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Z A P I S N I K 
 
22. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 24. 5. 2021 s 
pričetkom ob 16. uri, na daljavo (Microsoft Teams). 
 
Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Lea Zupan, član komisije 

- Milorad Gogić, član komisije 

- Peter Krelj, član komisije 

- Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve  

- Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor 

- Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije 
 
Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 21. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 12. 4. 2021 

2. Premoženjske zadeve  

3. Odlok o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021 – hitri postopek 

4. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5 

5. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 
1. Potrditev zapisnika 21. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 12. 4. 2021 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 21. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 12. 4. 2021 

 
2. Premoženjske zadeve 

Gradivo glede premoženjskih zadev ni bilo obravnavano zaradi odsotnosti poročevalcev. Gradivo bo 
predstavljeno na seji MS. 

 
3. Odlok o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021 – hitri postopek 

Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. Glavni razlogi za sprejem odloka: komunalna ureditev IC Laze, GJI na 

območju OPPN PC Hrastje (odkupi zemljišč in projektna dokumentacija), povečanje virov na prihodkovni 

strani za razliko nad oceno ostanka sredstev, plačilo prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje, ipd. Z 

rebalansom se predvideni prejemki zmanjšujejo, predvideni odhodki pa se povečujejo. Prejemki so nižji za 

dobrih 330 tisoč eur, izdatki pa višji za 3,1 mio eur. S strani komisije je bila podana pripomba glede 

zmanjšanja sredstev na račun trajnostne mobilnosti. Razprava je potekala tudi glede komunalne opreme IC 

Laze in OPPN Hrastje. Po razpravi je bil sprejet sklep: 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021 – hitri postopek 
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4. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5 

Obrazložitev je podal Janez Ziherl. Pobuda za lokacijsko preveritev je bila podana s strani Iskraemeco. Namen 

lokacijske preveritve so tehnične izboljšave objekta, ki vključujejo nadzidavo povezovalnega hodnika, 

rekonstrukcijo kotlovnice, postavitev nadstreškov s fotovoltaiko nad že obstoječimi parkirišči. Po razpravi je 

bil sprejet  

SKLEP 
Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5 

 
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Lea Zupan: V času, ko upravna stavba pokopališča ne obratuje, Komunali Kranj predlagamo, da se težava reši 

tako, da se na spletni strani Komunale objavi načrt grobov s poimenovanjem, kot v Ljubljani na Žalah. 

Bojan Homan: Glede ureditve kanalizacije območja Laz ga zanima kam bodo speljane meteorne vode iz Jošta. 

Zanima ga ali v kanalizacijo Laze. Za rešitev težave predlaga tudi prestavitev ceste proti Joštu.  

 

Seja je bila zaključena ob 17. uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  


