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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:          25. 1. 2021 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
19. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 25. 1. 2021 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 

- Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve  

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

- Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj 

- 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 18. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 21. 12. 2020 

2. Premoženjske zadeve  

3. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – prva 

obravnava 

5. Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodne cone HR 

6/1 Hrastje – druga obravnava  

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 

6, kanjon Kokre – druga obravnava 

7. Odlok sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – druga 

obravnava 

8. Odlok o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 

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

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 
1. Potrditev zapisnika 18. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 21. 12. 2020 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 18. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 21. 12. 2020 

 
 
2. Premoženjske zadeve: 
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Ni predlaganih zadev. 
 
3. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 

Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. Razprava je potekala glede zagotavljanja sredstev na projektih Elena 
(energetska sanacija stavb), vrtec Bitnje, ureditev parkirnih mest pod Jamnikom, kanalizacija Čirče - Hrastje. 
Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 

 
 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – prva 

obravnava 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Območje OPPN se ureja v dveh fazah. Večina vprašanj se je nanašala na 
izbor lokacije za ureditev avtobusnega terminala v Kranju. Po prostorskih aktih je možna umestitev 
avtobusnega terminala na treh lokacijah (Zlato polje, OPPN Avtobusni terminal (Severna vrata) in OPPN 
Kolodvor). Ena od ustreznejših lokacij je OPPN Kolodvor. Za OPPN Kolodvor je bila izdelana prometna 
preveritev umestitve terminala. Z OPPN se zagotovijo tudi ustrezna parkirna mesta za obiskovalce v 
podzemni garaži. Predlagana je bila tudi ureditev lokacije za objekt Subart. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 
KR SA 4 (Kolodvor) – prva obravnava. 

 
 
5. Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodne cone HR 

6/1 Hrastje – druga obravnava  

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. V odloku za drugo obravnavo je bil dodan podaljšek ceste in obračališče 
za tovorna vozila. Vprašanja so se nanašala predvsem na ustrezno priključevanje cone na obstoječo lokalno 
in regionalno cesto. V pripravi je projektna dokumentacija za priključitev na državno cesto in AC priključek 
Kranj vzhod. Člani komisije so se enotno strinjali, da je potrebno zagotoviti ustrezno priključevanje cone na 
lokalno in regionalno cesto. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 
poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – druga obravnava. 

 

 
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR 

K 6, kanjon Kokre – druga obravnava 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Pojasnil je zahteve civilne iniciative, kot prepoved kurjenja v naravi, 
prepoved piknikov, črta naj se beseda kopališče, črta se športne površine ipd. Na zahtevo ZRSVN sprejemu 
odloka sledi priprava Odloka o varovanju reke Kokre. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR 
K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, kanjon Kokre – druga obravnava. 

 

7. Odlok sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – druga 

obravnava 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Upoštevane so bile vse pripombe komisij. S strani komisije je bilo 
predlagano, da se za sofinanciranje obnove fasad in objektov nameni bistveno več sredstev, kot je 
namenjenih zdaj (100.00 EUR). Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v 
Mestni občini Kranj – druga obravnava. 

 

8. Odlok o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo – 

UPB1) 
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Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Zaradi dopolnitve določb glede Žimarske ulice se pripravi uradno 
prečiščeno besedilo. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj 
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1). 

 

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

Obrazložitev sta podala Marko Čehovin in Matjaž Berčon. Razlog za povišanje cene je zvišanje cene odvoza 

blata na državni ravni. Cena se poviša za 3.32 EUR. S strani komisije je bil podan predlog, da se mora rešitev 

iskati na državni ravni. Država mora poleg ustrezne zakonodaje zagotavljati tudi sredstva za sušenje blata in 

ne le odvoz. Odvoz v tujino ni rešitev. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj. 

 

 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                                   PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  


