
 

 

 
KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 22. 6. 2022 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
22. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 22. 6. 2022 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec in Tania 
          Mendillo – 5 članov             
 
 
ODSOTNI: Elizabeta Valič in Petra Vencelj – 2 članici 
 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 21. seje sveta KS Center; 
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje sveta KS Center; 
3. Predlog sprememb ureditve prometa okrog šole Janeza Puharja Kranj – Center in 

ureditev kolesarske poti na Gregorčičevi ulici; 
4. Zasaditve drevja na ploščadi pri Prešernovem gledališču; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

Predsednik razširi dnevni red z novo točko »3. Poročilo o aktivnostih«. Ostale točke se 
preštevilčijo. 

SKLEP 1: Razširjeni dnevni red 22. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se 
potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 21. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 



 

 

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. DOPISNE SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 3: Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 

3. POROČILO O AKTIVNOSTIH 

• 10. 6. 2022 je imel predsednik na Uradu za promet in gospodarske družbe sestanek: 
obnova Ceste Staneta Žagarja se podaljša do avgusta 2022. 

• 15. 6. 2022 – predsednik se je udeležil sestanka na temo javne osvetlitve mestnega 
jedra. Naročen je elaborat za enotno javno razsvetljavo v mestu, osvetlitev vseh 
kulturnih znamenitosti, osvetlitev klanca, velba. 

• 16. 6. 2022 – Lepaso – Letališka partnerska skupina za okolje: na sestanku te skupine 
oziroma Foruma dialoga, katere član je predsednik kot predstavnik prebivalcev, 
predsednik ne prejme odgovora, ali je Kontrola zračnega prometa že začela revizijo 
zračne poti nad Kranjem. Predsednik pove, da ne želi voditi Foruma dialoga in da bo v 
povezavi z občino poiskal drugega primernega kandidata. 

• 20. 6. 2022 – predsednik se udeleži delavnice, na kateri si bile predstavljene strokovne 
podlage za konservatorski načrt, ki jih je izdelal ZVKD. 

• 21. 6. 2022 – predsednik je imel sestanek na temo obnove Plečnikovega stopnišča. Z 
občino so dogovorjeni, da gre v javno naročilo za izdelavo projekta obnove. 

• Krajani so zelo nezadovoljni z onesnaženo Kokro. Predsednik predlaga analizo vode.  
 

4. PREDLOG SPREMEMB UREDITVE PROMETA OKROG ŠOLE JANEZA 
PUHARJA KRANJ – CENTER IN UREDITEV KOLESARSKE POTI NA 
GREGORČIČEVI ULICI 

• Ideja – Komenskega, Partizanska, Kokrškega odreda gredo v skupni prometni prostor, 
to pomeni, da so vsi udeleženci enakopravni, ni označenih mest za kolesarje, avte, 
pešci imajo prednost v takem prometu. Predsedniku se taka oblika prometa zdi 
sprejemljiva. Ga. Prezelj pove, da je problem pri prehodu za pešce, kjer ni pregledno; 
predsednik pove, da je postavitev ogledala dogovorjena. Svet KS Center na predlog 
nima pripomb. 

• Ureditev t.i. counterflow-a kolesarjev na sicer enosmerni Gregorčičevi navzdol proti 
staremu delu mesta. Predsednika je zanimalo, če je dovolj prostora za kolesarsko 
stezo, kar so na občinipotrdili. Ga Prezelj pove, da ima občutek, da so pešci izrinjeni 
in da so dali prednost kolesarjem. Svet KS Center je seznanjen s predlogom kolesarske 
poti. 
 
 

4. ZASADITVE DREVJA NA PLOŠČADI PRI PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU 

Prešernovo gledališče – našli so fotografijo, kjer je bila cela ploščad zasajena s 
kostanji. Predsednik meni, da so dodatne zasaditve možne le pod pogojem, da je 
ploščad prevozna in da omogoča prireditveni prostor. 
 



 

 

5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
G. Marolt pove, da so za tek po ulicah Kranja bila obvestila zataknjena za avtomobile, 
problem je, da tisti, ki niso imeli avtomobilov niso bili seznanjeni. 
G. Šinkovec pove, da je bil problem, ker je dogodek trajal 12 ur, da ko pa je kolesarska 
prireditev pa traja uro. 
Ga Mendillo pripomni, da to niso prireditve za stari del mesta. 
 
Ga. Mendillo še pove, da je imela težave pri prevzemu pošte. Predsednik pojasni, da se 
nevročena pošta prevzema na Zavodu za turizem in kulturo. 
 
Predsednik pove, da je govoril z najemniki kavarne 12.56 v Khislsteinu zaradi organizacije 
piknika in imajo prost termin 3. 9. 2022. Člani sveta se s terminom strinjajo. 
 
 
Seja zaključena ob 19:55. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 


