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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
Datum:11.2.2015 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
5. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 11.02.2015 s pričetkom ob 18. uri v  
prostoru Krajevne skupnosti Center – Kranj, Tomšičeva 21. 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik,  Anton Marolt, Petra Vencelj    
                       in Tania Mendillo 
 
ODSOTNI: Stanka Prezelj in Špela Peternel (opravičeno) 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. in 4. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Zaključni račun za leto 2014; 
4. Organizacija delnega zbora krajanov Vodopivčeve, Sejmišča in Savske ceste 
5. Posodobitev strojne opreme v uradu KS; 
6. Razno. 
 

 
Na dnevni red ni pripomb. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj. 
 
SPREJETO: 5 za, 0 proti in 0 vzdržanih 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. IN 4. SEJE 
  
SKLEP 2: Potrdita se zapisnika 3. in 4. seje Sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Predlog investicij v KS Center: predlogi so bili posredovani na občino. 
• Izvedba čistilne akcije na podstrešjih: sklep o izvedbi čistilne akcije je bil sprejet 

lansko leto na pobudo Gasilsko reševalne službe. Akcija se je oglaševala v krajevnem 
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glasilu, vendar je bil odziv krajanov premajhen, da bi se akcijo splačalo izvesti. KS bo 
krajane zato z letaki ponovno pozvala, da se prijavijo na akcijo. 

• Vodi na Tomšičevi ulici:  predsednik prebere pisni odgovor, ki ga je prejel od 
občinske uprave. Telekomu naj ne bi bile poznane kakršnekoli težave s prehodnostjo 
njihovih cevi na Tomšičevi ulici. Pred približno enim letom so na delu med gasilskim 
trgom in ZVKD-jem v te cevi brez težav uvlekli optični kabel. Po mnenju predsednika 
bi morali razčistiti, za čigave cevi gre: za Telekomove ali T-2. KS bi tudi morala 
posredovati točno lokacijo neprehodnih kablov. G. Marolt pove, da je to na lokaciji 
križišča Jenkove in Tomšičeve ulice.  

• Meteorna kanalizacija na Vodopivčevi: na Vodopivčevi ulici je bil v jašku 
nameščen odcepni kos za odvod dela meteorne kanalizacije v sistem, ki poteka preko 
Sejmišča. Ob prvem večjem nalivu se bo videlo, ali še prihaja do dvigovanja pokrovov 
jaškov. 
 

 
3.  ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014 
 
Predsednik pojasni, da podatki zaključnega računa za leto 2014 kažejo doseganje vseh 
bistvenih ciljev, zastavljenih v finančnem načrtu za to leto. Prihodki so bili realizirani v celoti, 
odhodki pa v višini 87%. 
 
SKLEP 4: Potrdi se zaključni račun za leto 2014 skupaj z izjavo o oceni notranjega 
nadzora javnih financ. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih 
 
 
4. ORGANIZACIJA DELNEGA ZBORA KRAJANOV VODOPIV ČEVE, SEJMIŠČA 
IN SAVSKE CESTE 
 
Predsednik pojasni, da je bil v mandatu župana Bogataja s strani MOK pripravljen predlog, da 
se parkirišče Sejmišče (Zlata riba) uredi kot modra cona z enakim režimom, kot je npr. ob 
Slovenskem trgu ali na Likozarjevi ulici Stanovalci območja Vodopivčeve in Sejmišča dobijo 
brezplačne dovolilnice za časovno neomejeno parkiranje na parkirišču pod pogoji, ki veljajo 
za stanovalce starega mestnega jedra. Stanovalci starega mestnega jedra, ki že imajo 
dovolilnice, bodo lahko parkirali tudi na Sejmišču. Zapornice se odstranijo. Poslovni subjekti 
na območju Sejmišča in Vodopivčeve bodo imeli možnost nakupa dovolilnice za parkiranje 
po ceni, kot velja za parkirišče na Zupančičevi ulici (15EUR/mesec). 
 
Po mnenju predsednika trenutno stanje na parkirišču dolgoročno ne bo vzdržno. Potrebna je 
torej premišljena in s stanovalci ter poslovnimi subjekti usklajena sprememba. Občinski 
predlog je po mnenju predsednika sprejemljiv v točki, v kateri problem rešuje na način, da 
ohrani prevoznost Sejmišča in Vodopivčeve. Večina stanovalcev in poslovnih subjektov na 
tem območju namreč nasprotuje razširitvi območja za pešce na Vodopivčevo ulico, kar bi se 
zgodilo, če bi bila realizirana ureditev, ki jo je MOK načrtovala v času župana Perneta 
(zaprtje parkirišča z zapornicami – te se po novem predlogu v celoti odstranijo). 
 
Težava je v tem, da trenutni občinski predlog ne upošteva položaja stanovalcev nekaterih 
objektov na Savski cesti, ki že od nekdaj gravitirajo na to parkirišče, saj zaradi pomanjkanja 
prostora ne morejo urediti lastnih parkirnih površin. Občina tem stanovalcem ponuja možnost 
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nakupa dovolilnice po ceni, kot velja za parkirišče na Zupančičevi ulici, KS Center pa vztraja, 
da se tudi stanovalcem teh objektov omogoči parkiranje na parkirišču pod enakimi pogoji kot 
stanovalcem Vodopivčeve in Sejmišča, torej brezplačno. 
 
Po mnenju predsednika je čas, da se prizadete stanovalce in poslovne subjekte seznani s 
predlogom bodoče ureditve parkiranja in pridobi njihovo stališče. 
 
G. Benedik predlaga, da se pred zborom organizira sestanek z MOK. Sprašuje se, ali bo 
odločitev zbora zavezujoča za občino. 
 
Svet KS Center se strinja, da se skliče zbor krajanov Vodopivčeve, Sejmišča in Savske ceste. 
 
SKLEP 5: Organizira se delni zbor krajanov Vodopivčeve, Sejmišča in Savske ceste. 
 
SPREJETO:  4 za , 0 proti in 1 vzdržan 
 
 
5. POSODOBITEV STROJNE OPREME V URADU KS 
 
Svet se strinja, da je zaradi zastarelosti potrebna posodobitev strojne in programske opreme, 
da bo omogočeno nemoteno delovanje urada KS. 
 
SKLEP 6: Strojna in programska oprema v uradu KS se posodobi po predloženi 
ponudbi. 
 
SPREJETO:  5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
6. RAZNO 

• Partizanska cesta: predsednik predstavi pobudo ge. Prezelj za postavitev dodatnih 
košev za smeti na Partizanski cesti, saj je tam samo en koš za odpadke in še ta na 
začetku ulice 

 
SKLEP 7: Krajevna skupnost Center predlaga namestitev dodatnih košev za smeti in 
koša za pasje iztrebke na Partizanski cesti. 

 
SPREJETO:  5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 

• Namera občine, da proda dve parceli za dvorcem Jelen na območju kranjskega 
obzidja: predsednik je MOK posredoval negativno mnenje o prodaji, saj ni jasno, 
zakaj zasebni kupec sploh želi kupiti ti dve parceli, ki sta dejansko del zelenice za 
dvorcem Jelen na območju kranjskega obzidja in zaščiteni kot kulturno-zgodovinski 
spomenik. Župan se je odzval in obe parceli umaknil iz načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine, dokler se ne razčisti dejansko stanje. 

 
• Delovna skupina za mestno jedro: v tem mandatu delovna skupina še ni bila 

sklicana, kar je slabo, saj ni pregleda nad tem, ali in kako se izvajajo zastavljeni ukrepi 
za oživljanje mestnega jedra. Predsednik je zato vodji UGGJS predlagal, da čimprej 
skliče sestanek delovne skupine. 
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• Koncert:  svetniki predlagajo, da se v sklopu praznika KS Center v drugem tednu 
septembra organizira koncert KS Center. 
 

• Pritožba sosedov hotela Actum zaradi hrupa klimatske naprave: g. Benedik pove, 
da se je skupnost stanovalcev Tomšičeve, Prešernove in Reginčeve ulice pritožila 
zaradi hrupa klima naprave hotela  Actum. 
 
 

Seja zaključena ob 19:15 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 


