; 
̵ da bi bilo potrebno postaviti lovilnik in bi s tem rešili veliko onesnaženja; 
̵ da se organizira peticija; 
̵ da se od občine Preddvor zahteva pojasnilo, kaj je s čistilno napravo v Preddvoru. 
Dogovorijo se, da se pripravijo predlogi in da se organizira sestanek na temo 
problematike kanjona Kokre. 
 
 

3. POTRDITEV STALIŠČ KS CENTER V ZVEZI S POPRAVKI ODLOKA O 
PRAVILIH CESTNEGA PROMETA IN PODREJENIH ODREDB 
 
Predsednik pove, da je bil 6.2. na sestanku z občinsko upravo, na katerem je bila splošna 
ugotovitev, da je obstoječi odlok o prometni ureditvi, ki je bil sprejet leta 2017, napisan zelo 
okorno. Številne prepovedi, ki so v odloku, se zaradi protislovij in nedoslednosti v odloku 
sploh ne izvajajo, tako da bo odlok nujno spremeniti. Pove, da bo občina organizirala delovno 
telo, ki bo pripravljalo spremembe. KS Center mora pripraviti svoja načelna izhodišča, kaj se 
mora spremeniti. 
 
G. Šinkovec opozori, da naj se ukinejo prevoznice in se izenačijo s C12. Tudi ureditev 
dostavnic je prezapletena. Predlaga, da bi namesto dostavnic omogočili vstop vozilom z neko 
pin kodo. Pin koda pa naj bi bila v dostavnem času brezplačna, izven dostavnega časa pa bi se 
zaračunala. Predlog g. Šinkovca ga. Valič in ga. Mendillo podpirata. Predsednik pa ni 
prepričan, da je dobra ideja, da se dostavnica ukine. 
 
Predsednik vezano na pin kode pove oz. je mnenja, da: 

- ni pravilno, da se neporabljene kode ne prenašajo v novo leto; 
- je problem pri najemnikih poslovnih prostorov, ker lastnik dobi 24 kod, a te ne pridejo 

do najemnikov; 
- nosilci poslovnih dejavnosti, tudi najemniki, morajo biti avtomatično deležni kod; 
- za spodbujanje posamezne poslovne dejavnosti bi občina morala imeti diskrecijo, da 

dodeli več kod. 



 

 

 
Predsednik pove, da se bo aktiviralo parkirišče Sejmišče. G. Šinkovec opozori, da je treba 
pred aktivacijo cone 2 preveriti, kako je z upravičenostjo stanovalcev v coni 2, da parkirajo na 
parkiriščih, ki so sicer namenjena coni 1, torej mestnemu jedru, nahajajo pa se v coni 2 
(Čebelica, Huje, Sejmišče). 
 
Predsednik bo na podlagi razprave pripravil pisna izhodišča sprememb prometne ureditve, ki 
jih bo posredoval občini. 
 
 
4. SEJNINE 

SKLEP 3: Za leto 2019 se članom Sveta Krajevne skupnosti Center nagrade za udeležbo 
in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo. Mestni občini Kranj 
se predlaga prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta krajevne 
skupnosti za leto 2019, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 Materialni stroški 
in storitve in podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja. 

SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

- Breg pod Downtownom: Ga. Valič pove, da so pod Downtownom kače, in prosi, če 
lahko občina očisti breg. Predsednik bo preveril, kako je z lastništvom brežine. 

 
- Optični kabel na Partizanski: Ga. Prezelj pojasni, da je na Partizanski prisoten 

interes za priklop na optični kabel in sprašuje, zakaj optičnega kabla ni. Predsednik 
pove, da je po njegovem spominu ob obnovi ceste T-2 polagal cevi in da je najbrž 
treba pri t-2 izraziti interes za priklop. 
 

- Letalski promet: G. Šinkovec izpostavi problem letalskega hrupa. Predsednik 
pojasni, da že pripravlja strokovno utemeljeno pobudo, ki jo bo posredoval občini. 
 

- Gostinski lokali: G. Šinkovec pove, da lastniki sprašujejo ali bodo v mestu enotna 
korita. Predsednik pove, da v tem trenutku ni nobenega projekta v zvezi s tem in da so 
v preteklosti že bili sestanki na temo urbane opreme. G. Šinkovec je mnenja, da je v 
Kranju problem, ker ni jasno določeno, koliko javne površine si lahko gostinski lokali 
vzamejo za letni vrt. 
 
 

Seja zaključena ob 20:45 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 


