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KRAJEVNA SKUPNOST CENTER POTRJEN 
 K R A N J 
 
 
Datum: 15.06.2011 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

8. seje Sveta Krajevne skupnosti Center-Kranj, ki je bila 15.06.2011 s pričetkom ob 18.uri v 
prostoru KS Center-Kranj, Tomšičeva 21. 
 
PRISOTNI: člani sveta KS - Aleksander Pavšlar, Franc Benedik, Anton Marolt, Špela Peternel, 
Petra Vencelj 
 
ODSOTNI: Tania Mendillo (opravičeno) in Francka Marchel (opravičeno) 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
2. Poročilo o izvršnih sklepih 
3. Priprava izhodišč za ureditev problematike javnih prireditev v KS Center 
4. Razno 

 
Predsednik Sveta KS predlaga, da dnevni red dopolni s predlogom za podelitev nagrade Mestne 
občine Kranj, kar se obravnava pod drugo točko dnevnega reda. 
 
SKLEP 1: Potrdi se dopolnjen dnevni red. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 

 1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE 
 
Na zapisnik 7. seje Sveta KS ni bilo pripomb. 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 7. seje sveta KS Kranj – Center. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 

 
 2. POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 

 
Predsednik pove, da je bil na podlagi izvršilnih sklepov dne 19.04.2011 narejen obhod stranskih ulic 
v mestnem jedru z g. Šimencem, kjer so bile narejene tudi meritve širine ulic. Z g. Šimencem so 
bile usklajene lokacije, kjer bi bilo možno parkiranje stanovalcev. Občinska uprava ne nasprotuje 
nočnemu parkiranju na stranskih ulicah, ima pa zadržke do dnevnega parkiranja. Predsednik je imel 
dne 09.05.2011 razgovor z županom, ki je predloge KS podprl. Predlog Odloka, ki je bil pripravljen 
za sejo mestnega sveta prihodnji teden, kaže, da so bili predlogi KS v pretežni meri upoštevani v 
besedilu. Odstopanje je predvsem pri predlogu o dnevnem parkiranju na stranskih ulicah, ki ni 



2 
 

predvideno, je pa predvideno nočno parkiranje. Občina tudi ni sledila pričakovanju KS Center, da 
Gregorčičeva ulica ostane odprta za promet. 
 
 

3. PREDLOG ZA PODELITEV NAGRADE MESTNE OB ČINE KRANJ 
 

MO Kranj je pripravila razpis za občinske nagrade, ki se podeljujejo 3. decembra. Predsednik 
predlaga, da se za podelitev nagrade predlaga g. Benedika, in sicer za njegovo dolgoletno delo v 
KS. 
 
SKLEP 4: Za podelitev nagrade MOK se predlaga g. Benedika. 
 
SPREJETO: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 
 
 

4. PRIPRAVA IZHODIŠ Č ZA UREDITEV PROBLEMATIKE JAVNIH PRIREDITEV 
V KS CENTER 

 
Predsednik predstavi analizo problematike javnih prireditev v KS Center, ki je bila članom Sveta 
posredovana v pisni obliki. Dejstvo je, da med KS Center in MO Kranj že dolgo poteka polemika o 
primernosti posameznih javnih prireditev v mestnem jedru. Bistvo problema je v tem, da MO Kranj 
izdaja dovoljenja za uporabo javne površine in dovoljenja za uporabo zvočnih naprav, ne da bi 
pretehtala, ali je posamezna prireditev sploh primerna za okolje mestnega jedra glede na program 
prireditve in njeno trajanje. MO Kranj ne priznava, da bi KS Center imela položaj stranke v 
postopku izdaje omenjenih dovoljenj. Poseben problema je tudi v tem, da občina ne izvaja nadzora 
nad tem, ali organizatorji med izvajanjem prireditve spoštujejo dovoljenja za uporabo zvočnih 
naprav. Ker nadzora ni, redno prihaja do prekoračitev obremenitve okolja s hrupom. Prekoračitve 
dovoljenih ravni hrupa pri krajanih povzroča odpor in splošno nasprotovanje prireditvam.  
 
Predsednik pove, da je slišal izjave, da naj bi v mestu ne bilo nobenih prireditev, ker KS preprečuje 
njihovo izvajanje. To ni točno. V prvi polovici tega leta so bile v KS Center izvedene prav vse 
prireditve, ki so bile izvedene lansko leto. Različnih prireditvenih dogodkov je bilo v KS Center v 
prvi polovici leta za okrog 54 dni, od tega zgolj v starem mestnem jedru za okrog 32 dni, pretežno v 
večernem in nočnem času. Letošnja prireditev Teden mladih je pretežno potekala na Slovenskem 
trg, ker se je tako odločil organizator. Očitno je ocenil, da je ta lokacija glede na program prireditve 
primernejša. 
 
G. Marolt meni, da je nespremenljivo, da zaradi prireditve zaprejo del ceste med Jelenovim klancem 
in rondojem. 
 
Predsednik se zavzema za nov občinski pravilnik v zvezi s prireditvami, ki naj določa, kje so 
lokacije za izvajanje prireditev, kakšne so vsebine, kako poteka nadzor nad prireditvami in kakšen 
je položaj KS Center v občinskih postopkih, v katerih se izdajata dovoljenji za uporabo javnih 
površin in za uporabo zvočnih naprav. Občina je v preteklosti KS Center priznavala položaj stranke 
v postopku izdaje dovoljenja za uporabo zvočnih naprav, potem pa se je v prejšnjem mandatu ta 
praksa nenadoma spremenila. 
 
G. Benedik predstavi nekaj zgodovine prireditev na Glavnem trgu. 
 
Ga. Peternel meni, da se vsem prireditvam ne sme nasprotovati, saj mesto rabi življenje. 
 
Po mnenju predsednika ne gre za to, da bi nasprotovali vsem prireditvam, vendar pa se je treba 
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zavedati, da prireditve mesta ne oživljajo, ker mesto ugaša zaradi problemov urbanistične in 
ekonomske narave. Teh problemov ne bomo rešili s tem, da organiziramo prireditve. 
 
G. Benedik predlaga, da vsak član KS posreduje mnenje kakšne prireditve, naj se v mestu odvijajo. 
Poudari, da morajo biti prireditve kakovostne. 
 
Predsednik opozori na pisno mnenje ge. Čalič, ki je bilo posredovano članom Sveta in iz katerega je 
razviden pogled nosilca trgovske dejavnosti na prireditve v mestu. Trgovci podpirajo prireditvene 
dogodke v mestu, vendar opažajo, da bučne prireditve, ki zahtevajo poseg v prostor, močno 
ozvočenje in so namenjene večjemu številu obiskovalcev, na prodajo v lokalih učinkujejo prej 
negativno kot pozitivno. Primer solidno organizirane prireditve za večje število obiskovalcev je 
Prešernov smenj, in sicer zaradi tega, ker gre za razpršena prizorišča dogajanj, vsebinsko različnost, 
ciljno publiko različnih starostnih skupin, primerno ozvočenje in vključevanje poslovnih subjektov 
tako pri pripravi programa kot pri oglaševanju. Trgovci nasprotujejo tezi, da MO Kranj s 
financiranjem in organiziranjem prireditev podpira poslovne dejavnosti v mestu; za ekonomsko 
oživljanje mesta bo potrebno storiti kaj več kot organizirati prireditve. 
 
Predsednik predlaga, naj vsak član sveta KS pripravi 5 kriterijev, ki se mu zdijo pomembni za 
prireditve, na primer, kje vidijo prostor za prireditve, trajanje prireditev... 
 
G. Marolt predlaga, naj se prireditve začnejo prej, npr. ob 17h in naj trajajo do 22h oz. najdlje do 
23h. 
 
Ga. Peternel doda, da so prireditve lahko na Glavnem trgu dalj časa. Predlaga, da je v mestu več 
manjših odrov, mirnejše narave. 
 
 
 5. RAZNO 
 
V mestnem jedru se pričenja ločeno zbiranje odpadkov. KS bo za krajane pripravila štiri 
informativne ure s Komunalo Kranj, kjer bodo predstavniki Komunale Kranj med drugim 
predstavili možnost za ločevanje bioloških odpadkov v posebnih posodah »organko«.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri 
 
 
 
Zapisala:          Predsednik sveta KS 
Irena Knific         dr. Aleksander Pavšlar 
 

 


