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T: 04 237 31 01 
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www.kranj.si 

  
 

 

Številka:     032-18/2019 

Datum:       13. 10. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

16. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 12. 10. 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, član komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Polona Omejc, Urad za okolje in prostor  

 

Lea Zupan in Milorad Gogić – člana Komisije sta opravičila svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je 

komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 14. 09. 2020 

2. Premoženjske zadeve 

3. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodnje cone HR 6/1 Hrastje – 
prva obravnava 

4. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 
predlog 

5. Sklep o lokacijski preveritvi z id. Št. 1705, za enoto urejanja prostora KR PL 37 - predlog 
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
 

 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 14. 09. 2020 

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 8. seje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo z dne 25. 11. 2019 

 

 

2. Premoženjske zadeve: 
Marko Čehovin je Komisijo za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo seznanila s točko 
premoženjskih zadev. 

 
SKLEP: 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom. 

in predlaga, da se pri 
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3. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodnje cone HR 6/1 
Hrastje – prva obravnava 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Pripomb ni bilo. Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in 
sprejela naslednji  

 

SKLEP: 

Svetu Mestne občine Kranj Komisija predlaga sprejem Odloka o občinskem podrobnem načrtu za 
območje urejanja poslovno – proizvodnje cone HR 6/1 Hrastje – prva obravnava. 

 

 

4. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj – predlog 

                Obrazložitev je podal Janez Ziherl.  

 

SKLEP: 

Komisija se je seznanila s predlagano obvezno razlago in predlaga sprejem. 

 

5. Sklep o lokacijski preveritvi z id. Št. 1705, za enoto urejanja prostora KR PL 37 - predlog 
Obrazložitev je podal Janez Ziherl.  

 

Med razpravo je bilo podano vprašanje glede števila parkirnih mest na tem območju in kako se bo 

reševal problem glede predšolskih otrok (izgradnja VRTCA). 

 

 

6. Vprašanja, pobude in predlogi 

Pod to točko ni bilo vprašanj. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Polona Omejc                                                                                                        EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                      PREDSEDNIK 

 


