
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 

 
 
13. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 27.01.2016 s pričetkom ob 18.00 
uri. 
 
 

 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Anton Marolt, Petra Vencelj 
 
ODSOTNI:    Stanka Prezelj, Špela Peternel, Tania Mendillo (vse opravičeno) 
     
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 11. in 12. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Obravnava inventurnega elaborata in sprejem sklepa o odpravi popisnih razlik; 
4. Potrditev zaključnega računa in izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ; 
5. Sprejetje sklepa o neizplačilu sejnin svetu KS Center za leto 2016 in prerazporeditvi 

sredstev; 
6. Sprejetje sklepa o razveljavitvi statuta KS Center; 
7. Organizacija Prešernega decembra – stališča in predlogi 
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

Predsednik predlaga, da se prva točka dnevnega reda dopolni še s potrditvijo zapisnika 12. 
seje sveta KS. 
 
SKLEP 1: Dnevni red 13. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi z 
dopolnjeno 1. točko. 
  
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. IN 12. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 11. in 12. seje. 
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 



 

 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 

-  namestitev novih tesnil na pokrovih jaškov na Tomšičevi ulici: zaenkrat ni odgovora o 
tem, ali so bila tesnila nameščena; 
 
-  odklonsko vedenje pred oziroma v prostorih Mestne knjižnice: problematika se bo 
obravnavala na seji sosveta za varnost 28.1.2016; 
 
-  tržnica:  
Predsednik pove, da je v občinskem proračunu za leto 2016 za prenovo v manjšem obsegu 
namenjenih 150.000 evrov. Med drugim je v projektu predvidena odstranitev dotrajanih 
kioskov na severni strani tržnice. Se pa je treba zavedati, da je objekt v zasebni lasti in morajo 
biti občinski posegi najprej dogovorjeni z lastniki objekta. 
 
Ga. Vencelj pove, da so jo prebivalci objekta, v katerem je tržnica, opomnili, da imajo ves čas 
težave s kanalizacijo. Predsednik odgovori, da krajevna skupnost sicer lahko opozori 
Komunalo na ta problem, vendar samo, če gre za cevovod, ki je javen; za zasebne priključke 
morajo poskrbeti lastniki sami.  
 

3. OBRAVNAVA INVENTURNEGA ELABORATA IN SPREJEM SKLE PA O 
ODPRAVI POPISNIH RAZLIK; 

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

SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 

 

4. POTRDITEV ZAKLJU ČNEGA RAČUNA IN IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA  
NADZORA JAVNIH FINANC 

Zaključni račun krajevne skupnosti za leto 2015 izkazuje, da je bilo realiziranih 9.500 EUR 
prihodkov in 11.700 EUR odhodkov, kar predstavlja 84% vseh planiranih odhodkov. Izdatki 
so bili v primerjavi z lanskim letom nekoliko višji, saj sta se v l. 2015 izvedla dodatna 
prireditev krajevne skupnosti in nakup strojne računalniške opreme.  

Bistveni cilji so bili realizirani. Opravljenih je bilo prek 90 uradnih ur, izdana je bila ena 
številka krajevnega glasila in koledar, spletna stran je vzdrževana, izvedenih je bilo 8 sej sveta 
KS Center. 

SKLEP 4: Potrdi se zaključni račun za leto 2015 in izjava o oceni notranjega nadzora 
javnih financ. 

SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 

 

 



 

 

5. SPREJETJE SKLEPA O NEIZPLAČILU SEJNIN SVETU KS CENTER ZA LETO 
2016 IN PRERAZPOREDITVI SREDSTEV 

SKLEP 2: Za leto 2016 se članom Sveta Krajevne skupnosti Center nagrade za udeležbo 
in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo. Mestni občini Kranj 
se predlaga prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta krajevne 
skupnosti za leto 2016, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 Materialni stroški 
in storitve in podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja. 
 
 
SPREJETO:   3 ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽAN 

 

6. SPREJETJE SKLEPA O RAZVELJAVITVI STATUTA KS CENT ER; 

Predsednik pojasni, da je MOK pozvala vse KS, da razveljavijo morebitne statute, ki jih 
imajo. MOK je bila namreč s strani Ministrstva za javno upravno oziroma Službe za lokalno 
samoupravo opozorjena, da je 56. člen Statuta MOK v nasprotju z 29. členom Zakona o 
lokalni samoupravi (glede sprejema statutov in poslovnikov KS), saj splošne akte lahko 
sprejema le občinski svet. Svet krajevne skupnosti torej za sprejem splošnih aktov nima 
pristojnosti. 
 
G. Benedik in ga. Vencelj nasprotujeta takšni argumentaciji. Po njunem mnenju je poziv k 
razveljavitvi statuta zgolj prvi korak na poti k ukinitvi krajevnih skupnosti. 
 
SKLEP 3: Razveljavi se statut KS Center. 
 
ZAVRNJENO :   2 ZA, 2 PROTI in 0 VZDRŽANIH 

 

7. ORGANIZACIJA PREŠERNEGA DECEMBRA – STALIŠ ČA IN PREDLOGI 

Skladno z razpravo na prejšnji seji sveta KS je predsednik pripravil osnutek dopisa o 
organizaciji Prešernega decembra, ki je naslovljen na direktorja Zavoda za turizem in kulturo. 
Dopis vsebuje analizo posameznih vidikov Prešernega decembra in nekaj konkretnih 
predlogov, kako bi lahko prireditev v prihodnje še izboljšali: 

- razsvetlitev se enakomerneje porazdeli po mestnem jedru. Predvsem morata biti 
primerno okrašeni tudi Vodopivčeva in Cankarjeva ulica, saj gre za eno od vstopnih 
poti v mestno jedro; 

- če se sprejme odločitev, da bodo posebej okrašeni vhodi v posamezne poslovne 
prostore, potem je treba zagotoviti zadostno količino okrasnega materiala za imetnike 
vseh poslovnih prostorov, ki to želijo. 

- vnovič se vzpostavi preverjena praksa pravočasnega informiranja in vključevanja vseh 
deležnikov (podjetniki, nosilci kulturnih dejavnosti, KS, koordinator za mestno jedro) 
v pripravo programa večjih prireditev v organizaciji ZTKK; 

- vnaprej je treba jasno določiti pristojnosti za sprejemanje odločitev in njihovo 
izvedbo; 



 

 

- tiskovina, ki izide ob organizaciji večjega prireditvenega dogodka v mestnem jedru, ki 
je v organizaciji ZTKK oziroma občine, je primarno namenjena oglaševanju ponudbe 
v mestnem jedru in ne prireditvi; 

- prireditveno dogajanje je treba enakomerneje porazdeliti po mestnem jedru (ploščad 
pri Prešernovem gledališču, Pungert, Vodopivčeva ulica, Khislstein, Maistrov trg); 

- začetek dogajanja se premakne v čas, ko so trgovine še odprte; 
- glasbena vsebina programa mora biti prilagojena adventnemu času in prostoru starega 

mestnega jedra. 
 
SKLEP 4: Potrdi se dopis s predstavljeno vsebino.  
 
SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

8. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA. 

G. Marolt opozori, da bi bilo po mnogih letih treba rešiti problem iztekanja meteorne vode iz 
žlebov na stavbi Delikatese na začetku Reginčeve ulice. Zadeva je po njegovem mnenju 
moteča. 
 
Seja zaključena ob 20 h. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


