
POTRJEN 
 
KRAJEVNA SKUPNOST CENTER 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 24.04.2013 
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
20. seje Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 24.04.2013 s pričetkom ob 18. uri 
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI:  Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Francka Marchel,  
                          Tania Mendillo, Peternel Špela 
ODSOTNI:  Petra Vencelj, Anton Marolt (opravičeno odsotna)  
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje  
2. Pregled izvršenih sklepov 
3. Aktualni problemi prometne ureditve – priprava gradiva 
4. Razno 

 
 
Dnevni red se razširi z novo 3. točko - Projekt selitve Glasbene šole v prostore Globusa.  
 
SKLEP 1: Potrdi se razširjeni dnevni red. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 19. seje Sveta KS.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
 



2. PREGLED IZVRŠENIH SKLEPOV 
 
Označevalne table na Khislsteinu in Lovskem dvorcu: Gorenjski muzej odgovarja, da so 
table pripravljene za postavitev. 
 
Kokrški kanjon: Sklep še ni šel v izvršitev, potrebna je proučitev komunalnega odloka. 
 
 
 
3. PROJEKT SELITVE GLASBENE ŠOLE V PROSTORE GLOBUSA 
 
Predsednik pove, da je bil seznanjen z neuradno informacijo, da naj bi se Glasbena šola selila 
v prazne prostore nekdanje blagovnice Globus, in sicer v 1. in 3. nadstropje. Kot je bilo 
razumeti, naj bi občina odkupila te prostore in jih preuredila v glasbeno šolo. Interes za selitev 
naj bi imela tudi Glasbena šola. Po mnenju predsednika je selitev Glasbene šole zunaj starega 
mestnega jedra izrazito negativna za oživljanje mestnega jedra. Zakaj bi občina ob prazni 
bivši gradbeni šoli v mestnem jedru, torej stavbi, ki je bila zgrajena za šolske potrebe, 
odkupovala prostore v neki bivši blagovnici? Globus je glede na tloris nefunkcionalen za 
predelavo v glasbeno šolo. KS Center bi morala občini izraziti nestrinjanje s to idejo. 
 
G. Benedik meni, da bo v starem mestnem jedru zopet en prazen prostor več, in poudarja, da 
mesto mora ohraniti vitalnost. V času županovanja g. Grosa je gradbena šola prišla v državno 
last, s tem pa se je vzdrževanje šole poslabšalo. Predlaga, da se Glasbena šola ohrani tudi na 
lokaciji na Pungertu. 
 
Predsednik meni, da bi bili stroški obnove bivše gradbene šole nižji, kot nakup prostorov 
Globusa in ureditev le-teh. 
 
Ga. Mendillo opozarja, da je treba ustaviti trend umikanja dejavnosti iz mestnega jedra: odšle 
so šolske institucije, trgovine, študijska knjižnica... 
 
Člani Sveta izražajo nestrinjanje s selitvijo Glasbene šole. 
 
SKLEP 3: Sklep KS Center nasprotuje selitvi Glasbene šole iz obstoječih prostorov v 
prostore nekdanje blagovnice Globus. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
4. AKTUALNI PROBLEMI PROMETNE UREDITVE – PRIPRAVA G RADIVA 
 
Člani Sveta se strinjajo, da se na sejo, ki bo obravnavala probleme prometne ureditve, poleg 
župana vabi tudi vodjo MIK in načelnika UGGJS. 
 
V razpravi člani Sveta izpostavijo naslednje probleme: 
 

1. problem 
Parkiranje na Tomšičevi ulici pred »krematorijem« Letnega gledališča Khislstein. Člani Sveta 
so mnenja, da naj se dopolni Odlok, da je v času, ko ni prireditev, tam možno parkiranje. 



2. problem 
Opaženo je, da so nekateri avtomobili parkirani cel dan zunaj označenih parkirnih mest, 
vendar jih redarji ne kaznujejo, ker so avtomobili opremljeni z vhodnim listkom. Toda ti 
avtomobili za izhod nato uporabijo kartico. To pomeni, da posamezniki, ki imajo dovolilnice 
in kartice, izrabljajo dejstvo, da redarji avtomobilov, opremljenih z vhodnim listkom, ne 
kaznujejo, in vzamejo vhodni listek zgolj za to, da lahko nekaznovano parkirajo zunaj 
označenih parkirnih površin. 
 

3. problem 
Ga. Peternel izpostavlja problem preširoke upravičenosti do dovolilnic in zlorabe dovolilnic. 
Po njenem mnenju ni sprejemljivo, da imajo nekateri kar po tri in več dovolilnic. Zato 
zmanjkuje parkirnih mest v mestnem jedru. Zanima jo tudi, koliko dovolilnic ima Zavod za 
turizem, saj razpolaga z informacijo, da se te dovolilnice zlorabljajo v osebne namene 
posameznikov. Meni, da bi morali omejiti število dovolilnic na gospodinjstvo na največ dve 
in opraviti revizijo vseh dovolilnic. 
 
Po mnenju predsednika ni zadržka, da se opravi revizija dovolilnic, bolj problematično pa je 
omejevanje števila dovolilnic na gospodinjstvo, saj je treba imeti bazo podatkov o 
gospodinjstvih. Dvomi, da takšna baza obstaja. Verjetno bi bilo lažje omejevati število 
dovolilnic na stanovanje, vendar se je treba zavedati, da v primeru odvzema tretje dovolilnice 
uporabnik tega avtomobila ne bo mogel brezplačno parkirati niti na parkiriščih pred mestnim 
jedrom, saj sta pravici do brezplačnega vstopa v mesto in do brezplačnega parkiranja na 
parkiriščih pred mestnim jedrom povezani. 
 
Ga. Mendillo meni, da je to pretirano in da bi kazalo predlog popraviti tako, da tretja 
dovolilnica ne bi omogočala vstopa v mesto, bi pa dovoljevala parkiranje na parkiriščih pred 
mestnim jedrom. 
 
Člani Sveta se načeloma strinjajo, da je treba preveriti možnosti za omejevanje števila izdanih 
dovolilnic na stanovanje na največ dve, medtem ko bi eventualna tretja dovolilnica omogočala 
zgolj parkiranje na parkiriščih pred mestnim jedrom. 
 
SKLEP 4: MOK naj izvede revizijo dovolilnic. 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 4. problem 
G. Marolt in ga. Marchel opozarjata na naraščanje števila gospodarskih vozil (kombijev) v 
starem mestnem jedru. Problem je, da so parkirana daljši čas in predolga glede na začrtane 
parkirne bokse, zaradi česar na Tavčarjevi ulici pri gledališču prihaja do oviranja prometa. 
Predlagata, da se določijo parkirna mesta, kjer lahko parkirajo kombiji, npr. na Tavčarjevi 
ulici za cerkvijo. 
 
 5. problem 
Zloraba sistema potopnih količkov pri izhodu iz mesta, ki se ne kaznuje. 
 

6. problem 
Pretirano preganjanje neznatnih prekrškov, npr. parkiranje z zadnjim kolesom avtomobila čez 
črto parkirnega boksa; kazen za vozilo stanovalca, ki je zjutraj parkiral v modri coni na 
Jelenovem klancu.  
 



 
 7. problem 
Neupoštevanje trenutnih okoliščin, npr. izvajanje nadzora pred šesto uro v petek zjutraj na 
Glavnem trgu v času Dnevov slovenske drame, ko sta bili obe parkirišči pred mestom prejšnji 
večer polno zasedeni. 
 
Člani Sveta se strinjajo, da je potrebno iskati rešitve v smeri začrtanja vseh dogovorjenih 
parkirnih mest, dovolitvi parkiranja pred »krematorijem« Letnega gledališča Khislstein, 
dogovoru o smernicah izvajanja redarskega nadzora, širitvi parkirišča ob Likozarjevi ulici. V 
primeru množičnih prireditev v mestnem jedru naj bo organizator zavezan, da obiskovalce 
prireditev, ki pridejo z avtomobili, preusmeri na parkirišča pri Supernovi in Mercatorju, kjer 
obiskovalce z za to namenjenimi avtobusi prepelje do mestnega jedra. 
 
 
5. RAZNO 
 
G. Benedik: Zanima ga namembnost Glavnega trga. S tem, da se je KS Center odločila proti 
tržnici na Glavnem trgu, ga zanima, ali ima kakšne predloge za zapolnitev Glavnega trga. 
 
Predsednik odgovori, da ima Glavni trg funkcijo odvijanja prometa vozil, pešcev, dostopa do 
nepremičnin in dostave. Trg je odprt prostor; ni smisel trga, da je zapolnjen. Zapolniti je treba 
prazne poslovne prostore v nepremičninah ob robu trga. 
 
Gospod Benedik se ne strinja in meni, da je trg nastal z namenom trženja. 
 
 
Seja zaključena 19.50. 
 
 
Zapisala:                                                                           Predsednik sveta KS 
Irena Knific                                                                     dr. Aleksander Pavšlar   


