
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 26. 5. 2021 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
15. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 26. 5. 2021 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec, Tania Mendillo, Anton 
Marolt in Beti Valič  – 6 članov 
 
 
ODSOTNI: Petra Vencelj– 1 članica opravičeno 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 14. seje sveta KS Center; 
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta KS Center; 
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje sveta KS Center; 
4. Poročilo o aktivnostih KS Center; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

Dnevni red se razširi za eno točko, in sicer pod točko 5: Predlogi investicij v KS Center. 
Točka 5 se preštevilči v točko 6. 

SKLEP 1: Dnevni red 15. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 14. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 3: Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje sveta KS Center. 



 

 

SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. DOPISNE SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 4: Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje sveta KS Center. 
 
 

4. POROČILO O AKTIVNOSTIH 
 
Čeprav se je svet KS Center zaradi epidemioloških razmer na zadnje sestal septembra lansko 
leto, KS v vmesnem času ni mirovala. 
 

a) Pošta: Predsednik pove, da je bil 7. 1. 2021 na občini na sestanku v zvezi z 
ohranjanjem poštnih storitev v mestu. Občina se s Pošto pogovarja, da bo pogodbeno 
pošto prevzela Komunala na lokaciji poslovnega prostora v pritličju objekta Glavni trg 
17, kjer bo imela tudi eno okence namenjeno plačilu svojih storitev. Osnovni problem 
je, da Pošta Slovenije nameni pogodbeni pošti zgolj 2.300 EUR mesečno, kar ne bi 
zadostovalo za najemnino in plačo zaposlenih. Pošta bo, dokler se ta problem ne reši, 
obratovala na obstoječi lokaciji. G. Šinkovec pripomni, da ta znesek ni tako slab. 
Predsednik pove, da je stališče Komunale, da je ta znesek prenizek. 

 
b) OPPN Kanjon Kokre: Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za kanjon Kokre 

je že potrjen in predsednik pove, da je KS Center skupaj s civilno pobudo za kanjon 
Kokre v mesecu januarju letos sodelovala v postopku sprejemanja odloka o OPPN s 
svojimi pripombami. Čeprav je OPPN prvi sistemski pristop k urejanju situacije v 
kanjonu in v tem smislu potreben ter pozitiven, je prinašal nekatere vprašljive rešitve, 
ki jim je javnost nasprotovala, kot je npr. igrišče za odbojko na mivki, kurišča na 
piknik prostorih, uporaba zvočnih naprav. Dne 22. 1. je bil na občini usklajevalni 
sestanek, kjer sta KS in civilna pobuda uspeli uskladiti z občino večino pripomb na 
besedilo odloka. KS je tudi dala pobudo, da občina pristopi k urejanju mirujočega 
prometa v kanjonu, tudi na hujanski strani. Od občine je prišla informacija, da bodo 
postavili znak za prepovedano parkiranje, vendar to ne bo veljalo za vozila, parkirana 
na zasebnem zemljišču. 

 
c) OŠ Janeza Puharja Kranj Center in ekološki otok: Predsednik pove, da je KS že 

pred časom dala pobudo, da se podružnična šola Simona Jenka pri Prešernovem gaju 
preoblikuje v samostojni osnovnošolski zavod. Marca je bil tako sprejet odlok o 
ustanovitvi samostojne šole Janeza Puharja Kranj Center; na pobudo KS je bil v naziv 
šole dodana beseda »Center«. V zvezi z vnovično vzpostavitvijo ekološkega otoka, ki 
je bil odstranjen ob obnovi šole, je imel predsednik dne 26. 2. sestanek z direktorjem 
Komunale. S Komunalo je dogovorjeno, da je na lokacijo treba namestiti zgolj en 
zabojnik na kolesih za zbiranje steklovine, saj šola že ima zabojnik za zbiranje kartona 
in papirja, zbiranje odpadne embalaže na ekoloških otokih pa Komunala tako ali tako 
ukinja. Občina se je načeloma strinjala z idejo, da se ekološki otok vzpostavi na tak 
način pod pogojem, da KS pridobi soglasje ravnatelja. Problem je, da je zavod še 
vedno v fazi ustanavljanja. Predsednik je pisal v.d. ravnatelja zavoda, ki še ni dal 
dokončnega odgovora. 
 

d) Promet in parkiranje: Dne 8. 12. 2020 je imel predsednik sestanek na uradu za 
gospodarske dejavnosti in promet, kjer so ga seznanili s problematiko izvajanja 



 

 

nadzora na parkiriščih pri Čebelici in na Hujah, kjer imetniki dovolilnic s svojimi 
karticami odpirajo zapornice, da vozila, ki do tega niso upravičena, zapuščajo 
parkirišče, ne da bi plačala parkirnino. Redarska služba ne more izvajati nadzora, ker 
vozilom na zaprtih parkiriščih ni treba, da bi bila opremljena s parkirnim listkom, saj 
se parkirnina plača šele ob koncu parkiranja. Občina predlaga, da bi se zapornice 
ukinile, tako da bi se parkirnina plačevala vnaprej, to pa bi omogočilo nadzor in 
preprečilo že omenjene zlorabe. Dodaten problem, ki moti občino, je to, da parkirna 
mesta na parkirišču Huje zasedajo trajno parkirani avtodomi, zato so predlagali 
omejevanje vstopa na parkirišče z višinsko oviro, pri čemer bi parkiranje avtodomov 
preusmerili na parkirišče pri Sejmišču. Predsednik je predlagal, da bi delovanje 
parkirnega sistema brez zapornic najprej preizkusili na Hujah; Čebelica naj zaenkrat 
ostane pod zapornicami. Glede višinskega omejevanja pa je bil mnenja, da se je treba 
tega problema lotiti postopno ob menjavi parkirnih dovolilnic, saj so imetniki 
avtodomov že plačali za možnost parkiranja. Občina je v vmesnem času realizirala 
odstranitev zapornic na parkirišču Huje in postavitev višinske ovire. Parkirni sistem na 
Hujah zaenkrat deluje, vendar je na končno oceno treba počakati, da v mestu začnejo 
polno obratovati vse dejavnosti. Dne 12. 2. 2021 je predsednik prejel pobudo občine, 
da bi na območju Podrtine, kjer je bil postavljen kiosk, začrtali parkirno mesto za 
invalide, češ da jih je to prosil eden od gibalno prizadetih krajanov. Dogovorjeno je 
bilo, da bosta na lokaciji kioska začrtani dve dodatni navadni parkirni mesti, obstoječe 
parkirno mesto, ki je zadnje v vrsti, pa bo prekvalificirano v parkirno mesto za 
invalide. Odločba o parkirnem mestu je bilo izdana 8. 3. 2021. 
 

e) Strategija turizma: Občina pripravlja novo strategijo turizma. Nosilci projekta so 
februarja letos opravljali intervjuje z glavnimi deležniki, tudi s predsednikom sveta 
KS. Predsednik se je nato 24. 3. prek Zooma udeležil delavnice na temo strategije 
turizma. Eden od glavnih sklepov delavnice je bil, da morajo biti prebivalci mesta 
vključeni v turistični razvoj in da mora biti ta trajnostno naravnan. Jeseni bo še ena 
delavnica, nato bo javna predstavitev in potrditev strategije na mestnem svetu. 

 
f) Katalog urbane opreme: Projekt izdelave kataloga urbane opreme napreduje. Po 

delavnici lansko leto je 31. 3. letos prek Teamsov spet potekala delavnica, ki se je je 
udeležil predsednik sveta. Na delavnici je bil predstavljen osnutek kataloga, ki med 
drugim določa obliko stalne in začasne urbane opreme, kot so klopi, koši, svetilke…, 
opredeljuje območja gostinskih vrtov in do neke mere uniformira ureditev gostinskih 
vrtov glede elementov, kot so senčniki in mize. Predsednik je na delavnici opozoril, da 
je treba pred dokončnim sprejetjem kataloga sklicati delavnico posebej z gostinci in 
pridobiti njihova stališča. Potrebno je tudi dovolj dolgo prehodno obdobje, v katerem 
se mora dejansko stanje uskladiti s katalogom. Končno besedilo kataloga zaenkrat še 
ni pripravljeno. 
 

g) Projekt enotne osvetlitve mestnih znamenitosti: Občina in Zavod za turizem se 
zavzemata za to, da bi glavne mestne znamenitosti in mestna veduta proti Stražišču 
dobila boljšo in bolj enotno osvetlitev. Dne 14. 4. je potekal ogled mesta, ki se ga je 
udeležil predsednik. Sledi izdelava projekta. 
 

h) Letalski hrup: 5. 5. je v organizaciji projekta ANIMA in MO Kranj potekal 2. 
sestanek Letališke partnerske skupine za okolje (LEPASO), ki se ga je med drugim 
udeležil tudi predsednik sveta KS Center kot predstavnik prebivalcev v vplivnem 
območju ljubljanskega letališča. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se Letališka 



 

 

partnerska skupina za okolje razširi med drugim s predstavnikom občin, ki se nahajajo 
v vplivnem območju letališča, in s predstavnikom prebivalcev. Kontrola zračnega 
prometa Slovenije bo v letošnjem letu pričela izvajati projekt za uvedbo sprememb v 
zračnem prostoru letališča Ljubljana. 
 
 

5. PREDLOGI INVESTICIJ V KS CENTER 
 
MOK pripravlja nov način financiranja KS, k sredstvom za tekoče delovanje naj bi dodala še 
sredstva za investicije o katerih odloča KS. Vseh sredstev za 26 kranjskih KS bi bilo v višini 
3% prihodka iz naslova dohodnine iz izračuna primerne porabe; od tega bi bilo dobrih 62% 
namenjeno za investicije na območju KS. KS tega denarja sicer ne bi dobile na svoj račun 
(sredstva torej ostanejo del občinskega proračuna), bi pa KS sprejele odločitev, za kaj se bodo 
ta sredstva porabila, lahko bodo pridobile ponudbe in skrbele za nadzor nad izvajanjem 
investicije. S tem MOK želi KS vrniti vlogo KS; pričetek novega sistema pa bo leta 2022. 
Predsednik poziva člane sveta naj razmislijo, katere investicije bi bile smiselne na območju 
KS Center. 
 
Občina bo tudi pristopila k t.i. participativnem proračunu, kjer bodo občani lahko predlagali 
projekte na območju KS in nato glasovali o njihovi prioriteti. 
 

 
6. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 
a) Električni skiroji (ga. Vencelj po SMS): Predsednik bo opozoril redarje, naj bodo 

pozorni na vožnje električnih skirojev. 
b) Pločnik na Žagarjevi cesti, kjer je Avto šola, potrebuje obnovo (ga. Prezelj). 
c) Naj se namesti dodatni smetnjak na Partizanski cesti naprej od Prešernovega gaja, ker 

jih v smeri do stadiona ni (ga. Prezelj). 
d) Dve pritožbi nad redarji, ki so izredno nesramni. V enem od primerov sta starejša 

obiskovalca mesta zapeljala v mestno jedro z vozilom, ki sme zapeljati v območje 
omejenega prometa. Redar je vozilo ustavil in komunikacija, ki je sledila, je bila 
nevljudna (g. Marolt). Predsednik na to odgovori, da mu je znano, da redarska služba 
v zadnjem času izvaja poostren nadzor nad upravičenostjo vozil, da zapeljejo v 
območje omejenega prometa, ker je prihajalo do zlorab, ko sta se sočasno v območju 
omejenega prometa nahajali dve vozili, navedeni na eni in isti dovolilnici. V 
konkretnem primeru vozilo verjetno ni bilo označeno z dovolilnico, zato jih je redar 
ustavil, kar pa ne opravičuje nevljudnega vedenja. Predsednik bo opozoril mestno 
redarstvo na primerno komuniciranje med vodenjem postopka. 

e) Predsednik pove, da Komunala pripravlja ukinitev zbiranja embalaže na ekoloških 
otokih; vsi bodo morali imeti svoj rumen zabojnik za odpadno embalažo. G. Šinkovec 
meni, da bi glede na omejen prostor v hišah v starem mestnem jedru morali razmisliti, 
ali ne bi bilo bolj pametno, če bi tu ohranili zbiranje embalaže na ekoloških otokih. 
Predsednik bo pozval Komunalo, naj še enkrat razmisli o ukinitvi zbiranja embalaže 
na ekoloških otokih. Srednjeročno je načrt Komunale in občine, da bi v mestnem jedru 
iz individualnega zbiranja odpadkov (tudi bioloških in mešanih) prešli na nekaj 
skupnih podzemnih zbiralnih mest. 

f) Predsednik pove, da spletna stran KS Center po desetih letih delovanja zaradi starosti 
programske opreme, na podlagi katere je bila narejena, ne deluje več pravilno in da je 
ni smiselno popravljati, zato bo naročena postavitev nove spletne strani. 



 

 

 
 

Seja zaključena ob 20:20. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


