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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:        31. 1. 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

28. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 31. 1. 2022 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 

- Peter Krelj, član komisije 

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

- Slavko Savič, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelek za promet 

- 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 27. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 20. 12. 2021 

2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – predlog 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne 

prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
5. Obvezna razlaga podtočke 9., prvega odstavka 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

1. Potrditev zapisnika 27. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 20. 12. 2022 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 27. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 20. 12. 2022 

 

2. Premoženjske zadeve 

Obrazložitev je podala Mateja Koprivec. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2022 

se dopolni z zemljišči parc. št. 741/1, 741/2, 741/3 k.o. Predoslje in 695/2 k.o. Suha (prodaja SIDG), z zemljišči 

143/53, 143/54 k.o. Vojvodin Boršt (funkcionalna zaokrožitev zemljišča k stavbi), z zemljišči 448/73, 448/74, 

448/75 k.o. Kranj (katastrski vpis stavbe) ter skupni prostor v večstanovanjskem objektu Kidričeva 47a. Po 

razpravi je bil sprejet 
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SKLEP 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – predlog 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Osnutek odloka je bil na seji sprejet decembra 2021. Po obravnavi na 

komisijah so bile na odlok podane tri pripombe KS Center, ki se nanašajo na čas pridobivanja nove 

dovolilnice, na omejeno število prevozov za servisne storitve ter njihova omejitev. Uprava je pripombe 

preučila in jih upoštevala. Odlok se zato v tem delu dopolni. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v 
Mestni občini Kranj – predlog 
 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne 
prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Zdaj veljavni odlok je bil sprejet leta 2006, spremembe in dopolnitve 

odloka pa v letu 2017. Razlog za pripravo novih sprememb in dopolnitev odloka je uskladitev z veljavno 

zakonodajo. S spremembo odloka se čas trajanja koncesije opredeli tako, da je podaljšanje možno za 2,5 let 

pod pogoji, ki jih določa zakonodaja. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne 
razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za 
skrajšani postopek 
 

5. Obvezna razlaga podtočke 9., prvega odstavka 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Razlog za sprejem obvezne razlage je v nejasnosti določil IPN Kranj ali se 
gradnja garažne kleti šteje v bruto tlorisno površine za izračun faktorja izrabe. Z obvezno razlago se pojasni, 
da se gradnja garažne kleti, ne glede na višino, ne šteje v BTP za izračun faktorja izrabe (FI), medtem, ko se 
gradnja kletne etaže, ki ni garaža in je višja od 2,10 m šteje v BTP za izračun FI. Določba se nanaša na celotno 
območje Mestne občine Kranj in je namenjena spodbujanju gradnje podzemnih garaž. Po razpravi je bil 
sprejet 
SKLEP 

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago podtočke 9., prvega odstavka 4. člena Odloka o izvedbenem 
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  

 

 


