
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER    POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 2. 10. 2019 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
8. seja sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 2. 10. 2019 s pričetkom ob 19. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Stanka Prezelj, Elizabeta    
          Valič in Anže Šinkovec  – 5 članov      
 
 
ODSOTNI: Petra Vencelj in Tania Mendillo (upravičeno) - 2 člana 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 7. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Osnutek odloka o prometni ureditvi; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 8. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 7. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Sanacija brežine pod parkiriščem Stara Sava: Na Komunali so zagotovili, da jo 
bodo jeseni sanirali. 



 

 

• Dostava hrane ob zgodnjih jutranjih urah v Osnovno šolo Simoni Jenka moti 
sosede: Predsednik je pisal ravnatelju, naj se dostava izvaja kasneje, in odgovora še ni 
prejel. 

• Pošta v mestnem jedru: Med Pošto in MOK poteka dopisovanje. Občina pozvala 
Pošto naj utemelji, zakaj želijo pošto v mestu spremeniti v pogodbeno pošto. Pošta 
utemeljuje, da je trend stalnega upada strank in da jih je upadlo že 53%. Pošta se 
odloča med tremi možnimi variantami delovanja pošte v mestu, in sicer: 
- pogodbeni partner, 
- UE in pošta v enem prostoru; 
- da bi TIC prevzel pogodbeno pošto. 

• Letališki hrup: Septembra je na občini potekal sestanek županov sosednjih občin in 
predstavnikov države, Agencije za civilno letalstvo in Kontrole zračnega prometa. Na 
sestanku so občine zahtevale reden nadzor nad tem, ali letala spoštujejo vzletne 
procedure, saj se trenutno izvaja nadzor le na podlagi prejetih prijav. 

• Krajevni praznik: vse aktivnosti vezane na krajevni praznik so bile izvedene. 
 
 
3. OSNUTEK ODLOKA O PROMETNI UREDITVI 
 
Predsednik poda poročilo o osnutku odloka, in sicer kaj so pripravljalci odloka spremenili in 
kje so upoštevali mnenje KS Center. V večini so bili predlogi KS Center upoštevani; nov 
Odlok bo prav tako ohranil dosedanjo ureditev, po kateri je na posamezno dovolilnico možno 
navesti do 5 registrskih številk. Ni pa bila KS uspešna s predlogom, da dostavnice ne bi bile 
vezane na registrsko številko, prav tako je bil neuspešen predlog, da bi bile pin kode 
dodeljene tudi nosilcem dejavnosti, ki so najemniki, in ne samo lastnikom stavb. Stališče 
občine je, da potrebuje nadzor nad tem, katera vozila vstopajo v območje za pešce, zato 
vezanost na reg. št. ostaja; glede PIN kod pa občina meni, da najemniki nimajo potrebe po 
PIN kodah, ker lahko to kodo dobijo od lastnika poslovnega prostora. Predsednik nadalje 
pove, da občinska uprava problematizira zlorabo dovolilnic C12 in C13, ki ne smejo 
uporabljati označenih parkirnih mest v območju za pešce, vendar prihaja do kršitev, ker 
redarstvo bojda ne more izvajati nadzora. Zato se je pojavila ideja, da bi sistem po 
prekoračitvi 30 minut zadrževanja v območju za pešce takim vozilom onemogočil izstop in jih 
s tem silil, da pravočasno umaknejo vozilo iz območja za pešce na parkirišče Čebelica ali 
Huje. Težava je, ker so nekateri lastniki garaž namesto prevoznice vzeli raje dovolilnico C12; 
če bi bila časovna omejitev zadrževanja v območju za pešce izpeljana tehnično, ne bodo 
mogli uporabljati svojih garaž. 
 
G. Šinkovec pove, da občina časovnega zadrževanja vozil z dovolilnico C12 in C13 ne sme 
tehnično omejevati in tega niti ne more. Če je na dovolilnici C1 in C12 več istih registrskih 
številk, sistem ne ve, katero vozilo je vstopilo v območje za pešce kot C1 in katero kot C12. 
G. Šinkovec predlaga, da bi poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s turističnim oddajanjem sob in 
apartmajev, dobili določeno število pin kod za čas, ko Kranvaj ne vozi. Problem je namreč s 
turisti, ki pridejo v večernem in nočnem času in ne morejo priti do nastanitve drugače kot peš 
s prtljago. 
 
4. IMENOVANJE POPISNE KOMISIJE IN SPREJEM NAVODIL ZA POPIS 
SREDSTEV 
 
Predsednik predlaga, da se za popisovanje imenuje popisno komisijo v sestavi:  
1. Irena Knific – predsednik popisa 



 

 

2. Anton Marolt – član 
3. Stanka Prezelj – član 
 
SKLEP 3: Sprejme se sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do 
virov sredstev Krajevne skupnosti Center za leto 2019 in imenovanje popisne komisije 
ter Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za leto 2019. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

• Predsednik pove, da je od več krajanov v sorazmerno kratkem času dobil več pritožb, 
o glasnem zvonjenju cerkvenih zvonov. Ker mu ni bilo jasno, kaj se dogaja, je prosil 
župnika, g. Nagliča, za razgovor, ki je nato potekal 26. 9. v prostorih župnišča. V 
razgovoru je bilo ugotovljeno, da so bili zvonovi vseh treh cerkva, sv. Kancijana, 
Roženvenske in cerkve sv. Roka na Trubarjevem trgu obnovljeni, da naj bi bilo 
zvonjenje tišje, vendar pa se je zgodilo še nekaj drugega: zvonjenje Roženvenske in 
cerkve sv. Roka je bilo avtomatizirano, zato ti cerkvi zvonita bistveno več kot v 
preteklosti. Predsednik je župniku predlagal, da Roženvenska in cerkev sv. Roka ne bi 
zvonili ob 7. uri zjutraj (pritožbe krajanov so namreč opozarjale predvsem na pretirano 
jutranje zvonjenje), ker itak zvoni cerkev sv. Kancijana, vendar je bil župnik predlogu 
dokaj nenaklonjen. Povedal je, da bo pobudo KS Center predal v reševanje 
pastoralnemu svetu. G. Šinkovec vpraša, zakaj morajo v radiusu 100m zvoniti tri 
cerkve. 

  
• G. Marolt predlaga, da bi Kranvaj vozil do zdravstvenega doma. Predsednik pojasni, 

da je Kranvaj brezplačno vozilo in ne sme voziti do zdravstvenega doma, ker to 
relacijo pokriva redna plačljiva linija. 
 

• G. Marolt predlaga naj se pri Pošti naredi parkirišče za kombi, da lahko pokličejo, če 
potrebujejo prevoz. 
 

• Ga. Valič sprašuje, kje so redarji na Vodopivčevi ulici, saj se tam parkira kjer kdor 
želi. 
 

• G. Šinkovca zanima kako je s telovadnico na šoli Staneta Žagarja. Predsednik pove, da 
se pripravlja nov projekt, kjer bo telovadnica drugače umeščena v prostor in ne bo 
nestrinjanja sosedov. 
 
Seja zaključena ob 20:05. 

 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 


