
 

 

 
KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 26. 1. 2022 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
20. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 26. 1. 2022 s pričetkom ob 19. uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Anton Marolt, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec in 

Elizabeta Valič – 5 članov 
 
 
ODSOTNI: Petra Vencelj in Tania Mendillo – 2 članici 
 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 19. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o aktivnostih; 
3. Obravnava inventurnega elaborata in sprejem sklepa o odpravi popisnih razlik; 
4. Sprejem zaključnega računa za leto 2021; 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 

SKLEP 1: Dnevni red 20. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se potrdi.  
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 19. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
 



 

 

2. POROČILO O AKTIVNOSTIH 
 
Predsednik seznani člane sveta KS, da je 3. 1. 2022 imel sestanek na Uradu za gospodarske 
dejavnosti in promet v zvezi z načrtovano spremembo odloka o prometni ureditvi: 

• občina namerava zaostriti določila, ki omogočajo odvzem kartice v primeru zlorabe. 
Po odvzemu kartice je predvideno 12 mesečno obdobje prepovedi ponovne pridobitve 
kartice. Predsednik je predlagal skrajšanje obdobja prepovedi na 3 mesece. Občina bo 
predlog proučila; 

• predsednik je podal predlog, da se PIN kode dodelijo tudi stanovalcem, ki nimajo 
avtomobila in da so lastniki upravičeni do dodatnih PIN kod, če imajo več 
nepremičnin v območju omejenega prometa; 

• predsednik je dal pobudo, da se s pomočjo PIN kod uredi tudi dostop za goste do 
nastanitvenih dejavnosti. Občina vztraja, da je dodelitev PIN kod možna samo v 
povezavi z lastnim parkirnim mestom nosilca nastanitvene dejavnosti, kar po mnenju 
predsednika ni pravilno. Ne gre za parkiranje, ampak za možnost dostopa, da gost 
zloži prtljago. Občina je pripravljena začrtati posebno parkirno mesto za nastanitvene 
dejavnosti, vendar bi moral gostinec za uporabo takšnega mesta plačati 40 evrov na 
mesec oz. 400 na leto. Poleg tega bi na račun takšnega parkirnega mesta izgubili 
parkirno mesto za stanovalce; 

• parkirišče Čebelica ima zdaj odprt sistem parkiranja, v začetku spremembe je bil faza 
opozarjanja voznikov, da morajo vnaprej plačati parkirnino. Ta faza se je že 
zaključila; 

• občina prejema zahteve investitorjev, ki obnavljajo hiše v mestu in jih predelujejo v 
večje število manjših stanovanj, za soglasja za uporabo javnih parkirnih mest, kar je 
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja; predsednik je občino opozoril, da naj 
soglaša le z izgradnjo večjih stanovanj, saj bo sicer zmanjkalo parkirnih kapacitet. 

 
G. Marolt pove, da ima težavo s pridobitvijo parkirne dovolilnice za kombinirano vozilo, saj 
po novem občina ne dovoli, da se na parkirni dovolilnici za stanovalce nahaja tudi registrska 
številka kombiniranega vozila, ki presega določeno dolžino. S tem v zvezi ima na občini 
sestanek z županom. 
 
Predsednik pove, da je na občino prišla pobuda za preimenovanje Poštne ulice v Trg Franceta 
Štiglica. 
 
Dne 6. 1. je prek videokonference ponovno potekala delavnica v zvezi s katalogom urbane 
opreme. V zadnji verziji kataloga je dopolnjena in popravljena umestitev gostinskih vrtov na 
Prešernovi ulici: na zgornjem delu ulice je predviden gostinski vrt na obeh straneh; na 
spodnjem delu pa samo na levi strani gledano proti severu. Povsod je predvideno najmanj 3,5 
m prostega cestišča za intervencijo, pešce in kolesarje. Težave bodo pri senčnikih, ki naj bi 
bili bež oz. bordo barve in pri drugi opremi, kajti mnogi gostinci so opremo nedavno 
zamenjali. Predsednik je opozoril občino, da mora predvideti dovolj dolgo prehodno obdobje 
za menjavo opreme oziroma zagotoviti sofinanciranje nove opreme. Predvidena so tudi korita 
za markiranje gostinskih vrtov. 
 
Dne 10. 1. 2022 je potekala delavnica o participativnem proračunu, ki je bila zelo slabo 
obiskana – udeležili so se je samo trije udeleženci. Za območje vsake krajevne skupnosti je 
predvidenih 24.000 investicijskih sredstev. Do 4. 2. 2022 bodo lahko krajani predlagali 
projekte v vrednosti od 2.000 EUR do 24.000 EUR; o predlogih bodo krajani nato glasovali. 



 

 

Dne 11. 1. je na občini potekal sestanek o oživljanju funkcije mestnega menedžmenta, ki se 
ga je udeležil predsednik. Občina obuja idejo o menedžerju, ki ga je l. 2014 že vzpostavila, 
vendar je po menjavi oblasti v mandatu župana Trilarja zamrl, ker ni imel politične podpore. 
Predsednik je zagovarjal stališče, da je funkcija mestnega menedžerja smiselna, če je 
zasnovana tako, da deluje znotraj občinske uprave in ima s proračunom predvidena lastna 
finančna sredstva, da lahko avtonomno ukrepa. 

 

3. OBRAVNAVA INVENTURNEGA ELABORATA IN SPREJEM SKLEPA O 
ODPRAVI POPISNIH RAZLIK 

Inventurna komisija je ugotovila, da ni bilo presežkov niti primanjkljajev osnovnih sredstev. 
Inventurna komisija ni izločila nobenega osnovnega sredstva. 

SKLEP 3: Potrdi se inventurni elaborat in sprejme se sklep o odpravi popisnih razlik. 

SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 

 

4. SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021 

SKLEP 4: Potrdi se zaključni račun za leto 2021. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
  

• Hiša, Tomšičeva 19 – g. Marolt pove, da so ga opozorili, da so na hiši odprta vrata, 
ker ni v redu, saj se sedaj v njej zadržuje določena skupina ljudi, ki tam tudi prespijo. 
Predsednik komentira, da bilo potrebno ta vrata zazidati, ker v nasprotnem primeru se 
problem ne bo končal. Predsednik bo s tem v zvezi pisal predstavniku lastnika 
nepremičnine 

• Partizanska cesta – ga. Prezelj pove, da so na Partizanski ulici do Gaja smetnjaki 
nato pa ne več. 
 
 
 

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


