
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 17. 4. 2019 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
5. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 17. 4. 2019 s pričetkom ob 19. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Tania Mendillo, Stanka Prezelj, Anže 
Šinkovec, Elizabeta Valič in Petra Vencelj –  7 članov         
 
 
ODSOTNI: / 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Potek postopkov v zvezi s spremembami prometne ureditve; 
4. Priprava predloga programa KS za uvrstitev v letne in dolgoročne plane razvoja 

MOK; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 7 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 4. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Čistoča javnih površin: Potekala je akcija z letaki, plakati, z obveščanjem na spletni 
strani in FB profilu KS in občine; objavljen je bil prispevek na lokalnem radiu. 
Predsednik ocenjuje, da je na Tomšičevi ulici videti manjše izboljšanje stanja, da pa 
bo verjetno treba akcijo čez nekaj časa ponoviti. K akciji so z oglaševanjem na svojih 
spletnih straneh in profilih pristopile tudi nekatere druge krajevne skupnosti. 

 
• Problematika hrupa letal: Občina se je odzvala na pobudo KS Center; organiziran je 

bil sestanek več županov okoliških občin, ki bodo skupaj zahtevali spremembo poteka 
zračnih poti. 
 

• Problematika zapiranja pošte: Župan je prejel odgovor pošte s približno enako 
vsebino kot KS, vendar Pošta dopisu ni priložila svoje analize domnevno slabih 
poslovnih rezultatov, kot je zahteval župan. Razmišljanje občine gre v smeri, da bi v 
poštnem uradu uredili okence Upravne enote in občine. Problem bo, če bo Pošta 
zahtevala odkup stavbe, saj občina trenutno nima planiranih sredstev za ta namen. 
 

• Kanjon Kokre: Predsednik in ga. Valič sta bila na obhodu kanjona. Predsednik pove, 
da kanalizacija tam še vedno ni bila dokončno urejena, kar naj bi se zgodilo letos. Ga. 
Valič pove, da občasno onesnaženost Kokre povzroča čistilna naprava v Preddvoru. 
Ga. Valič prosi, če se zastavi vprašanje na župana MOK in Preddvora kaj se dogaja 
konkretno na tem področju. 
 

• Problematika brežine nad Kokrškim bregu, kjer so se zaredile kače. Predsednik 
pove, da je s tem v zvezi pisal Zavarovalnici Triglav, ki je lastnica parcele, vendar še 
ni prejel odgovora. 

 
  
3. POTEK POSTOPKOV V ZVEZI S SPREMEMBAMI PROMETNE UREDITVE 
 

• Problematika Gasilskega trga: Parkiranje na delu pred vhodom v Letno gledališče 
Khislstein je prepovedano, ampak se vseeno parkira. Želja Zavoda za kulturno 
dediščino in gasilcev je, da se na tem delu namestijo količki; enako tudi pred staro 
Ajdo, da se sprosti prostor, potreben za zavijanje gasilskega vozila na levo. Glede na 
to je bil dosežen dogovor, da se količki namestijo, vendar na območju pred črno 
ograjo letnega gledališča tako, da se količke po koncu sezone v letnem gledališča 
umakne. Skratka, fizična prepreka na tem območju bo od maja do septembra. Velik 
problem na tem delu je tudi potopni ekološki otok, kjer se še kar naprej dogaja 
nedovoljeno odlaganje odpadkov. 
 

• Sanacija parkirnih mest pri gledališču: po novem bodo parkirišča večja kot sedaj; s 
tem se bodo sicer 3 parkirišča zgubila, ampak bodo na drugem mestu za cerkvijo 
pridobljena tri nova, tako da pod črto ne bo razlike. 
 

• Sprememba Odloka o pravilih cestnega prometa: občinska uprava še nima 
izdelanega končnega načrta. Ta hip se razmišlja o naslednjih spremembah: 
̵ podaljša se veljavnost dovolilnice na 2 leti, in sicer od dneva izdaje; 
̵ izenačitev prevoznic s parkirnimi dovolilnicami C12 ni možna, ker imajo ponekod 

na stanovanjsko enoto tudi po osem dovolilnic (prevoznic in parkirnih dovolilnic); 



 

 

̵ ustavljanje vozil za 30 min na območju omejenega lokalnega prometa (vendar ne 
tudi na območju popolne prepovedi prometa po 10. uri); 

̵ ukinitev dostavnih mest 
̵ dostavnice se ne bodo ukinjale, ker občini omogočajo izvajanje nadzora, kakšna 

vozila lahko vstopijo v območje omejenega prometa. 
 

• Problematika parkiranja na Sejmišču: 
̵ občina namerava v mesecu maju razširiti sistem plačljivih parkirišč tudi na 

parkirišče na Sejmišču. S tem v zvezi so se na predsednika obrnili poslovni 
subjekti na Vodopivčevi ulici, ki si želijo, da se parkirni režim na Sejmišču izenači 
z ureditvijo na parkiriščih Čebelica in Huje, torej prvi dve uri brezplačnega 
parkiranja za obiskovalce mesta in ne samo eno uro, kot je predvideno z veljavno 
Odredbo o parkirninah, saj se bojijo upada prometa. Predsednik je s tem v zvezi 
opravil razgovor na Uradu za gospodarske javne službe, kjer je predstavil 
argumente za spremembo Odredbe in predlagal, da se uvedba plačljivosti zamakne 
za en mesec, v vmesnem času pa se ustrezno spremeni Odredba, saj je treba 
dopolniti samo en stavek. Toda znotraj občinske uprave se pri nekaterih pojavljajo 
pomisleki, in sicer zaradi zlorab, ki so se dogajale, ko je bil sistem »prvi dve uri 
brezplačno« uveden pred občinsko stavbo. Bojda je takrat vsaki dve uri prišel eden 
od zaposlenih, natisnil nove brezplačne listke in jih pomenjal na petih, šestih 
avtomobilih in tako je kolektiv parkiral zastonj cel dan. Občinska uprava zdaj 
razmišlja o možnosti, da bi na Sejmišču omogočili dve brezplačni uri parkiranja z 
občinsko parkirno kartico, s čimer bi otežili zlorabe. 
 

 
4. PRIPRAVA PREDLOGA PROGRAMA KS ZA UVRSTITEV V LETNE IN 

DOLGOROČNE PLANE RAZVOJA MOK 
 
Člani sveta kot prednostne potrebe KS določajo naslednje projekte: 

̵ obnova OŠ Simona Jenka pri Prešernovem gaju; 
̵ obnova prejšnje gradbene šole; 
̵ začetek obnavljanja brežin Kokre, Jelenovega klanca; 
̵ obnova tržnice na obstoječi lokaciji; 
̵ ponovna vzpostavitev mestnega menedžerja; 
̵ selitev javnih služb v mestno jedro, okno občine in upravne enote v poštnem uradu; 
̵ ohranjanje neposrednih poslovnih vzpodbud za trgovce in obrtnike v mestnem jedru 

(sofinanciranje najema); 
̵ dokončna ureditev kanalizacije v kanjonu Kokre, vzpostavitev kopališča; vzpostavitev 

upravljavca kanjona (zagotovitev ažurnega vzdrževanja); dogovor z državo o 
upravljanju kanjona; 

̵ mestni časopis, ki celovito oglašuje vse poslovne dejavnosti v mestnem jedru; 
̵ povečanje vzpodbud za obnovo pročelij stavb; 
̵ obnova tlakov na ulici pod obokom (ga. Mendillo zahteva, da se kocke ohranijo, saj je 

to zadnja ulica v Kranju tlakovana s tonalitnimi kockami). 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

- Kranvaj: ga. Mendillo opozori, da je električno vozilo Kranvaj pogosto na popravilu 
in da ga v tem času nadomešča dizelski kombi, ki večino časa vozi po mesu prazen. 



 

 

Takšna ureditev je popolnoma zgrešena, ker kombi dela zgolj gnečo po ulicah brez 
kakršnegakoli smisla. Če občina že hoče imeti Kranvaj, naj kupi dve električni vozili. 
 

- Festival kranjske klobase: predsednik pove, da na Zavodu za turizem pripravljajo 
nov projekt, in sicer Festival kranjske klobase. Ideja je, da naj bi to postal mednaroden 
dogodek, ki se ga bodo udeleževali izdelovalci klobase iz drugih držav. Letos bodo 
festival poskusno izvedli v okviru Kranjske noči. Nekateri mestni svetniki naj bi 
močno podpirali takšen festival. Predsednik in ga. Mendillo izražata dvom o tem, ali je 
to smiseln način promocije Kranja. Mestno jedro potrebuje drugačne kulinarične 
dogodke, kot je npr. Odprta kuhinja ali Grajska kuhinja v Škofji Loki. 

 
Ob 20:15 sejo ga. Vencelj zapusti. 
  

- Hiša na Tomšičevi 19: predsednik pove, da je propadajoči objekt kupil zasebni 
investitor, ki naj bi jo prenovil v večstanovanjski objekt; 

 
- OŠ Staneta Žagarja: gradnja telovadnice ne steče, ker nekatere prebivalce v okolici 

motijo okna bodočih učilnic, ki gledajo na njihove hiše; 
 

- Projekt kandidature Evropska prestolnica kulture 2025: predsednik pove, da se 
Kranj skupaj z drugimi gorenjskimi mesti (Jesenice, Škofja Loka itd.) pripravlja na 
kandidaturo za evropsko prestolnico kulture 2025. Res je, da so nekatera mesta v tujini 
znala dobro izkoristiti evropska sredstva in oživiti mestna središča, toda mariborska 
izkušnja kaže, da je ob slabi organizaciji in izvedbi, takšna kandidatura lahko tudi 
neuspeh. 

 
 
Seja zaključena ob 20:30 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


