
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 12. 6. 2019 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
6. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 12. 6. 2019 s pričetkom ob 19. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Tania Mendillo, Stanka Prezelj, Elizabeta    
          Valič in Petra Vencelj (seje se udeleži ob 19:25) – 6 članov      
 
 
ODSOTNI: Anže Šinkovec (upravičeno) - 1 član 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta KS Center 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Predlog KS Center za podelitev priznanja MO Kranj; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 6. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 5. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Osnovna šola Simona Jenka: Obnova osnovne šole Simon Jenko naj bi se prihodnji 
teden začela. Vzhodni del šole bo končan do začetka naslednjega šolskega leta. 

 



 

 

• Letalski hrup: Agencija za civilno letalstvo je začela postopek spreminjanja vzletnih 
procedur; predsednik je mnenja, da so dobre možnosti za pozitivno rešitev. Na spletni 
strani KS Center je o tem več informacij. 
 

• Brežina pod parkiriščem Stara Sava: Prvotno je bilo dogovorjeno, da naj bi 
Komunala brežino uredila v roku 14 dni, po zadnjih informacijah pa utegne trajati dlje. 
 

• Onesnaženje Kokre: Predsednik pove, da ima informacije, da čistilna naprava 
Preddvor deluje in da je problem v na črno narejenih kanalih po poljih, ki so speljani 
direktno v Kokro. V te nedovoljene odtoke naj bi se zlivala z gnojevko onesnažena 
voda. Ga. Valič se ne strinja in pove, da onesnaženje ni enkratno in da je problem v 
čistilni napravi v Preddvoru, ki zaradi napačno predvidenih obremenitev ne deluje. 
Predsednika zanima ali je občina Preddvor dala izjavo, da čistilna naprava ne deluje. 
G. Marolt je mnenja, da si kmetje ne upajo na poljih prati cistern in odplake izlivati 
preko kanalov v Kokro. Ga. Valič pove, da je to osebno videla. Predsednik doda, da 
bo treba ugotoviti prek katerih organov bi se dalo priti stvari do dna. 
 

 
3. PREDLOG KS CENTER ZA PODELITEV PRIZNANJA MO KRANJ 

Predsednik predlaga, da KS Center predlaga za priznanje MOK Grega in Primoža Grašiča za 
dolgoletno organizacijo Jazz campa.  

SKLEP 3: Za priznanje MOK se predlaga Grega in Primoža Grašiča.  

SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
Ob 19:25 se seji pridruži ga. Petra Vencelj. 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

̵ Khislstein: ga. Mendillo opozori, da so še naprej problemi z nočnim vandalizmom na 
vrtu gradu Khislstein. Predlaga naj se dodela vrata na Volkov vrt tako, da jih ne bo 
mogoče preplezati. Redarji zdaj sicer občasno kontrolirajo. Ga. Mendilo predlaga, da 
se ob stolpu namestijo opozorilne table z grožnjo s kaznijo. 

 
̵ Kolesa: Ga. Prezelj opozori, da bi moralo biti v mestnem jedru več parkirnih mest za 

kolesa in da ni poskrbljeno za obiskovalce s kolesi. 
 

̵ Kranvaj: Ga. Vencelj opozori, da so vozniki Kranvaja neprijazni in da so na TIC-u 
dobili že kar nekaj pripomb. Predsednik pove, da bo preveril te informacije pri 
direktorju Zavoda za turizem. 
 

̵ Sejmišče: Ga. Beti pohvali nov režim na parkirišču na Sejmišču. 
 
Seja zaključena ob 19:45. 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 


