
KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 01.02.2012 
 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
13. seja Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 01.02.2012 s pričetkom ob 18. uri 
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
 
PRISOTNI: Člani sveta KS: Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Tania 

Mendillo, Francka Marchel in Petra Vencelj  
 
ODSOTNI: Špela Peternel  
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 11. in 12. seje 
2. Poročilo o izvršenih sklepih 
3. Potrditev zaključnega računa za leto 2011 
4. Razno. 

  
 
G. Benedik predlaga, da se spremeni vrstni red seje in sicer točka 2. se zamenja s točko 3.  
 
SKLEP 1: Potrdi se spremenjen dnevni red. 
 
Prisotni soglasno potrdijo spremenjen dnevni red 13. seje. 
 
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. IN 12. SEJE 
 
SKLEP 1: Na zapisnika 11. in 12. seje Sveta KS ni bilo pripomb. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
2. POTRDITEV ZAKLJU ČNEGA RAČUNA ZA LETO 2011 
 



Predsednik predstavi realizacijo finančnega načrta za leto 2011. Pove, da je bila poraba 
manjša, kot je bilo planirano, in večja kot v letu 2010 in letu 2009. 
 
Realizirali smo nekatere bistvene zadeve, ki smo se jih zadali. Med realiziranimi zadevami so 
tudi: registracija lastne domene, izdaja glasila, posodobitev urada KS z multifunkcijsko 
napravo. Uspešno so se izvedli popravki prometne ureditve.  
 
Predsednik vpraša prisotne, če ima kdo kakšno pripombo na zaključni račun za leto 2011 g. 
Benedik predlaga, da naj se v finančnem načrtu, v tekstu beseda »tiskovina« spremeni v 
»edicija«. 
 
SKLEP 2: Potrdi se zaključni račun za leto 2011 s pripombo. 
 
SPREJETO: 6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
G. Benedik se zaradi drugih obveznosti opraviči in zapusti sejo. 
 
 
3. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
Predsednik predstavi, v kakšnem stanju so sklepi prejšnjih sej: 
 
1. Ploščad pred Prešernovim gledališčem 
Problem se rešuje. Pripravljena naj bi bila zasnova nove prometne ureditve, vendar končne 
odločitve še ni. 
 
2. Komisija za promet 
Župan komisijo podpira. 
 
3. Parkiranje 
MOK razmišlja, da bi se na Hujah parkirišče povečalo za 80 parkirnih mest. Opcija je tudi, da 
bi se parkirišča uredila na območju Stare Save. Stališče KS je, da to ne sme privesti do 
nadaljnjega ukinjanja parkirnih mest v mestnem jedru. 
 
4. Zapore prometa pred prireditvami 
Opozorilo, naj se promet pred prireditvami ne zapira prezgodaj, je bilo posredovano mestni 
upravi. 
 
5. Gorenjski Glas – arheološka izkopavanja 
V Gorenjskem Glasu je bil objavljen odgovor KS na intervju z arheologoma. 
 
 
4. RAZNO 
 
- Problematika brežine nad Jelenovim Klancem 
Predsednik pove, da program dela KS zajema med drugim zavzemanje za sanacijo brežine 
nad Jelenovim klancem. Glede stanja brežine se pritožujejo tudi stanovalci. Predsednik je na 
problematiko opozoril Mestno občino Kranj, kjer je dobil odgovor g. Hočevarja, da  denarja v 
letu 2012 ni predvidenega in da je ta projekt velik strošek. V letošnjem letu naj bi bila 
pripravljena dokumentacija, denar za sanacijo naj bi bil predviden v letu 2013. 



 
G. Marolt pripomni, da ve iz lastnih izkušenj, da so poleg brežine resen problem tudi stopnice. 
Pove, da od kar so rovi odprti, od hiš voda teče po brežini in poudari, da je potrebno brežino 
urediti do stopnišča. 
 
Ga. Marchel predlaga, da naj se vsako leto v občinskem proračunu planirajo sredstva za 
sanacijo brežine.   
 
- Brežina na Pungertu 
Predsednik izpostavi, da je eden od problemov tudi na Pungertu, kjer je stanje skale porušno, 
in trenutno gredo vsa sredstva in napori v reševanje te lokacije.  
 
- Odlok o kategorizaciji cest 
Občina sprejema nov odlok o kategorizaciji cest. Karta javnih cest in poti na območju KS 
Center je bila pomanjkljiva, ker vanjo niso bile vrisane vse poti, tudi tiste, ki jih uporabljajo 
pešci. KS Center je dala pripombe, vendar je bil odgovor pripravljavca gradiva, da se v karto 
javnih cest in poti vrišejo samo tiste povezave, ki tehnično ustrezajo cesti. Vse ostale javne 
površine v to karto niso vrisane. Predsednik je zato pozval MOK, da pripravi register vseh 
javnih površin, saj takšne evidence občina še nima, bi pa bila potrebna zaradi zaščite javnih 
površin pred nedovoljenimi razpolaganji in drugimi posegi. 
 
Seja zaključena 18:55. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                         Predsednik sveta KS 
Irena Knific                                                                    dr. Aleksander Pavšlar 
  


