
 

1 
 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
Datum: 3.6.2015 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
7. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 3.6.2015 s pričetkom ob 18. uri v  
prostoru Krajevne skupnosti Center – Kranj, Tomšičeva 21. 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Stanka Prezelj, Anton Marolt,  
                       Tania Mendillo in Petra Vencelj  
 
ODSOTNI: Špela Peternel (opravičeno) 

 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. OŠ Simona Jenka – prometna ureditev; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 

G. Benedik predlaga, da se dnevni red dopolni z novo četrto točko - Predlog za podelitev 
priznanja MOK, četrta točka dnevnega reda pa postane peta točka. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dopolnjen dnevni red 7. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – 
Kranj. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE 
  
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 6. seje. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

- seja KS Center z županom: 
Ker je bila seja, ki je bila sklicana za 9.5.2015, preklicana zaradi bolezni župana, je 
predsednik tajništvo župana oziroma kabinet župana trikrat pozval, naj sporočijo nov datum, 
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ko bi se župan lahko udeležil seje. Šele po tretji urgenci je predsednik včeraj prejel telefonski 
klic, da bo župan v sklopu obiskov vseh krajevnih skupnosti obiskal tudi KS Center, in sicer 
24.6.2015 ob 17. uri. 
 
Člani sveta izražajo nezadovoljstvo nad predlaganim datumom kot tudi načinom obravnave 
KS Center. Ga. Mendillo in ga. Prezelj opozorita, da je 24.6. zadnji dan šole, kar je 
popolnoma neprimeren datum, saj bosta obe odsotni zaradi drugih obveznosti. Člani sveta 
izpostavljajo, da se je skupna seja zaradi perečih vprašanj in problemov mestnega jedra začela 
usklajevati že sredi meseca aprila, zdaj pa naj KS Center čaka še tri tedne, da se bo župan 
vmes sestajal z drugimi KS. Pred volitvami je bilo mestno jedro polno politične agitacije, zdaj 
pa je interes očitno usahnil in problemi KS Center so občini odveč. Člani sveta pozivajo 
predsednika, da odločneje zahteva udeležbo župana brez nadaljnjega odlašanja. 
 
Predsednik se zaveže, da bo posredoval v smeri spremembe datuma skupne seje, ki bo čim 
bližje. 
 
Predsednik seznani člane sveta, da so se predstavniki trgovcev in gostincev uspeli sestati z 
županom in mu predati skupno izjavo, v kateri so ga opozorili, da se število obiskovalcev 
mesta še vedno zmanjšuje glede na realiziran promet poslovnih subjektov. Mnenja so, da je 
MOK v prejšnjem mandatu sicer naredila nekaj korakov v pravo smer (uvedba delovnega 
mesta koordinatorja za mestno jedro, ustanovitev delovne skupine za mestno jedro, uvedba 
programa sofinanciranja praznih poslovnih prostorov, vzpostavitev skromnega, a vendarle 
kontinuiranega oglaševanja dejavnosti mestnega jedra), zdaj pa se zdi, da ni resnične 
pripravljenosti za nadaljevanje ukrepov. Dosedanja koordinatorka za mestno jedro je bila brez 
posvetovanja s poslovnimi subjekti zamenjana, Zavod za turizem je še vedno brez direktorja, 
delovna skupina za mestno jedro ni bila sklicana že nekaj mesecev. Trgovci in gostinci so 
izrazili nasprotovanje vsakemu nadaljnjemu omejevanju dostopnosti mestnega jedra, zahtevali 
so nadaljnje reševanje problematike kranjske tržnice na obstoječi lokaciji, imenovanje novega 
direktorja Zavoda za turizem, koordinator za mestno jedro mora delovati naprej z vsemi 
pooblastili in v nezmanjšanem delovnem obsegu, delovna skupina za mestno jedro se mora 
začeti sestajati, s tem da mora župan podpreti njene predloge in sklepe.  
 

- Koši za smeti: 
Predsednik je na UGGJS poslal dopis, v katerem je med drugim predlagal postavitev 
dodatnega koša za odpadke na Partizanski cesti, vendar zaenkrat še ni prejel odgovora. 
 

- Rebalans proračuna občine: 
Predsednik pove, da je KS Center za umestitev v rebalans proračuna predlagala: nadaljevanje 
obnove brežine nad Jelenovim klancem, nadaljevanje obnove OŠ Simona Jenka ter 
preplastitev vozišča C. Iva Slavca in Stare ceste. Za obnovo brežin in OŠ Simona Jenka v 
rebalansu ni predvidenega nobenega denarja, glede obnove cest pa je ta hip nejasno, za katere 
ceste bo denar namenjen. 
 

- Namestitev tabel pred vhoda v Prešernov gaj:  
Pred vhoda v Prešernov gaj sta bili postavljeni informativni tabli. 
 
Ga. Mendillo poroča, da nekateri prebivalci KS Center niso zadovoljni s prepovedjo vodenja 
psov v Prešernov gaj; moti jih, da se odganja živali, medtem ko se po drugi strani na isti 
lokaciji tolerira uživanje drog. 
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G. Benedik, g. Marolt in ga. Prezelj se ne strinjajo s takšnim pogledom. Povsod po svetu je 
običajno, da na pokopališča psom vstop ni dovoljen; to nima zveze z odnosom do živali. 
Prešernov gaj je še vedno pokopališče. Z ukrepi policije naj bi se v zadnjem času zmanjšala 
pojavnost uživanja drog. 
 
 
3. OŠ SIMONA JENKA – PROMETNA UREDITEV 
 
Predsednik predstavi zadnjo verzijo projekta obnove šole, na podlagi katerega je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje in po kateri se je obnova izpraznjenega vzhodnega trakta 
stavbe tudi dejansko začela. Število parkirnih mest na Partizanski cesti je nekoliko zmanjšano 
in postavljena so vzdolžno ob cesti, tako da čim manj posegajo v šolsko igrišče; atletska steza 
je ohranjena. Število parkirnih mest je najmanjše, ki še ustreza prostorskemu predpisu glede 
na število oddelkov šole oziroma vrtca in število zaposlenih (dve parkirni mesti na oddelek in 
eno parkirno mesto na dva zaposlena). Sprememba projekta v smeri preselitve vrtca iz 
vzhodnega v zahodni trakt stavbe ni realna. To bi predpostavljalo spremembo projekta, 
vnovično pridobivanje gradbenega dovoljenja, predvsem pa bi bilo treba pred adaptacijo 
zahodnega trakta le-tega zapreti in izseliti šolo. Ko bi enkrat šola v celoti zapustila stavbo 
(tudi njen zahodni del), obstaja precejšnja nevarnost, da obnova ne bi nikoli stekla in bi stavbo 
na koncu podrli. 
 
Ga. Prezelj opozarja na povečanje prometa po Partizanski cesti zaradi dostave otrok v vrtec. 
Meni, da je treba drugače urediti promet okrog šole in narediti določene ulice enosmerne. 
 
Predsednik pove, da je po njegovem mnenju pred sprejemanjem takšnih odločitev treba 
predhodno pridobiti mnenje okoliških stanovalcev, ki so najbolj odvisni od prometne ureditve 
na tem območju. 
 
G. Benedik pove, da je bilo v preteklosti že nekaj zborov krajanov, ki so se ukvarjali s tem 
problemom in se stanovalci niso mogli zediniti okrog sprememb prometne ureditve. Po 
njegovem je problem tranzitni promet, ki bi ga umiril s poostrenim nadzorom. 
 
Ga. Prezelj dvomi o tem, da je mogoče s poostrenim nadzorom učinkovito preprečevati 
tranzitni promet. Potrebne so spremembe prometne ureditve in vzpostavitev enosmerne Ceste 
Kokrškega odreda, ki bi bila prevozna le v smeri proti C. Staneta Žagarja. 
 
Člani sveta se dogovorijo, da se k reševanju problematike poskusno pristopi najprej s 
poostrenim nadzorom nad tranzitnim prometom. Ko bodo znani rezultati poostrenega 
nadzora, se bodo iskali dodatni ukrepi.  
 
SKLEP 3: Krajevna skupnost Center pozove k poostrenem nadzoru nad tranzitnim 
prometom na Partizanski cesti. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
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4. PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA MOK 
 
G. Benedik da pobudo, da KS Center za podelitev ustreznega priznanja MOK predlaga g. 
Toneta Kristana, in sicer za njegovo dolgoletno delo v združenju žrtev okupatorjev, ki skrbi 
za pravice žrtev vojnega nasilja, in v Vseslovenski civilni pobudi dimnik, v kateri se je kljub 
poskusu ustrahovanja s kazenskim in odškodninskim pregonom pogumno postavil v bran 
pravic malih potrošnikov pred dimnikarskimi monopolisti. G. Benedik pove, da se g. Kristan 
s predlogom strinja. 
 
Člani KS Center se dogovorijo, da bo g. Benedik napisal uradno obrazložitev. 
 
Ga. Vencelj predlaga, da se za ustrezno nagrado predlaga tudi Cafe galerijo Pungert. 
 
SKLEP 4: Krajevna skupnost Center predlaga za ustrezno nagrado g. Toneta Kristan in 
Cafe galerijo Pungert. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Predsednik poroča o pritožbah krajanov, in sicer, da se vozi po Tomšičevi ulici v napačno 
smer in da so na Tomšičevi in Tavčarjevi ulici napačno parkirani avtomobili (Tomšičeva na 
odseku od križišča z Jenkovo do t. i. Gasilskega trga, začetek Tavčarjeve ulice v križišču s 
Poštno, ovinek na Tavčarjevi ulici). Predsednik je s pritožbami seznanil Medobčinski 
inšpektorat, ki je zagotovil začasno poostritev nadzora na kritičnih točkah. Glede vožnje v 
napačno smer po Tomšičevi ulici pa je prejel pojasnilo, da Tomšičeva ulica na odseku od 
križišča z Jenkovo do Reginčeve ulice in Maistrovega trga ni enosmerna, temveč dvosmerna 
ulica. 
 
Predsednik pove, da je bila v sklopu Komisije za Krajevne skupnosti, ki deluje pri svetu 
MOK, oblikovana manjša delovna skupina za pripravo odloka o nalogah in financiranju KS, 
katere član je. Predsednik si v skupini prizadeva za večjo avtonomijo in pristojnosti KS. 
 
Predsednik vpraša člane KS Center, če je dnevni red preklicane seje z županom še aktualen za 
novo sejo. Člani podajo predlog, da se dnevni red razširi še s problematiko podrtega 
hujanskega mosta čez Kokro, s čimer se predsednik strinja. 
 
Ga. Vencelj ima pripombo, da je pred Mestno hišo včasih stal smetnjak, ki ga sedaj ni več. 
 
G. Marolta zanima, kako je z izpolnjevanjem zavez iz pogodbe s Qlandijo. Predsednik pove, 
da je na občino poslal dopis v zvezi z nerešenimi problemi mestnega jedra (delovanje city 
menedžerja, subvencioniranje najemnin, sklic delovne skupine za mestno jedro, ureditev 
parkirišča na Sejmišču), na katerega še ni prejel odgovora. Žal je v delovanju občinske uprave 
prišlo do zastoja. 
 
Seja zaključena ob 19:20.        
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 


