
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST  
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 

 
 
9. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 02.09.2015 s pričetkom ob 18. uri v 
prostoru Krajevne skupnosti  Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 

 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik,  Stanka Prezelj, Anton Marolt,  
                       (vsi člani Sveta KS Center). 
 
ODSOTNI (opravičeno): Tania Mendillo, Petra Vencelj in Špela Peternel (vsi člani Sveta     
          KS Center). 
 
 
    
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red 9. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
     1.  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE 
 
 
SKLEP 2: Zapisnik se potrdi, s tem da se na strani 11 za stavkom: »Župan odgovori, da 
je to vzeto na znanje,« doda stavek: »Ga. Vencelj zapusti sejo sveta.« 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Krajevni praznik: organizacija druženja krajanov s člani sveta ob koncertu 
12.9.2015 

Predsednik predstavi oceno stroškov celotnega dogodka, ki obsega strošek organizacije 
koncerta, strošek oblikovanja in tiskanja plakatov ter letakov, distribucije letakov in izdelave 
spominkov za obiskovalce. 



 

 

 
SKLEP 3: Svet KS Center soglaša s predstavljeno oceno stroškov. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

• Ureditev prometa na Partizanski cesti in okolici šole Simona Jenka 
Na sestanku s predstavniki Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK) in policije 1.7.2015, ki 
sta se ga udeležila predsednik in podpredsednik, so predstavniki MIK in policije izrazili 
mnenje, da s poostrenim nadzorom prometa na Partizanski cesti ne bo mogoče učinkovito 
omejevati tranzita. MIK je dal predlog, da se pred odločitvijo za spremembo prometnega 
režima postavi napravo za avtomatsko štetje prometa, tako da bi ugotovili, kakšna je dejanska 
obremenitev. Predsednik je predlog za postavitev takšne naprave 2.7.2015 podal Uradu za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe (UGGJS), vendar zaenkrat še ni prejel odgovora. 
Po mnenju predsednika bo treba tudi organizirati delni zbor krajanov tega območja oziroma 
kako drugače pridobiti stališče krajanov. 
 
Predsednik pove, da je KS Center 30.6.2015 prejela dopis sveta staršev OŠ Simona Jenka, v 
katerem svet predlaga vrsto ukrepov za izboljšanje varnosti šolske poti prek C. Staneta 
Žagarja. KS Center je 2.7.2015 UGGJS posredovala nabor ukrepov, ki jih je realno mogoče 
izvesti brez večjih zapletov in stroškov v sorazmerno kratkem času: 
- znižanje omejitve hitrosti na C. Staneta Žagarja s 50 km/h na 40 km/h. Ta ukrep se zdi 

utemeljen, saj je cesta prometno precej obremenjena, ob robu ceste parkirana vozila pa 
zmanjšujejo preglednost; 

- zmanjšanje števila parkirnih mest za eno mesto ob prehodih za pešce z namenom 
povečanja preglednosti; 

- namestitev opozorilnega merilca hitrosti na C. Staneta Žagarja; 
- namestitev svetlobnih teles v prehode za pešce. 
 
Izgradnja krožišča oziroma semaforizacija, podaljšanje kolesarske steze, začrtanje parkirnih 
mest na Komenskega ulici in sprememba te ulice v enosmerno so ukrepi, ki zahtevajo celovito 
spremembo prometne ureditve na območju okrog OŠ Simona Jenka in niso hitro izvedljivi. 
 
Zaenkrat KS še ni prejela odgovora na svoj dopis. 
 

• Obremenitev okolja s hrupom - prireditve v Letnem gledališču Khislstein 
MO Kranj je 19.5.2015 izdala dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, 
za sezono prireditev v Letnem gledališču Khislstein, ne da bi navedla točne termine 
prireditev. Iz dovoljenja ni bilo mogoče razbrati niti, koliko bo vseh prireditev, niti kdaj bodo. 
Ker je okoliškim stanovalcem treba zagotoviti vsaj to, da so vnaprej obveščeni o terminih 
prireditev, je KS Center vložila pritožbo proti dovoljenju, saj je v neskladju s predpisom, ki 
ureja uporabo zvočnih naprav na prireditvah, če v dovoljenju nista navedena datum in ura 
prireditve. Občina je pritožbi ugodila in izdano je bilo novo dovoljenje, v katerem so datumi 
prireditev določeni. 
 

• Prometne zapore zaradi kolesarskega praznika: 
MO Kranj je 15.7.2015 izdala dovoljenje za zaporo občinskih cest zaradi kolesarskega 
praznika. Z zaporami cest zaradi kolesarskega praznika so bile težave že lansko leto, saj 
dolgotrajne zapore od jutra do večera v celoti odrežejo staro mestno jedro, onemogočijo vse 
dostope kot tudi dve od treh parkirišč na robu mesta. Lansko leto je prihajalo do napetih 
situacij med redarji in stanovalci, ki niso smeli domov, zato je bilo s tedanjim načelnikom 



 

 

UGGJS dogovorjeno, da bo v letošnjem letu zadeva speljana drugače. Vendar ni bila. Prav 
nasprotno, v letošnjem letu je občina izdala dovoljenja za tri dni zapore (od petka do nedelje), 
ki bi vsak dan trajala po osem ur; mestno jedro bi bila zaprto celo v soboto dopoldan. 
Dovoljenje je bilo tudi očitno nezakonito, saj so bile pod zaporo glavne mestne ceste, za 
katere ni dopustno izdati dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste oziroma omejitev 
prometa za dlje kot dve uri. Organizatorji dirke so predsednika nato zaprosili za razgovor, na 
katerem so se dogovorili, da se začetek dirke v soboto dopoldan zamakne na pol eno uro 
popoldan in da se med posameznimi etapami dirke promet sprošča. Dogovorjeno je tudi, da 
bo prihodnje leto trasa postavljena tako, da bo vsaj en vhod v mesto odprt. Občina je pritožbi 
KS Center ugodila; izdano je bilo novo dovoljenje, ki je upoštevalo dogovor z organizatorji 
dirke 
 
G. Marolt pove, da je dobil 72 pritožb ljudi, ki so v nedeljo dopoldan hoteli pripeljati starše v 
cerkev, pa niso mogli. Predlaga, da se dirka naslednje leto naredi v nedeljo popoldan. Pove, 
da bodo drugo leto organizirali proteste, če se zadeve ne uredijo. 
 
G. Benedik je povedal, da je trasa pred leti že potekala drugje. 
 
Ga. Prezelj pove, da je bilo na Slovenskem trgu veliko gledalcev. 
 
Predsednik meni, da je breme kolesarskega praznika treba porazdeliti med krajevne skupnosti. 
Ni razloga, da je prav vsaka dirka rekreativcev speljana skozi staro mestno jedro; naj si za 
manj pomembne tekme izberejo kakšno drugo traso. Predsednik pove, da je opazoval potek 
dirke skozi mestno jedro v soboto in nedeljo in na Glavnem trgu ni bilo omembe vrednega 
obiska gledalcev, ki bi spremljali tekmo. Morda je bilo drugod drugače, ampak za mestno 
jedro dirka ne pomeni povečanega obiska, po drugi strani pa povzroča precej problemov. 
 

• realizacija sklepov seje z županom: 
Predsednik še ni prejel nobenih podatkov, da bi prišlo do premika v smeri realizacije katerega 
od bistvenih sklepov (imenovanje nove delovne skupine za mestno jedro, najetje marketinške 
agencije, ki bi preverila pravi medijski kanal za oglaševanje mestnega jedra…). 
 
 

3. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
 
G. Benedik predlaga, da se srečanja 80-letnikov, ki bo 18.9.2015 ob 16h v Piceriji Romano, 
udeležijo vsi člani KS Center, ki jim čas to omogoča. 
 

 
Seja zaključena ob 19.00. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


