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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER    POTRJEN 
K R A N J  

 
 
 

Z A P I S N I K 
 
3. seje Sveta Krajevne skupnosti Kranj-Center, ki je bila 15. decembra 2010 s pričetkom ob 
19. uri v prostoru KS Center, Kranj, Tomšičeva 21. 
 
PRISOTNI:  dr. Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Francka Marchel, Tania Mendillo, 
Anton Marolt, Špela Peternel 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Petra Vencelj 
 
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 
2. Poročilo o izvršenih sklepih 2. seje 
3. Programske usmeritve za leto 2011 
4. Finančni načrt za leto 2011 
5. Podaljšanje obdobja dveurnega brezplačnega parkiranja na parkiriščih na Hujah, 

  pri Čebelici in Zlati ribi 
6. Imenovanje inventurne komisije  
7. Razno  

 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE  

 
Podpredsednik pripominja, da so seje Sveta KS sicer javne, vendar smejo na njih po 
poslovniku razpravljati le člani sveta, zato predlaga, da se razprava g. Finžgarja v zapisniku 2. 
seje izloči iz zapisnika, ker je v zapisniku predstavljen kot krajan. Drugače bi bilo, če bi bil 
obravnavan kot ekspert. S problemi in predlogi se krajani lahko oglašajo na KS ob uradnih 
urah.  
 
Predsednik Sveta meni, da sme povabiti na sejo osebo, ki lahko razloži oziroma prispeva  k 
rešitvi problema, s katerim se Svet ukvarja. Delovanje KS želi približati ljudem. Predsednik 
pove, da Svet KS nima poslovnika, ima le Statut, v katerem ni določila, ki bi prepovedoval, da 
se na sejo povabi druge osebe, ki lahko sodelujejo v razpravi. 
 
Podpredsednik pove, da so v prejšnjem mandatu o sodelovanju drugih oseb na seji Sveta 
sprejeli sklep. 
 
Predsednik je pozval podpredsednika, da do naslednje seje posreduje omenjeni sklep Sveta iz 
prejšnje sestave o sodelovanju drugih oseb na sejah Sveta. 
 
Podpredsednik je povedal, da bo sklep posredoval do naslednje seje.  
 
Predsednik je dal na glasovanje predlog podpredsednika, da se izjava g. Finžgarja črta iz 
zapisnika. 
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SKLEP 1: Izjava g. Finžgarja se črta iz zapisnika 2. seje. 
 
ZAVRNJENO: 1 ZA 5 PROTI 0 VZDRŽANI 
 
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa, da sme na sejo povabiti posameznika, ki 
lahko prispeva k delovanju krajevne skupnosti. 
 
SKLEP 2: Predsednika Sveta KS Center se pooblasti, da ima pravico povabiti na sejo 
posameznika, ki lahko prispeva k delovanju krajevne skupnosti. 
  
SPREJETO: 5 ZA 0 PROTI l VZDRŽAN 
  
SKLEP 3: Zapisnik 2. seje Sveta se potrdi. 
 
SPREJETO: 5 ZA 0 PROTI l VZDRŽAN 
 
 

2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 2. SEJE 
 
Predsednik sveta je županu poslal dopis v zvezi z obnovo mestnih ulic in trgov, v katerem je 
povzel problematiko. Na sestanku z županom in predstavnikoma občinske uprave 25.11.2010 
je bilo ugotovljeno, da je projekt sicer preobsežen, vendar ga ni možno spremeniti, saj so bila 
na njegovi podlagi pridobljena evropska sredstva. Gradbeno dovoljenje naj ne bi bilo 
potrebno, ker naj bi po mnenju občine šlo za dela v javno korist. Izvajalec je svoji ponudbi za 
izvajanje del predložil terminski plan in občina je s podpisom pogodbe na ta terminski plan 
pristala. Toda terminski plan je povsem nerealen in občina izvajalcu zdaj ne dovoli, da bi 
delal po tem terminskem planu, saj bi moral v tem trenutku razkopati celoten Trubarjev trg. 
Arheologi na Trubarjevem trgu že zamujajo. Po mnenju predsednika Sveta je situacija 
kritična, saj grozi, da bo izvajalec zamujal z izvedbo del, odgovornost za zamude pa prevalil 
na občino, češ da mu ni pustila delati po terminskem načrtu. Člani Sveta opozarjajo na 
potrebo po novem terminskem načrtu z natančnimi roki in penali za zamude, 
predlagajo razgovor z arheologi in pravočasno obveščanje vseh prizadetih subjektov.  
 
Na sestanku z županom 25.11.2010 je bilo tudi dogovorjeno, da se načrtovane aktivnosti za 
zaporo Vodopivčeve ulice in Sejmišča do nadaljnjega ustavijo. 
 
Predsednik seznani člane Sveta z izraženo željo občinske uprave, da KS Center v zvezi s 
projektom obnove mestnih ulic in trgov pomaga pri zbiranju soglasij lastnikov za namestitev 
ulične razsvetljave na pročelja hiš. Podpredsednik pove, da je bil projekt nameščanja svetilk 
narejen pred leti in so bila zbrana soglasja lastnikov stavb, da se svetilke sme namestiti na 
njihove stavbe. Predsednik sveta meni, da so soglasja vprašljiva, ker je preteklo že precej 
časa, bile so tudi lastniške spremembe. Gospa Marchelova misli, da je nameščenih veliko 
preveč luči. Gospod Marolt pravi, da je Tomšičeva ulica pretemna; enako velja tudi za 
Cankarjevo ulico. Člani sveta se ne strinjajo, da se svetilke namešča na stavbe, temveč naj 
bodo na stebrih.  
 
Predsednik seznani člane Sveta z namero občine, da v celoti obnovi Maistrov trg, saj površina 
drsi in razpada. Predsednik je občinsko upravo opozoril, da je obnova Maistrovega trga 
nemogoča, dokler ni dokončan projekt obnove mestnih ulic in trgov, saj bi v nasprotnem 
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primeru mesto lahko ostalo povsem brez dostopa. Občinska uprava se z odložitvijo obnove 
Maistrovega trga strinja. 
 
Predsednik Sveta je županu in Medobčinskemu inšpektoratu poslal dopis, v katerem je 
zahteval odstranitev potopnih količkov na Gregorčičevi ulici in vzpostavitev predhodnega 
stanja, to je namestitev potopnih količkov na Maistrovem trgu. Potopni količki na Maistrovem 
trgu se bodo vnovič namestili, glede Gregorčičeve ulice pa je stališče Medobčinskega 
inšpektorata, da so potopni količki na Gregorčičevi ulici ves čas v spuščenem stanju in da 
zaradi tega ne ovirajo prometa. Člani sveta menijo, da to ni ustrezen odgovor in da je 
potrebno zahtevati odstranitev potopnih količkov na Gregorčičevi ulici. 
 
Predsednik sveta je občinsko upravo opozoril, da je na novoobnovljenem delu Gregorčičeve 
ulice že nameščen znak, ki prepoveduje vožnjo vozilom, težjim od treh ton in pol, in da je 
obnova ulic nesmiselna, če ima za posledico, da je onemogočena dostava težjega blaga v 
mesto. Člani sveta opozarjajo, da na Gregorčičevi ulici kocke že izpadajo iz cestišča. 
 
Predsednik sveta ugotavlja, da je od občinske uprave prejel podatke o porabljenih sredstvih iz 
finančnega načrta KS in da za načrtovano izdajo glasila v letošnjem letu ni dovolj sredstev, 
tako da se bo izdaja preložila na naslednje leto. 
 
Podpredsednik poroča, da je bila napravljena velika škoda na stavbi nekdanji ekonomski šoli 
pri Prešernovem gaju (poplava, razbita stekla na oknih, požar). Sedaj so nameščene mreže na 
okna, da je onemogočen dostop v notranjost stavbe. Izdano je bilo gradbeno dovoljenje za 
vrtec. Vrtec Čira Čara naj bi se preselil v te prostore, sedanje prostore tega vrtca pa bi občina 
prodala. Kupca ni bilo. Osnovna šola Simon Jenko je zainteresirana, da bi bil ta prostor 
namenjen osnovni šoli, ker so vse tri šole, kamor hodijo otroci iz KS Center, prenapolnjene; 
tudi sicer bi bilo prav, da bi se otroci okolja družili in poznali za kasnejši čas. Gospa 
Marchelova meni, da bi bilo prav, da bi v krajevni skupnosti dobili osnovno šolo. KS Center 
zahteva, da se začne postopek za vzpostavitev popolne osnovne šole – devetletke v 
šolskem poslopju ob Prešernovem gaju. 
 
Zaradi obnove Trubarjevega trga bo krajevna skupnost vnovič brez otroškega igrišča. 
Predsednik Sveta je bil na predlog vodje Oddelka za družbene zadeve, g. Korenčana, 
26.11.2010 na sestanku na MO Kranj, ki se ga je poleg g. Korenčana udeležila tudi 
predstavnica Hortikulturnega društva. Predlog g. Korenčana je, da bi KS Center ob pripravi 
proračuna predlagala, da se zagotovijo sredstva za ureditev otroškega igrišča na zelenici pod 
Prešernovim gajem; Hortikulturno društvo bi poskrbelo za zasaditve. Predsednik sveta je 
opozoril g. Korenčana, da je bila omenjena zelenica vrnjena v last župnišča in da se je 
potrebno dogovoriti z župniščem o uporabi zemljišča. G. Marolt pove, da je prejel 
informacijo, da naj bi delegacija krajevne skupnosti na občini zahtevala, da se zelenica ne 
vrne župnišču. Predsednik in podpredsednik povesta, da na občini ni bilo nobene delegacije 
krajevne skupnosti in da tudi ni bilo nobenega govora o tem, da naj se zelenica ne vrne 
župnišču, saj je denacionalizacijski postopek že končan. 
 

3. PROGRAMSKE USMERITVE ZA LETO 2011 
 
Osnutek programskih usmeritev za leto 2011 so člani sveta prejeli z vabilom. Predsednik 
prosi, da ga člani sveta dopolnijo ali popravijo.  
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Podpredsednik predlaga podreti stavbo Tomšičeva 19 in urediti tržnico na bivšem Gasilskem 
trgu. Sedanja tržnica, taka kot je, je neprimerna. Z lastnikom bi se morali dogovoriti, da bi 
dovolil nekakšno zaščito pred padavinami. 
 
Ga. Peternel predlaga, da se v programske usmeritve doda zahteva po ohranitvi glasbene šole 
v mestnem jedru. 
  
SKLEP 4: Sprejmejo se programske usmeritve za leto 2011 s tem, da se doda alinea 
»prizadevanje za ohranitev glasbene šole v mestnem jedru«. 
 
SPREJETO: 6 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI 
 

4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 
 
Predsednik poroča, da bo KS v letu 2011 predvidoma morala porabiti nekaj več sredstev, kot 
jih bo dala MOK, kar pomeni, da bomo črpali neporabljena sredstva iz preteklih let. Povečana 
poraba sredstev je predvidena predvsem na postavkah za koledar in glasilo, računalniške 
storitve in tajniška opravila. Primanjkljaj, ki ga bo KS ustvarila v letu 2011, ne bo tako velik, 
če so se člani sveta pripravljeni odpovedati sejninam in sredstva uporabiti na drugih 
postavkah. 
 
SKLEP 5: Neporabljena proračunska sredstva za delovanje KS Center iz leta 2010 se  
prenese na račun KS za redno delovanje KS v letu 2011. 
 
SPREJETO: 6 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI 
 
  
SKLEP 6: Za leto 2011 se članom Sveta Krajevne skupnosti Center nagrade za udeležbo 
in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo. Mestni občini Kranj 
se predlaga prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta krajevne 
skupnosti za leto 2011, predvidenih za nagrade, na postavko 500205 Materialni stroški 
in storitve KS in podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški 
fotokopiranja za namen izdaje glasila krajevne skupnosti in koledarja. 
 
SPREJETO: 6 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI 
 
 
SKLEP 7: Sprejme se finančni načrt KS za leto 2011. 
 
SPREJETO: 6 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI 
 
  

5. PODALJŠANJE OBDOBJA DVEURNEGA BREZPLA ČNEGA PARKIRANJA 
NA PARKIRIŠ ČIH NA HUJAH, PRI ČEBELICI IN ZLATI RIBI 

 
Trenutni režim parkiranja na Hujah in pri Čebelici velja še do 31.12.2010. Obstoječe dveurno 
brezplačno parkiranje za obiskovalce mesta podpira gospodarsko aktivnost v mestnem jedru. 
Predlog odredbe je, da se veljavnost te ureditve parkiranja podaljša, kar člani Sveta KS 
podpirajo.  
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6. IMENOVANJE INVENTURNE KOMISIJE  

 
Opraviti je treba popis osnovnih sredstev in drobnega materiala in v ta namen imenovati 
inventurno komisijo. 
 
Predsednik sveta predlaga, da se v inventurno komisijo imenuje Antona Marolta kot 
predsednika, Francko Marchel in Francko Mavsar. 
 
SKLEP 8: Imenuje se inventurna komisije v sestavu: 

1. Predsednik ANTON MAROLT  
2. FRANCKA MARCHEL, član  
3. FRANCKA MAVSAR, član 
 

 SPREJETO: 6 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI 
 
  

7. RAZNO 
 

- Ga. Mendillo predlaga, da se v proračunu MOK oblikuje poseben sklad, v katerega se 
stekajo sredstva od pobranih kazni za prekrške na območju KS Center-Kranj; sredstva 
sklada se porabijo namensko v mestnem jedru; 

 
Podpredsednik sveta predlaga drugačno obliko – zmanjša naj se prispevek za mestno 
zemljišče, subvencionira naj se objekte, za katere se zahteva posebne kriterije adaptacije.  
 
Člani sveta načeloma podpirajo zamisel o posebnem skladu, vendar jo je potrebno 
precizirati. Zadeva se bo obravnavala na eni od naslednjih sej. 
 

- KS je bila posredovana zahteva oziroma prošnja za predlaganje oseb za opravljanje 
funkcije sodnika porotnika; 

  
Svet KS v soglasju z gospo Marchelovo predlaga za sodnika porotnika FRANCKO 
MARCHEL. 
 

- V zvezi s količki – dovoz v mestno jedro gospod Marolt predlaga, da se zahteva 
vrnitev daljincev za spuščanje potopnih količkov, in sicer brezplačno, ker so bili drago 
plačani; 

 
SKLEP 9: Od občinske uprave se zahteva, da brezplačno omogoči ponovno uporabo 
daljincev za spuščanje potopnih količkov za vstop v mesto. 
 
SPREJETO: 6 ZA 0 PROTI 0 VZDRŽANI 
 

- Gospod Marolt predlaga, da se izvajalcu del gradu Khiselstein naroči, da prestavi 
stekla iz parkirnega prostora na vrt gradu, s čemer bodo stekla bolj varna in 
sproščena bodo tri parkirna mesta;  

 
- Podpredsednik zahteva, da se vabila pošlje teden pred sklicem, gradivo je možno 

poslati tudi kasneje.  
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Svet se bo sestal 29.12.2010 na delovni seji z večerjo ter pregledal in potrdil poročilo 
inventurne komisije KS za leto 2010. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 

 
 

Zapisnikar        Predsednik sveta KS  
Frančiška Mavsar      dr. Aleksander Pavšlar 


