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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 02.07.2013 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
22. seja Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 02.07.2013 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, Anton Marolt 
ODSOTNI:  Petra Vencelj (opravičeno odsotna)  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje  
2. Razno 

 
Na dnevni red ni pripomb. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE 
 
Predsednik ugotavlja, da na zadnji seji morda ni bil dovolj precizno oblikovan 6. sklep na 
strani 7 zapisnika. Nekateri razpravljavci so namreč razpravljali o tem, da bi bilo treba 
določiti mesta, kjer gospodarska vozila ne smejo parkirati, drugi razpravljavci pa o tem, da je 
treba določiti mesta, kjer smejo parkirati. Posledice ene in druge odločitve so različne. Če se 
za parkiranje kombijev določi samo ena lokacija, kjer je dovoljeno parkiranje, in sicer na 
Tavčarjevi neposredno za cerkvijo, utegne to biti premalo. Nekateri stanovalci gospodarska 
vozila uporabljajo tudi kot osebna vozila. 
 
G. Benedik je mnenja, da gospodarska vozila ne spadajo v staro mestno jedro in naj parkirajo 
na Sejmišču. 
 
Ga. Marchel in ga. Mendillo menita, da je sklep v zapisniku napisan pravilno. 
 
Predsednik predlaga, da se precizirata vsaj dve območji, kjer je dovoljeno parkiranje 
gospodarskih vozil. 
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SKLEP 2: Območji parkirnih mest, kjer je dovoljeno parkiranje gospodarskih vozil, sta 
na Tavčarjevi ulici za cerkvijo in na Trubarjevem trgu, pri čemer ta parkirna mesta 
niso rezervirana za gospodarska vozila. 
  
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
SKLEP 3: Potrdi se zapisnik  21. seje Sveta KS Center.  
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. RAZNO 
 
G. Benedik pove, da Zavod za turizem organizira predstavitev krajevnih skupnosti v starem 
mestnem jedru Kranja. Sprašuje, če ima kdo iz sveta KS kakšno idejo s čim bi se predstavili. 
Sam predlaga nastop oz predstavitev Krice krace, Raja rija. Pove tudi, da se bo letos, kot 
pretekla leta, organiziralo srečanje 80-letnikov v Pizzeriji Romano, 13.09.2013 (predlog) ob 
16h. Predlaga, da bi se srečanja udeležili člani KS Center. 
 
Predsednik predstavi idejo krajana, da bi organizirali dan KS Center, ki bi bil namenjen 
druženju krajanov. 
 
G. Benedik ponovno predstavi, da je Partizanska cesta obremenjena, ozka in predlaga, da se 
na njej uvede enosmerni promet. 
 
Ga. Peternel je proti tej ideji. 
 
Predsednik predlaga, da se izpelje anketa in se povpraša stanovalce Partizanske ceste, kaj 
menijo v zvezi s predlogom, da se tam uredi enosmerni promet. 
 
Ga. Peternel izpostavi problem Kranjske knjižnice, tam naj bi se namreč zadrževali 
brezdomci, »mamilaši«, nadlegovalci… 
 
Ga. Mendilo pove, da se v pritličju, igralnici zadržujejo ljudje, ki se nimajo kam dati. 
 
Predsednik pove, da največ, kar lahko naredi, je, da se pošlje dopis županu, knjižnici in 
mogoče policiji. 
 
Ga. Peternel je omenila, da se igrala na Pungertu vidno uničujejo, in predlaga, da bi se 
mogoče v starem mestnem jedru postavile kamere, kot jih ima MO Koper in so zelo 
učinkovite, saj se je tam kriminal bistveno zmanjšal. 
 
Na pripombo ge. Mendilo, da se v vročih dneh igrala na Pungertu močno segrejejo in da so 
nevarna, predsednik pove, da so bila igrala po njegovem védenju postavljena v skladu s 
projektom LUZ-a in da naj bi imela potrebne ateste. 
 
Ga. Marolt izpostavi problem taxi službe, saj edina taxi služba iz starega mestnega jedra nima 
svojega parkirnega mesta.  
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Predsednik pove, da bo občini predlagal, da se vzpostavi predhodno stanje in zagotovi eno 
parkirno mesto za taxi na obstoječi lokaciji pri cerkvi, vendar utegne občina temu 
nasprotovati, tako da bo treba žrtvovati eno od obstoječih parkirnih mest in ga nameniti 
izključno parkiranju taksija. Člani Sveta se strinjajo, da se kot izhod v sili uporabi eno od 
obstoječih parkirnih mest. 
 
Seja zaključena 19.30. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                           Predsednik sveta KS 
Irena Knific                                                                     dr. Aleksander Pavšlar 


