MESTNA OBČINA KRANJ
Svet
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo

Številka:
Datum:

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

032-18/2019
22. 6. 2020
ZAPISNIK

14. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 22. 6. 2020 s
pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj.
Prisotni:

-

Evstahij Drmota, predsednik komisije
Bojan Homan, član komisije
Lea Zupan, članica komisije
Peter Krelj, član komisije
Mateja Koprivec, Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor

Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 13. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 1. 6. 2020
Premoženjske zadeve
Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR
K 6, Kanjon Kokra – druga obravnava
Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije

1.

Potrditev zapisnika 13. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 1. 6. 2020
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 13. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 1. 6. 2020.
Vprašanje Petra Krelja glede posegov v Majdičevem kanalu se predstavi na seji MS MOK pod točko razno.

2.

Premoženjske zadeve
Obrazložitev je podala Mateja Koprivec. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK 2020 se
dopolni s tremi zemljišči, parc. št. 760/1, 760/2 in 760/3, vse k.o. Predoslje ter 1/5 solastniškega deleža na
stanovanju na Gradnikovi ulici 3 (45 m2). Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK 2020 se
dopolni z zemljišči parc. št. 658/4 in 658/5 k.o. Predoslje ter deli stavbe na parceli št. 2 k.o. Kranj (stanovanje
60 m2 in stanovanje 120 m2). Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami.
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3.

Predlog cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj
Obrazložitev je podal Marko Čehovin. Cene komunalnih storitev so usklajene z vladno uredbo (MEDO) ter se
v Mestni občini Kranj upoštevajo že zadnjih nekaj let. Upoštevane so bile pripombe Komisije za finance.
Mestna občina Kranj pokrije polovico od razlike poračuna. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj.

4.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR
K 6, Kanjon Kokra – druga obravnava
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Mnenje ZVKD Kranj še ni pridobljeno, ker se pristojni zavod ne strinja s
servisnim objektom, kjer so predvidene sanitarije in info točka. Bistvenih sprememb gradiva med prvo in
drugo obravnavo ni. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR
K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, Kanjon Kokra – druga obravnava.

5.

Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije
Bojan Homan: Kakšna je bila odločitev Ustavnega sodišča glede Parka Primskovo?
Peter Krelj: Kaj se dogaja na projektu območja »Stara Sava«?

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri.

Zapisala:
Mihaela Šuštar Gruber
Tajnica komisije

EVSTAHIJ DRMOTA
PREDSEDNIK

Poslano po e-pošti:

-

članom komisije
Mateja Koprivec
Marko Čehovin
Janez Ziherl
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