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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:            8. 3. 2021 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
20. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 8. 3. 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 

- Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Sektor za finance in splošne zadeve 

- Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte 

- Domen Nahtigal, N-invest d.o.o., Domžale 

- Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Turjak 

- Slavko Savič, vodja Oddelka za promet 

- 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 19. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 25. 1. 2021 
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodne cone HR 

6/1 Hrastje – druga obravnava 
4. Projekt ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (objekt »Severna vrata«): 

Predinvesticijska zasnova in Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Severna vrata« 
5. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
6. Odredba  
7. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene storitev zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v Mestni občini Kranj in 

občinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur 
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
 
 
1. Potrditev zapisnika 19. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 25. 1. 2021 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 19. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 25. 1. 2021 

 
2. Premoženjske zadeve 

Obrazložitev je podala Mateja Koprivec. Obravnavane so bile zadeve glede izbrisa zaznambe javnega dobra, 
prerazporeditev sredstev, odprtje NRP ipd. Po razpravi je bil sprejet 
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SKLEP 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

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

6/1 Hrastje – druga obravnava  

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Na odlok so pridobljena vsa mnenja. Mnenje Telekoma se pričakuje do 

obravnave na seji MS. Vprašanja so se nanašala 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. 

 

4. Projekt ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (objekt »Severna vrata«): 
Predinvesticijska zasnova in Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Severna vrata« 
Obrazložitev so podali Tomaž Lanišek, Domen Nahtigal in Boštjan Ferk. Gre za gradnjo treh stolpičev, max  
etažnosti P + 8. V okviru projekta je predvidena tudi rekonstrukcija Kidričeve in Bleiweisove ceste z novim 
priključkom za severna vrata. Pri projektu gre za soinvesticijo MOK, OZG in Gorenjskih lekarn. Cilj JZP je 
zagotavljanje ustreznih prostorov za zdravstveno in lekarniško dejavnost. V zgornjih etažah so predvidena 
stanovanja. Vložek javnega partnerja predstavlja zemljišče, sofinanciranje OZG ter EU sredstva. Glede same 
investicije je bilo pojasnjeno, da je bila narejena tudi raziskava trga. MOK je poslala javni poziv promotorjem. 
Na poziv so se javili 4 resni investitorji, resne gospodarske družbe. Razprava je potekala predvsem v smeri 
zagotavljanja prepotrebnih parkirnih mest. Člani komisije so opozorili, da je obravnavano območje precej 
podhranjeno s parkirnimi mesti. V okolici se nahajajo večstanovanjski objekti, ki že sama nimajo dovolj 
parkirnih mest. Pritisk strank na parkirna mesta okoliških objektov je zelo velik. Glede na podatek, da bo 
gradnja potekala cca 3 leta jih je zanimalo, kje bodo v vmesnem času zagotovljena parkirna mesta za stranke 
zdravstvenega doma in porodnišnice. S strani komisije je bilo predlagano naj MOK sama zgradi garažno hišo 
in s tem regulira potrebo po parkirnih mestih ter ceno parkiranja. Opozorjeno je bilo tudi, da visoka cena 
parkiranja ljudi sili v parkiranje pred okoliškimi objekti. Gradnja garažne hiše po OPPN je predvidena v drugi 
fazi. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 
Komisija se je seznanila s Projektom ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (objekt 
»Severna vrata«): Predinvesticijska zasnova in Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Severna 
vrata« 

 

5. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

Obrazložitev je podal Slavko Savič. Z odredbo se določi višina parkirnine za parkiranje na javni površini in čas, 

v katerem se plača parkirnina. Število obiskovalcev okoliških hribov se namreč močno povečuje. Glede na 

povečano potrebo po parkirnih mestih je bila izražena pobuda, da se zaračuna parkirnina. Pobuda za 

pobiranje parkirnine je bila podana s strani KS Jošt. Predlagani so bili trije amandmaji. Razprava je potekala 

v smeri smiselnosti zaračunavanja parkirnine na urno postavko. Urna postavka ni sprejemljiva, ker je 

sprehajalec nato omejen na čas. Dan je bil predlog naj se uredi parkiranje za vse tri lokacije, pod Sv. Joštom, 

pod Šmarjetno goro in pod Jamnikom. Slavko Savič je pojasnil, da urna postavka ni predvidena. Predvidena 

je parkirnina za cel dan, v višini 2 EUR. Dan je bil tudi predlog, da se med vikendi, ko ni toliko uporabnikov 

aktivira Kranvaj. Kranvaj bi lahko med vikendi redno vozil na relaciji od Kranja do Sv. Jošta. Parkirnino bo 

pobirala Komunala Kranj. 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 

 

6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce  
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Mestni svet z odredbo določi javne površine, kjer se plačuje parkirnina. 
Pobudo za pobiranje parkirnine je bila podana s strani KS Jošt. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
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Komisija se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih 

con in območij za pešce 

 
7. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene storitev zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v Mestni občini Kranj in 

občinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur 
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Elaborat mora potrditi MS. Komunala že dlje časa promovira uporabo 

lesenih sveč. S strani komisije je bilo predlagano, da se v čim večji meri promovira prodaja lesenih sveč ali 

sveč iz kamna. Iz okolice pokopališč naj se umakne prodajalne, ki še vedno prodajajo klasične sveče. S tem 

bi se poraba klasičnih sveč močno zmanjšala. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Elaboratom o oblikovanju cene storitev zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v 

Mestni občini Kranj in občinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur 

 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Bojan Homan: Zanima ga kdo je pristojen za nadzor nad umeščanjem vrtičkov na kmetijskih zemljiščih 

nasproti Trgovine Tuš na Planini. Opozoril je, da gre za neurejeno ureditev vrtov. Kmetijske površine 

parcelirajo, postavljajo se lesene hišice iz palet, ki nimajo enotnega izgleda. 

Janez Ziherl je pojasnil, da so skladno z OPN in uredbo o razvrščanju objektov na kmetijskih zemljiščih 

dovoljene postavitve enostavnih objektov za spravilo orodja, velikosti do 20 m2. Predlagal je, da ukrepa 

kmetijski inšpektorat. 

 

Bojan Homan: Poteka rekonstrukcija železniške proge od Škofje Loke do Jesenic, kar je zelo pohvalno. 

Opozoril pa je, da je zaradi del na železniški progi cesta v Besnico zelo poškodovana.  

Milorad Gogič je dopolnil, da je cesta zelo obremenjena, polna težkih kamionov, cesta je blatna in polna 

peska. Poleg tega se prašijo objekti. 

Bojan Homan predlaga, da se po končanih delih na železnici pozove DRSI in SŽ, da sofinancirata obnovo 

ceste. 

 

Lea Zupan: Ponovno je opozorila na pomanjkanje pasjih košev. Opazila je, da se je na navadnih koših pojavila 

oznaka, da je dovoljeno odlaganje tudi pasjih iztrebkov. V primeru, da greš na daljši sprehod je košev premalo 

in ne moreš odložiti odpadkov. Prosi za odgovor pristojne službe. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  


