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Številka:  032-18/2019 
Datum:                       4. 9. 2020 
 
 

V A B I L O 

 

 

Sklicujem 15. sejo Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo pri Mestnem svetu Mestne občine 

Kranj, ki bo v  

 

PONEDELJEK, dne 14. 9. 2020 ob 16.00 uri v sobi št. 162, stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. 

 

Predlagam naslednji DNEVNI  RED:  

1. Potrditev zapisnika 14. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 22. 6. 2020 

2. Premoženjske zadeve 

3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 

Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek  

4. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna – druga obravnava  

5. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin  

6. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj (id št. LP 1535) - 

predlog  

7. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora  KR ST 9/1 – Stražišče, na zemljišču parc. št. 

173/2 k.o. Stražišče (id št. 1588) - predlog  

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost lahko predhodno opravičite na telefonski številki: 

237 35 86 (Mihaela Šuštar Gruber) ali po elektronski pošti mihaela.sustar-gruber@kranj.si. 

 

  

                                                     EVSTAHIJ DRMOTA l.r.  

                                                                                         PREDSEDNIK                                                                                   

 

 

 

 

Vabljeni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 
- Bojan Homan, podpredsednik 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 
- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 
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