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Številka:  032-18/2019 
Datum:                   23. 11. 2020 
 
 

V A B I L O 

 

 

Sklicujem 17. sejo Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo pri Mestnem svetu Mestne občine 

Kranj, ki bo potekala v  

 

PONEDELJEK, dne 30. 11. 2020 ob 16.00 uri na daljavo, preko video klica (Microsoft Teams). Povezavo na video 

klic boste prejeli preko elektronske pošte. 

 

Predlagam naslednji DNEVNI  RED:  

1. Potrditev zapisnika 16. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 12. 10. 2020 

2. Premoženjske zadeve  

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

– spremembe št. 5 – tehnični popravek 

4. Predlog za sprejem obvezne razlage 20. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Logar 

5. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - IMENOVANJE 

ŽIMARSKE ULICE – prva obravnava 

6. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj – osnutek – predlog za 

skrajšani postopek 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj - osnutek 

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

9. Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj  

10. 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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