
 

 

 
KRAJEVNA SKUPNOST CENTER     POTRJEN 
                   K R A N J 
 
 
 
Datum: 19. 10. 2022 
 
 
 
                                                      Z A P I S N I K 
 
 
 
23. seje sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj, ki je bila 19. 10. 2022 s pričetkom ob 19. 
uri. 
 
 
PRISOTNI: dr. Aleksander Pavšlar, Stanka Prezelj, Anže Šinkovec in Elizabeta Valič – 4 
člani 
 
 
ODSOTNI: Tania Mendillo in Petra Vencelj – 2 članici 
 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 22. seje sveta KS Center; 
2. Poročilo o aktivnostih; 
3. Imenovanje popisne komisije in sprejem navodil za popis sredstev; 
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

Predsednik razširi dnevni red z novo 4. točko: Razporeditev proračunskih sredstev iz 1. 
odstavka 8. člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v MO 
Kranj 

SKLEP 1: Razširjeni dnevni red 23. seje Sveta Krajevne skupnosti Center – Kranj se 
potrdi.  
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE SVETA KS CENTER 
 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 22. seje sveta KS Center. 
 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 



 

 

2. POROČILO O AKTIVNOSTIH 

• 19. 8. 2022 je imel predsednik sestanek na temo biokemične analize Kokre, ki ni 
pokazala, da bi bilo penjenje vode posledica penilnih spojin; so pa bile odkrite 
povečane vrednosti bakterij in dušika. Analiza kaže, da gre za občasno povečano 
prisotnost fekalij, kje pa se to dogaja, je težko ugotoviti. Lahko je problem čistilna 
naprava Preddvor; lahko gre za problem gnojenja: 

• Trubarjev trg: stojala za kolesa so postavljena skladno s standardom; klopi se 
prestavijo. 

• Prenova ceste pod velbom. 

• Kino Center se prodaja; ideja je, da bi bila tam koncertna dvorana. 

• Prekinilo naj bi se odmetavanje spluženega snega v Kokro. 

• MOK je za vozila, katerih dovoljena masa presega 3,5 tone, uvedla posebno takso za 
vstop v stari del mesta, tako imenovano prevoznino. Že dostava kurilnega olja ali drv 
ni možna brez težjih vozil; sploh imajo problem investitorji, ki obnavljajo 
nepremičnine, saj brez težjih vozil to ni možno. KS Center je izrazila nestrinjanje s 
takšno ureditvijo in si bo prizadevala za spremembo. 

 

3. IMENOVANJE POPISNE KOMISIJE IN SPREJEM NAVODIL ZA POPIS 
SREDSTEV  
 

Predsednik predlaga, da se za popisovanje imenuje popisno komisijo v sestavi:  
1. Irena Knific – predsednik popisa 
2. Anton Marolt – član 
3. Stanka Prezelj – član 
 

SKLEP 3: Sprejme se sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do 
virov sredstev Krajevne skupnosti Center za leto 2022 in imenovanje popisne komisije 
ter Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za leto 2022. 

 
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH 
 
 
 
4. RAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZ 1. ODSTAVKA 8. ČLENA 
ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI V MO KRANJ 
 
Predsednik predlaga, da se 24 tisoč evrov sredstev vnovič nameni za obnovo Plečnikovega 
stopnišča. Če bo vse po sreči, bo v letošnjem letu naročen in izdelan idejni projekt obnove. V 
naslednjem letu bo obnova morda lahko dejansko stekla. 
 
SKLEP 4: Proračunska sredstva iz 1. odstavka 8. člena Odloka o kriterijih in merilih za 
financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj se namenijo za obnovo 
Plečnikovega stopnišča. 
 



 

 

SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 
5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

• predsednik seznani svet, da se je pojavila ideja za zaprtje Tavčarjeve ulice za promet 
motornih vozil z namenom, da bi po Tavčarjevi speljali dvosmerni promet kolesarjev 
za tem, ko bo Prešernova zaprta za kolesarje in voznike skirojev; na Prešernovi ulici 
namreč prihaja do konfliktnih situacij med pešci, kolesarji in vozniki skirojev 
 

SKLEP 5: Svet KS se seznani z idejo zaprtja Tavčarjeve ulice za vozila in tej ideji 
nasprotuje. 
 

• Ga. Prezelj pove, da so že sedaj na prenovljeni Žagarjevi ulici zelenice nevzdrževane, 
predsednik pove, da si bo ogledal prenovljeno cesto. 

 
 
Seja zaključena ob 19:35. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik sveta KS:                       
Irena Knific                                                                                              dr. Aleksander Pavšlar 
 
 
 
 
 


