
 

 

 
 
 

KRAJEVNA SKUPNOST POTRJEN 
 KRANJ - CENTER 
Tomšičeva 21, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 2022 141     
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
30. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 30. 05. 2018 s pričetkom ob 18.00 
v prostoru Krajevne skupnosti Center Kranj. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik, Stanka Prezelj, Anton Marolt, Petra 

Vencelj, Tania Mendillo in Špela Peternel. 
 
ODSOTNI:  / 
  
    
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 29. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Finančni načrt 2019; 
4. Predlogi za podelitev priznanja MO Kranj; 
5. Učinki nove prometne ureditve; 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 30. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi. 
 
SPREJETO: 7 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE SVETA KS CENTER 

SKLEP 2: Zapisnik 29. seje se potrdi. 
  
SPREJETO:  7 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

a) Sejmišče: Na Sejmišču so začrtana parkirišča, stanovalci morajo dobiti še dovolilnice. 
b) Kanalizacija v kanjonu Kokre: Odprta kanalizacijska cev naj bi bila priključena na 

kanalizacijsko omrežje do konca junija 2018. 



 

 

3. FINANČNI NAČRT 2019 
 
Predsednik na kratko predstavi Finančni načrt za l. 2019: 
 
Planirani PRIHODKI so 13.000 EUR in ODHODKI 14.500 EUR. 
Cilji KS Center so podobni kot v preteklem letu: 

- informiranje krajanov; 
- izdaja koledarja; 
- spletna stran; 
- materialni stroški; 
- proslave; 
- tajniška opravila. 

 
SKLEP 3: Finančni načrt za l. 2019 je potrjen. 
 
SPREJETO: 7 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
SKLEP 4: Za leto 2019 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 2019, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 Materialni stroški in storitve in 
podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja. 
 
SPREJETO: 7 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
Petra Vencelj zapusti sejo. 
 
4.    PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJA MO KRANJ 
 
Predsednik predstavi dva predloga, katera jih g. Benedik utemelji: 
 

1. predlog: Pihalni orkester MOK 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽAN 
 

2. predlog: Zgodovinski arhiv v Ljubljani - enota za Gorenjsko 
 
PREDLOG NI SPREJET: 3 ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANA 
 
G. Benedik 18:45 sejo zapusti. 
 
 
5. UČINKI NOVE PROMETNE UREDITVE 
 
Predsednik predstavi uradno razlago in dejansko stanje: 

- Resetiranje kartic v primeru dvakratne zaporedne rabe v isti smeri: 
• vstop/izstop na parkirišči Huje in Čebelica: kartica se resetira na 10-15 min; 
• vstop/izstop v območje omejenega prometa: kartica se ne resetira; 



 

 

- v primeru, da vozilo vstopi v območje omejenega prometa z listkom in prekorači dve 
uri dovoljenega zadrževanja (+15 min rezerve), mora za izstop ponovno kupiti listek; 

- dostavnica do 10. ure ima neomejeno zadrževanje v območju omejenega prometa med 
6 in 10 uro; 

- 24 urna dostavnica nima tehnične omejitve zadrževanja v območju za pešce; 

- parkirna dovolilnica za drugi avto na stanovanje C12 zaenkrat nima tehnične omejitve 
zadrževanja v območju za pešce. 

 
 
6. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

̵ G. Marolt izpostavi težavo z izstopom iz mesta v primerih nesreče – kaj bi se zgodilo v 
takih primerih? 

̵ G. Marolt zastavi vprašanje za MOK: ko nalaga v avto velike vredne predmete mora 
vedno imeti poleg avta eno osebo, ker avta ne sme zakleniti in zapustiti – tako naj bi 
mu rekli na občini; 

̵ Ga. Špela predstavi težavo stanovalke Tomšičeve, ker se pod njenim oknom zadržujejo 
mladi, ki kadijo travo in urinirajo; 

̵ G. Marolt pove, da ga je ustavila ga. Darja z vprašanjem, kdaj bodo začrtali, kje sme 
hoditi peš; 

̵ Ga. Špela ponovno poudari, da bi se morala izvajati večja kontrola nad pobiranjem 
pasjih iztrebkov; 

̵ G. Marolt: da bi se moral vzpostaviti red s skejterji, saj stopnice pri Prešernovem 
gledališču, pri cerkvi, pri spomeniku niso primeren kraj za izvajanje te aktivnosti; 

̵ Ga. Stanka pove, da je šola Simona Jenka proslavila 80-letnico šole; 

̵ Predsednik pove, da od informacijske pooblaščenke pričakuje odgovor vezan na dostop 
do informacij javnega značaja; 

̵ Piknik KS Center je planiran 8.9.2018; 

̵ Ga. Vencelj zastavi vprašanje zakaj v Svetu MOK ni člana iz KS Center. 
 
Seja zaključena: 19:23 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednik sveta KS                    
Irena Knific                                                                                            dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


