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KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
19. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 19.10.2016 s pričetkom ob 18.00 
uri v prostoru Krajevne skupnosti  Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Stanka Prezelj, Anton Marolt, 

Tania Mendillo, Špela Peternel 
 
ODSOTNI:    Petra Vencelj 
     
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Imenovanje popisne komisije in sprejem Navodil za popis sredstev; 
4. Električni priključek v uradu KS Center; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 
 
Predsednik predlaga, da se dnevni red dopolni z novo peto točko: sprememba pogodbe o 
tajniških storitvah; dosedanja peta točka postane šesta. 
 
SKLEP 1: Dnevni red 19. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi z novo 
5. točko. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 18. seje se potrdi.  
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH  
 
a) Obeležitev krajevnega praznika 
 
Izvedeni so bili vsi načrtovani dogodki: balinarski turnir, šahovski turnir, srečanje krajanov, 
starih 80 let in več, ter piknik za krajane. Stroški izvedbe piknika so bili v okviru 
stroškovnika, s katerim so bili člani sveta seznanjeni z e-pošto z dne 31.8.2016.  
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SKLEP 3: Svet ugotavlja, da je bil seznanjen z okvirnim stroškovnikom z dne 31.8.2016 in 
da je z njim soglašal. 

 
b) Krajani so bili obveščeni o občinskih načrtih za zaostritev prometne ureditve. 
Organiziran je bil zbor krajanov. 
 
c) Dopis županu. Predsednik poroča, da je v zvezi z načrtovanimi spremembami prometne 
ureditve županu 25.8.2016 poslal dopis in ga opozoril na zaveze, ki jih je dal na seji sveta KS 
22.6.2015. Župan je v svojem odgovoru z dne 30.8.2016 potrebo po spremembah ureditve 
med drugim utemeljil s sklicevanjem na »številne pritožbe« obiskovalcev starega mestnega 
jedra – tudi stanovalcev – zaradi povečanega prometa, ki naj bi jih prejeli na MOK. Glede na 
to je KS Center na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevala, da ji 
MOK posreduje te »številne pritožbe«. Na podlagi vložene zahteve je KS prejela: 

- izpis pogovora na facebook (FB) profilu Mestne občine Kranj z dne 5., 6. in 10.5.2016, 
v katerem štirje uporabniki FB kritizirajo prometno ureditev v mestnem jedru kot 
nevarno; 

- izpis pogovora na profilu Župana z dne 9.10.2016, kjer uporabnik FB daje pobudo za 
gradnjo garažne hiše pod starim mestnim jedrom; 

- elektronsko sporočilo z dne 3.10.2016 krajanke, ki kritizira dostavni čas, parkiranje, 
prometno signalizacijo na Tomšičevi ulici itd.; 

- dopis lastnikov in najemnikov prostorov na Poštni ulici z dne 2.7.2016 (dospelo na 
občino 12.9.2016), ki predlagajo ukinitev parkirnih mest pred svojimi poslovnimi 
prostori na Podrtini, češ da parkirana vozila zastirajo pogled na njihove prostore, da so 
nevarna za otroke in da to površino potrebujejo za organizacijo dogodkov. 

Občina je navedene dokumente pospremila z izjavo, da je sicer prejela še druge pritožbe, 
ampak v ustni obliki, in jih zato pač ne more posredovati. 

Predsednik izpostavi, da po času nastanka posredovanih dokumentov županovemu dopisu z 
dne 30.8.2016 predhodi zgolj pogovor štirih uporabnikov FB na občinskem profilu, ki je 
nastal med 5. in 10.5.2016; v preostalem gre za dokumente, ki so nastali oz. jih je občina 
prejela šele po zgoraj navedeni izjavi župana.  
 
Člani sveta KS v razpravi ugotavljajo, da gre za zelo skromno gradivo, ki ni primerna 
utemeljitev za posege v prometno ureditev, od katere je odvisno 1.500 stanovalcev, prek 100 
poslovnih subjektov in še enkrat toliko delovnih mest. 
 
d) Meritve prometa na območju Partizanske ceste. Predsednik poroča, da bo občina še ta 
teden ponovila meritve na C. Kokrškega odreda, tako da bodo rezultati reprezentativni za 
obremenitve tekom šolskega leta. 
 
3. IMENOVANJE POPISNE KOMISIJE IN SPREJEM NAVODIL Z A POPIS 
SREDSTEV 
 
Predsednik predlaga, da se za popisovanje imenuje popisno komisijo v sestavi:  
1. Irena Knific – predsednik popisa 
2. Anton Marolt – član 
3. Stanka Prezelj – član 
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SKLEP 4: Sprejme se sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do 
virov sredstev Krajevne skupnosti Center za leto 2016 in imenovanje popisne komisije 
ter Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za leto 2016. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Po navodilih Urada za finance mora KS imenovati komisijo za odpis, ki bo odstranila osnovna 
sredstva, odpisana prejšnje leto. 
 
SKLEP 5: Imenuje se komisija za odpis osnovnih sredstev v sestavi: Aleksander Pavšlar, 
Franc Benedik, Irena Knific. 
 
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
4.  ELEKTRI ČNI PRIKLJU ČEK V URADU KS CENTER 
 
Predsednik poroča, da je KS od Elektra Gorenjska prejela obvestilo, iz katerega izhaja, da naj 
bi električni priključek, prek katerega se z elektriko oskrbuje pisarna KS Center, ne bil 
ustrezno evidentiran. Glede na to, da je lastnik pisarne in merilnega mesta MOK, se je 
predsednik skupaj s predstavniki MOK udeležil sestanka na Elektru Gorenjska. Zapisnik 
sestanka predsednik predstavi članom sveta. 
 
SKLEP 6: Svet soglaša z ureditvijo razmerij v zvezi z električnim priklju čkom na način, 
kot izhaja iz zapisnika sestanka. 
 
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
5.  SPREMEMBA POGODBE O TAJNIŠKIH STORITVAH 
 
Predsednik seznani člane KS Center, da je obseg tajniških del zaradi povečevanja zapletenosti 
administrativnih postopkov narasel. V razpravi člani sveta ugotavljajo, da je primeren obseg 
tajniških del v povprečju 13 ur mesečno, zato naj se mesečni pavšal tajnici poveča na 195 
EUR. 
 
SKLEP 7: Mesečni pavšal za tajniška dela se poveča na 195 EUR. 
 
SPREJETO:  5 ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽAN 
 
 
6. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
G. Benedik posreduje pritožbo krajanov Ljubljanske cest 6, ki jim meteorna voda, ki ob 
močnih nalivih brizga iz jaška, zaliva hišo.  
 
Predsednik pove, da je problem najverjetneje v tem, da je bila na Vodopivčevi narejena nova 
meteorna kanalizacija, na katero so zdaj priključeni tudi objekti, ki prej niso bili. Obremenitev 
je torej večja, na dnu Jelenovega klanca, pod krožiščem pa je še stara cev, ki ima manjši 
premer. V preteklosti se je ta problem že reševal s tem, da je bil del meteorne vode z 
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Vodopivčeve preusmerjen na Sejmišče. Za dokončno rešitev problema pa bo potreben prekop 
rondoja. Predsednik bo pritožbo posredoval naprej odgovorni osebi. 
 
G. Benedik še pove, da je bil na stari lokaciji pri cerkvi Bernekerjev vodnjak vedno 
pravočasno zaščiten, letos na novi lokaciji to še ni urejeno. Moti ga tudi, da spomenik ni 
vzdrževan; pove, da je potrebno to zadevo sistemsko urediti. Pripomni tudi, da se Slovenci 
hvalimo s prvim spomenikom proti fašizmu, a se zanj ne skrbi. 
 
Predsednik pojasni, da po njegovem védenju z vrtom gradu Khislstein, kjer stoji vodnjak, 
upravlja Gorenjski muzej.  
 
Ga. Mendillo se s tem, da spomenik ni vzdrževan, ne strinja in še enkrat izpostavi potrebo po 
postavitvi stojal za kolesa na Tavčarjevi ulici. 
 
Predsednik predlaga, naj se počaka na rezultate nadzora mirujočega prometa, ki ga je na zboru 
krajanov napovedal vodja Medobčinskega inšpektorata. Potem se bo videlo, ali je pogostost 
nepravilnega parkiranja na začetku Tavčarjeve tolikšna, da je res potrebno postaviti fizične 
ovire. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


