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Z A P I S N I K 

 

 

 

o poteku 3. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala od 22. 4. 2020 od 15.00 dalje do 24. 

4. 2020 do 12.00. 

 

Dne 21. 4. 2020 je bil svetnicam in svetnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj po elektronski pošti 

posredovan sklic 3. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z gradivom in glasovnico ter naslednjim 

predlogom dnevnega reda: 

 

1.       Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
2.       Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj 

in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj 
 

 

Svetnice in svetniki so bili pozvani, da opravijo glasovanje z izpolnitvijo in podpisom glasovnic, ki jih v obliki 

optično prebrane datoteke ali fotografije izpolnjene glasovnice pošljejo po elektronski pošti na elektronski 

poštni naslov, s katerega so prejeli sklic dopisne seje do konca trajanja dopisne seje. Štelo se je, da je bila 

glasovnica oddana pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem Mestne občine Kranj. 

 

V sklicu je bilo določeno časovno obdobje, v katerem so svetniki lahko postavili vprašanja, in sicer do  23. 4. 2020.  

 

Na zastavljena vprašanja, poslana po elektronski pošti, je pripravljavec gradiva dne 24. 4. 2020 ob 10.04 poslal 

naslednje odgovore vsem svetnicam in svetnikom: 

 

Svetnik Igor Velov meni, da bi se lahko poslužili videokonferenc. V zvezi s tem pojasnjuje, da so iz seje v sejo 

soočeni s točkami, ki terjajo razpravo. Rešitve in sklepi, predlagani v sklicu, potegnejo za seboj tudi druge zadeve. 

Zaradi celostne rešitve in poštenih meril do več skupin prizadetih taka seja terja razpravo. 

To z vprašanji pa se mu zdi nefunkcionalno in brez učinka. 

 

Odgovor: V mestni upravi se vsekakor strinjamo z uvedbo videokonference in se tudi že pripravljamo. V kolikor  

se bodo izredne razmere še nadaljevale in ne bo možno izvesti redne seje na sedežu Mestne občine Kranj oziroma 

drugi lokaciji, bo sklicana videokonferenca ob ustrezni zagotovitvi tehnične pomoči.  
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Svetnik Zoran Stevanović je predlagal, da se predlog o drugem sklepu dopolni tako, da se podaljša stadij 

neplačevanja parkirnin, tudi za čas treh mesecev po objavi sklepa Vlade RS v UL, o prenehanju razlogov za ukrepe 

in omejitve.  V svetniški skupini menijo, da je pomembno, da se parkirnine ne bi plačevale tudi v času neposredno 

po krizi, ko bo življenje potekalo normalno in bodo delovali uradi, kar pomeni, da bodo ljudje obiskovali ta mesta. 

V času krize jih namreč ne. Kriza se bo pri ljudeh čutila še nekaj časa, predvsem v materialnem smislu. Prav je, da 

najemniki občinskih prostorov, v času krize in neposredno po njej, ne plačujejo najemnine. Prav tako je je prav, 

da se v času krize, ne plačujejo parkirnine za parkiranje na občinskih parkiriščih. Zato bodo oba sklepa podprli.  

 

Odgovor: Upoštevajoč pravno podlago in cilj, ki se zasleduje s predlagano Odredbo o spremembi Odredbe o 

določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin in sicer, da se v času, ko se javni prevoz potnikov na podlagi 

Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) 

ne izvaja, uporabnikom javnih parkirnih površin vsaj nekoliko omili nastale višje stroške prevoza, menimo, da na 

podlagi te pravne podlage in cilja sprememba oziroma dopolnitev navedene odredbe ni možna.   

Poleg tega institut dopisne seje glede na časovno omejenost le-te ne omogoča razprave in vložitve amandmajev, 

dodatnih sklepov ali drugih dopolnil k predlogom sklepov. 

Glede na navedeno vašega predloga, da se drugi sklep dopolni tako, da se podaljša stadij neplačevanja parkirnin 

tudi za čas treh mesecev po objavi sklepa Vlade RS v UL o prenehanju razlogov za ukrepe in omejitve, ne moremo 

upoštevati. Seveda pa se lahko pobuda obravnava v okviru naslednje redne oziroma izredne seje mestnega sveta.  

 

Svetnico Barbaro Gunčar zanima, če se sejnine plačujejo za korespondenčno oziroma dopisno sejo mestnega 

sveta.  

 

Odgovor: Glede na specifičnost dopisne seje, pri kateri ne gre za neposredno udeležbo na seji (na dopisni seji 

tudi ni možna razprava in vložitev amandmajev, dodatnih sklepov ali drugih dopolnil k predlogom sklepov), 

ampak zgolj za glasovanje o predlogih sklepov, vam v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter 

članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov izplačilo sejnine za dopisno sejo ne pripada. 

 

 

V postavljenem roku je glasovalo 26 svetnic in svetnikov: Lea Bidovec, Janez Černe, Irena Dolenc, Evstahij Drmota, 

Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Iztok Jenko mag., Nataša 

Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana 

Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, Nada Sredojević, Ana Štromajer, dr. Andreja Valič Zver, Boris 

Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

Dva svetnika sta poslala glasovnico po izteku roka za oddajo glasovnic.  

 

 

Mestni svet je odločal o naslednjih predlogih:  

 
1. točka: ODREDBA O SPREMEMBI ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN 
 
SKLEP:  Sprejme se Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 
 
Na podlagi izida glasovanja (26 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 
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2. točka: SKLEP  O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN ZA NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ IN V 
LASTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 

 
SKLEP: Sprejme se Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in v lasti 
krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj. 
 
Na podlagi izida glasovanja (26 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 
 

Glasovanje je bilo zaključeno 24. 4. 2020, ob 12.00. Glasovnice so priložene zadevi 3. dopisna seja Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


