
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 23. 1. 2019 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
3. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 23. 1. 2019 s pričetkom ob 19. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anton Marolt in Elizabeta Valič – 4 člani         
 
 
ODSOTNI: Tania Mendillo, Anže Šinkovec, Petra Vencelj (vsi opravičeno) 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 2. 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 2018; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 3. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 2. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Poštni urad: Predsednik pove, da je: 
- od Pošte Slovenije prejel odgovor, iz katerega izhaja, da je urad na Poštni ulici 
predviden za zapiranje 



 

 

 
̵ županovo pismo naslovljeno na Pošto Slovenije je bilo prav tako objavljeno na spletni 

strani KS; odgovora po njegovih podatkih še ni; 
̵ če ne bo šlo drugače, bo treba najti pogodbenega izvajalca za opravljanje poštnih 

storitev v mestnem jedru, saj tu potrebujemo poštne storitve; 
̵ trenutni odpiralni čas je nefunkcionalen. 

 
• Upravljanje kanjona Kokre: Predsednik pove, da občina še vedno išče odgovor, kdo 

je odgovoren za upravljanje kanjona. 
 

• Kanalizacija v kanjonu Kokre: dela za dokončno ureditev kanalizacije v kanjonu 
niso bila izvedena, ker so v postopku zbiranja ponudb maja 2018 prispele ponudbe 
presegale sredstva v proračunu. Dela naj bi bila izvedena v letošnjem letu. 
 

• Smetnjaki: s Komunalo je dogovorjeno, da se doda dodaten smetnjak na Partizanski 
nekje pri Gaju in en večji smetnjak na Sejmišču. 
 

• Preozka parkirna mesta pri Prešernovem gledališču: je dogovorjeno, da se takoj, 
ko bo vreme omogočalo, začrtajo širša parkirišča; v ta namen bo potrebno sprejeti 
izgubo dveh parkirnih mest. 
 

• Igrala na Pungartu: Plan vzdrževalnih del je pripravljen in po potrditvi župana bodo 
ta dela izvedena. 
 

• Spremembe odloka o prometni ureditvi: Predsednik pove, da ima 6.2. sestanek s 
pristojnimi osebami na občini, ki se operativno ukvarjajo z izvajanjem odloka. Cilj 
sestanka je ugotoviti, kako se odlok izvaja oziroma kje se pojavljajo problemi. Po 
predsednikovih informacijah se odlok izvaja samo delno. 

 
• Nov rajonski policist: predsednik je imel sestanek z novim rajonskim policistom, g. 

Hodžičem, na katerem sta obravnavala varnostno problematiko v mestnem jedru. G. 
Hodžič je predlagal namestitev žarometa, ki bi ponoči osvetljeval razgledno ploščad 
na Pungertu, saj tema otežuje izvajanje nadzora nad dogajanjem na tej ploščadi. 

 

3. OBRAVNAVA INVENTURNEGA ELABORATA IN SPREJEM SKLEPA O   
ODPRAVI POPISNIH RAZLIK 

SKLEP 3: Potrdi se inventurni elaborat in sprejme se sklep o odpravi popisnih razlik. 

SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

4. SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2018 

SKLEP 4: Potrdi se zaključni račun za leto 2018. 

SPREJETO:   4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 



 

 

5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
G. Marolt opozori na problematiko obnove brežin na Jelenovim klancem, ki so v zelo slabem 
stanju in pomenijo veliko nevarnost. Predsednik pove, da se iz proračuna v proračun ponavlja 
ista zgodba: MOK za obnovo brežin nameni približno 100.000 EUR, kar je bistveno premalo 
za resen začetek del. Obnova brežin ni projekt, ki bi bil promocijsko zanimiv za mestno 
politiko, zato se nikoli ne najde dovolj denarja, čeprav KS Center vseskozi poudarja pomen 
obnove brežin. 

 
Seja zaključena ob 19:50. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


