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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:       21. 12. 2020 
 
 

Z A P I S N I K 
 
18. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 21. 12. 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 

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

- Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve 

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 
 
Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 30. 11. 2020 
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – prva 

obravnava 
4. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - imenovanje Žimarske 

ulice – druga obravnava 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore – druga 

obravnava 
6. Predlog za sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
7. Predlog za sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – predlog 
9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 
10. Predlog cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj 
11. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
 
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 30. 11. 2020 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 17. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 30. 11. 2020 

 
 
2. Premoženjske zadeve: 

Obrazložitev je podala Mateja Koprivec. Obravnavane so bile naslednje zadeve: 1. Podaljša se najemna 
pogodba za neprofitno stanovanje za dve leti, za invalidno osebo, zaradi nesreče in varstva otrok. 2. Predlaga 



2 
 

se izvzem parc. št. 262/17, 258/7, 259/5 in 252/7, vse k.o. Klanec (KR PL 12) iz javnega dobra zaradi prodaje.  
3. Izvzem parc. 955/16 Kranj iz javnega dobra zaradi uskladitve ZK stanja z dejanskim. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 

 
 
3. Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – prva 

obravnava 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. S sprejemom odloka se podaljša možnost sofinanciranja prenove 
objektov. Poleg tega se z odlokom območje širi na širše območje MOK. Na razpis se lahko javijo lastniki 
spomeniško zaščitenih objektov na celotnem območju občine. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v 
Mestni občini Kranj – prva obravnava in nima pripomb. 

 
 
4. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - imenovanje Žimarske 

ulice – druga obravnava 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Ko bo odlok sprejet lahko lastniki na GURS zaprosijo za nove hišne številke. 
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 – druga obravnava in nima pripomb. 

 
 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore – druga 

obravnava 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Sprejet OPPN bo podlaga za gradnjo večjega skladiščnega objekta in 
manjših prizidav obstoječih objektov ter prometne infrastrukture. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR 
L1 Kranj Labore – druga obravnava in nima pripomb 

 
 
6. Predlog za sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. 
členom Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in nima pripomb. 

 
 
7. Predlog za sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. 
točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in nima pripomb. 

 
 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – predlog 

Obrazložitev je podal Marko Čehovin. Gre za drugo obravnavo odloka. Upoštevane so bile vse pripombe 
komisij in mestnega sveta. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni 
občini Kranj – predlog in nima pripomb. 

 
 
9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 
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Obrazložitev je podal Marko Čehovin. Obstoječ pravilnik je bil sprejet 2015 in velja do konca leta 2020. S 
spremembami se veljavnost pravilnika podaljša. MOK letno dodeli 150.000 EUR za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja podeželja. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 
2015 – 2020 in nima pripomb. 

 
 
10. Predlog cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj 

Točka se črta z dnevnega reda seje MS. 
 
 
11. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Lea Zupan: 
Prejela je informacijo, da Komunala Kranj zaradi covid ukrepov ne dostavlja kontejnerjev za kosovni odvoz 
odpadkov. Sprašuje za stranko, ki načrtuje večjo selitev in nujno potrebuje kontejner. Prosi za odgovor. 

 
Peter Krelj: 
Zanima ga ali je predvideno nadaljevanje zazelenitve brežine na Savskem otoku do obvoznice. Poleg tega 
predlaga ureditev klime na Supernovi oz. da se zmanjša hrup klimatske naprave. 
Marko Čehovin: V drugi fazi projektiranja je predvidena ureditev pešpoti do bazena. Zazelenitev do 
obvoznice ni predvidena. Zemljišče pri obvoznici je last Majdičev, ki se z zazelenitvijo ne strinjajo. Občina se 
skuša dogovoriti. Dogovori s Supernovo glede ureditve klime potekajo. 

 
Bojan Homan:  
Zanima ga ali v SD OPN 4 predvidene kakšne spremembe za območje EUP Kranj Labore KR L 6 (Stare Labore). 

 
S spremembami OPN za enoto urejanja Kranj Labore KR L 6 velja posebna določba: 
Na območju so v primeru gradnje večstanovanjskih stavb dovoljena največ 4 stanovanja. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                                   PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  


