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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:         11. 5. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

12. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 11. 5. 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 

- Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve 

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

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

 

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

naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 24. 2. 2020 ter 

poročila o izvršitvi sklepov 

2. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

3. Premoženjske zadeve  

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 

5. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj – 

osnutek (predlog za skrajšani postopek) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato 

Polje – druga obravnava  

7. Vprašanja, predlogi in pobude članov komisije 

 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 24. 2. 2020 ter 

poročila o izvršitvi sklepov 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 11. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 24. 2. 2020. 

Poročilo o izvršitvi sklepov:  

- Komisija se je seznanila s stanjem in obravnavo aktualnih razmer v družbi Komunala Kranj 
d.o.o. in predlaga, da se na naslednjo sejo komisije se vabi direktorja Komunale Kranj, g. 
Matjaža Berčona; 
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- Komisija se je seznanila s stanjem in obravnavo aktualnih razmer v zvezi z s t.i. »Mini tržnico« 
na Planini; 

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

delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

 

2. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. Poraba sredstev v zvezi z epidemijo nalezljivih bolezni znaša 38.000 EUR 

za namen nakupa razkužil, zaščitnih mask, materiala za potrebe CZ, zdravil ipd. ipd. Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Komisija se je seznanila s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z 

epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

3. Premoženjske zadeve  

Obrazložitev je podala Mateja Koprivec, ki je komisijo seznanila z izvzemom iz javnega dobra zemljišč parc. 

št. 1297/47, 1297/48 in 1297/49 k.o. Nemilje, z izbrisom zaznambe javnega dobra na parc. št. 347/1 k.o. 

Čirče ter z izvzemom iz javnega dobra parc. št. 943/2 k.o. Zgornja Besnica. V skladu s tem se dopolni Načrt 

razpolaganja z zemljišči. Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 

Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. Primerjava vseh prihodkov in odhodkov proračuna pokaže, da so bili 

prihodki skupaj z najetim kreditom realizirani v višini 57,69 mio EUR, odhodki skupaj z odplačilom kredita pa 

v višini 56,27 mio EUR. Realizirani prejemki so torej za 1,4 mio EUR presegli izdatke. Iz navedenih podatkov 

je razvidno, da je bila realizacija odhodkov slaba predvsem zaradi težav pri črpanju evropskih sredstev (GORKI 

2, CTN, DRR). Črpanje evropskih sredstev je oteženo zaradi prezahtevnih in preveč birokratskih postopkov. 

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 

 

5. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj – 

osnutek (predlog za skrajšani postopek) 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Novi ZUREP-2, ki velja od leta 2018 omogoča, da občina sprejme odlok, ki 

daje podlago, da je za vsako parcelacijo oz. pri združevanju parcel na območju S, C in A potrebno pridobiti 

soglasje občine. Gre za posamezne primere, kjer investitorji odparcelirajo del zemljišča z namenom, da bi se 

izognili plačilu komunalnega prispevka za celotno zemljišče. Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na 

območju Mestne občine Kranj – osnutek (predlog za skrajšani postopek). 

Bojan Homan se s sprejemom odloka ne strinja in predlaga, da se točka umakne z dnevnega reda seje. 

 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato 

Polje – druga obravnava  

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. S spremembami dokumenta je možna gradnja večstanovanjskih objektov 

in trgovine Hofer. Za namen rešitve priključevanja na državno Koroško cesto je bil izdelan IDP ureditve 

Koroške ceste. Po ureditvi Koroške ceste priključevanje objektov na državno cesto ne bo predstavljalo težav. 

Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 

02/3 – Šolski center Zlato Polje – druga obravnava. 
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7. Vprašanja, predlogi in pobude članov komisije 

Peter Krelj: Sprašuje kdo je dovolil in zakaj se je v Majdičevem kanalu dovolil golosek dreves za namen 

ureditve sprehajalne poti. Stanovalci tega območja so zaradi posega zdaj podvrženi bistveno večjemu hrupu 

iz smeri železniške postaje in iz strani Supernove zaradi delovanja klimatskih naprav, na drugi strani pa hrupu 

precej prometne Koroške ceste. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                                      EVSTAHIJ DRMOTA 

Tajnica komisije                                                                                                                                         PREDSEDNIK 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano po e-pošti: 

- članom komisije 

- Mateja Koprivec 

- Mirko Tavčar 

- Marko Čehovin 

- Janez Ziherl 

 


