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MESTNA OBČINA KRANJ  
Svet 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 

 
T: 04 237 31 01 
F: 04 237 31 06 
E: obcina.kranj@kranj.si 
www.kranj.si 

  
 

 

Številka:  032-18/2019 

Datum:       26. 11. 2019 

 

 

Z A P I S N I K 

 

8. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 25. 11. 2019 s 

pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj. 

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Lea Zupan, članica komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 

 

Peter Krelj je opravičil svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 4. 11. 2019 

2. Premoženjske zadeve 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 
MO Kranj - osnutek 

4. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj – predlog 
5. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – predlog 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

spremembe št. 3 – druga obravnava 
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje – 

druga obravnava 
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 4. 11. 2019 

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 7. seje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo z dne 4. 11. 2019 

 

 

2. Premoženjske zadeve: 
Mateja Koprivec je Komisijo za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo seznanila z nakupom deleža 
zemljišča (318  m2) po ceni 175,00 EUR/m2, ki bo namenjen za ureditev parka in prestavitev spomenika 
dr. Janeza Bleiweisa na lokacijo ob Bleiweisovi cesti. V sklopu razprave je Mihaela Šuštar Gruber 
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obrazložila osnutek in predlog Odloka o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj po dr. Janez 
Bleiweisu. 

 
SKLEP: 

Komisijo za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo seznanila s predlaganim gradivom in 

Mestnemu svetu predlaga sprejem. 

 

 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 
lasti MO Kranj - osnutek 
Obrazložitev je podal Marko Hočevar. Pripomb Komisija ni imela, predsednik je predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

Potrdi se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti MO Kranj. 

 

 

4. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj – 
predlog 
Obrazložitev je podal Marko Hočevar. Pripomb ni bilo.  

 

SKLEP: 

Komisija predlaga sprejem. 

 

 

5. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - predlog 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. 
 

SKLEP: 
Komisija ni imela pripomb in potrjuje sprejem Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 
 
 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

– spremembe št. 3 – druga obravnava 
Mihaela Šuštar Gruber – MOK in Vera Rutar – RRD d.o.o., Domžale sta podali obrazložitev glede sprejema 
IPN MOK in komisijo seznanili s predlaganima amandmajema, ki naj bi bila dana svetnikom MOK na mizo v 
sredo, 27.11.2019 na Mestnem svetu. Po zelo burni razpravi članov komisije je bil sprejet naslednji  

 
SKLEP: 
Za območje Kranj Planina KR PL 23/2,3 je v posebnih določba v točki »1,56« potrebno nujno navesti, da 
se parkirišča obvezno zgradijo v kletni etaži. 
 
Za območje Kranj Stražišče KR ST 18 je v posebnih določbah v točki »1.88 a« potrebno zagotoviti 20% 
zelenih površin (ZP). 

 
 

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje 
– druga obravnava 

 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s predlaganim odlokom in ker ni bilo pripomb, se Mestnemu svetu MOK 
predlaga sprejem. 

 

8. Vprašanja, pobude in predlogi 

Ni bilo razprave. 
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Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

 

Zapisala:                                                                                           

Polona Omejc                                                                                                        EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                      PREDSEDNIK 

 


