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ZAPISNIK
1. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 18. 3 2019 s
pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj.
Prisotni:

-

Evstahij Drmota, predsednik komisije
Bojan Homan, podpredsednik komisije
Lea Zupan, članica 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
Slavko Savič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije

Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red:
1. Premoženjske zadeve
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj - osnutek
– predlog za skrajšan postopek
3. Odlok o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi – prva
obravnava
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 –
Centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN Či2) – prva obravnava
5. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur
6. Vprašanja, pobude in predlogi

1.

Premoženjske zadeve
Poročevalka je bila Mateja Koprivec, ki je predstavila posamezne točke. Po razpravi so bili sprejeti naslednji
SKLEPI
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2101 RUPA parcela
330/11.
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 KRANJ parcela
938/67,938/68,938/69,938/70,938/71,938/72,938/73,938/74, 938/75, 938/80, 938/82 in 938/84.
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Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 KRANJ parcela
998/4.
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2128 ZGORNJA
BESNICA parcela 923/12 (10 6918572).
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2140 PODRECA
parcela 992/5 (10 3318178).
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2132 BITNJE
parcela 2725/5 (10 6943769).
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019
(zemljišče parc. št. 924/46 k.o. Stražišče, 923/12 k.o. Zg. Besnica, 992/5 k.o. Podreča, 330/11 k.o. Rupa in
718 k.o. Predoslje).
2.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj - osnutek
– predlog za skrajšan postopek
Poročevalec je bil Slavko Savič. Predstavil je posamezne odseke cest, ki se jim spremeni naziv oziroma mera.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se
sprejme po skrajšanem postopku.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni
občini Kranj.

3.

Odlok o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi – prva
obravnava
Poročevalec je bil Janez Ziherl. Predstavil je lokacijo OPPN in načrt pozidave. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8
stanovanjskih his Na gozdni jasi v prvi obravnavi.

4.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 –
Centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN Či2) – prva obravnava
Poročevalec je bil Janez Ziherl. Predstavil je lokacijo OPPN in načrt pozidave. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN Či2) v prvi obravnavi.

5.

Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur
Poročevalec je bil Janez Ziherl. Predstavil je lokacije, kjer pride do spremembe meje med občinama. Po
razpravi je bil sprejet
SKLEP
Sprejme se Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur. Ob nastanku morebitnih
stroškov, stroške nosi občina Šenčur.

6.

Vprašanja, pobude in predlogi
Bojan Homan je podal kratko analizo delovnega področja komisije. Ugotovljeno je bilo, da komisija pokriva
zelo široko območje od problematike okolja, prostora, komunalne infrastrukture in premoženjskih zadev.
Bojan Homan – v kateri fazi priprave je IPN MOK in izrazil je namen za kakršnokoli pomoč komisije pri pripravi
dokumentov.
Lea Zupan – na makadamski poti Partizanske ulice proti Kanjonu Kokre so zelo pogosto prisotne igle.
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Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala:
Mihaela Šuštar Gruber

EVSTAHIJ DRMOTA
PREDSEDNIK

Vročiti po e-pošti:

-

člani komisije
Mateja Koprivec
Janez Ziherl
Slavko Savič
Marko Čehovin
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