
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 22. 1. 2020 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
11. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 22. 1. 2020 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec, Elizabeta Valič in Petra    
           Vencelj – 5 članov 
 
 
ODSOTNI: Anton Marolt, Tania Mendillo – 2 člana opravičeno 
 
 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov 9. in 10. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Obravnava inventurnega elaborata in sprejem sklepa o odpravi popisnih razlik; 
4. Sprejem zaključnega računa za leto 2019; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 

SKLEP 1: Dnevni red 11. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. in 10. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 9. in 10. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
Poročilo o izvršenih sklepih: 

• Sprememba prometne ureditve Jenkove ulice: občina je ugodila predlogu KS, po 
katerem bo ulica v bodoče dvosmerna; 

• Problematika oviranja prometa na zoženi Poštni ulici zaradi prodaje izdelkov na 
sobotni tržnici: predsednik je v zvezi s tem pisal direktorju Zavoda za turizem in 
kulturo, saj ima po podatkih predsednika ZTKK s strani občine izdano generalno 
soglasje za uporabo površin Glavnega trga ob sobotah dopoldan in je način uporabe 
javnih površin, verjetno tudi površine Poštne ulice, odvisen od dovoljenja ZTKK, zato 
je treba ta problem začeti razreševati najprej pri ZTKK; 

• Glasilo in koledar sta izšla. 
 

3. OBRAVNAVA INVENTURNEGA ELABORATA IN SPREJEM SKLEPA O 
ODPRAVI POPISNIH RAZLIK 

Inventurna komisija je ugotovila, da se odpišeta dve osnovni sredstvi, ki v knjigah ne 
izkazujeta vrednosti. 

SKLEP 3: Potrdi se inventurni elaborat in sprejme se sklep o odpravi popisnih razlik. 

SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

4. SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019  

Predsednik predstavi osnovne podatke o realizaciji finančnega načrta za leto 2019. Člani sveta 
KS nimajo vprašanj ali pripomb.  
 
 SKLEP 4: Potrdi se zaključni račun za leto 2019. 
 
 SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 

5.  VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

Ga. Vencelj: Občani so jo opozorili, da so na vrtu gradu Khislstein že 14 dni smeti. Pove 
tudi, da so strehe v KS Center v poraznem stanju, kar se je izkazalo ob zadnjem močnejšem 
vetru. 

Ga. Valič: Zanima jo, koliko nepovratnih sredstev MOK nameni za obnovo. Predsednik 
odgovori, da bo preveril podatke v proračunu MOK.  

Go. Vencelj zanima, zakaj je potrebno v Kranju plačevati 30 EUR, da se stanovalec starega 
mestnega jedra pripelje do doma. Predsednik pojasni, da se ne plačuje za dovoz do doma – za 
prevoznico namreč ni treba plačati občinske takse; takso se plača za parkirno dovolilnico, ker 
ta omogoča uporabo javnih parkirnih površin – in še v tem primeru samo za drugo in tretjo 
parkirno dovolilnico na stanovanjsko enoto; za prvo se ne plača občinske takse. 



 

 

G. Šinkovec bo pripravil popis in fotografije lokacij, kjer je potrebno popraviti tlakovce na 
ulicah in trgih starega mestnega jedra, saj bo ob pravočasni rešitvi manjša škoda. 

 
 

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


