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ZAPISNIK
2. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 15. 4. 2019 s
pričetkom ob 16. uri, v sobi 162, v stavbi Mestne občine Kranj.
Prisotni:

-

Evstahij Drmota, predsednik komisije
Lea Zupan, članica komisije
Milorad Gogić, član komisije
Mirko Tavčar, vodja Urada za finance
Mihaela Šuštar Gruber, tajnica komisije

Bojan Homan in Peter Krelj sta opravičila svojo odsotnost. Predsednik komisije je ugotovil, da je komisija sklepčna
in predlagal naslednji dnevni red z dodatno točko - Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo:
1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 18. 3. 2019
2. Premoženjske zadeve
3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018
4. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo
5. Vprašanja, pobude in predlogi

1.

Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 18. 3. 2019
SKLEP
Potrdi se zapisnik 1. seje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo z dne 18. 3. 2019

2.

Premoženjske zadeve
Pod to točko ni bilo razprave, ker je bilo ugotovljeno, da nobena zadeva ne sodi v delovno področje
obravnave Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Po 112 členu Poslovnika Mestnega sveta MOK (Uradni list RS, št. 18/17 in 23/17-popr.) delovno področje
predmetne komisije obsega naloge v zvezi s:

3.

pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stavbnih zemljišč,
investicijskimi programi urejanja stavbnih zemljišč,
uresničevanjem predkupne pravice občine ter
razlastitvijo zemljišč.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018
Poročevalec je bil Mirko Tavčar. Primerjava vseh prejemkov proračuna in vseh izdatkov kaže, da so bili
prejemki realizirani v višini 49,89 mio EUR, izdatki pa v višini 49,88 mio EUR. Realizirani prejemki so torej za
1

13 tisoč EUR presegali izdatke. Kot največji problem se kaže preveč tekočih odhodkov. Razlogov je več,
predvsem država občinam nalaga vedno nove naloge, ne zagotavlja pa sredstev za opravljanje teh nalog
(nove zaposlitve ipd.). Občina si tudi sama poleg zakonskih obveznosti nalaga tekoče odhodke (novi oddelki
vrtcev, previsoki standardi, ki jih predpiše država, KR s kolesom…), sledijo stroški komunale ipd. Največji
izpad pri realizaciji se kaže pri naslednjih projektih: projekt Gorki (pritožbe na razpise pri javnih naročilih,
težave pri odkupih zemljišč…), rekonstrukcija in dozidava OŠ Staneta Žagarja, prenova stare Ekonomske šole.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018
4.

Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo
Poročevalka sem bila Mihaela Šuštar Gruber. Predstavljeni so bili razlogi za prenos zemljišč ter lokacija, kjer
pride do spremembe meje med občinama. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP
Komisija se je seznanila s Sklepom o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo. Prosijo za
dodatna pojasnila glede prenosa zemljišč, iz MOK v Naklo.

5.

Vprašanja, pobude in predlogi
Lea Zupan – podala je predlog za postavitev dodatnih smetnjakov. Predlaga lokacije: Stadion – Rupa, Britof,
mimo vojašnice. Smiselno naj se preveri lokacije in doda manjkajoče smetnjake.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisala:
Mihaela Šuštar Gruber
Tajnica komisije

EVSTAHIJ DRMOTA
PREDSEDNIK

Vročiti po e-pošti:

-

člani komisije
Mirko Tavčar

2

