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 Mestni svet 

    

 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  

 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 

 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  

 

Številka:    900-14/2020-13-(401102) 

Datum:      16. 9. 2020 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

18. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 16. 9. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 15 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Ana Černe, Janez Černe, 

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, 

Bojan Homan, Iztok Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, mag. Branko Grims, Saša Kristan, Nataša Majcen mag., 

Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, Gašper Peterc, Jožef 

Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, Albin Traven, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, 

mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost je opravičil dr. Neven Polajnar. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske 
zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Manja Vovk – strokovna sodelavka v Uradu 
za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Sektorja za projekte, Tomaž Lanišek – vodja 
Sektorja za razvoj in pametno skupnost, Urša Ilovar – namestnica vodje Skupne notranje revizijske službe, Martin 
Raspet –  vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Tatjana Kocijančič  – vodja Oddelka za mestni 
svet in krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić in Milena Bohinc – strokovni sodelavki v Oddelku za mestni 
svet in krajevne skupnosti. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Ivo Bajec – predsednik  Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Branko Fartek – 
direktor Zavoda za šport Kranj, Mitja Jarc – vodja financ v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o., Andreja Valant 
– pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, Nataša Vidmar Zadnik in David Zadražnik 
– Policijska postaja Kranj, Tea Dolinar – ravnateljica Kranjskih vrtcev, Špela Ložar – strokovna sodelavka iz 
Ljubljanskega urbanističnega zavoda d.d.. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 28 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 
Mestni svet je obvestil, da bo glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS in sicer z dvigovanjem rok. 
Preverjali bodo sklepčnost, glasovali za in proti. Razpravljali bodo za govorniškim odrom. Govorec naj se predstavi 
z imenom in priimkom.   

 
Še vedno velja upoštevati zaščitne ukrepe pred virusno okužbo (razkuževanje rok ob vstopu v sejno dvorano, 

zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra med osebami.) 
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Na mizo je posredovano gradivo: poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje, seznam sklepov komisij za to sejo z 
vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije, odgovor na svetniško vprašanje. 
 
K 12.D. točki je bila poslana Dopolnitev gradiva in sicer zaradi spremembe imena vrtca. 
 
K 2. točki dodatne Kadrovske zadeve: C. Imenovanje predstavnikov v Svet Osnovne šole Predoslje Kranj – 
dopolnitev gradiva, E. Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije, F. Imenovanje 
kandidatov za člane Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja, G. Imenovanje kandidatov za člana Nadzornega 
odbora Fundacije Vincenca Drakslerja, H. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svetu javnega zavoda 
Gasilsko reševalna služba Kranj. Župan Matjaž Rakovec je predlagal, da se dodatne kadrovske za deve uvrstijo na 
dnevni red in dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  

 
Na dnevni red se uvrstijo dodatne Kadrovske zadeve.« 
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

Župan Matjaž Rakovec je na podlagi dogovora na kolegiju s svetniškimi skupinami umaknil z dnevnega reda 8. 

točko Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom 

drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj – osnutek, ostale točke 

dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. 

Ker ni bilo dodatne razprave, je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 1. 7. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) 
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne 

občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
6. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna – druga obravnava 
7. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
8. Preprečevanje zlorab pravice do začasnega in stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj, ter s tem povezanih 

zlorab socialnega sistema v Mestni občini Kranj 
9. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj (id št. LP 1535) - predlog 
10. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora  KR ST 9/1 – Stražišče, na zemljišču parc. št. 

173/2 k.o. Stražišče (id št. 1588) - predlog 
11. Sprememba cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih 

a. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 
Mestne občine Kranj, 

b. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra 
teta d.o.o., 

c. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., 
Enota Kranj. 

d. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo 
Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni 

12. Strategija varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020 - 2024 
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23. 6. 2020 TER 
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 
Poročilo o izvršitvi sklepov 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za 
finance in splošne zadeve. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 6. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 

 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 
A. Ponovno odločanje o Sklepu o izvedbi razpisa za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sprejetem 

na 17. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 23. 6. 2020 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s ponovnim odločanjem.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V roku 8 delovnih dni se izvede razpis za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Rok za prijave je 30 dni Od 
kandidatov se zahteva pogoj – vizija razvoja Zavoda za turizem in kulturo Kranj.  
 
Sklep ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 0 ZA, 25 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  

 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj razreši Tonya Del Fabra kot predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda 

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.  
 
2. V Svet zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne 

občine Kranj, imenuje Darjan Bukovac.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.  

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
C. Imenovanje predstavnikov v Svet Osnovne šole Predoslje Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Predoslje Kranj se imenujejo: Zmagoslav Flerin, 
Stanislav Lončarič, Nataša Majcen. 
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 
 
D. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Kranjski vrtci 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Kranjski vrtci se imenujejo: Sandra Gazinkovski, Bojan Homan, 
Blaž Medja. 
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

 
E. Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Svetnica Ana Černe je predlagala, da se za kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije imenuje Leo 
Bidovec. 
 
Razpravljala sta svetnika Igor Velov in Janez Černe. V skladu s drugim odstavkom 163. člena Poslovnika Mestnega 
sveta MOK je predlagateljica imenovanja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru, da 
predlog ni sprejet pripravi predlagatelj nov predlog. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027 se imenuje Zoran Stevanović. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 
 
Sklep ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 10 ZA, 17 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 
 
F. Imenovanje kandidatov za člane Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
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SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje h kandidaturi za člane Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja: Nada 
Bogataj Kržan, Edita Plava, Franc Rozman. 
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 

 
G. Imenovanje kandidatov za člana Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje kandidaturo za člana Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja 
dr. Mirku Gradišarju.  
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  

 
 

H. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svetu javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj razreši Milana Glamočanina kot predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda 

Gasilsko reševalna služba Kranj.  
 
2. V Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne 

občine Kranj, imenuje Boštjan Paušer.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj.  

 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 
Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 

Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s prerazporeditvijo sredstev – sanacija atletske tartanske steze. 
Komisija podpira vse ukrepe v okviru dobrega gospodarjenja. 
 
 
A. Prerazporeditev sredstev – NAKUP ZEMLJIŠČ NA ZLATEM POLJU 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte.  
 
V razpravi je sodeloval svetnik Bojan Homan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se zaradi zagotovitve sredstev za nakup zemljišča s parcelno 
številko 900/1, k.o. 2100 – Kranj v velikosti 4.317 m2 izvede prerazporeditev sredstev na NRP Dom upokojencev 
v skupni višini 264.200,40 € kot sledi: 

1. IZ NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, postavke 121001 Investicije in invest. transfer, podkonta 
420401 Novogradnje, v višini 264.200,40 € 

2. NA NRP 40719004 Dom upokojencev, postavko 151006 Dom upokojencev, podkonto 420600 
Nakup zemljišč, v višini 264.200,40 €. 

 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  

 
 
B. Prerazporeditev sredstev – sanacija atletske tartanske steze 
 
Uvodno poročilo sta podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti in Branko Fartek, direktor 
Zavoda za šport Kranj.  
 
Razpravljali so: Nada Mihajlović, Bojan Homan in Irena Dolenc.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020, se za povečanje sredstev za izvedbo del izvajanja rekonstrukcije 
in prizidave atletskih površin znotraj Športnega centra Kranj – obnove atletske steze -, izvede prerazporeditev 
sredstev za izvajanje programov Zavoda za šport Kranj, v skupni višini 350.000,00 EUR, kot sledi: 
iz NRP 40719045 – Zavod za šport Kranj - Pokriti olimpijski bazen Kranj 
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(konto 432300 - investicijski transferi javnim zavodom, proračunska postavka 140304 – Pokriti olimpijski bazen), 

v višini 350.000,00 EUR, 

na NRP 40719043 – Zavod za šport Kranj - Atletski in nogometni (konto 432300 - investicijski transferi javnim 
zavodom, proračunska postavka 140306 – Atletski in nogometni stadion), v višini 350.000,00 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  

 
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je v skladu s drugim odstavkom 85. člena Poslovnika Mestnega sveta MOK 
predlagal združitev obravnave in odločanja o istovrstnih točkah, od podtočke C. do F. in dal na glasovanje 
naslednji  
 
SKLEP:  
 
Združi se obravnava in odločanje 3. točke: Premoženjske zadeve C. do F podtočke. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  

 
 
C. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/4 (ID 7078929) 

in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/5 (ID 7078930) 
D. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/42 (ID 

7082481) 
E. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/4 (ID 

7069181) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/2 (ID 7069180) 
F. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/40 (ID 

6479672) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE 

parcela 1243/4 (ID 7078929) in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/5 (ID 7078930). 
 
2. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2132 BITNJE parcela 

2715/42 (ID 7082481). 
 
3. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 

1291/4 (ID 7069181) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180). 
 
4. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2136 BREG OB SAVI 

parcela 565/40 (ID 6479672). 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 
 
G. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020 – dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 
 
H. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2020 - dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 
 
 
4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB3) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
 Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3). 
 

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 
 
 

5. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Špela Ložar, strokovna sodelavka iz 
Ljubljanskega urbanističnega zavoda d.d. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani 

postopek. 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine 
Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek in se z njimi strinjajo. 



9 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj in nanj nima pripomb.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek in nima pripomb. 

Po krajši razpravi podžupana Janeza Černeta, je dal predsedujoči v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

na območju Mestne občine Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  

 
2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne 

občine Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 
3. Sprejme se predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

na območju Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA CRNGROB IN ŠUTNA – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna – druga obravnava in 

nima pripomb. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna v drugi obravnavi. 

 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  
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7. ODREDBA O SPREMEMBAH ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN 
 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o spremembah Odredbe o določitvi 
območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odredbo o spremembah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

in nima pripomb. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odredbe o spremembah odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 

 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  

 
 
 
8. PREPREČEVANJE ZLORAB PRAVICE DO ZAČASNEGA IN STALNEGA PREBIVANJA, DELOVNIH DOVOLJENJ, 

TER S TEM POVEZANIH ZLORAB SOCIALNEGA SISTEMA V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Branko Grims, predlagatelj te točke.  
 
Stališča komisij:  
 

Komisija za stanovanjske zadeve: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 

Prisotni člani komisije se strinjajo z vsemi predlaganimi sklepi, razen Ane Černe, ki se ne strinja s predlaganim 

sklepom pod točko 1. 

 
V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Nataša Majcen, Robert Nograšek, Bojan Homan, Janez Černe, Igor 
Velov, Mitja Jarc, Nataša Vidmar Zadnik, Branko Grims, Saša Kristan, Andreja Valant, Irena Dolenc.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, posamično na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je masovno priseljevanje tujih državljanov iz držav, ki niso 

članice EU, na območju Mestne občine Kranj v zadnjih letih preseglo vse socialne in integracijske zmogljivosti 
Mestne občine Kranj in je zato nujna sprememba politik, ki bo šla v smeri bistvenega zmanjševanja 
priseljevanja tujcev iz držav nečlanic EU, ter hkrati v smeri krepitve blaginje življenja občank in občanov 
Mestne občine Kranj.  

 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
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2. Mestni svet Mestne občine Kranj predlaga pristojnim ministrstvom, da odredijo izredni inšpekcijski nadzor 
nad delom Upravne enote Kranj, Zavoda za zaposlovanje Kranj in Centra za socialno delo Kranj za zadnjih pet 
let in revizijo spornih postopkov v zvezi s tujci, ki niso iz držav članic Evropske Unije.  
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 2 PROTI). 
 

3. Upravna enota Kranj, Zavod za zaposlovanje Kranj in Center za socialno delo naj vsak iz svoje pristojnosti 
najmanj dvakrat letno seznanijo Mestni svet Mestne občine Kranj o postopkih, številu podeljenih potrdil, 
statusov in odločb ter uresničevanja socialnih in drugih pravic iz tega naslova tujcem iz držav nečlanic 
Evropske Unije; ter koliko uresničevanje vsega tega stane davkoplačevalce. 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

4. Komunala Kranj naj pri obračunu stroškov posameznih gospodinjstev upošteva tudi število začasno 
prijavljenih na tistem naslovu. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 

5. Mestni svet Mestne občine Kranj predlaga Vladi Republike Slovenije, da kar najbolj pospeši sprejemanje 
predpisov, s katerimi bo določena minimalna površina in drugi pogoji za prijavo začasnega prebivališča ter 
zagotovljen ustrezen nadzor v postopkih podeljevanja in uresničevanja pravic tujcev iz držav, ki niso članice 
Evropske Unije.  

 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 
 
 

9. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI V ENOTI UREJANJA PROSTORA RA 6 V MESTNI OBČINI KRANJ (ID ŠT. LP 
1535) – PREDLOG 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora RA 6 v Mestni občini Kranj (id št. LP 1535) in nanj nima pripomb.  

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj (id 

št. LP 1535) – predlog in nima pripomb. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni 
občini Kranj. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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10. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA  KR ST 9/1 – STRAŽIŠČE, NA 
ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 173/2 K.O. STRAŽIŠČE (ID ŠT. 1588) – PREDLOG 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za del enote 
urejanja prostora  KR ST 9/1 – Stražišče, na zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče (id št. 1588) in nanj nima 
pripomb.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora  KR ST 9/1 – Stražišče, na 

zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče (id št. 1588) – predlog in nima pripomb. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR ST 9/1 – 
Stražišče, na zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče (id.št. 1588). 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
 
 
11. SPREMEMBA CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V VRTCIH 

A. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V 
JAVNIH VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ, 

B. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V 
ZASEBNEM VRTCU DOBRA TETA D.O.O., 

C. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V 
VRTCU DUHEC D.O.O., ENOTA KRANJ. 

D. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA ZA 
GOSPODARSKO DRUŽBO BUAN D.O.O., PE ZASEBNI VRTEC PRI DOBRI VESNI 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti . 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagana besedila sklepov, s  katerimi se spreminja cena vzgojno 
varstvenih programov.   
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sprememb cen vzgojno-

varstvenih programov v vrtcih:  

a. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen  vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju Mestne občine Kranj 

b. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen  vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu  

Dobra teta d.o.o. 
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c. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen  vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o.,  

Enota Kranj 

d.  Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen  vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo 

Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico  

in se z njimi strinjajo. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s spremembo cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih na območju MOK. 

 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je v skladu s drugim odstavkom 85. člena Poslovnika Mestnega sveta MOK 
predlagal združitev obravnave in odločanja o istovrstnih točkah, od podtočke A. do D. in dal na glasovanje 
naslednji  
 
SKLEP:  
 
Združi se obravnava in odločanje 11. točke Sprememba cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih od A. do. D. 
podtočke. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).  

 
Razpravljala je svetnica Ana Černe. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju Mestne občine Kranj.  
2. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu 

Dobra teta d.o.o. 
3. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., 

Enota Kranj.  
4. Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., Pe 

Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 21 ZA, 7 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
12. STRATEGIJA VARSTVA STAREJŠIH V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2020 – 2024 
 
Uvodno poročilo sta podali Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti in Manja Vovk, strokovna 
sodelavka iz Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Strategijo varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020 - 2024. 
 
V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Janez Ziherl, dr. Andreja Valič Zver, Manja Vovk in Bor Rozman. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Strategijo varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020 -
2024. 

 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 
 
 

13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Zoran Stevanović: 

Občani MOK se dnevno srečujejo s prometnim kolapsom v Kranju. Na vseh poteh, ki vodijo v Kranj in iz Kranja, 
dnevno nastajajo nepregledne kolone, nestrpnost voznikov pa je pogosta. Upravo je vprašal, zakaj ni 
uveljavila predkupne pravice nakupa zemljišč v rezerviranih koridorjih in območjih za širitev cest (pa tudi 
železniškega omrežja državnega pomena) v skladu: 
·         s 85. členom Zakona o urejanju prostora,  
·         57 točko 4. člena, 7. točko 28. člena in 3.15 (Kranj Jedro KR J 38 in KR PL 44 ) točko 48. člena Odloka  o 
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,  
·         ter 7. in 10. člena Odloka o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
kjer je jasno in nedvoumno med drugim zapisano »…varovalni koridor gospodarske javne infrastrukture 
obsega prostor, v katerem gradnja objektov pred izgradnjo objektov, katerim so koridorji namenjeni, ni 
dopustna…«? 
85. člen Zakona o urejanju prostora namreč določa: »Občina lahko z odlokom določi območje predkupne 
pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma 
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij..«. 85. 
člen navedenega zakona namreč navaja le eno izjemo, kdaj je predkupna pravica občine izključena: »če 
lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, 
oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu«. 
Mestna občina Kranj ni uveljavila zakonsko predpisane  predkupne pravice (v svojih aktih pa tudi ni 
spoštovala določb Zakona o urejanju prostora) na zemljiščih: 
·         parc. št. 101, 102/1 in 103 vse k.o. Primskovo (2120). 
Na naštetih zemljiščih v k.o. Primskovo je privatna investitorica zgradila stanovanjsko hišo. 
Postavil je svetniško vprašanje; iz kakšnih razlogov MOK ni spoštovala jasnih določb Zakona o urejanju 
prostora in svojih prostorskih aktov; Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in Odloka o strateškem 
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj?  
 

2. Irena Dolenc: 
Kranjsko pokopališče - Vandalizem na kranjskem pokopališču je veliko breme lastnikov grobov. V 
Gorenjskem glasu smo lahko prebrali, da bosta za redne kontrole poskrbela tako Policija kot tudi 
Medobčinski inšpektorat.  Občani Kranja pa so nas opozorili, ne prvič, še na en problem: številni občani brez 
namena obiska pokopališča, koristijo pot preko pokopališča kot bližnjico do trgovin. Po pokopaliških poteh 
se vozijo s kolesi, skiroji, rolkami, rolerji, kar bi bilo možno preprečiti, če bi bila na eni strani pokopališča (na 
hrbtni strani pokopališča) vrtljiva vrata. Še bolj učinkovita bi bila nadzorna kamera. 
Občani tudi sprašujejo, kdaj se bodo uredile poleg glavnih poti tudi še prečne poti na kranjskem 
pokopališču. 
Za kranjskim pokopališčem oz. nasproti TUŠ-a je postavljen križ v spomin na povojne žrtve. Zelo lepo je 
urejena zelenica pred 31. 10. , ko se ob križu daruje sv. maša, posamezniki pa se ob križu ustavljajo tudi 
med letom, ko za vzdrževanje ni poskrbljeno. Ali bi lahko zelenico pokosili večkrat letno?  
 
Vstop v mestno jedro - Občani Kranja, ki nimajo dovolilnic za vstop v mesto, menijo, da je neživljenjsko, da 
ni možen vstop v mesto niti za 15 minut. Tudi naša svetniška skupina ima pisarno v mestu in vsakokrat, ko 
potrebujemo ozvočenje, zastave in drugo opremo iz pisarne, nam mora to nekdo z dovolilnico prepeljati iz 
mestnega jedra. Enak problem imajo tudi na Zavodu za spomeniško varstvo, ki morajo tudi vso opremo 
nositi čez most, verjetno pa tudi kdo drug. Zavedamo se, da bi vsesplošno dovoljenje za 15 minutni vstop v 
mesto pomenilo kaos, saj bi starši taksirali učence do vrat glasbene šole in tudi drugi bi to izrabljali. Tudi 
Karitas izven mestnega jedra smo zaradi zapore bolj obremenjene, saj nekateri upravičenci težko nosijo 
prejeto pomoč oziroma darovalci težko oddajo darovane stvari. 
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Predlagala, da se preuči možnost za 15 minutni vstop v mesto za upravičene primere.  
 
Komunalna ureditev v MOK - Občani Kranja iz Besniške doline želijo vedeti, kakšni so načrti MOK za 
komunalno ureditev. Če ni mišljena izgradnja kanalizacije na celotnem območju, jih zanima, kje je 
predvidena in kje se načrtuje male čistilne naprave. Ne želijo namreč investirati v male čistilne naprave, 
potem pa se bodo dolžni priključiti na zgrajeno komunalno omrežje. Konkretno jih zanima še, kakšni so 
načrti za naselje Pešnica ter če se na nivoju države lahko pridobi kakšne subvencije za izgradnjo malih 
čistilnih naprav.  
 
Občasno onesnaževanje potoka Žabnica - Na nas se je obrnil občan, ki že dalj časa opaža, da je Žabnica 
občasno umazana. Sledil je strugi po potoku navzgor in prišel do povzročitelja. Podjetje Bauimex elektro - 
Gradnje - Inženiring d.o.o., Pot v Puškarno 11, v potoku pere gradbeno orodje. Priloženi sta dve fotografiji 
kot dokaz. Občan želi, da Medobčinski inšpektorat pristopi k reševanju problema.  

 

 

 

3. Sandra Gazinkovski:  

Zanimalo jo je, v čigavi lasti so igrala na igrišču Trije stolpi Pungart. Konkretni problem je večji vrtiljak, ki se 

nenadzorovano vrti. Zgodilo se je že, da so otroci padli. Predlagala je, da se omenjeno igralo odstrani oziroma 

zamenja za manjši vrtiljak, v kolikor je to mogoče.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da so igrala v lasti 

Mestne občine Kranj in tudi zemljišče. Vzdržuje jih koncesionar Flora šport. Zahvalil se je za informacijo. Bodo 

preverili, kaj je s tem igralom in tudi ekonomsko upravičenost zamenjave oziroma odstranitve. 

 

4. Janez Černe:  

Podal je uradno pobudo v zvezi s Poslovnikom, in sicer ni predvidenega sodelovanja na daljavo svetnikom 

zaradi razlogov karantene ali moči svetnika. Predlagal je, da se to vključi v Poslovnik MS MOK.  

 

5. Nada Mihajlović: 

Za projekt kranjskega štadiona, atletike in nogometa je največ ustvarila mlada populacija Kranj. Še danes 

živijo in ponosni so, da so to lahko počeli.  

 

6. Evstahij Drmota: 

- Ali se ceste, ki se obnovijo v okviru projekta GORKI smatrajo za rekonstruirane ali le za preplastene?  

- Kako poteka zazelenitev na Majdičevem nabrežju?  
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- Kako je s klimati na trgovini Supernova v neposredni bližini Majdičevega loga? 

- Sprašuje zakaj se dovoli, da se cesta večkrat prekoplje in le delno preplasti zaradi vlaganja nove 

komunalne infrastrukture. Smiselno bi bilo, da se različna infrastruktura vgradi istočasno in se cesta nato 

sanira za daljše obdobje.  

 

7. Saša Kristan:  

- V Stražišču imajo ekološki otok zraven krožišča in je v katastrofalnem stanju. Komunala pospravi otok, 

naslednji dan je zopet poln vreč, od gum do tehnične robe, živil. Predlagala je, da se razmisli v smeri, da 

se ekološki otoki odstranijo, ali se namestijo kamere in prekrškarje kaznovati, ali pa dežurstvo redarske 

službe.  

- Opozorila je na parkirana vozila ob poti na Jošt, ki zaparkirajo tudi gozdne ceste. Kmetje in gozdni 

delavci ne morejo priti iz gozda na glavno cesto, ker so gozdne ceste ali zemljišča ob cesti zaparkirana. 

Vprašala je, zakaj se na zemljišču ob vznožju Jošta ne zgradi sto parkirnih mest in izhodišče. Parkirna 

mesta ob cesti  se ukinejo.  

- Vprašala je, ali redarska služba kontrolira tudi kolesarje, ki se vozijo vsevprek, kljub temu da ima občina 

urejene kolesarske poti. 

Matjaž Rakovec, župan, je povedal, da so v nekaterih občinah že ukinili ekološke otoke iz enakih razlogov.  

 

Martin Raspet, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da je odlaganje smeti ob ekoloških 

otokih problematično toliko, da je kršitelje treba najti na kraju samem. Kamere se lahko namestijo z vidika 

nadzora vandalizma, medtem ko za sam prekrškovni postopek kamere niso uporabne. 

 

Ob 20.05  je bila seja zaključena. 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


