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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:          11. 4. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

30. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 11. 4. 2022 s 

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

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, člen komisije 

- Lea Zupan, članica komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

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

- Mirko Tavčar, vodja Sektorja 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 

 

 

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

naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 29. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 7. marca 

2022 

2. Premoženjske zadeve  
3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – 

osnutek - predlog za skrajšani postopek 
5. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za 

pešce – predlog 
6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen 

parkirnin – predlog 
7. Obvezna razlaga določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega 

jedra Kranja 
8. Soglasje o začetku postopkov za uvedbo namakalnega sistema Sorško polje 
9. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
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1. Potrditev zapisnika 29. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 7. 3. 2022 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 29. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 7. 3. 2022 

 

2. Premoženjske zadeve 

Obrazložitev je podala Mateja Koprivec. Ukine se javno dobro na parc. št. 1300/21 k.o. Nemilje. Načrt 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2022 se dopolni z zemljišči 74/45 Drulovka 

(funkcionalna zaokrožitev zemlj.), 74/38 Drulovka (funkcionalna zaokrožitev), 565/46 Breg ob Savi 

(funkcionalna zaokrožitev zemljišča), 119/4, 119/5, 435/3 Golnik (funkcionalna zaokrožitev zemljišča). 

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

 

3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. Primerjava vseh prejemkov proračuna in vseh izdatkov pokaže, do 
so bili prejemki z najetim kreditom realizirani v višini dobrih 64,8 mio EUR, izdatki skupaj z odplačilom 
kredita pa v višini 62,3 mio. EUR. Stanje sredstev na računu MOK na dan 31. 12. 2021 je znašalo 7,8 mio 
EUR, na dan 31. 12. 2020 pa je znašalo 5,4 mio EUR. Realizirani prejemki so torej za 2,5 mio EUR presegli 
izdatke. Razlogi za slabšo realizacijo so, veliko je državnih projektov, evropska sredstva, razpisov ni bilo, 
zamik projektov, pritožbe, revizije. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 

 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – 

osnutek - predlog za skrajšani postopek 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Razlogi za spremembe so, nove pobude investitorjev, uskladitev 
dejanskega stanja na zahtevo GURS, gozdne ceste, preimenovanje odsekov, zahteve DRSI. Vse 
spremembe so usklajene z DRSI. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Mestni občini Kranj 

 
5. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 

– predlog 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. MOK je prejela več pobud za razširitev območja cone 2. Območje 
cone 2 se razširi na Zlatem polju do Kidričeve in Koroške ceste, do Oldhamske ceste, na Hujah do 
Župančičeve ulice. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij 
parkirnih con in območij za pešce  

 
6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

– predlog 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Uvaja se plačevanje po sistemu Easy Park, nekatere določbe se bolj 
jasno zapišejo, omogoča se vstop za dostavo za vozila pod pogojem, da dostava ne ovira dejavnosti v 
mestu. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij 
parkiranja, taks in cen parkirnin  

 
7. Obvezna razlaga določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra 

Kranja 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Na območju mestnega jedra, so izjemoma dovoljeni posegi, ki 
izboljšujejo stanje kulturne dediščine in na podlagi predvidene stanovanjske dejavnosti v objektih 
omogočajo njegovo revitalizacijo. Dopustne posege je potrebno razumeti in razlagati tako, da se 
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omogoči novogradnja objektov skladno z zahtevami prenove celotnega območja mestnega jedra. 
Namen je ureditev novih stanovanjskih enot, ki bodo omogočale boljšo kakovost bivanja. Po razpravi je 
bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu 
revitalizacije starega mestnega jedra Kranja 

 
8. Soglasje o začetku postopkov za uvedbo namakalnega sistema Sorško polje 

Poročevalca pri tej točki ni bilo. 
 

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Bojan Homan: Zanima ga, kaj je predvideno na praznih zemljiščih v Čirčah, pri trgovini Hofer. S strani 

vseh lastnikov zemljišč na območju OPPN je bila dana pobuda za spremembo namembnosti v poslovno 

stanovanjsko območje, v postopku SD OPN 4. V kolikor bo pobuda sprejeta, bo potrebno spremeniti tudi 

OPPN. 

 

Lea Zupan: Opozorila je, da je pri objektu Valjavčeva 33, pri izvozu iz glavne ceste, na cesti velika luknja. 

Zanima jo, kdaj bo sanirana. 

 

Milorad Gogič: Predlaga, da se pri podvozu v smeri Besnice uredi prehod za pešce in kolesarje. Predlaga 

odkup zemljišča. V postopku priprave je DPN za izgradnjo 2. tira Ljubljana – Kranj – Jesenice. V okviru 

DPN se bo uredil tudi podvoz. Predstavljene so bile variantne rešitve lokacije podvoza. Išče se ustrezna 

rešitev, ki bo vključena v DPN. Za ureditev podvoza je potreben odkup zemljišč. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije in prisotnim na komisiji 

 

 


