
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 1. 9. 2021 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
17. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 1. 9. 2021 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec in Anton Marolt  - 4 člani 
Petra Vencelj se za 10 min priključi seji. 
 
 
ODSOTNI: Petra Vencelj, Beti Valič in Tania Mendillo – 3 članice opravičeno 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 16. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o aktivnostih; 
3. Sprememba parkirne ureditve (Čebelica, Partizanska); 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 SKLEP 1: Dnevni red 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 16. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 

2. POROČILO O AKTIVNOSTIH 
a) Podgane – Predsednik je pisal na MOK naj odredijo Komunali deratizacijo 

podgan. 
 
 



 

 

3. SPREMEMBA PARKIRNE UREDITVE (ČEBELICA, PARTIZANSKA). 

a) Čebelica – Na parkirišču Čebelica namerava MOK vpeljati isti sistem, kot na 
Hujah (to je parkirišče brez zapornice, kjer je parkirnino treba plačati naprej). Po 
besedah predsednika sistem na Hujah deluje, vprašanje pa je, kako bo na 
parkirišču Čebelica. Če bo Komunala izvajala nadzor, ne bi smelo biti težav. 

SKLEP 3: KS soglaša, da se parkirni sistem na parkirišču Čebelica izenači s 
sistemom na parkirišču Huje, s tem, da se po potrebi zapornica ohrani za 
morebitno vnovično aktiviranje. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 

b) OŠ Center – parkirišča na Komenskega ulici: na tej lokaciji bo parkiranje 2 uri 
brezplačno, za zaposlene na šoli pa sta namenjeni dodatno dve novi parkirni mesti. 
 

c) Partizanska cesta 4 – 8:  predsednik predstavi alternativna predloga za ureditev 
območja ob cesti: 
- parkiranje na črno se regulira z modro črto in dovoli 1 uro parkiranja; 
- oziroma se parkiranje onemogoči, ker gre za reprezentativno območje ob 

vhodu v Prešernov gaj: 
V razpravi se člani KS Center nagibajo, da se na območju Prešernovega gaja ukine 
parkiranje. 

 
d) Cesta Iva Slavca: člani so se seznanili, da je v planu obnova te ceste in da naj bi 

postala enosmerna Pred tem je treba narediti prometno preverbo. 
 

e) Cesta Staneta Žagarja: Predsednik seznani člane KS Center s potekom projekta 
obnove ceste Staneta Žagarja. Prvotno je bilo predvideno, da bo v celoti 
obnovljena letos. Vendar, ker še vedno čakajo na odločbo o podpori države, bo 
letos narejena verjetno samo polovica od rondoja proti centru, kjer so predvideni 
posegi manjši. Ohranja se 22 parkirišč, čeprav je bil pritisk za ukinitev; nekaj se 
jih premika na stran KS Center; uredila se bo kolesarska steza. 

 
 

4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
a) Snemanje reklame na Glavnem trgu: Neka producentska hiša je občino 

zaprosila za dovoljenje za celodnevno snemanje reklame na zgornjem delu 
Glavnega trga. Občina je bila snemanju naklonjena, če da bo Kranj bolj 
prepoznaven, predsednik pa je glede na obseg in trajanje zapore izrazil 
nasprotovanje. Tudi sicer  v reklami ne bo nikjer razvidno, da je bila snemana v 
Kranju. Nato je bil organiziran sestanek, na katerem so izvajalci zožili prizorišče 
in zagotovili osnovno prehodnost in prevoznost trga. 

 
Petra Vencelj se seji pridruži od 19:25 do 19:35 in da dve pobudi: 

 
b) Stanovalec KS Center se je pritožil nad piskanjem Kranvaja na Pungertu, ki vozi 

pogosto vzvratno na enem in istem mestu. 



 

 

c) Nova melodična ureditev zvonika na cerkvi se krajanom zdi v tonih pomanjkljiva, 
ideja je, če bi se zorganizirala akcija za financiranje še 5 zvonov. 

 
d) G. Anton Marolt pove, da na novo razgledno točko – zvonik gre 8 – 10 ljudi, in 

sicer z vodičem. 
 
e) G. Anton Marolt meni, da je potrebna sanacija obzidja na Tomšičevi; pove, da je v 

neurju prišlo do zloma vrha javorja, ki raste iz obzidja in da to prav tako ni bilo 
sanirano. 

 
f) G. Anže Šinkovec pove, da je bila zapora ob 12 urnem teku po ulicah Kranja 

narejena dobesedno do vrat hiš in da se drugo leto to naredi bolj življenjsko. 
 
  
 

 
 
Seja zaključena ob 19:40. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


