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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:         23. 5. 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

 

31. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 23. 5. 2022 s 

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

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Lea Zupan, članica komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Peter Krelj, član komisije 

- Klemen Kastelic, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve, Sektor za finance in splošne zadeve 

- Mendi Kokot, vodja Oddelka za komuniciranje in protokol, Kabinet župana 

- Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj 

- Simona Bergant, Komunala Kranj 

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 

 

Bojan Homan je opravičil svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal 

naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 30. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 11. aprila 2022 

2. Premoženjske zadeve 
3. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Planina III iz KS Primskovo in priključitev h KS Bratov 

Smuk 
4. Sklep o razpisu referenduma za združitev KS Planina in KS Huje 
5. Predlog spremembe cen storitev obvezne gospodarske javne službe – zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

1. Potrditev zapisnika 30. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 11. 4. 2022 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 30. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 11. 4. 2022 

 

 

2. Premoženjske zadeve 

Obrazložitev je podal Klemen Kastelic. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičninah 1143/4 in 1143/5 

obe k.o. Babni vrt. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK za leto 2022 se dopolni: delež na 
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nepremičnini parc. št. 920/7 Stražišče, delež 0,8% (od 2050 m2), delež na nepremičnini parc. št. 1101/4 Kranj 

in stavba 1148 (vodohran), delež 0,8% (od 527 m2), delež na nepremičnini parc.št. 11'2/4 Kranj, delež 0,8% 

(od 6508 m2) in nepremičnina parc. št. 80/3 Kranj, v celoti in 80/4 Kranj delež do ½, 80/3 v izmeri 60 m2, 

80/4 v izmeri 28 m2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2022 se dopolni: parc.št. 

285 in stavba št. 288 (vodohran) Tupaliče, 499 m 2 (delež MOK 54,5%), parc. št. 287 Tupaliče, 460 m2 (delež 

MOK 54,5%), parc. št. 923/3 Stražišče, 2370 m2, 1143/4 Babni vrt, 100 m2, parc. št. 1143/5 Babni vrt, 318 

m2 in parc.št. 2007, 799 m2. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

 

 

3. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Planina III iz KS Primskovo in priključitev h KS Bratov Smuk 
Obrazložitev je podala Mendi Kokot. Na pobudo iz leta 2019 predlagamo razpis referenduma za izločitev 
naselja Planina III iz KS Primskovo. S pobudo se strinjata obe naselji. Za spremembo KS je potrebno soglasje 
zbora krajanov ter referendum. Referendum se zaradi ekonomičnosti izvede v času lokalnih volitev. Stroški 
referenduma znašajo cca 15.000 EUR. Opozorjeno je bilo, v kolikor bo referendum izglasovan, bo do izločitve 
prišlo v roku približno 3 let, z novimi volitvami, v letu 2026. Pobuda je prišla na predlog krajanov Planine III, 
ki menijo, da se več sredstev vlaga v naselje Primskovo. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s sklepom o razpisu referenduma za izločitev naselja Planina III iz KS Primskovo in 
priključitev h KS Bratov Smuk 

 
 
4. Sklep o razpisu referenduma za združitev KS Planina in KS Huje 

Obrazložitev je podala Mendi Kokot. Na pobudo iz leta 2019 predlagamo razpis referenduma za združitev KS 
Planina in KS Huje. S pobudo se strinjata obe KS. Za spremembo KS je potrebno soglasje zbora krajanov ter 
referendum. Referendum se zaradi ekonomičnosti izvede v času lokalnih volitev. Stroški referenduma 
znašajo cca 15.000 EUR. Opozorjeno je bilo, v kolikor bo referendum izglasovan bo do združitve prišlo v roku 
približno 3 let, z novimi volitvami, v letu 2026. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s sklepom o razpisu referenduma za združitev KS Planina in KS Huje 

 
 
5. Predlog spremembe cen storitev obvezne gospodarske javne službe – zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov 
Obrazložitev sta podala Simona Bergant in Matjaž Berčon. Zaradi višje cene energentov se pričakuje 
negativni poslovni izid Komunale Kranj. Po potrjenem planu je bilo predvidenih 174.000 EUR dobička. Glede 
na višje cene energentov pa kaže na 267.000 EUR izgube. Zato Komunala Kranj predlaga zvišanje cene 
zbiranja mešanih in predvsem bioloških odpadkov. Predlagane rešitve situacije so, zero waste (manj 
odpadkov): združevanje odjemnih mest predvsem na periferiji, večji zabojniki in manj frekvenc odvoza, v 
pripravi je tudi nov občinski odlok. Ena od opcij je tudi subvencioniranje občine. Člani komisije so opozorili 
na posledice zvišanja cene odvoza komunalnih odpadkov, ki bo, odjava odvoza bioloških odpadkov in 
posledično vračanje kompostnikov ter odlaganje bioloških odpadkov v naravo. Eden od predlogov je 
subvencija občine. Izračun stroškov za subvencije občine je 621.000 EUR za odvoz mešanih odpadkov in 
dodatno 500.000 EUR za biološke odpadke. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s Predlogom spremembe cen storitev obvezne gospodarske javne službe – zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov 

 
 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Lea Zupan: Sprašuje kaj se gradi na Partizanski cesti, za teniškimi igrišči? Sprašuje tudi glede prekopavanja 

ceste Staneta Žagarja. Nekaj vprašanj pa bo naslovila tudi na urad pristojen za promet. 
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Milorad Gogić: Ponovno predlaga, da se pri podvozu v smeri Besnice uredi prehod za pešce in kolesarje. 

Opozoril je, da si ozko cesto delijo osebna vozila, avtobusi, tovorna vozila, pešci in kolesarji. Glede na gost 

promet predlaga odkup zemljišča za širitev ceste. 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 

 

 


