
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 29.10.2014 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
 
2. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 29.10.2014 s pričetkom ob 18. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik,  Anton Marolt, Tania Mendillo, 
   Petra Vencelj 
 
 
ODSOTNI:    Špela Peternel, Stanka Prezelj (opravičeno) 
 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje; 
2. Sklep o podpisnikih finančnega poslovanja; 
3. Finančni načrt KS za leto 2015; 
4. Izvedba rednega letnega popisa; 
5. Pregled programskih usmeritev KS; 
6. Komunikacija s krajani in poslovnimi subjekti; 
7. Razno. 

 
 
Na dnevni red ni pripomb: 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 5 za, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
  
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE 
 
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 1. seje. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 



 

 

2. SKLEP O PODPISNIKIH FINAN ČNEGA POSLOVANJA 
 
SKLEP 2: Za podpisnika finančnega poslovanja se določi predsednika in 
podpredsednika sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 
 
Predsednik povzame glavne postavke finančnega načrta za leto 2015. Večina izdatkov je 
namenjenih za kritje stroškov materialnega poslovanja, predvsem izdajo krajevnega glasila in 
tradicionalnega koledarja z motivi mestnega jedra. Zaradi iztrošenosti in obveznega prehoda 
na e-račune, ki ga obstoječa, deset let stara strojna in programska oprema ne podpira, so 
dodatna sredstva namenjena za nabavo nove računalniške opreme v uradu KS Center. 
 
Člani sveta KS Center se za leto 2015 odpovedujejo izplačilu sejnin. Sredstva se prenesejo na 
postavko tiskarskih storitev. 
 
SKLEP 3: Finančni načrt je sprejet. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
4. IZVEDBA REDNEGA LETNEGA POPISA 
 
SKLEP 4: Sprejme se navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za 
leto 2014 ter sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov 
sredstev Krajevne skupnosti Center za leto 2014 in imenovanje popisne komisije v 
sestavi Irena Knific – predsednik popisa, Anton Marolt – član in Petra Vencelj – član. 
 
SPREJETO: 5 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
5. PREGLED PROGRAMSKIH USMERITEV KS 
 
Vezano na predvolilne obljube novega župana MOK, da bo v vsaki KS izvedel dva projekta 
predsednik predlaga, da KS Center zavzame stališče glede prednostnih projektov. 
 
Po mnenju članov sveta sta za KS Center najpomembnejša projekta sanacija brežin in obnova  
OŠ pri Prešernovem gaju. 
 
G. Benedik meni, da bi bilo potrebno spremeniti šolske okoliše, tako da bi vsi otroci KS 
Center hodili na isto šolo. 
 
Kot tretjo prioriteto ga. Mendillo predlaga brezplačni mestni časopis, ki bi trajno, celostno in 
vsebinsko bogato predstavljal mestno jedro. 
 
Predsednik izpostavlja potrebo po sanaciji vozišča Ceste Iva Slavca in Stare ceste, ki je v 
dokaj slabem stanju. 



 

 

 
Člani sveta kot pomemben prednostni projekt izpostavljajo tudi obnovo tržnice na obstoječi 
lokaciji, kjer pa občina zaradi zasebnega lastništva nepremičnine nima neposredne možnosti 
investiranja. Pomembna bi bila tudi celostna ureditev Prešernovega gaja in ureditev javnega 
stranišča v mestnem jedru. 
 
 
6. KOMUNIKACIJA S KRAJANI IN  POSLOVNIMI SUBJEKTI 
 
Predsednik meni, da bi bilo koristno okrepiti komunikacijo s krajani in jo razširiti še z 
drugimi manj formalnimi oblikami druženja. G. Benedik meni, da je komunikacijo s krajani 
treba voditi primarno v obliki uradnih ur, ki potekajo v uradu KS. Člani sveta predlagajo, da 
naj se o tej točki razpravlja še na naslednji seji. 
 
 
7. RAZNO 
 
G. Marolt pove, da so na Tomšičevi ulici težave, ker telekomunikacijski vodi Telekoma niso 
bili uvlečeni v cevi, ki so bile položene ob obnovi ulice. Projekt obnove ni bil izpeljan do 
konca; po njegovem je razlog v tem, da je polovica položenih cevi neprehodnih, ker so jih ob 
obnovi malomarno stisnili oziroma polomili, nihče pa ni pred zaključkom del preveril 
prehodnosti. Posledično kabli visijo po fasadah in se ob vsakem močnejšem vetru sproža 
alarm. 
 
Predsednik pove, da je po njegovem védenju problem v tem, da je občina sicer investitor  
obnove ulice, vodovoda in kanalizacije, investitor polaganja ostalih vodov pa je zadevni 
lastnik voda, torej v konkretnem primeru Telekom in ne občina. Predsednik se zaveže, da bo o 
tej problematiki govoril s Projektno pisarno MOK. 
 
Seja zaključena ob 19:00. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


