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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
K R A N J 
 
 
 
Datum: 09.11.2011 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 
10. seje Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 09.11.2011 s pričetkom ob 18. uri 
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: Člani sveta KS: Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Špela 

Peternel, Tania Mendillo, Francka Marchel in Petra Vencelj 
 
 Drugi prisotni: mag. Marko Hočevar (MO Kranj) in Margareta Vovk Čalič 
 
 
ODSOTNI: / 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 
2. Zapora ploščadi pri Prešernovem gledališču za promet in ukinitev mirujočega prometa 

na ploščadi 
3. Razno 

 
 
Ker se seje udeležuje g. Hočevar, predsednik predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer, da 
se prva točka obravnava kot zadnja. 
 
SKLEP 1: Potrdi se spremenjen dnevni red. 
 
SPREJETO: 7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 

1. ZAPORA PLOŠČADI PRI PREŠERNOVEM GLEDALIŠ ČU ZA PROMET IN 
UKINITEV MIRUJO ČEGA PROMETA NA PLOŠČADI 

 
Predsednik povzame dosedanja prizadevanja KS Center. Svet KS Center je že konec 
prejšnjega leta na eni prvih sej obravnaval projekt obnove trgov in ulic v starem delu mesta. 
Ugotovili so, da je projekt neustrezno pripravljen. Predsednik pove, da je imel s predstavniki 
MO Kranj veliko sestankov in usklajevanj glede priprave terminskega plana in vsebinskih 
popravkov projekta. V teh razgovorih je prišlo do strinjanja, da je treba ohraniti označena 
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parkirna mesta. Tako je bil glede Trubarjevega trga dosežen dogovor s projektantom, da se 
ohrani vsaj 18 parkirnih mest. Tedaj je bilo razumeti, da se bodo rešitve iskale tudi za ploščad 
pri Prešernovem gledališču, kjer je zgolj na delu ploščadi ob Glavnem trgu in vzdolž cerkve 
24 parkirnih mest. 
 
Toda v zadnjih tednih je prišlo do nepričakovanega zasuka: parkirna mesta na ploščadi pred 
Prešernovim gledališčem naj bi se ukinila. Predsednik poudari, da se s KS ni o tem nihče 
posvetoval oz. usklajeval. Predsednik je informacijo o ukinitvi parkirnih mest dobil iz 
medijev (Gorenjskega Glasa). 26. oktobra je predsednik na župana naslovil dopis, v katerem 
ga je opozoril na: 
1. izguba 25 parkirnih mest je nenadomestljiva in že ima učinke, saj se je v mestnem jedru 
pojavilo večje število nepravilno parkiranih avtomobilov (npr. na Tomšičevi ulici) 
2. ob zaprtju ploščadi se izgubi intervencijska pot do Glavnega trga. 
 
Predsednik poudari, da je skrb zbujajoče, da je to po Gregorčičevi ulici že drugi primer, da se 
o ureditvi prometa odloča brez upoštevanja mnenja KS Center, in da se lahko zgodi, da to 
postane trend in da mesto sploh ostane brez parknih mest. 
 
G. Hočevar pojasni odločitev, da se ta del zapre za promet: trg je z novo ureditvijo tlakovan in 
da mirujoči promet ne sodi na tlakovane trge. G. Hočevar pove, da je na občino prišlo več 
pobud za zaporo prometa. Tako je predlagalo par svetnikov MO Kranj, pobude so prišle tudi 
iz mesta, med drugim od župnišča. Kolegij župana je nato sklenil, da se ploščad zapre. 
Projektantki je bilo naročeno, da tehnično reši zaporo ploščadi tako, da bo omogočena 
intervencijska pot. 
 
G. Benedik zapusti sejo, ker se ne strinja s tem, da je bil izločen iz možnosti diskusije, ker je 
imel pripravljeno ustrezno opcijo rešitve, pa je bila izpostavljena predstavnica Civilne 
iniciative, ki ni članica Sveta in ni krajanka KS Center. 
 
Ga. Vovk Čalič pove, da civilna iniciativa ocenjuje, da ploščad pri Prešernovem gledališču 
postaja stalno bolj primeren prostor za prireditve, saj ni dobro, da so vse prireditve 
koncentrirane pri vodnjaku. Pove, da je CI za zaporo prometa na ploščadi pred Prešernovim 
gledališčem, da pa se nadomestna parkirna mesta vzpostavijo za Prešernovim spomenikom. 
Ocenjuje, da na ta način ne bi bilo izgubljenih veliko parkirnih mest ob predpostavki, da je 
ploščad zaprta za promet. Parkirna mesta bi se ohranila tudi na stranici ploščadi proti 
Glavnemu trgu. Takšni rešitvi pritrjuje ga. Peternel, ki se zaveže, da bo pripravila skico 
možne ureditve parkiranja. Ga. Čalič meni, da bi lahko parkirna mesta uredili tudi na 
zgornjem delu Glavnega trga. 
 
Predsednik meni, da zadnji predlog ni realen, ker zanj ne bo soglasja občine, poleg tega 
naslednje leto potekajo gradbena dela na Glavnem trgu. Tudi če se ohranijo oz. zarišejo 
dodatna parkirna mesta za Prešernovim spomenikom, to še vedno pomeni precejšnjo izgubo 
parkirnih mest, na katero zaradi težkih razmer ne more pristati. Predsednik na podlagi skice 
predstavi svoj predlog parkiranja na ploščadi. Parkirna mesta bi se začrtala v obliki dveh 
smrekic na sprednjem delu ploščadi proti Glavnemu trgu, ohranila bi se parkirna mesta na 
zadnji stranici ploščadi, medtem ko na osrednjem delu parkiranja ne bi bilo. S tem bi bilo 
zadoščeno interesu Prešernovega gledališča o prostem dostopu do vhoda, interesom župnišča, 
da ni parkiranja neposredno ob cerkvi, število parkirnih mest pa bi ostalo približno enako. 
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G. Marolt meni, da parkiranje poleg cerkve ni primerno, vendar bi ploščad pustil prevozno za 
promet. Meni, da je potrebno nadomestna parkirna mesta iskati na stranskih ulicah. Glede 
ideje o prireditvenem prostoru na ploščadi poudarja, da prireditve ne smejo biti bučne. S 
prireditvami letos poleti ima nekaj slabih izkušenj. Tudi odzivanje organizatorja prireditev na 
opozorila o pretiranem hrupu ni bilo primerno. 
 
Predsednik pove, da so že predlagali parkiranje na stranskih ulicah, vendar je MO Kranj 
pristala samo na nočno parkiranje na nekaterih lokacijah. Vedno je tako, da se parkirna mesta 
na lahko ukinejo, ko pa je treba najti nadomestne rešitve, so na občini proti. Predlagal je tudi 
parkirna mesta na lokaciji Gregorčičeve za Globusom, pa še do danes ni dobil odgovora. 
 
Ga. Vencelj poudarja, da je potrebna izgradnja garažne hiše. Člani Sveta se strinjajo, da je 
garažna hiša potrebna, vendar je to dolgoročen ukrep, trenutni problemi pa zahtevajo 
takojšnjo rešitev. 
 
SKLEP 2: Krajevna skupnost Center nasprotuje ukinjanju parkirnih mest na ploščadi 
pri Prešernovem gledališču. Če Mestna občina Kranj želi ukiniti parkirna mesta v 
mestnem jedru, mora predhodno zagotoviti nadomestna označena parkirna mesta v 
mestnem jedru v enakem številu, kot jih ukinja. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 

2. RAZNO 
 
Predsednik predstavi in obrazloži problem v zvezi z domnevno premajhno kapaciteto 
potopnih ekoloških otokov in težavami, ki jih ima Komunala Kranj pri praznenju otokov 
zaradi pomanjkljive tehnične opreme. G. Hočevarja vpraša, kako bo občina ta problem rešila. 
Člani Sveta opozarjajo na neurejeno stanje na Gasilskem trgu, kjer se kopičijo zabojniki za 
odpadke. G. Hočevar pojasni, da je MO Kranj s Komunalo sklenila, da bo v mestnem jedru 
več potopnih ekoloških otokov.  
 
 

3. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE 
 

Na zapisnik 9. seje Sveta KS ni bilo pripomb. 
 
SKLEP 3: Potrdi se zapisnik 9. seje sveta KS Kranj – Center. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40. 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik sveta KS 
Irena Knific        dr. Aleksander Pavšlar 
 


