KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
KRANJ

POTRJEN

Datum: 12.12.2012

ZAPISNIK

16. seja Sveta Krajevne skupnosti Center –Kranj, ki je bila 12.12.2012 s pričetkom ob 18. uri
v prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21.

PRISOTNI:

Člani sveta KS: dr. Aleksander Pavšlar, Francka Marchel, Anton Marolt in
Tania Mendillo.

ODSOTNI:

Petra Vencelj, Franc Benedik, Peternel Špela (opravičeno odsotni)

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
Pregled izvršenih sklepov
Sporno kaznovanje parkiranih vozil na Tavčarjevi ulici
Imenovanje inventurne komisije
Razno

Pripombe na dnevni red ni.
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE
SKLEP 2: Na zapisnik 15. seje Sveta KS ni bilo pripomb.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

2. PREGLED IZVRŠENIH SKLEPOV:
- spremembe projekta obnove mestnih trgov in ulic na lokaciji mosta in Podrtine: se čaka na
odgovor projektanta
- javna parkirišča: občina odstopila od ideje, da upravljanje le teh prevzame zasebni
koncesionar, in sprejela odlok, da gredo javna parkirišča v upravljanje Komunale Kranj
- Aneks k Pogodbi o tajniških delih s podjetjem I.T. računovodstvo, d.o.o. bo podpisan po
sprejetju proračuna
- Zbor krajanov: realizirano

3. SPORNO KAZNOVANJE PARKIRANIH VOZIL NA TAVČARJEVI ULICI
Predsednik pove, da naj bi bile redarstvu dane prijave zaradi parkiranih vozil na Tavčarjevi
ulici ob Prešernovem gledališču, kjer ta hip ni talnih oznak za parkiranje zaradi menjave
starega tlaka. Rešitev problema je, da se čimprej začrtajo parkirna mesta. Ker parkirna mesta
še niso začrtana, redarska služba tam parkiranim avomobilom izdaja listke in postopa zelo
togo, ker ne želi upoštevati, da gre za prehodno situacijo zaradi menjave tlaka. Parkirna mesta
na tej lokaciji niso bila nikoli sporna in jim občina ni nasprotovala.
SKLEP 3: Svet krajevne skupnosti poziva občino, da brez odlašanja začrta parkirna
mesta v skladu z izdelanim načrtom.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

4. IMENOVANJE INVENTURNE KOMISIJE
Predsednik predlaga imenovanje inventurne komisije, in sicer g. Marolta kot predsednika
komisije ter go. Marchel in go. Knific kot članici.
SKLEP 4: Imenuje se inventurna komisija v sestavi: g. Marolt kot predsednik komisije,
ga. Marchel in ga. Knific kot članici.
SPREJETO: 4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH

6. RAZNO
- Prednovoletna seja je predvidena 27.12.2012 ob 19h.
- Stena, ki je bila pred kratkim obnovljena, je ponovno zelo vlažna.
- Krajevno glasilo v delu, izid predviden okoli božičnih praznikov.
Seja zaključena 18.45 uri.

Zapisala:
Irena Knific

Predsednik sveta KS
dr. Aleksander Pavšlar

