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Številka:     032-18/2019 

Datum:            7. 3. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

29. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 7. 3. 2022 s 

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

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Peter Krelj, član komisije 

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

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 

 

Lea Zupan in Bojan Homan sta opravičila svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna 

in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 31. 1. 2022 

2. Premoženjske zadeve  

3. Razlastitve v Hrastjah 

4. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 31. 1. 2022 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 28. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 31. 1. 2022 

 

2. Premoženjske zadeve 

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

se dopolni z zemljišči parc. št. 74/45 k.o. Drulovka (funkcionalna zaokrožitev sosednjega zemljišča), 565/46 

k.o. Breg ob Savi (funkcionalna zaokrožitev sosednjega zemljišča), 74/46 k.o. Drulovka (prodaja posameznim 

lastnikom stanovanjskih objektov), 565/30 k.o. Breg ob Savi (funkcionalna zaokrožitev sosednjega zemljišča). 

Ukinitev javnega dobra na zemljiščih 1006/2, 1025/2 Podreča, 2801/4 Bitnje – za ureditev državne ceste. 

Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 100/13 Spodnja Besnica, 22/21 Kokrica, 

647/2, 648/2, 648/6, 655/2 Pševo za ureditev cest. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 
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3. Razlastitve v Hrastjah 

Obrazložitev je podal Tomaž Lanišek. V Hrastju se gradi večja poslovna cona. Za dostop do cone je potrebno 

zagotoviti cesto ustrezne širine za tovorna vozila. Obstoječa cesta se zato rekonstruira. Cesta posega v cca 

166 parcel, od tega jih je polovica v zasebni lasti. Na celotni trasi so problematična 4 zemljišča v južnem delu, 

v naselju Hrastje, kjer trasa posega tudi v zasebna dvorišča. Nekateri od teh lastnikov se s prodajo in 

razlastitvijo ne strinjajo. Razlašča se le v javnem interesu, za namen ureditve gospodarske javne 

infrastrukture. Krajani pozivajo, da se cesta čim prej uredi. Tovorni promet bo usmerjen proti štiripasovnici 

Kranj – Šenčur in proti AC in v nobenem primeru ne bo potekal preko vasi. To bo preprečeno tudi z ustrezno 

prometno signalizacijo. Lokalna cesta bo namenjena le lokalnemu prometu. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z razlastitvami v Hrastjah 

 

4. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Peter Krelj:  Cesta Iva Slavca je v zelo slabem stanju. Sprašuje, kdaj se bo cesta uredila, da bo primerna za 

uporabo. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije in prisotnim na komisiji 

 

 


