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

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

  
 

 

Številka:     032-18/2019 

Datum:       28. 01. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

10. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 27. 01. 2020 

s pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj. 

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Peter Krelj, 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 8. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 25. 11. 2019 

(9. seja Komisije za okolje in prostor ni bila sklepčna) 

2. Premoženjske zadeve 

3. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj 
- osnutek - predlog za skrajšani postopek 

4. Izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine 
Kranj 

5. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 
 

 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 25. 11. 2019 

 

SKLEP: 

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

 

 

2. Premoženjske zadeve: 
Mateja Koprivec 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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točki 3.A. (parc.št. 710/3 k.o. Zgornja Besnica – vodno zajetje v upravljanju Vodovodne zadruge 

Zgornja Besnica z.o.o.) do seje Mestnega sveta pove oziroma pojasni tudi stališče s strani Komunale 

Kranj. 

 

 

3. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine 
Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek 
Obrazložitev je podal Marko Čehovin. Pripomb Komisija ni imela, predsednik je predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

Potrdi se skrajšani postopek Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali 
na območju Mestne občine Kranj.  

 

 

4. Izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne 
občine Kranj 

                Obrazložitev je podal Marko Čehovin. Pripomb ni bilo.  

 

SKLEP: 

        Komisija se je seznanila z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin                        
        na območju Mestne občine Kranj 
 

 

5. Vprašanja, pobude in predlogi 

- kako je s plačilom sejnin komisijam 

- na prihodnjo sejo komisije se povabi direktorja Komunale Kranj g. Matjaža Berčona 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Polona Omejc                                                                                                        EVSTAHIJ DRMOTA 

                                                                                                                                      PREDSEDNIK 

 


