
 

 

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER   POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 14. 7. 2021 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
16. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 14. 7. 2021 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec, Anton Marolt in Beti 
Valič  – 5 članov; naknadno se seje udeleži Tania Mendillo. 
 
 
ODSOTNI: Petra Vencelj – 1 članica opravičeno 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 15. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o aktivnostih; 
3. Finančni načrt KS za leti 2022 in 2023 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

SKLEP 1: Dnevni red 16. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 15. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 

2. POROČILO O AKTIVNOSTIH 
a) Pritožbe nad neprimerno komunikacijo redarjev: predsednik je na 

medobčinski inšpektorat naslovil dopis, v katerem jih je opozoril na sporna 
primera; odgovora ni prejel. 
 

b) Poškodovan pločnik - cesta Staneta Žagarja: cesta se bo v celoti rekonstruirala 
in v sklopu tega bo zadeva urejena. 



 

 

c) Postavitev dodatnega smetnjaka na Partizanski cesti: zadeva še ni prišla do 
reševanja. 
 

d) Ukinjanje zbiranja embalaže na ekoloških otokih: Komunala je v mestu 
naredila analizo gospodinjstev in 126 od 246 gospodinjstev ni imelo zabojnika za 
odpadno embalažo. Predsednik prebere rezultate analize. Trenutno poteka dostava 
zabojnikov. Komunala razmišlja o ukinitvi pobiranja odpadkov od vrat do vrat in 
prehod na dve podzemni zbiralnici odpadkov, podobno kot v LJ. Investicija 
Komunale naj bi bila vredna 30.000 eur in investicija občine še 30.000 eur. 
 

e) Nova spletna stan je postavljena in deluje, prilagojena je tudi za mobilne naprave. 
 

3. FINANČNI NAČRT KS ZA LETI 2022 IN 2023 

Prihodki bodo nekoliko višji, prav tako odhodki, ker bo krajevno glasilo za leto 2022 
financirano iz proračuna 2022. Sredstva namenjena sejninam se prenesejo na tiskarske 
storitve. 

SKLEP 3: Finančna načrta za leto 2022 in 2023 sta potrjena. 

SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 

SKLEP 4: Svet KS si v letih 2022 in 2023 ne bo izplačal sejnin. Sredstva se 
prerazporedijo na konto tiskarskih in založniških storitev. 

SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 

 
4. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 
a) Nova avtobusna postaja na železniški postaji: predsednik pove, da ne ve, kdaj 

bo projekt realiziran; trenutno se spreminja prostorski načrt. 
 

b) Zemljišče v Savski loki – bivša Koreja: predsednik pove, da je bilo prvotno 
rečeno, da se tam ne bodo gradila stanovanja; zdaj se zdi, da se ta projekt spet 
oživlja; potrebno je narediti na novo most, določene zadeve bo morala financirati 
občina in gre za precejšen zalogaj. 
 

 
 
Seja zaključena ob 19:30. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 


