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Številka:     032-18/2019 
Datum:         12. 4. 2021 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
21. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 12. 4. 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 

- Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Sektor za finance in splošne zadeve 

- Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte 

- Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet 

- 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 20. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 8. 3. 2021 

2. Premoženjske zadeve  

3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020  

4. Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 

v Kranju« - predlog  

5. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 
 
1. Potrditev zapisnika 20. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 8. 3. 2021 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 20. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 8. 3. 2021 
 

2. Premoženjske zadeve 
Obrazložitev sta podala Mateja Koprivec in Marko Čehovin. Marko Čehovin je predlagal prerazporeditev 
sredstev za namen dokončanja projekta javne razsvetljave. Mateja Koprivec je pojasnila predloge za izvzem 
iz javne rabe, ukinitev statusa grajenega javnega dobra ter dopolnitev načrta razpolaganja s premoženjem. 
Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 
 

3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020  
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Obrazložitev je podal Mirko Tavčar. Za leto 2020 smo v proračunu MO Kranj načrtovali za dobrih 71,4 mio € 

prihodkov in drugih prejemkov proračuna. Ugotovimo lahko, da so načrtovani prihodki in drugi prejemki 

proračuna realizirani v višini dobrih 60,9 mio € ali 85,3 % v primerjavi s sprejetim proračunom. V letu 2020 

smo planirali tudi zadolžitev do višine 11,3 mio €,  realizacija znaša 3,1 mio €.  V proračunu je bilo načrtovanih 

za 87 mio € odhodkov, realizacija je bila za 18 mio € nižja od plana. Po razpravi je bil sprejet sklep: 

SKLEP 

Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 

 

4. Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 

v Kranju« - predlog  

Obrazložitev je podal Tomaž Lanišek. MOK namerava v postopku razpisa javno zasebnega partnerstva izbrati 

zasebnega investitorja, ki bo v zameno za javni vložek ter vsebinske zahteve javnih partnerjev (MOK, OZG in 

Gorenjske lekarne) pripravljen prevzeti tveganja povezana z realizacijo projekta ureditve prostora med 

Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnja kompleksa ter 

obveznost financiranja objekta). Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 
Komisija se je seznanila z Odlokom o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Ureditve prostora med 
Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« - predlog  
 

5. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Bojan Homan: Zahvalil se je vsem zaposlenim na MOK, ki so se zavzeli za odstranitev vrtičkov v neposredni 

bližini trgovine Tuš. Predlagal je, da občina skozi prostorske akte najde ustrezne lokacije za umestitev 

vrtičkov na stavbnih zemljiščih. 

 

Seja je bila zaključena ob 17. uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  


