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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:          20. 6. 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

 

32. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 20. 6. 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 

- 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 

 

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

naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 23. 5. 2022 

2. Premoženjske zadeve 

3. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 4  

4. Obvezna razlaga sedmega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje urejanja KR L1 Kranj Labore  

5. Predlog spremembe cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov 

6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 23. 5. 2022 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 31. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 23. 5. 2022 

 

2. Premoženjske zadeve 

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

se dopolni z zemljišči parc. št. 441, 442, 443 k.o. Golnik, s parc. 1300/21 k.o. Nemilje in s parc. št. 347/12 

Kokrica. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 
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3. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 4  
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Postopek LP se je začel na pobudo investitorja za namen izgradnje Klinike 
Bitenc. Pri projektiranju objekta je težava nastala na lokaciji uvoza. Uvoz do objekta poteka po zemljišču 
investitorja, vendar zemljišče posega na drugo enoto urejanja prostora, za katero je predvidena izdelava 
OPPN. Pridobljena so vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, razen ZVKD, ki je v podpisovanju. Po 
razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 4  

 

 

4. Obvezna razlaga sedmega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje urejanja KR L1 Kranj Labore  
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Obvezna razlaga se nanaša na zemljišče na Laborah, ki se nahaja tik ob 
objektu Goodyear. Investitor je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za skladišče gum. Po odločitvi 
drugostopenjskega organa, MOP, je bila zadeva vrnjena na upravno enoto v ponovno odločanje. Pritožba se 
je nanašala tudi na navedbe glede zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest. Z obvezno razlago se 
utemelji, da je za predviden objekt zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago sedmega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore  

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

odpadkov 
Točka je bila umaknjena z dnevnega reda seje mestnega sveta 

 
 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Peter Krelj: Investitor želi postaviti toplotno črpalko. Na eko skladu so predlagali, da na občini preveri ali ima 

občina sprejet odlok o načrtu kakovosti zraka. Odlok je prenehal veljati. 

 

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 

 

 


