
  
 Mestni svet  
  
 Komisija za finance     
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 178   E: martina.zerovnik@kranj.si    
 S: www.kranj.si 

  
 
 
 
 

Številka:  032-2/2019-10-(45/03) 
Datum:   20. 05. 2019 
 
 
Z A P I S N I K 
 
 
5. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja, ki je bila v PONEDELJEK, 20.05.2019 ob 8.00 uri v sobi št. 
16, stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: 
– g. Bojan Homan, predsednik 
– ga. Irena Dolenc, podpredsednica 
– ga. Andreja Kert, članica 
– g. Jožef Poljak, član 
– g. Peter Zaletelj, član 
-  Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve 
-  mag. Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
-  Slavko Savič, podsekretar v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
 
 
Dnevni red: 
1.  Potrditev zapisnika 4. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja 
2.  Premoženjske zadeve  
3.  Sprememba Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin  
4.  Razno 

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja  

Na zapisnik 4. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja ni bilo pripomb, zato je dal predsedujoči 
predsednik g. B. Homan na glasovanje naslednji  

 
Sklep št. 1: 
Potrdi se zapisnik 4. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja (5 prisotnih, 5 ZA). 
 

2. Premoženjske zadeve  

Pri točki 3. A Premoženjskih zadev je ga. M. Koprivec pojasnila vsebino predlaganega sklepa, in sicer se predlaga 

ukinitev statusa grajenega javnega dobra na predlaganih zemljiščih.   

Pri točki 3. B Premoženjskih zadev je ga. M. Koprivec pojasnila vsebino predlaganega sklepa, in sicer se predlaga 

dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za leto 2019.   

Pri točki 3. C Premoženjskih zadev je ga. M. Koprivec pojasnila vsebino predlaganega sklepa. Pojasnila je, da je 

pri nepremičnini k. o. 2100 Kranj parcela 913/27 v zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora in da se bo nakup 

izvedel, pod pogojem predhodne razrešitve tega spora oziroma po izbrisu zaznambe spora o pridobitvi lastninske 

pravice. Predlaga se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženjem MO Kranj za leto 2019.   
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Pri točki 3. D Premoženjskih zadev ni bilo poročevalca. Člani komisije so gradivo prebrali in se strinjajo s 

predlaganim sklepom. 

Sklep št. 2: 
Po razpravi so člani komisije za finance in premoženjska vprašanja soglasno sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih, 
5 ZA):    
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 

3. A, 3. B, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

3. Sprememba Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

Mag. Čehovin je v uvodu pojasnil, da je bila odredba sprejeta v maju 2017. Pri izvajanju določil odredbe je bilo 

ugotovljeno, da bi bilo nekatera določila v njej potrebno dopolniti oz. spremeniti. In sicer, da se določi kdaj se 

parkirnina ne plačuje, katere so dodatne izjeme za neplačevanje parkirnine, nadalje možnost letnega plačila takse 

za parkiranje, ki je za uporabnike bolj ugodna ter še bolj natančno se določijo obveznosti uporabnika ob izgubi 

dokazila o plačilu parkirnine. 

G. Homana je zanimalo, če se s predlogi in dopolnitvami dotične krajevne skupnosti strinjajo. Mag. Čehovin je 

povedal, da se je uprava z dotičnimi predstavniki KS pogovarjala in tudi z njimi uskladila predlagano. Mnenje g. 

Homana je, da se bo z uvedbo teh ukrepov še dodatno zmanjšalo obisk starega mestnega jedra. Občinska uprava 

se bo pogovorila tudi z predstavniki Komunale Kranj glede časovne tolerance (10 do 15 minut). In to za primere, 

če nekdo parkira na parkirišču, kjer je ena ura zastonj ali plača parkirnino za eno uro in če na primer ob vrnitvi na 

parkirišče preseže eno uro za nekaj minut, da občinski redar ali nadzornik parkirišč Komunale Kranj za take 

primere ne bi izdajal globe oz. kazni. G. Savič je povedal, da občinski redarji za take primere že sedaj ne izdajajo 

glob, s Komunalo Kranj se bodo pa o tem še pogovorili. Nadalje je g. Homan predlagal, da bi obstoječo kolesarnico 

pred občino prestavili na neko drugo lokacijo v bližini občine in bi s tem pridobili 3 dodatna parkirna mesta. G. 

Zaletelju se predlagane cene parkiranja ne zdijo (pre)visoke, vidi pa morebitno težavo, da bi prav zaradi nizkih 

cen parkiranja na javnih površinah (predvsem v KS Center), ta mesta zasedli tamkajšnji prebivalci in bi bilo 

posledično še manj parkirnih mest za obiskovalce. 

Sklep št. 3: 
Po razpravi so člani komisije za finance in premoženjska vprašanja soglasno sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih, 
5 ZA):    

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa o  

spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin in se z njimi strinjajo. 

4. Razno 

Pod točko Razno so člani komisije govorili o zapletih v zvezi z imenovanjem direktorja GARS-a ter na splošno o 

težavah v zvezi z kadrovskimi zadevami (javnih zavodov). 

 

Seja je bila zaključena ob 8.50 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                                                              Bojan Homan 
Martina Žerovnik                                                                                                                               Predsednik 
 
 

 

 

 


