
 

 

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

 
 
15. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 20.4.2016 s pričetkom ob 18.00 
uri v prostoru Krajevne skupnosti  Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Anton Marolt, Stanka Prezelj,  
   Petra Vencelj in Tania Mendillo 
ODSOTNI:    Špela Peternel (opravičeno) 
     
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 14. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Finančni načrt za leti 2017 in 2016; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
SKLEP 1: Dnevni red 15. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: V zapisniku 14. seje se v 3. točki dopolni stavek »Ga. Prezelj je mnenja, da je 
obiskovalcem mesta treba omogočiti dostopnost« tako, da se mu doda besedilo: »in ob 
tem zagotavljati ustrezen nadzor. Dostavni čas mora biti tak, da ustreza poslovnim 
subjektom v mestnem jedru.« Dopolnjen zapisnik 14. seje sveta KS Center se potrdi. 
 
SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Seji se pridruži ga. Mendillo. 
 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 

- ropotanje pokrovov jaškov na Tomšičevi in Reginčevi: predsednik pove, da je Komunala 
pregledala jaške in podala mnenje, da ne ropotajo pokrovi jaškov Komunale, temveč pokrovi 
jaškov T-2; 
 



 

 

- spremembe Odredbe o parkirnih površinah: predsednik pove, da dve uri brezplačnega 
parkiranja za obiskovalce mesta nista bili ukinjeni in da so bila prizadevanja KS uspešna. 
 

3.  FINANČNI NAČRT ZA LETI 2017 IN 2016 

Predsednik pove, da se v letošnjem letu pripravlja proračun za dve prihodnji leti, kar se mu 
glede na nepredvidljivost virov ne zdi posebej smiselno. Kar se finančnega načrta KS tiče, je 
za prihodnji leti predvideno približno enako odhodkov kot letos. Kot običajno bo večina 
sredstev porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov: za glasilo, koledar, organiziranje 
tradicionalnih dogodkov in poslovanje urada KS. Predsednik predlaga, da se svet KS tako kot 
vsako leto odpove izplačilu sejnin in sredstva nameni za pokrivanje stroškov tiskarskih in 
založniških storitev. 

SKLEP 3: Za leti 2017 in 2018 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 leti 2017 in 2018, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 
Materialni stroški in storitve in podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter 
stroški fotokopiranja.  
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 

Go. Prezelj zanima, po katerem ključu dobi balinarsko društvo Center Kranj sredstva. G. 
Benedik pove, da balinarsko društvo Center Kranj od KS ne dobi sredstev, temveč KS Center 
tradicionalno v okviru praznika KS Center sodeluje pri organizaciji balinarskega tekmovanja. 

G. Benedik ponovno izpostavi, da bi se podpisovanje odredb preneslo na računalnik KS v 
prostore KS Center. Predsednik pojasni, da je po novem podpisovanje Odredb digitalno in 
poteka na občinskem strežniku, ne lokalno na določenem računalniku. 

SKLEP 4: Potrdi se finančni načrt za l. 2017 in 2018. 

SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
- pritožba zaradi kamnov naloženih na betonski zid ob Jelenovem klancu: Na KS je 

prispela anonimna pritožba zaradi kamnov, naloženih na betonski zid nad pločnikom ob 
Jelenovem klancu, ki naj bi ogrožali mimoidoče pešce. Predsednik in podpredsednik sta se 
udeležila sestanka z lastnikom zadevne nepremičnine. Lastnik je zagotovil, da so kamni 
naloženi tako, tako da sami od sebe ne morejo pasti na pešce; ob ogledu lokacije ni bilo 
zaznati, da bi bili kamni naloženi na nevaren način. Nadalje je bilo ob ogledu nepremičnine 
ugotovljeno, da brežina pod Letnim gledališčem Khislstein in Lovskim dvorcem ni bila 
popolno sanirana ob obnovi Khislsteina. Občina se je zdaj zavezala, da bo v letih 2016 in 
2017 v obsegu posebej predvidenih proračunskih sredstev zaključila vsa sanacijska dela na 
tej lokaciji; 
 



 

 

- pritožba zaradi samovoljnih posegov v naravo kanjona Kokre: predsednik pove, da je 
prejel pritožbo krajana, ki ga je opozoril na nedovoljene posege v kanjon Kokre: izvedena 
je bila sečnja dreves, širijo se gredice in razni podporni zidovi, vsa kanalizacija še vedno ni 
sanirana. Predsednik je s tem v zvezi že posredoval prijavo državnemu Inšpektoratu za 
okolje in prostor in od njega prejel odgovor, ki ga prebere članom sveta. Odgovor je 
birokratski: inšpektor naj bi ukrepal glede na prioritete dela inšpekcije za okolje ter vrstni 
red prispelih prijav, iz česar sledi samo to, da ni jasno, ali in kdaj bo ukrepal. Predsednik je 
o problematiki govoril tudi s predstavnico Zavoda RS za varstvo narave, ki je bila 
informirana o sečnji dreves. Gre za poseg, ki se je pripetil v zvezi z obnovo ene od hiš Na 
skali. Investitor obnove za posek dreves ni imel naravovarstvenega soglasja, tako da je 
posek nezakonit in bo potrebna sanacija stanja z zasaditvijo novih dreves. Zadeva je v 
reševanju Zavoda RS za varstvo narave. Predsednik je dal pobudo za izvedbo terenskega 
ogleda kanjona Kokre; 
 

- sestanek gostincev in trgovcev: predsednik pove, da je 13.4.2016 potekal sestanek 
trgovcev in gostincev mestnega jedra, ki ga je organiziral Milan Vasiljević Kogovšek 
(Terasa bar); sestanka so se udeležili tudi predstavniki KS Center. Sestanek je izzvenel v 
prepričanju, da je treba nadaljevati z že začrtanimi ukrepi za oživljanje mestnega jedra. Pri 
tem je pomembno ohranjati povezanost trgovcev in gostincev, ki bi jo lahko dodatno 
okrepili tudi z ustanovitvijo posebnega gostinsko-trgovskega ceha. KS Center je izrazila 
podporo povezovanju trgovcev in gostincev; 

 
- bivša Ekonomska šola: g. Benedik pove, da je potrebno urediti živo mejo. Ga. Prezelj 

pove, da se spet neovirano vstopa v stavbo; zanima jo, zakaj ni ograje. Izpostavlja tudi 
promet okoli šole. Predsednik pove, da so o problematiki prometa dali pobude MOK-
UGGJS že lansko leto, in sicer tako za večjo varnost šolske poti čez C. Staneta Žagarja, kot 
tudi za celovito ureditev prometa po ulicah okoli šole. Od tedaj se stvari niso premaknile. 
Predsednik se zaveže da bo urgiral. 

 
G. Benedik ob 18:55 zapusti sejo iz opravičenega razloga. 
 
- most čez Kokro naj bi bil predan v uporabo nekje na začetku julija. 
 
Seja zaključena ob 19.00. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 


