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 Mestni svet  
  
Komisija za okolje, prostor in komunalno 
infrastrukturo 
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 586    
 E: Mihaela.sustar-gruber@kranj.si     
 S: www.kranj.si 

  

 

 

Številka:     032-18/2019 

Datum:        18. 10. 2021 

 

Z A P I S N I K 

 

25. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 18. 10. 2021 

s pričetkom ob 16. uri, na daljavo (Microsoft Teams). 

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Lea Zupan, članica komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve  

- Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj 

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 

 

Peter Krelj je opravičil svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal 

naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 27. 9. 2021 

2. Premoženjske zadeve  

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 – osnutek 

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 – osnutek 

5. Strategija Zero Waste 

6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - osnutek 

7. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KO 19 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 27. 9. 2021 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 24. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 27. 9. 2021 

 

2. Premoženjske zadeve 

Ni predlaganih zadev. 

 

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 – osnutek  

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 – osnutek 

mailto:Mihaela.sustar-gruber@kranj.si
http://www.kranj.si/


2 
 

Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. V proračunu za leto 2022 je predvidenih 72 mio EUR prihodkov in 88 mio 

EUR odhodkov. Za leto 2023 pa je predvidenih 68 mio EUR prihodkov in 80,5 mio EUR odhodkov. Tako v letu 

2022 kot v letu 2023 je predvideno zadolževanje v višini 12 mio EUR. Za področje okolja, prostora in 

komunalne opreme je predvidenih 30 mio EUR (ceste, mestni promet, javna razsvetljava, varstvo okolja, 

ravnanje z odpadno vodo, PC Hrastje, prostorsko načrtovanje, oskrba z vodo, pokopališča, komunalna 

dejavnost ipd). Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in za leto 2023 – osnutek 

in soglaša 

 

5. Strategija Zero Waste 

Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Predstavil je investicijski plan Komunale Kranj za gradnjo nove upravne 

stavbe s spremljajočimi dejavnostmi (e-polnilnice, parkirna mesta, sprejem v zbirni center, premična 

sušilnica blata, skladiščenje in pretovor nenevarnih odpadkov) na Zarici. Celotna Komunala bo delovala na 

enem mestu. Predstavil je prehod v krožno gospodarstvo (čista voda se vrača nazaj v naravo, zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, zasaditev dreves in grmovnic, učinkovito ravnanje z odpadki, sončne elektrarne ipd.), 

digitalna preobrazba (branje števcev iz vozil) in zelene naložbe (gradnja novega objekta). Razprava je 

potekala glede pretovora odpadkov, ki se iz Primskovega seli nazaj na Zarico in kompostiranja, ki je na podlagi 

dovoljenja dovoljeno do 100 ton. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s Strategijo Zero Waste in soglaša 

 

6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – osnutek 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Novi odlok se sprejema predvsem z namenom, da se v delu, ki se nanaša 
na oprostitve plačila NUSZ, uskladi z veljavno zakonodajo. Skladno z odločitvijo ustavnega sodišča zemljišča 
namenjena obrambi niso več oproščena plačila NUSZ. Črtajo se tudi oprostitve, ki nimajo podlage v zakonu 
glede kmetijskih stavb in javnih stavb v lasti MOK (občina, KS, javni zavodi ipd.). Z novim odlokom se določi 
tudi nova vrednost točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. Z dvigom vrednosti točke za 
nezazidana stavbna zemljišča se spodbuja promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči. Po razpravi je bil 
sprejet sklep 
SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – osnutek in soglaša s 

3 glasovi ZA in 1 glasom PROTI 

 

7. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KO 19 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Razlog za sprejem lokacijske preveritve je dopustitev individualnega 

odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev določenih v IPN MOK glede povečanja FZ in višine objekta. Po 

razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KO 19 in soglaša 

 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Lea Zupan: Izpostavila je problem semaforja v Struževem, ki povzroča zastoje. Predlagano je bilo, da se 

delovanje semaforja ustrezno regulira glede na gostoto prometa. Naroči se štetje prometa. 

 

Bojan Homan: V kateri fazi priprave je OPN MOK? 
 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 
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Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

Poslano: 

- članom komisije  


