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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:          24. 2. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

11. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 24. 2. 2020 s 

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

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Lea Zupan, članica komisije 

- Peter Krelj, član komisije 

- Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve 

- Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

 

Milorad Gogić je opravičil svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 27. 1. 2020  

2. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v družbi Komunala Kranj d.o.o. 

3. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi z s t.i. »Mini tržnico« na Planini 

4. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi z javnim zavodom Zavod za turizem in 

kulturi Kranj 

5. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

Na komisiji je bilo ugotovljeno, da Komisija za prostorske zadeve ni pristojna za področje delovanja Zavoda za 

turizem in kulturo Kranj. 

 

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 27. 1. 2020 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 10. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 27. 1. 2020 

 

 

2. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v družbi Komunala Kranj d.o.o. 
Pojasnila je podal Slavko Savič. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP: 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s pojasnili in predlaga: 

- Na naslednjo sejo Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se vabi direktorja Komunale 

Kranj, g. Matjaža Berčona; 

- KVIAZ pri izbiri kandidatov premalo upošteva strokovnost kadra. Zdi se, da se kadruje politično. 
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3. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi z s t.i. »Mini tržnico« na Planini 

Pojasnila je podala Mateja Koprivec. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP: 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila z razmerami na Mini tržnici. 

 

 

4. Vprašanja, pobude in predlogi 

Bojan Homan: Predlaga sanacijo celotnega objekta na naslovu Savska cesta 34, ki je v solasti MOK in 11 

drugih solastnikov. V nedavnih vremenskih razmerah je objektu odneslo streho, ki je že sanirana. S fasade 

odpada omet. Objekt je spomeniško zaščiten. 

 

Bojan Homan: Po končanem projektu GORKI 1 se je v Bitnjah cesta preplastila. Zanima ga ali gre v tem 

primeru za novo cesto ali staro cesto. Cesta je preplastena vendar nima pločnikov. Ali gre v tem primeru za 

rekonstrukcijo ceste ali ne? Predvsem ga zanima z vidika OPN ali v tem primeru regulacijska linija preko 

celotnega naselja Bitnje ostaja ali ne? Enako velja za primer GORKI 2, ko je bila v celoti preplastena Jezerska 

cesta. Ali gre v tem primeru za rekonstrukcijo ceste ali ne? Ali regulacijska linija ostaja ali ne? Prosi za 

odgovor. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                                 PREDSEDNIK 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano po e-pošti: 

- članom komisije 

- Mateja Koprivec 

- Slavko Savič 

 


