
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER    POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 28. 8. 2019 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
7. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 28. 8. 2019 s pričetkom ob 19. uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Stanka Prezelj, Elizabeta    
          Valič in Petra Vencelj  – 5 članov      
 
 
ODSOTNI: Anže Šinkovec in Tania Mendillo (opravičeno) - 2 člana 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 6. seje sveta KS Center 
2. Poročilo o izvršenih sklepih; 
3. Finančni načrt KS Center za leti 2020 in  2021; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 
 
SKLEP 1: Dnevni red 7. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 6. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

• Sprememba prometne ureditve: Predsednik pove, da je bil 2.8. na sestanku na MOK 
in da se MOK strinja z večino predlogov KS Center, ki se nanašajo na spremembo 
prometne ureditve v mestnem jedru. Vendar ima MOK tudi svoje želje: želi omejiti 



 

 

izdajo dovolilnic za prebivalce z začasnim prebivališčem. Predsednik je proti temu 
predlogu. Problem je tudi zloraba sistema (5 registrskih na eno dovolilnico, če sistem 
deluje pravilno bi morale ob vstopu vozila z eno od registrskih številk ostale štiri 
registrske blokirati, vendar se to očitno ne zgodi). Predlog MOK je, da se iz 5 
registrskih na eno dovolilnico zmanjša na 2 na dovolilnico. Predsednik pravi, da bi 
bilo 3 minimum. Zadeve niso dorekli do konca. Pove tudi, da MOK ne bo spreminjal 
starega odloka, ampak bodo sprejeli nov odlok. Predsednik zagovarja dejstvo, da je 
potrebno določiti količino PIN kod za poslovne subjekte. 
Ga. Valič je mnenja, da je sistem parkiranja v Kranju zakompliciran in, da bi ga bilo 
potrebno poenotiti. 
Predsednik pojasni, da je tak sistem zato, ker ni dovolj parkirnih mest. 

• Brežina: Stopnice na brežini še niso zaključene. 
• Piknik krajanov: Planiran datum piknika je 7. 9. 2019. 
• Krajevno glasilo: Predsednik pove, da se bo posodobila grafična oblika glasila. 
• Spletna stran: Predsednik pove, da je bilo gostovanje za internetno stran do sedaj 

brezplačno, zdaj pa bo potrebno najeti prostor, kar bo letni strošek okrog 8 EUR. 
Strošek je bil planiran v finančnem načrtu. 

• Srečanje starostnikov starih 80 in več let: Srečanje se bo organiziralo pri Mayrju. 
 
 
3. FINANČNI NAČRT KS CENTER ZA LETI 2020 IN 2021 
 
Rok za oddajo je 5. 9. 2019. Prihodki bodo za prihodnje dve leti približno enaki kot letos. 
Materialni stroški so se povečali, predvsem stroški izdaje koledarja, saj se je povečalo število 
gospodinjstev na območju KS Center. 

SKLEP 3: Finančna načrta za leto 2020 in 2021 sta potrjena. 

SPREJETO:   5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 

 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 

̵ G. Marolt prosi, če se na Tomšičevi ulici naredi še eno parkirno mesto. 
̵ Ga. Prezelj prenaša prošnjo stanovalcev na Komenski ulici, da se tam ne bi dostavljalo 

in da naj bi bila dostava drugje. 
̵ Go. Prezelj motijo kolesarji in skirce, ki potiho pridejo za pešci. 

 
Seja končana:19:40 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 
 


