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ZAPISNIK
4. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v torek, dne 11. 6. 2019 s
pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj.
Prisotni:

-

Evstahij Drmota, predsednik komisije
Lea Zupan, članica komisije
Milorad Gogić, član komisije
Peter Krelj, član komisije
Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve
Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
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 3. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 20. 5. 2019
2. Premoženjske zadeve
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje –
prva obravnava
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje –
prva obravnava
5. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – osnutek
6. Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod
7. Vprašanja, pobude in predlogi

1.

Potrditev zapisnika 3. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 20. 5. 2019
SKLEP
Potrdi se zapisnik 3. seje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo z dne 20. 5. 2019

2.

Premoženjske zadeve
Poročevalka je bila Mateja Koprivec. Predlaga se odkup zemljišč parc. št. 312/1, 312/2, 312/3, 318/1 in 319,
vse k.o. Zgornja Besnica, za namen ureditve ceste do pokopališča v Besnici.
SKLEP
Komisija se je seznanila s predlagano točko premoženjske zadeve
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3.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje –
prva obravnava
Poročevalec je bil Janez Ziherl. Pobudo za sprejem OPPN je dal investitor, ki načrtuje zgraditi 4 stanovanjske
objekte z vso potrebno komunalno infrastrukturo. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP
BI 42/1 – Zgornje Bitnje – prva obravnava

4.

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje –
prva obravnava
Poročevalec je bil Janez Ziherl. Pobudo za spremembo ZN sta podala trgovina Hofer in zasebni investitor, ki
načrtuje zgraditi večstanovanjske objekte. Za namen priključevanja obravnavanega območja na Koroško
cesto je bila izdelana prometna študija. V naslednji fazi se izdela program opremljanja s katerim se opredeli
finančne obveznosti posameznega investitorja v zvezi s stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 –
Šolski center Zlato polje – prva obravnava in predlaga:
»Komisija predlaga, da se v okviru javne razgrnitve ZN Zlato polje na območju trgovskega centra Hofer
zagotovi nova postaja KRsKOLESOM zaradi zagotavljanja trajnostne mobilnosti.«

5.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – osnutek
Poročevalec je bil Marko Čehovin. Namen odloka je, da se ustanovi nadzorni svet. Pobudo za ustanovitev
nadzornega sveta so dali župani članic občin. Nadzorni svet bo imel naslednjo sestavo: MOK (4 člani), ostale
občine (2 člana, ki rotirajo) in 3 zaposleni na Komunali Kranj. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o. – osnutek

6.

Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod
Poročevalec je bil Marko Čehovin. Po razpravi so bili sprejeti
SKLEPI
1. Komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne
vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v mestni občini Kranj;
2. Komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne
vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v Mestni občini Kranj;
3. Komisija se je seznanila s cenami storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode.

7.

Vprašanja, pobude in predlogi
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisala:
Mihaela Šuštar Gruber
Tajnica komisije

EVSTAHIJ DRMOTA
PREDSEDNIK
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Vročiti po e-pošti:

-

člani komisije
Mateja Koprivec
Janez Ziherl
Marko Čehovin
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