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ZAPISNIK
6. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 21. 10. 2019 s
pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj.
Prisotni:

-

Evstahij Drmota, predsednik komisije
Bojan Homan, podpredsednik komisije
Lea Zupan, članica komisije
Peter Krelj, član komisije
Milorad Gogić, član komisije
Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Mirko Tavčar, Urad za finance
Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije

Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna in predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 16. 9. 2019
2. Premoženjske zadeve
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 - osnutek
5. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. – predlog
6. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije

1.

Potrditev zapisnika 5. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 16. 9. 2019
SKLEP
Potrdi se zapisnik 5. seje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo z dne 16. 9. 2019

2.

Premoženjske zadeve
Poročevalka je bila Mateja Koprivec. Predlaga se izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 819/2 k.o.
Hrastje in v nadaljevanju dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2019 s
tem zemljiščem ter dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 z zemljiščem
parc. št. 585/2 k.o. Hrastje, zaradi nameravane prodaje oziroma menjave navedenih zemljišč, po predhodni
vzpostavitvi nove dostopne ceste. Poleg tega se predlaga izvzem iz javnega dobra za na nepremičnini parc.
št. 1234/2 k.o. Stražišče, ki v naravi predstavlja del poljske poti, ki se bo prestavila na del nepremičnine
parc. št. 439 k.o. Stražišče.
SKLEP
Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev.
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3.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek
Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – osnutek
Poročevalec je bil Mirko Tavčar. Predstavil je proračun za leto 2020 in 2021 za naslednja področja:
spodbujanje rabe energije, promet (vzdrževanje cest), javna razsvetljava, investicijsko vzdrževanje,
varovanje okolja, projekt GORKI, prostorsko planiranje, urejanje pokopališč, rekreacija ipd. ipd. Razprava je
potekala na temo javne razsvetljave, opozarja se na preosvetljenost. Predlaga se racionalizacija porabe
sredstev za ta namen. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila z:

-

Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – osnutek
Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – osnutek

4.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. – predlog
Poročevalec je bil Marko Čehovin. Mestni svet MOK je na 7. seji dne 19. 6. 2019 sprejel osnutek odloka. Med
postopkom obravnave s strani mestnega sveta oz. članov ni bilo podanih pripomb. Izmed delovnih teles je
imela pripombe le Statutarno pravna komisija. Statutarno pravna komisija je sprejela več sklepov, ki so bili
predstavljeni na komisiji skupaj z opredelitvami do podanih pripomb. Vse pripombe SPK so bile upoštevane.
Enotno besedilo odloka so sprejele vse občine.
Bojan Homan je opozoril na prenizke plače zaposlenih na Komunali Kranj. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komsija se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje,
d. o. o. – predlog.

5.

Vprašanja, pobude in predlogi
Bojan Homan: Na UE Kranj naj se preveri kako je lahko na enem stanovanju vpisanih 200 ali celo 500
prebivalcev. Normativi glede velikosti stanovanj se ne upoštevajo. Kako se lahko to dopušča. Pod vprašajem
je delo UE Kranj in Zavoda za zaposlovanje, ki razpisuje nova delovna mesta. Nujna je sprememba
zakonodaje.

Seja je bila zaključena ob 16.55 uri.

Zapisala:
Mihaela Šuštar Gruber
Tajnica komisije

EVSTAHIJ DRMOTA
PREDSEDNIK

Vročiti po e-pošti:

-

člani komisije
Mateja Koprivec
Mirko Tavčar
Marko Čehovin
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