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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:       30. 11. 2020 
 
 

Z A P I S N I K 
 
17. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 30. 11. 2020 
s pričetkom ob 16. uri, na daljavo (Microsoft Teams). 
 
Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Lea Zupan, član komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Peter Krelj, član komisije 

- Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, vodja Oddelka za promet 

- Marko Hočevar, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

- Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske 

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 
 
Mateja Koprivec je opravičila svojo odsotnost, ker pod 2. točko dnevnega reda Premoženjske zadeve ni 
predlaganih zadev. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 16. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 12. 10. 2020 
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne  občine Kranj – 

spremembe št. 5 – tehnični popravek 
4. Predlog za sprejem obvezne razlage 20. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Logar 
5. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - IMENOVANJE 

ŽIMARSKE ULICE – prva obravnava 
6. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj – osnutek – predlog za skrajšani 

postopek 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj - osnutek 
8. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
9. Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj  
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
 
 
1. Potrditev zapisnika 16. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 12. 10. 2020 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 16. seje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo z dne 12.10.2020 

 
 
2. Premoženjske zadeve: 

Ni predlaganih zadev. 
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3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 
spremembe št. 5 – tehnični popravek 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. S strani komisije je bilo pojasnjeno, da je takih primerov kar nekaj in 
sprašujejo ali je tehnični popravek potreben za vsak primer posebej ali se to lahko uredi za več primerov. 
Janez Ziherl pojasni, da se napake odpravi za vsak primer posebej s tehničnim popravkom, ki je po novi 
zakonodaji bolj zahteven postopek. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 5 – tehnični popravek in nima pripomb. 

 
 

4. Predlog za sprejem obvezne razlage 20. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Razprava je potekala v smeri ali se v primeru preselitev kmetij zakon lahko 
zlorabi, da se sredi kmetijskih zemljišč lahko zgradijo stanovanjski objekti. Da do takih primerov ne prihaja 
so varovalke tako v zakonu o kmetijskih zemljiščih, kot v prostorskem aktu. Pogoj za preselitev kmetije je, da 
se najprej pridobi gradbeno in uporabno dovoljenje za kmetijske objekte, šele nato je možna gradnja 
stanovanjske hiše. Ali občina lahko sama določi, da OPPN velja določen čas in v primeru, da ne pride do 
realizacije projekta, OPPN preneha veljati? Ali je čas trajanja OPPN lahko omejen in ali in se časovno lahko 
določi do kdaj se mora OPPN realizirati? Vprašanje bo preverila občinska uprava. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Predlogom za sprejem obvezne razlage 20. člena Odloka o izvedbenem 
prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar in nima pripomb. 

 
 

5. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - IMENOVANJE 
ŽIMARSKE ULICE – prva obravnava 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Podan je bil predlog za poimenovanje nove ulice, v Žimarsko ulico, ob 
kateri se nahaja 12 novih stanovanjskih hiš v Stražišču. GURS je predlog potrdila. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z dopolnitvijo Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini 
Kranj - IMENOVANJE ŽIMARSKE ULICE – prva obravnava in nima pripomb. 

 
 

6. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj – osnutek – predlog za skrajšani 
postopek 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Razprava je potekala v smeri kdo odloča in na kakšen način se odloča 
komu se dodelijo sredstva ter kdo ta sredstva dobi. Občani niso seznanjeni, da ta sredstva obstajajo. 
Pojasnjeno je bilo, da tu ne gre za sredstva namenjena za gospodarski razvoj. Sredstev ne prejme 
posameznik, temveč se delijo preko zavodov. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj – 
osnutek – predlog za skrajšani postopek in želi, da se na seji MS posreduje podrobnejša pojasnila (kdo je 
prejemnik transferov, kdo odloča in na kakšen način ipd). 

 
 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – osnutek 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Zaradi omejitev COVID-19 nekateri taksisti predlagajo, da se odlok ukine 
oziroma, da se zmanjša taksa za parkiranje na taksi postajališčih. MOK želi, da so taksi prevozi regulirani in 
da odredba ostaja v veljavi, strinja pa se z znižanjem višine takse. Člani komisije se strinjajo, da mora biti 
zadeva regulirana in registrirana. Poišče naj se ustrezna lokacija za parkiranje in počitek taksistov. Podano je 
bilo pojasnilo, da MOK javnih sredstev za ta namen ne sme namenit, ker gre za tržno dejavnost. Omenjeno 
je bilo, da je cena taksi prevozov zelo visoka, višja kot drugje po Sloveniji, zato uporabniki te vrste prevozov 
ne uporabljajo. Odlok regulira pravice in dolžnosti taksistov in naj ostane v veljavi. Problem pa je cena, ki se 
določa na trgu in je visoka. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni 
občini Kranj – osnutek in nima pripomb. 
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8. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Vlada je zaradi COVID-19 sprejela ukrepe in omejila promet z javnimi 
prevoznimi sredstvi. MOK se je odločila, da območja parkirišč nameni v brezplačno uporabo. V brezplačno 
uporabo se nameni vsa parkirišča razen tistih v najemu in v primeru, da je sklenjena pogodba in velja do 
sprostitve potniškega prometa. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, 
taks in cen parkirnin in nima pripomb. 

 
 

9. Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj  
Obrazložitev sta podala Marko Hočevar in Anton Pogačnik. LEAG daje usmeritve na področju energetike na 
podlagi državnih predpisov. Razprava je potekala v smeri ali so do subvencij Ekosklada upravičeni uporabniki 
kurilnega olja in plina. Subvencij za plin in kurilno olje ni več, obstajajo le subvencije za uporabo toplotnih 
črpalk in biomase. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Kranj in nima pripomb. 

 
 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
Lea Zupan: 

- Zanima jo, kje je gradivo za Komunalo, na kolegiju župana je bila predstavitev direktorja Komunale 
in je bil predstavljen problem zaradi blata in posledično predlog za podražitev položnic za 3 
EUR/mesec. 

- GORKI: Stanovalci Štefetove ulice prosijo za pojasnila, zakaj se mora greznica, odkar je 
zgrajena nova kanalizacija, večkrat čistiti.  

- GORKI: Na Mlaki so zaključili z asfaltiranjem, je le grobi asfalt in jaški so zelo visoki, tako naj bi ostalo 
do pomladi, ko bo možno asfaltiranje. Skrbi jo kako bo potekalo pluženje v primeru snega na 
cestišču. 

- GORKI: Ulice se pogosto zaprejo brez obveščanja strank. 
 

Evstahij Drmota in Janez Ziherl pojasnita: 
- Čiščenje greznice je manj pogosto, če greznica pušča. Zdaj, ko je narejeno vodotesno je potrebno 

bolj pogosto čiščenje. Greznica mora biti zgrajena vodotesno. Obvezen priklop na kanalizacijo je 
predviden 1.9. 2021, do takrat se mora greznice redno čistiti. 

- V primeru vprašanj se obrnite na Boštjana Zavrla, vodja projekta: bostjan.zavrl@kranj.si, telefon: 
04 237 3 152 

 
Bojan Homan: 

- V primeru GORKI gre za večji projekt MOK in traja že od leta 2008. Kanalizacija je še v fazi gradnje. 
Ko bo kanalizacija zgrajena bodo občani zadovoljni. MOK mora občane ustrezno obveščati in jim 
svetovati. 

- Urejanje drevoredov: Ponekod so zasaditve prebogate. Primerno bi bilo, da se zasaditve 
enakomerno porazdelijo po občini. 

 
Evstahij Drmota: 

- Nabrežje Majdičev log je zelo lepo urejeno za kolesarje. Predlaga pešpot okoli otoka ali vsaj ureditev 
poti do nadvoza državne ceste. 

 
Peter Krelj: 

- Se pridružuje mnenju predsednika. Predlaga, da se pot uredi še naprej, do nadvoza. 
 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                                   PREDSEDNIK 

mailto:bostjan.zavrl@kranj.si
tel:042373152
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Poslano: 

-članom komisije in prisotnim na seji 


