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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 
 
 
21. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 25.1.2017  s pričetkom ob 18.00 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Petra Vencelj, Tania 

Mendillo, Stanka Prezelj 
 
ODSOTNI:  Špela Peternel 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 20. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Poročilo o notranji reviziji poslovanja KS Center; 
4. Obravnava inventurnega elaborata in sprejem sklepa o odpravi popisnih razlik; 
5. Predlog za spremembo prometne ureditve Partizanska - C. Kokrškega odreda; 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

  
 
 
SKLEP 1: Dnevni red 21. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi. 
 
SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 20. seje se potrdi.  
  
SPREJETO:  5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH  
 

- Dne 29.11.2016 je v prostorih KS potekal sestanek zainteresiranih stanovalcev in 
podjetnikov v zvezi s projektom vnovične prenovo urbane opreme, ki jo načrtuje 
občina. Udeleženci sestanka so oblikovali skupno pobudo za konkretnejšo opredelitev 
projekta v smeri nadgradnje že izvedenega projekta obnove mestnih trgov in ulic. To 
pomeni, da naj bo projekt osredotočen na tiste elemente urbane opreme oziroma na 
tista območja, ki z že izvedenim projektom niso bila zaobsežena. Izpostavljeni so bili 
naslednji elementi urbane opreme: usmerjevalna grafika; celostna grafična podoba; 
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oprema gostinskih vrtov; zamrežitev odjemnih mest za odpadke; posodobitev 
razsvetljave; menjava nefunkcionalnih pokrovov jaškov; ureditev dotrajanih igral; 
načrt postavitve stojnic... 

 
MOK je na pobudo odgovorila, da bo zadeve preučila, odgovora na proučitev še ni 
poslala. 

 
- KS Center se je udeležila delavnic glede novega odloka o urejanju prometa kot 

tudi priprave celostne prometne strategije. 
 

- Dne 18.1.2017 je KS organizirala sestanek na temo »Pisarna za prenovo Stari 
Kranj« . Predstavniki trgovcev, gostincev in KS so oblikovali skupen predlog zasnove 
te pisarne, ki naj prevzame funkcijo mestnega menedžmenta. Skupna pobuda je bila 
posredovana občini. 

 
 
3. POROČILO O NOTRANJI REVIZIJI POSLOVANJA KS CENTER 
 
KS je prejela poročilo notranje revizije namenske porabe v l. 2015. Skupna služba notranje 
revizije je KS dala tri priporočila: 

• naročilnica naj bo jasno specificirana z navedbo predmeta naročila in količin z 
ocenjeno vrednostjo; 

• e-računom mora biti poleg naročilnice pripeta tudi dobavnica; treba je opredeliti, kdo 
in kako opravi primerjavo med naročilnico, dobavnico in računom; 

• v izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ je potrebno navesti do tri izvedene 
izboljšave v obravnavanem letu. 

 
KS ta priporočila pri poslovanju že upošteva. 
 
Prisotnim članom KS se pridruži ga. Mendillo. 
 
G. Benedik: ponovno je izpostavil podpisovanje e-računov, ki se ne izvajajo v prostorih KS 
Center. 
 
SKLEP 3: Svet KS  se seznani s poročilom notranje revizije. 
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
SKLEP 4: Za kontrolo in primerjavo podatkov naročilnice z dobavnico in računom je 
zadolžen predsednik oziroma podpredsednik sveta. Kontrola in primerjava podatkov 
naročilnice z dobavnico se opravi ob prevzemu blaga oziroma storitve, kontrola in 
primerjava podatkov naročilnice z dobavnico ter e-računom pa pred podpisom odredbe 
za plačilo e-računa. 
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
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4. OBRAVNAVA INVENTURNEGA ELABORATA IN SPREJEM SKLE PA O     
ODPRAVI POPISNIH RAZLIK 
 
Inventurni elaborat in popis inventure sta bila izvedena skladno s navodili MOK. Popisne 
razlike niso bile ugotovljene. 
 
 
5. PREDLOG ZA SPREMEMBO PROMETNE UREDITVE PARTIZANS KA - C. 
KOKRŠKEGA ODREDA 
 
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri MOK je pripravil predlog nove 
prometne ureditve C. Kokrškega odreda, ki naj bi bila enosmerna cesta od C. Staneta Žagarja 
proti Partizanski cesti. 
 
G. Benedik pove, da takšna smer vožnje najbolje ustreza vsakodnevnim potrebam 
stanovalcev. Z enosmernostjo ulice se bodo tudi rešile konfliktne situacije, ki nastajajo zaradi 
srečevanja dveh vozil na ozki C. Kokrškega odreda. 
 
Predsednik pove, da se s predlogom strinja, če ustreza prizadetim stanovalcem, da pa se je 
treba zavedati, da s takšno ureditvijo ne bo mogoče zmanjšati tranzitnega prometa, ki si krajša 
pot v smeri proti mestnemu jedru. 
 
Ga. Prezelj poudari, da bi bilo dobro na tej cesti izvajati nadzor in da so problem brezplačna 
parkirišča. 
 
Predsednik pove, da je s policijo že razpravljal o nadzoru nad tem, da je cesta dovoljena samo 
za lokalni dovoz, vendar mu je bilo pojasnjeno, da je namen vožnje po določeni cesti 
praktično nemogoče nadzorovati. 
 
Predsednika zanima, ali se članom sveta zdi predlagana rešitev sprejemljiva. 
 
G. Benedik in ga. Prezelj menita, da je predlog ustrezen. 
 
SKLEP 5: Svet KS se strinja s predlogom rešitve prometnega režima na C. Kokrškega 
odreda, ki naj bo enosmerna od C. Staneta Žagarja proti Partizanski cesti. 
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
6. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

- Napeljava optičnega kabla na Partizanski cesti: G. Benedik še pove, da so ob 
Partizanski cesti še cevi, ki še niso izkoriščene. Predsednik pove, da bo povprašal 
projektno pisarno; 
 

̵ Silvestrovanje na Glavnem trgu – postavitev odra: Ga. Vencelj pove, da so bili v 
mestu neznosni problemi, saj se je v času postavljenega odra promet na tem delu 
Glavnega trga zablokiral. Člani sveta predlagajo naj bo Silvestrovanje na Slovenskem 
trgu. Predsednik pove, da je bila lokacija odra določena že lani. 
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̵ Prešernov gaj: Gg. Vencelj predlaga, da bi po vzoru Škofje Loke v Prešernovem gaju 
naredili alejo pomembnih ljudi. Predsednik meni, da se je najprej treba odločiti, kaj se 
pravzaprav želi narediti iz Prešernovega gaja: pokopališče ali alejo. G. Benedik 
predlaga, da naj gaj ostane tak, kot si ga je zamislil g. Šorli. Dogovorijo se, da g. 
Benedik in ga. Vencelj pripravita osnutek predloga. 
 
 
 

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


