
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
Datum:19.12.2014 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
4. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 19.12.2014 s pričetkom ob 19. uri. 
 
PRISOTNI:    dr. Aleksander Pavšlar, prof. Franc Benedik,  Anton Marolt, Petra Vencelj,    
                        Špela Peternel, Stanka Prezelj, Tania Mendillo 
 
DNEVNI RED:  
 

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

 
Na dnevni red ni pripomb. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. 
 
SPREJETO: 7 za, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
  
1. POTRDITEV INVENTURNEGA ZAPISNIKA 
 
Ga. Knific kot predsednica komisije poda poročilo o ugotovitvah inventure. Dejansko stanje 
se ujema s podatki v knjigah; presežkov oziroma primanjkljajev ni. 
 
SKLEP 1: Potrdi se inventurni zapisnik. 
 
SPREJETO: 7 za , 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
 
2. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Ga. Peternel pove, da je zopet prišlo do vlomov in da je nujno treba vzpostaviti sistem video 
nadzora v starem mestnem jedru Kranja, tako kot imajo to v nekaterih drugih mestih, kar je 
bistveno izboljšalo varnostno situacijo. 
 
Ga. Prezelj izpostavi problematiko ureditve prometa v okolici šole Simona Jenka. Predsednik 
pove, da je bilo izdelanih več variant ureditve prometa okrog šole. Kolikor mu je znano iz 
razgovorov, sta problema v osnovi dva. Standardni problem je tranzitni promet čez 
Partizansko cesto v prometnih konicah, ko si vozniki krajšajo pot proti mestnemu jedru. Tu bo 
najbrž treba razmisliti o tem, da se del Ceste Kokrškega odreda naredi enosmeren, in sicer v 
smeri Ceste Staneta Žagarja. Drug problem je povezan z obnovljeno šolo in večjimi 



 

 

prometnimi obremenitvami, ki bodo neizogibne zlasti zjutraj v času, ko starši pripeljejo 
otroke v vrtec in šolo. Pomembno je zagotoviti dovolj velike prostore za zaustavljanje vozil 
staršev, da ne prihaja do prometnega kaosa. Najkasneje do dokončanja obnove šole bo treba 
imeti pripravljen odgovor na prometno ureditev vseh ulic okrog šole. 
 
Seja zaključena ob 19:15 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 


