
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
Datum: 5.12.2018 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
1. konstitutivne seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 5.12.2018 s pričetkom 
ob 18. uri v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anton Marolt, Petra Vencelj, Anže  
                    Šinkovec in Elizabeta Valič – 6 članov                 
 
 
ODSOTNI: Tania Mendillo, (opravičeno) – 1 članica 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta KS; 
2. Poročilo o izidu volitev v svet KS; 
3. Verifikacija mandatov; 
4. Izvolitev predsednika sveta KS; 
5. Izvolitev podpredsednika sveta KS; 
6. Določitev podpisnikov finančnega poslovanja; 
7. Dogovor o primopredaji; 
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
 
1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA KS 
 
Predsednik dosedanjega sveta KS ugotovi navzočnost novih članov in sicer šest prisotnih in 
en opravičeno odsoten. Na podlagi Statuta MO Kranj konstitutivno sejo do izvolitve novega 
predsednika vodi dosedanji predsednik dr. Aleksander Pavšlar. 
 
Dosedanji predsednik dá na glasovanje dnevni red. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KS 
 
Dosedanji predsednik pove, da je za svet KS kandidiralo 14 kandidatov. Izvoljeni člani Sveta 
KS Center so:  
 

Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov 
1. Dr. Aleksander Pavšlar 350 10,46 % 
2. Stanka Prezelj 312 9,33 % 
3. Tanja Mendillo 311 9,30 % 
4. Anže Šinkovec 255 7,62 % 
5. Elizabeta Valič 251 7,50 % 
6. Petra Vencelj 248 7,41 % 
7. Anton Marolt 247 7,38 % 

  
 
 
3. VERIFIKACIJA MANDATOV 
 
SKLEP 2: Potrdi se mandate vseh članov Sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
4. IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA KS  
 
Anže Šinkovec predlaga, da se za predsednika izvoli dr. Aleksandra Pavšlarja. 
 
SKLEP 3: Za predsednika Sveta KS Center se izvoli dr. Aleksandra Pavšlarja. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
5. IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA SVETA KS 
 
Predsednik sveta predlaga za mesto podpredsednika Anžeta Šinkovca. 
 
SKLEP 4: Za podpredsednika sveta KS Center se izvoli Anže Šinkovec. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
6.  DOLOČITEV PODPISNIKOV FINANČNEGA POSLOVANJA 
 
SKLEP 5: Za podpisnika finančnega poslovanja se določi predsednika in 
podpredsednika. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 



 

 

7.  DOGOVOR O PRIMOPREDAJI 
 
Primopredaja ni potrebna, ker mandat nadaljuje dosedanji predsednik. 
 
 
8. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

• Sklicevanje sej: Predsednik predlaga, da se v tem mandatu sklicujejo seje ob sredah 
ob 19h in ne ob 18h, kot do sedaj. Člani se s tem strinjajo. 
 

• Tradicionalna delovna božična večerja bo 20. decembra ob 19h.  
 

• Podpiranje ustvarjalnosti med krajani: Predsednik pove, da se je na KS obrnil 
krajan, ki je pravkar izdal nov roman, s predlogom, da ga KS podpre, in sicer s tem, da 
nabavi za člane sveta po en izvod knjige kot božično darilo. Predsedniku se zdi prav, 
da KS podpre krajane, ki so se izkazali na ustvarjalnem področju. Iz razprave izhaja, 
da posamezni člani sveta dvomijo o tem, ali je to primeren način podpore; nekateri 
menijo, da bi KS lahko pomagala pri promociji knjige. Ker ni ustrezne podpore, se 
predlog ne bo realiziral. 

 
• Koledar: ga. Petra predstavi idejo teme koledarja za l. 2019 in sicer nagovori iz 

kranjskih pročelij. Člani idejo podpirajo. 
 

• Fond za obnovo fasad: go. Vencelj zanima kam je izginil fond za obnovo fasad. 
Predsednik pove, da je za sofinanciranje obnove fasad v proračunu 2019 predvidenih 
52.000 evrov. 

 
• Ordinacija v starem mestnem jedru: Ga. Vencelj pove, da je s strani lekarnarja in 

občanov prišla ideja o ordinaciji splošne medicine. Predsednik doda je bila z njegove 
strani in strani KS Center ta ideja že podprta. 

 
• Koši za pasje iztrebke: izpostavi se, da jih je premalo v starem mestnem jedru. 

Predsednik pove, da se iztrebki lahko odlagajo v kože z mešanimi odpadki; domnevno 
pomanjkanje košev ni izgovor za nepobiranje pasjih iztrebkov. G. Šinkovec doda, da 
bi krajani želeli koše z vrečkami. 

 
• Dostop do gibalno oviranih oseb: Ga. Vencelj pove, da bo v tem mandatu zelo 

aktivna na tem področju in da bi bila lahko ta urejenost odličnost Kranja. Predsednik 
jo prosi naj za začetek pripravi tri ključne lokacije, ki potrebujejo boljšo ureditev 
dostopnosti. 

 
• Dostop kanjona Kokre iz Prešernovega gaja: Ga. Valič pove, da je težava v tem, da 

je 12 dohodov in da se bo to moralo celostno urediti npr. da bosta dva dostopa in le ta 
nadzorovana. 

 
• Partizanska cesta: Ga. Prezelj pove, da na delu Partizanske ceste ni smetnjaka. 

Predsednik se strinja in meni da bi bil kakšen smetnjak še potreben glede na dolžino 
ceste. Ga. Prezelj doda, da vsaj pri gaju. 

 



 

 

• Sejmišče: ga. Valič pove, da je na Sejmišču vsako jutro katastrofa zaradi odvrženih 
odpadkov in da je en smetnjak premalo in bi bilo potrebno še kakšnega dodati. 

 
• Kanjon reke Kokre: ga. Valič pove, da je po drevesih v kanjonu polno polivinila in 

2x letno pridejo potapljači in jih odstranijo. Predsednika zanima ali je rešetka ali je ni? 
Ga. Vencelj pa zanima kdo je upravljavec kanjona. Predsednik odgovori UJGS, ga. 
Kocjančič pa bo preverila. Ga. Beti še k temu doda, da je v kanjonu podor in da je 
smrtno nevaren. 

 
• Parkirišča: Predsednik pove, da se je zadnje 2-3 mesece v mestu povečala pojavnost 

nepravilnega parkiranja, kar je posledica odsotnosti nadzora zaradi bližajočih se 
volitev in kaosa, ki ga je občina povzročila z nepotrebnim razkopavanjem parkirišča 
Huje in križišča pred potopnimi količki, kar je bil spet popolnoma nesmiseln 
predvolilni PR projekt. Po volitvah pa se bodo redarji spet spustili nad mestno jedro in 
bogato listkali. Nihanja v doslednosti nadzora (najprej dopuščanje nereda in nato 
masovno kaznovanje) so problem, s katerim se bo treba resno soočiti v tem mandatu.   

 
• Brežine: g. Marolt pove, da je na brežini zelo nevarno, ko je npr. veter se na 

njegovem vrtu trese sklala. Predsednik pojasni, da je v proračunu za obnovo brežin 
namenjenih premalo denarja. KS Center si že osem let prizadeva dvigniti razpoložljiva 
sredstva za postopno sanacijo brežin, vendar brežine nikoli niso prioriteta, ker to ni 
politično atraktiven projekt. 

 
Seja zaključena ob 18:55. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


