
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
 
Datum:10.12.2014 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
 
3. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 10.12.2014 s pričetkom ob 18. uri v 
prostoru Krajevne skupnosti Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik,  Anton Marolt, Petra Vencelj,    
                        Špela Peternel, Stanka Prezelj 
 
 
ODSOTNI:    Tania Mendillo (opravičeno) 
 
 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Sprejetje sklepa o neizplačilu sejnin; 
4. Sprejetje sklepa o uporabi pravilnika o računovodstvu MOK; 
5. Imenovanje komisije za odpis; 
6. Predlog investicij v KS Center za l. 2015; 
7. Komunikacija s krajani in poslovnimi subjekti; 
8. Razno. 

 
Na dnevni red ni pripomb. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 6 za, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE 
 
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 2. seje. 
 
SPREJETO: 6 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
- Prešernov gaj: izdelana je bila idejna zasnova informativne table za obeležitev 
Prešernovega gaja, h kateri mora dati soglasje še ZVKD;  
- Gregorčičeva ulica: 3 parkirna mesta, namenjena za ustavljanje vozil staršev, ki pripeljejo 
otroke v OŠ Simona Jenka, so realizirana; 
- meteorna kanalizacija na Vodopivčevi ulici: predsednik pove, da je s projektne pisarne 
MO Kranj dobil pojasnilo, da ukrep razbremenitve meteornega omrežja na Vodopivčevi z 
odvodom dela meteorne vode v cev na Sejmišču ni bil izveden. Zaradi tega verjetno še vedno 
prihaja do dvigovanja pokrovov jaškov na Vodopivčevi ulici ob močnejšem deževju oziroma 
izlivanja vode na koncu ulice. Dogovorjeno je, da bo v najkrajšem času v jašku na križišču 
Vodopivčeve in Sejmišča instaliran odcepni kos, ki bo preusmeril del vode v cev na Sejmišču. 
To je tudi največ, kar je v tem trenutku možno narediti; nadaljnji ukrepi bi zahtevali 
posodobitev meteorne kanalizacije pod krožiščem na dnu Jelenovega klanca; 
- telekomunikacijski vodi na Tomšičevi ulici: predsednik pove, da projektni pisarni ni 
znano, da vodi ne bi bili uvlečeni v cevi pod ulico oziroma da cevi niso prehodne. Investitor 
polaganja cevi je bil telekomunikacijski operater, ne občina. Občina je zahtevala, da se pred 
preplastitvijo vozišča preveri, ali so vse cevi prehodne; kolikor je občini znano, je bilo to 
narejeno. Dogovorjeno je, da bo projektna pisarna preverila problem pri predstavniku 
Telekoma, ki je sodeloval pri obnovi. 

 
 
3. SPREJETJE SKLEPA O NEIZPLAČILU SEJNIN 
 
SKLEP 2: Za leto 2015 se članom Sveta Krajevne skupnosti Center nagrade za udeležbo 
in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo. Mestni občini Kranj 
se predlaga prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta krajevne 
skupnosti za leto 2015, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 Materialni stroški 
in storitve KS in podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 
fotokopiranja za namen izdaje glasila krajevne skupnosti in koledarja. 
 
SPREJETO:  5 za , 0 proti in 1 vzdržanih. 
 
 
4. SPREJETJE SKLEPA O UPORABI PRAVILNIKA O RA ČUNOVODSTVU MOK 
 
Predsednik pojasni, da občina zahteva sprejetje sklepa o uporabi pravilnika o računovodstvu 
tudi za krajevne skupnosti. 
 
SKLEP 3: Pravilnik o ra čunovodstvu Mestne občine Kranj in Pravilnik o dopolnitvah in 
spremembah pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj se smiselno uporablja 
tudi za Krajevno skupnost Center. 
 



 

 

SPREJETO:  6 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
5. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ODPIS 
 
Po navodilih Urada za finance mora KS imenovati komisijo za odpis, ki bo odstranila osnovna 
sredstva, odpisana prejšnje leto. 
 
SKLEP 4: Imenuje se komisija za odpis osnovnih sredstev v sestavi: 

- Irena Knific (predsednica) 
- dr. Aleksander Pavšlar (član) 
- France Benedik (član) 

 
SPREJETO:  6 za , 0 proti in 0 vzdržanih 
 
6. PREDLOG INVESTICIJ V KS CENTER ZA L. 2015 
 
Predsednik pojasni, da je MO Kranj pozvala krajevne skupnosti, da posredujejo svoje 
predloge investicij, ki naj se umestijo v proračun za l. 2015. 
 
Člani sveta se strinjajo, da je prva prioriteta nadaljevanje projekta novogradnje podpornih 
arkad: Kranjski rovi – vhodi – Jelenov klanec zaradi preprečitve nastanka večje škode in 
nevarnosti za življenje in zdravje ljudi. Predsednik pove, da je pridobil naravovarstvene 
pogoje, ki jih je izdala Agencija RS za okolje, iz katerih izhaja, da je novogradnja podpornih 
arkad možna ob upoštevanju nekaterih pogojev. Predvsem je treba najprej zagotoviti in urediti 
odvajanje meteornih voda na zgornjem zemljišču na terasi nad brežino, izvesti ukrepe 
protierozijske zaščite, namestiti je treba močnejše in trajne mreže in sidrati nestabilne bloke s 
trajnimi pasivnimi sidri. 
 
Kot drugo prioriteto člani sveta izpostavljajo nadaljevanje projekta umestitve OŠ Simon 
Jenko v nekdanjo ekonomsko šolo. 
 
Člani sveta predlagajo tudi nekaj manjših, a prav tako pomembnih investicij, ki bi jih bilo 
smiselno predlagati za izvedbo v letu 2015, in sicer preplastitev vozišča Ceste Iva Slavca in 
Stare ceste ter ureditev javnega stranišča v mestnem jedru. 
 
G. Benedik predlaga, da se uredi stopnišče v kanjon Kokre. 
 
Ga. Peternel glede na porast vlomov v mestnem jedru predlaga, da se javne površine pokrije z 
videonadzorom. 
 
SKLEP 5: Svet KS Center je sprejel predloge investicij v KS Center za l. 2015: 

- nadaljevanje projekta novogradnje podpornih arkad na Jelenovem 
klancu; 

- nadaljevanje projekta umestitve OŠ Simona Jenka v nekdanjo 
ekonomsko šolo; 

- preplastitev vozišča Ceste Iva Slavca in Stare ceste; 
- ureditev javnega stranišča v mestnem jedru; 
- ureditev stopnišča v kanjon Kokre; 
- priprava projekta video nadzora javnih površin. 



 

 

 
SPREJETO:  6 za , 0 proti in 0 vzdržanih 

 
 

7. KOMUNIKACIJA S KRAJANI IN POSLOVNIMI SUBJEKTI 
 
Predsednik predlaga, da svet KS Center poleg zagotavljanja uradnih ur okrepi komunikacijo s 
krajani tudi na manj formalen način, npr. s srečanji enkrat mesečno, točno določenega dne v 
katerem od lokalov v mestnem jedru. 
 
G. Benedik ideji nasprotuje. Po njegovem mnenju mora KS poslovati v svojem uradu, sicer bo 
deležna očitkov. 
 
Ga. Vencelj meni, da je ideja dobra. 
 
Ge. Peternel in Prezelj se zdi predlog zanimiv in ga podpirata. 
 
Člani sveta se dogovorijo, da bodo o tem predlogu še razpravljali. 
 
 
8. RAZNO 
 
Predsednik poroča, da je koledar KS Center v delu. 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 19:00. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 


