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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 
 
 
20. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 28.12.2016 s pričetkom ob 18.00 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Petra Vencelj, Tania 

Mendillo, Špela Peternel 
 
ODSOTNI:    Stanka Prezelj 
     
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 19. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih. 
 
 
SKLEP 1: Dnevni red 20. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi. 
 
SPREJETO:   6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 19. seje se potrdi.  
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH  
 

- Meritve promet:  Predsednik seznani, da še ni prejel podatkov meritve prometa na 
območju Partizanske ceste. G. Benedik pove, da bo med stanovalci preveril podporo 
predlogu UGGJS, da se C. Kokrškega odreda naredi enosmerno v smeri od C. Staneta 
Žagarja proti Partizanski cesti. 

- Elektri čni priklju ček: Obveznosti skladno z zapisnikom skupnega sestanka z Elektro 
Gorenjska so izpolnjene. Nov digitalni števec še ni nameščen. 

- Tajniške storitve: Aneks k pogodbi je bil podpisan. 
- Iztekanje meteorne vode iz jaškov na dnu Jelenovega klanca in Vodopivčeve: 

Predsednik pove, da je razlog temu, da je premer cevi meteorne kanalizacije pod 
krožiščem na dnu Jelenovega klanca premajhen, zato voda ob hudih nalivih udari iz 
jaškov. Problem se je poskušal rešili s posebnim nastavkom v jašku na Vodopivčevi 
ulici, tako da se del vode iz Vodopivčeve prelije v cev na Sejmišču in ne steče do dna, 
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vendar očitno to ne zadošča za vse situacije. Problem je tudi voda, ki priteče po 
Jelenovem klancu; kolikor mu je znano, so tam problem reševali tako, da so dvignili 
rob cestišča in nekako zajezili vodo, vendar očitno ne dovolj. Meni, da bo dokončna 
rešitev zahtevala menjavo cevi pod krožiščem na dnu klanca, kar pomeni vnovično 
prekopavanje ceste. Ga. Peternel je mnenja, da bi za to moral nekdo odgovarjati. 

- Zaščita spomenikov: g. Benedik je vzpostavil kontakt z Zavodom za kulturno 
dediščino, kjer je dobil informacijo, da se zaščita spomenikov uredi na predlog občine. 

- Delavnica - promet: Predsednik pove, da se je udeležil delavnice na temo sprememb 
prometne ureditve v mestnem jedru Prisotna javnost je bila zelo nenaklonjena 
predstavljenim predlogom, predvsem časovnemu omejevanju dostopa do lastne 
nepremičnine do 9. ure zjutraj in plačljivosti dovolilnic. Ga. Peternel predlaga peticijo, 
kot je bila izvedena v Izoli in Piranu, proti predlogu. 

 
G. Benedik je podal predlog, da bi ob prireditvi na predvečer kulturnega praznika v 
Prešernovem gaju venec položil župan in ne občinski uslužbenec. S tem bi imel ta dogodek 
višji nivo. 
 

 
Seja zaključeno ob 19.00. 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


