
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 17. 11. 2021 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
18. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 17. 11. 2021 s pričetkom ob 19. 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec, Beti Valič, Tania 
Mendillo in Anton Marolt  - 6 članov 
 
 
ODSOTNI: Petra Vencelj – 1 članica opravičeno 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 17. seje sveta KS Center; 
2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje sveta KS Center; 
3. Poročilo o aktivnostih; 
4. Sklenitev pogodb za tisk in grafično oblikovanje; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
SKLEP 1: Dnevni red 18. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 17. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. DOPISNE SEJE SVETA KS CENTER 
 
SKLEP 3: Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 



 

 

 
 

3. POROČILO O AKTIVNOSTIH 
 

a) Parkirišče Čebelica – občina je izdala delovni nalog za odprtje parkirišča 
Čebelica. Skladno s predlogom KS se zapornice ohranijo (v dvignjenem položaju), 
če bi bila kdaj potrebna vzpostavitev zapore. 
 

b) Vzpostavitev ekološkega otoka pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center – 
predsednik pove, da je po skoraj letu in pol dopisovanja s Komunalo in vodstvom 
šole vendarle uspelo vrniti zabojnik za steklovino na Komenskega ulico. Ga. 
Prezelj pove, da so krajani zelo zadovoljni s postavitvijo zabojnika, saj je drug 
najbližji ekološki otok od rok. 
 

c) Pripombe na varnost šolske poti na Komenskega ulici – ga. Prezelj je prejela 
opozorilo krajanke, da prometna situacija na Komenskega ulici ni varna za otroke. 
Nekateri starši pripeljejo otroke z avtomobili, ustavijo sredi vozišča in jih odložijo 
ali čakajo na otroka. Vozniki, ki hočejo mimo, morajo čakati, ali pa jih obvozijo 
preko parkirišč, ki so večinoma vedno prazna in po katerih hodijo otroci, saj 
pločnika ni. Predsednik pojasni, da je občina imela projekt za ureditev pločnika, 
širine 1,5 m na severni strani Komenskega ulice, parkirna mesta bi iz pravokotnih 
spremenili v poševna in pridobili prostor za 0,75 m široko kolesarsko pot. Ta 
projekt je bil pospravljen v predal, ko je bila opuščena sprememba in razširitev 
krožišča, ki bi omogočal uvoz na Gregorčičevo in zavijanje levo na Komenskega. 
KS lahko dá pobudo, da se vseeno izvede pločnik. Go. Prezelj zanima, ali bo 
dovolj prostora za dvosmerni promet. G. Šinkovec predlaga, da se pred odločitvijo 
pridobi načrt ureditve. Predsednik bo pridobil načrt ureditve. 
 

d) Partizanska cesta – občina bo uredila zazelenitev površin pred vhodom v 
Prešernov gaj, kjer trenutno »na črno« parkirajo avtomobili. 
 

e) Sanacija drevesa na kranjskem obzidju (Tomšičeva ulica) – predsednik pove, 
da je pozval občino, da pristopi k sanaciji drevesa na kranjskem obzidju, ki ga je 
delno polomilo neurje. G. Marolt pove, da je občinski izvajalec dejansko odstranil 
polomljeno vejo, vendar dokončne sanacije drevesa ni bilo. Predsednik bo s tem v 
zvezi urgiral na občini. 
 

f) Kanjon Kokre – parkirani avtomobili: predsednik pove, da je dobil informacijo, 
da bo občina začela sankcionirati nezakonito parkiranje avtomobilov v kanjonu. 
Ga. Valič pove, da je občina namestila table, da je parkiranje dovoljeno le 
lastnikom zemljišč; kanjon je izpraznjen in ni več tega, da je parkiranih po 20 
avtomobilov. 
 

g) Pošta – trenutno potekajo razgovori med občino in Pošto Slovenije, da bi v 
mestnem jedru vzpostavili vsaj prevzemno mesto, torej točko, kjer bi poštar pustil 
nevročeno pošto. Dogovori potekajo v smeri, da bi bila ta točka v Zavodu za 
turizem in kulturo na Glavnem trgu. V najboljšem primeru bi takšno točko 
vzpostavili februarja prihodnje leto. 



 

 

h) Park slovenske himne – v pripravi je projekt vzpostavitve parka slovenske himne, 
kjer bosta predstavljeni bivša in trenutna slovenska himna. Lokacija parka bo na 
zelenici ob Gregorčičevi ulici pod Prešernovim gajem. 
 

i) Obnova Plečnikovega stopnišča – ga. Valič sprašuje, kaj je z obljubljeno obnovo 
Plečnikovega stopnišča. Nedavno je na tem stopnišču padla krajanka in se 
poškodovala; robniki stopnic so povešeni in stopnišče ni varno. Predsednik pove, 
da je poizvedoval na občini, kako je z realizacijo predloga KS, da se investicijska 
sredstva, s katerimi razpolaga KS, nameni za obnovo stopnišča. Predsednik 
zaenkrat ni prejel dokončnega odgovora. 

 
 

4. SKLENITEV POGODB ZA TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE 
 

Predsednik pojasni, da se z novim letom  napovedujejo nadaljnje komplikacije pri naročanju 
blaga in storitev. Po navedbah občine, ks-ji ne bodo mogli več samostojno naročati blaga in 
storitev povsod tam, kjer bo za vse ks-je vključno z občino javno naročanje izvedla občina. 
Zato se svetuje, naj ks-ji do novega leta sklenejo čim več večletnih pogodb in si s tem 
prihranijo zaplete s skupnim naročanjem.  

 
 

SKLEP 4: Svet KS soglaša, da se sklene pogodba s Tiskarno Požgaj in Majdo Moličnik 
s.p. 

 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 

 
 
 

 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 
G. Šinkovca zanima, kaj se dogaja s projektom kolesarske steze na Slovenskem trgu, o čemer 
je svet pred časom razpravljal. Predsednik bo pridobil sveže informacije. 
 
Ga. Prezelj pove, da jo krajani sprašujejo, kam naj vpišejo otroke v šolo. Na OŠ Janeza 
Puharja Kranj – Center je namreč v razredih prevelika koncentracija otrok, ki se šele učijo 
slovenskega jezika, zaradi česar pouk zaostaja. Ga. Prezelj meni, da je nekaj treba ukreniti 
glede tega in sprašuje, zakaj se za te otroke ne oblikujejo skupni oddelki od 1. do 4. razreda 
skupaj. 

 
 
Seja zaključena ob 19:50. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                              Predsednik sveta KS:                       
dr. Aleksander Pavšlar      dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


