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Z A P I S N I K 
 
23. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 21. 6. 2021 s 
pričetkom ob 16. uri, na daljavo (Microsoft Teams). 
 
Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Lea Zupan, član komisije 

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 
 
Milorad Gogić in Peter Krelj sta opravičila svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna 
in predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 24. 5. 2021 

2. Premoženjske zadeve  

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

obravnava  

4. Obvezna razlaga 2. točke 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) 

5. Obvezna razlaga klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na območjih izven karejev 

urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja 

6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 
 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 24. 5. 2021 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 22. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 24. 5. 2021 

 
2. Premoženjske zadeve 

Obrazložitev je podala Mateja Koprivec, ki je predstavila predloge za izbris zaznambe javnega dobra (Hrastje, 

Suha, Predoslje, Drulovka), za dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (Predoslje, Suha, 

Drulovka) in za dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (Predoslje). Po razpravi je bil 

sprejet  

SKLEP 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 
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3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – druga 

obravnava  

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. OPPN je predviden v dveh fazah. Pogoj za izvedbo druge faze je odkup 

zemljišč za izvedbo povezave na rondo v smeri proti Besnici. Po razpravi je bil sprejet sklep: 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 

KR SA 4 (Kolodvor) – druga obravnava 

 

4. Obvezna razlaga 2. točke 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Razlog za sprejem obvezne razlage je v nejasnosti prostorskega akta glede 

pogoja sočasnosti izgradnje gospodarske javne infrastrukture in gradnje objektov. Smiselno je, da se 

infrastruktura zgradi pred izgradnjo objektov. Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago 2. točke 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) 

 
5. Obvezna razlaga klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na območjih izven karejev 

urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Razlog za sprejem obvezne razlage je v uskladitvi klasifikacije objektov 

znotraj območja starega mestnega jedra. Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na 

območjih izven karejev urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra 

Kranja 

 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Lea Zupan: Na območju Valjavčeve ulice se pojavlja vandalizem na avtomobilih. Na območju se nahaja tudi 

vozilo naloženo s smetmi. Kaj storiti, da se vozilo odstrani? Lastnik zemljišč je MOK. 

 

Bojan Homan: Na območju nekdanje Oljarice, na polotoku se nahaja zemljišče parc. št. 212/17 k.o. Predoslje. 

Zemljišče je last MOK. Investitor je to zemljišče pripravljen kupiti. Ali se to zemljišče lahko proda? 

 

Seja je bila zaključena ob 17. uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  


