
 

 

 
 
 

KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
28. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 24. 01. 2018 s pričetkom ob 18.00 
v prostoru Krajevne skupnosti Center Kranj. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Anton Marolt, Tania Mendillo in 

Špela Peternel 
 
ODSOTNI:  Petra Vencelj (opravičeno) 
  
    
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 27. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Obravnava inventurnega elaborata in sprejem sklepa o odpravi popisnih razlik; 
4. Sprejem zaključnega računa za leto 2017; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 28. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE SVETA KS CENTER 

Predsednik opomni, da se zapisnik pri 3. točki dopolni, in sicer: 
 
»Znižanje prispevka za stavbno zemljišče: G. Benedik predlaga, da se poda pobuda za 
znižanje stavbnega zemljišča v mestne jedru zaradi letalskega hrupa.« 
 
SKLEP 2: Zapisnik 27. seje se z dopolnitvijo potrdi. 
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 



 

 

 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

a) Prešernov gaj: Predsednik predstavi mnenje MOK glede rabe Prešernovega gaja: 
• ni več razumljen kot pokopališče; 
• ni omejitve vstopa in občina ne izdaja dovoljenj za rabo, razen če bi šlo za 

prireditve; 
• občina ne vidi razloga, zakaj bi vadbe v gaju prepovedala; 
• občina v Prešernovem gaju ne načrtuje sprememb, je pa seznanjena z idejo, po 

kateri bi gaj postal stičišče Slovencev, vendar za to ni predvidenih sredstev; 
• Prešernov gaj ima status „parkovna površina“. 

 
 
3. OBRAVNAVA INVENTURNEGA ELABORATA IN SPREJEM SKLEPA O 
ODPRAVI POPISNIH RAZLIK 
 
Predsednik predstavi Inventurni elaborat, stanje osnovnih sredstev v prostorih Krajevne 
skupnosti so skladne s stanjem v poslovnih knjigah. Predlagan je en odpis OS, zaradi 
dotrajanosti kovinske blagajne. Popis je bil dobro opravljen, Elaborat bo dostavljen na Urad 
za finance na MOK. 
 
SKLEP 3: Potrdi se inventurni elaborat in sprejme sklep o odpravi popisnih razlik. 
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
4. SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2017 
 
Predsednik predstavi Zaključni račun.: 

• Prihodki: od namenjenih 12.600 EUR je bilo realiziranih 9.700 EUR. 
• Cilji KS so bili doseženi. 
• Prireditve, letaki, koledar, uradne ure so bile realizirane, kot je bilo tudi planirano. 

 
SKLEP 4: Sprejme se zaključni račun za leto 2017. 
  
SPREJETO:  6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

• Ekonomska šola: Predsednik pove, da je projekt odvisen, če bo občina uspela na CTN 
razpisu. V primeru dobljenega razpisa gre v obnovo poleg ekonomske šole še  
gradbena šola in bo projekt končan leta 2021. 

• Člane sveta zanima, kaj je z zemljiščem pod Prešernovim gajem. Predsednik pojasni, 
da gre za zemljišče v lasti župnišča. Pred leti je bil dan predlog, da bi bilo tam otroško 
igrišče, vendar zamisel ni bila realizirana, ker občina ne sme investirati v tujo 
nepremičnino. G. Marolt pove, da je župnišče občini predlagalo menjavo zemljišč, 
vendar občina ni bila zainteresirana. 

• Prometna ureditev v mestnem jedru: G. Marolt opozarja, da se poslovni subjekti v 
mestu pogovarjajo, da bodo mesto zapustili zaradi težav z vstopom. Po njegovem 



 

 

mnenju se je treba z občino dogovoriti, da se omogoči vstop z listki 30 min brezplačno, 
kot je bilo prej. Dostava v staro mesno jedro je zelo težavna, predvsem v slabem 
vremenu. Predsednik pove, da je na občino poslal dopis z odprtimi vprašanji prometne 
ureditve, vendar še ni prejel odgovora. V dopisu je posebej opozoril na problematiko 
dostopa za potrebe poslovnih subjektov, saj je trenutna praksa podeljevanja PIN kod 
netransparentna in diskriminatorna. 

• Občinska uprava: g. Marolt seznani prisotne s pritožbami občanov, da so prostori 
občinske uprave zaprti za občane; vstop je možen samo s kodami. 

• Ga. Peternel opozori na večen problem pasjih iztrebkov na javnih površinah. Problem 
ni odpravljen. 

• Kartice za vstop za v mesto: g. Marolt pripomne, da bi poslovni subjekti potrebovali še 
eno vstopno kartico. 

• Zdravstvena ordinacija v starem mestnem jedru: realizacija je odvisna od koncesije in 
ne od občine. 

• Kranvaj: zakaj ne pelje do zdravstvenega doma, to bi bilo zelo dobro za starejše 
občane mestnega jedra. Predsednik pojasni, da je Kranvaj brezplačen in zaradi tega ne 
sme voziti na linijah, na katerih poteka plačljiv javni transport. 
 

Seja zaključena: 19:15 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 


