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Zadeva: Vprasanja, predlogi in pobude clanov mestnega sveta 
Zveza: 7. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 19.6.2019 

Spostova n i! 

Iz zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne obCine Kranj med drugim izhaja tudi vprasanje 
obcinske svetnice gao Manje Zorko (pod tocko 9), ki se nanasa na delovno podrocje 
Medobcinskega inspektorata Kranj in sicer je vprasala: 

kaj je z zemljiscem na Planini med Planetom Tus, Mesnim centrom Ave in Evrospinom. 
Zemljisce ni ograjeno, je pa tezava, ker se nanj odlaga gradbeni material. Lastnik je 
zemljisce oddal za namen cirkusa, ustrezna dovoljenja za obratovanje cirkusa niso bila 
izdana. Zanimalo jo je, ali lahko obcina pozove lastnike k ograditvi zemljisca in kako je s 
hrupom, ki ga bo povzrocalo obratovanje cirkusa. 

Medobcinski inspektorat Kranj odgovarja, da je v preteklem casu prejel vec prijav nedovoljenega 
odlaganja odpadnega materiala na obmocje, ki ga omenja obcinska svetnica. Ugotovljeno je bilo, 
da gre za zasebno zemljisce (last Domplan d.d., Kranj). Prav tako je bilo ugotovljeno, da gre v 
vseh primerih izkljucno za grad bene odpadke. Po Zakonu 0 varstvu okolja je za podrocje 
gradbenih in nevarnih odpadkov stvarno pristojen Inspektorat RS za okolje in prostor. MIK je 
zaznave oz. prijave nezakonito odlozenih gradbenih odpadkov odstopil v nadaljnje resevanje 
pristojnemu inspektoratu dne 17.2.2011 (st. zadeve 061-39/2011), dne 1.2.2013 (st. zadeve 061-
19/2013) in dne 20.5.2016 (st. zadeve 061-119/2016). 

Na vprasanje, ali lahko obCina pozove lastnike k ograditvi zemljisca MedobCinski inspektorat 
Kranj odgovarja, da ne inspektorat, ne mestna obcina nimata pristojnosti zahtevati ograditev 
zasebnega zemljisca, ker s predmetno parcelo upravlja izkljucno lastnik po svoji volji, razen v 
primeru vecje odklonske oz. nevarne situacije, ko pa se tak kraj ne ogradi, ampak pristojni 
inspekcijski organ, najveckrat IRSOP sanira tako situacijo oz. poskrbi, da se nevarnost odstrani. 
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Glede obratovanja cirkusa na tem mestu Medobcinski inspektorat Kranj ski epa, da bo 
organizator po vsej verjetnosti pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja pristojnih organov, 
kot je bilo to vsa leta. Nadzor nad izvajanjem Uredbe 0 hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju 
je v pristojnosti Inspektorata RS za okolje in prostor, v kolikor pa bi prihajalo do povzracanja 
hrupa med 22.00 uro in 6.00 ura, torej da bi bil zaradi hrupa cirkusa moten mir in pocitek Ijudi, 
pa je za nadzor nad tovrstnimi krsitvami pristojna Policija . 
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