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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER  
                     K R A N J   
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. redne  - konstitutivne seje Sveta Krajevne skupnosti Kranj-Center, ki je bila 3. 11. 2010 s  
pričetkom ob l8. uri v prostoru KS Center, Kranj, Tomšičeva 21.  
 
PRISOTNI: 
Dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Tania Mendillo, Špela Peternel, Franc Benedik, Petra 
Vencelj, Francka Marchel – ČLANI SVETA KS 
DRUGI PRISOTNI: 
Eva Grašič, predsednik volilne komisije KS Center, Tatjana Kocjančič, referent za KS Urad 
župana MOK 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Svet KS 
2. Poročilo volilne komisije KS o izidu volitev v Svet KS 
3. Potrditev mandatov  članov Sveta 
4. Izvolitev predsednika Sveta krajevne skupnosti  
5. Izvolitev podpredsednika Sveta krajevne skupnosti  
6. Dogovor o primopredaji 
7. Vprašanja, pobude in predlogi članov Sveta KS 

  
1. točka 

  
 Predsednik dosedanjega Sveta KS ugotovi navzočnost novih članov, ki je stoodstotna.  
 
                                      

2. točka 
 
Predsednica volilne komisije KS Kranj-Center Eva Grašič poda poročilo o izvoljenih 
članih Sveta KS Kranj-Center  
 
Oddanih glasovnic je bilo 2952; od tega 62 neveljavnih, tako veljavnih glasovnic 2890 
Zap.                                                                                    Število                % 
št.               Kandidat                                                          glasov              glasov 
 2            Franc Benedik                                                     312                    10.80 
 8            dr. Aleksander Pavšlar                                        264                      9.13                                                               
14           Petra  Vencelj                                                      249                      8.62  
 5            Anton Marolt                                                       234                      8.10 
 4            Tanja Mendillo                                                    232                      8.03 
 6            Špela Peternel                                                      223                      7.72 
 3            Frančiška Marchel                                               216                      7.47   .   
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3. točka 

 
Konstitutivno sejo je do izvolitve predsednika Sveta KS vodila najstarejša članica 
Frančiška Marchel. 
 
Pred potrditvijo mandatov je predsednik dosedanjega Sveta KS povedal nekaj besed o vlogi 
Civilne iniciative in krajevne skupnosti. Civilna iniciativa je zelo uspešno in kvalitetno 
sodelovala s krajevno skupnostjo pri reševanju problemov v mestu. Dejanske civilne 
iniciative kot je doslej obstajala, ne more biti več. Oblika kot je bila, ne more zagotoviti hkrati 
rezultatov  kot združenje krajanov v obliki iniciative  ali krajevne skupnosti, ki je operativni 
del mestne občine. Sodelovanje v civilni iniciativi in krajevni skupnosti ni združljivo. Zato se 
morate odločiti, v kateri obliki  boste delovali. Ker ste bili izvoljeni iz liste Civilne iniciative, 
bi bilo  razumljivo, da se civilna iniciativa lahko razpusti. 
Smotrno se ustanovi iniciativo takrat, ko oblast (občina) ne prisluhne potrebam ljudi. Tako je 
bila ustanovljena tudi kranjska - ena izmed treh v kranjski občini. Kot iniciativa ste imeli več 
možnosti vpliva na mestni Svet kot člani Sveta KS. Za člane Sveta obstoji Statut MOK in na 
njegovi podlagi Statut KS, ki ste ga člani Sveta dolžni spoštovati, četudi vam ne bo vedno po 
volji. 
Svet krajevne skupnosti mora delovati po drugačni proceduri, kot si jo more privoščiti civilna 
iniciativa. 
 
G. Pavšlar pove, da delovanje Civilne iniciative ne more biti predmet konstitutivne seje Sveta 
KS. Volitve v Svet KS so večinske, volivci so obkrožali imena kandidatov in ne list. Ni 
razloga, da bi se izvoljeni člani Sveta morali opredeljevati glede svojega sodelovanja pri delu 
Civilne iniciative. Predlaga, da seja poteka po predvidenem dnevnem redu. 
 
Svet soglasno potrdi mandate članov Sveta KS Kranj-Center. 
 

4. točka 
 

Voditeljica seje, gospa Marchel, vpraša, za kakšen način volitev predsednika se odloča 
Svet.  
Gospod Pavšlar  pove, da so volitve načeloma javne. Tako so se člani Sveta odločili za javno 
glasovanje o predsedniku in podpredsedniku Sveta KS.                                                                
 
Ga. Marchel predlaga, naj bi pol mandata (2 leti) vodil Svet gospod Benedik in naslednji 2 leti 
gospod Pavšlar. 
Gospod Marolt se s tako rešitvijo ne strinja; temu so pritrdili tudi drugi trije člani Sveta 
izvoljeni iz liste Civilne iniciative. 
 
Za predsednika Sveta KS Kranj-Center je izvoljen gospod dr. ALEKSANDER 
PAVŠLAR  s 5 glasovi »za« in 2 glasovoma »proti«. 
 

5. točka 
 
Predsednik Sveta pove, da po statutu podpredsednika Sveta predlaga predsednik Sveta 
KS. Predsednik Sveta predlaga, da se zaradi vzpostavitve ustreznega sodelovanja med člani 
Sveta mesto podpredsednika prepusti enemu izmed članov z liste volivcev za utrip Kranja. 
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Predsednik Sveta pozove izvoljene člane liste volivcev za utrip Kranja, da ponudijo ime 
podpredsednika. 
 
Gospa Vencljeva pove, da je gospod Benedik dobro vodil Svet in dovolj pripomogel k 
poznavanju dela KS med občani in o njihovih težavah in zahtevah na občinskih organih. 
 
Ker je med člani liste volivcev za utrip Kranja strinjanje za kandidaturo g. Benedika za 
položaj podpredsednika Sveta KS, predsednik Sveta predlaga, da se za podpredsednika 
Sveta KS Kranj-Center izvoli g. Benedika. 
 
Za podpredsednika Sveta KS Kranj-Center je izvoljen gospod FRANC BENEDIK  s 5 
glasovi »za« in 2 vzdržanima glasovoma. 
 
                                                             6. točka 
 
Za podpisnika finančnega poslovanja se določita: 
- dr. ALEKSANDER PAVŠLAR, predsednik Sveta KS in 
- FRANC BENEDIK, podpredsednik Sveta KS 
 
O primopredaji se bosta  dosedanji in novi  predsednik  Sveta KS dogovorila naknadno. 
 
                                                                7. točka  
 
O tej točki bo Svet razpravljal na prihodnji seji  v sredo, 10. decembra 2010 s pričetkom ob 
18. uri  
 
Člani Sveta so za izmenjavo vpisali seznam bivališč: 
l. dr. Aleksander Pavšlar,  Glavni trg 19 – gradivo elektronsko;   
2. Špela Peternel, Cankarjeva ul. 3   -                   »                                     
3. Anton Marolt, Tomšičeva 26        -                   » 
4. Tanja Mendillo, Tavčarjeva l6      -                   » 
5. Petra Vencelj, Glavni trg l -                  gradivo elektronsko in pisno                            
6. Francka Marchel, Tavčarjeva 53   -      gradivo pisno  
7. Franc Benedik, Rotarjeva 3 -                gradivo elektronsko in pisno 
 
Gospa Kocjančičeva, referent za KS na MOK, je pojasnila, da krajevne skupnosti lahko 
obračunajo sejnine za 4 seje v letu. Za sejnine se Svet odloči enotno za vse člane za celo 
mandatno obdobje. Možno je sredstva nameniti za drug namen,  vendar to velja za vse člane. 
Mnenje gospoda Benedika je, naj bo delo v KS volontersko. Takšno je bilo doslej tudi stališče 
polovice  krajevnih skupnosti. 
 
Razložila je tudi, da bo do konca letošnjega leta potekala dotacija po dvanajstinah. Svet bo 
moral pripraviti finančni načrt  za prihodnje leto. Zahteve in navodila za finančne zadeve 
bodo prihajale na naslov predsednika. Kontaktna oseba za finančne zadeve je gospa 
Kunstljeva  na oddelku za finance. Mestni Svet je sprejel strategijo razvoja, na podlagi 
katerega je sprejet občinski proračun, kjer so zajeta sredstva tudi za delovanje krajevnih 
skupnosti in v okviru teh  morejo KS planirati svoj program. 
 
Gospo Marchelovo zanima, ali je možno, da se člani Sveta KS udeležujejo sej mestnega 
Sveta?  
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Odgovor gospe Kocjančičeve je ne. Vabilo na sejo mestnega Sveta prejema predsednik, ki 
ima možnost seznaniti člane Sveta KS in se seje mestnega Sveta tudi udeležiti. Pred sejo 
mestnega Sveta Svet KS na svoji seji razpravlja o problemih iz dnevnega reda, ki zadevajo 
KS in o  zahtevah preko komisije za delovanje KS, katere član je predsednik KS, te postavlja 
mestnemu Svetu. Na podlagi zapisnika pa je občinski upravni organ dolžan predsedniku Sveta 
posredovati odgovore na postavljena vprašanja. 
Če bo sklep Sveta KS, da dobivajo gradivo mestnega Sveta vsi člani Sveta KS, bo seznam 
prejemnikov razširjen.  
 
Gospoda Benedika zanima, kdaj bo vzpostavljena spletna stran MOK, o kateri je bilo 
dogovorjeno pred enim mandatom in pol in kam je bil porabljen denar za ta namen?    
 
Vprašanje je bilo postavljeno precej  trdo. Na kar je gospa Kocjančičeva zahtevala opravičilo 
gospoda Benedika. 
 
Gospa Vencljeva ugotavlja, da se daje premalo poudarka, da KS Center ni katerakoli 
skupnost. To je skupnost, ki navzven predstavlja Kranj, s katerim se vsi hvalijo, vanj pa ne bi 
vložili nič. Nikakor ni prav, da o bivalnih okoliščinah in življenju krajanov lahko odločajo  
vse skupnosti, ki imajo željo po razpolaganju z mestnim prostorom, in jim občina daje to 
možnost, ne oziraje se, da ima mesto kot ljudje, ki v njem živimo, enake pravice kot vsi drugi 
občani. Ta odnos bo vsekakor treba spremeniti. 
 
Gospoda Marolta zanima, kaj je krajevna skupnost v primerjavi do MOK. Iz predzadnjega 
mandatnega obdobja mu je znano, da KS ni bila stranka v postopku. 
 
Gospa Grašičeva pojasni, da se je bílo boj do upravnega sodišča, da je bil KS priznan status  
pravne osebe v primerih, ko ima ta javni interes na svojem območju.  
 
K temu gospod Benedik doda, da je na podlagi te odločitve priznala MOK v svojem statutu 
pravico stranke v postopku vsem 25 krajevnim skupnostim na občinskem območju. Za dosego 
tega imata zasluge gospa Grašič in gospod Pavšlar. 
 
Gospa Vencljeva pove, da se je nanjo ponovno obrnila krajanka za posredovanje, ker ne gori 
luč. 
 
Gospod Benedik odgovori, da je posredoval pri Vigredu, kjer so obljubili odpravo napake  
dveh dneh. 
Gospa  Kocjančičeva še doda, da se najhitreje reši take probleme s klicem gospoda Korena pri 
upravnih organih MOK, ki posreduje pri izvajalcih. 
 
Gospod predsednik se vrne na dnevni red in sprašuje, če so še kakšne pobude, sicer je dnevni 
red izčrpan in zaključuje sejo.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.  
 
 
Zapisal: 
 
 
  


