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MESTNA OBČINA KRANJ 

Župan 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06 

 

 

Številka: 032-32/2011-41/23 

Datum: 07.06.2011 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah-

skrajšani postopek 

 

1. Ocena stanja 

Po Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/2008 - UPB5, 

58/2009 in 36/2010) so za varen in nemoten promet na občinskih cestah odgovorne občine 

(1. odstavek 15. člena). 

 

Občine določijo (2. odstavek 15. člena ZVCP-1): 

- prometno ureditev na občinskih cestah; 

- način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa; 

- pogoje in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih vozil v smislu prvega 

odstavka 243. člena tega zakona; 

- pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki 

je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s tem zakonom ali s prometno ureditvijo. 

 

Bolj natančno je postopek odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil urejen v Odloku 

o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 39/2005, 2/2006, 70/2007, 62/2008, 121/2008). Ta odlok določa, da se sluţba 

odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil opravljala z na podlagi javnega razpisa 

izbranim izvajalcem. Ker pa ZVCP-1 v petem odstavku 123. člena določa, da je za odstranitev 

na cesti ustavljenega  poškodovanega ali pokvarjenega vozila, ki ovira ali ogroţa udeleţence 

v prometu, pristojen izvajalec rednega vzdrţevanja cest, na podlagi odredbe občinskega 

redarja ali policista in hkrati v drugem odstavku 244. člena določa, da odvoz  zapuščenih vozil 

izvede pristojni izvajalec rednega vzdrţevanja cest, obstoječa ureditev ni ustrezna in je 

potrebna sprememba. Zaradi potrebe po uskladitvi z veljavno zakonodajo in učinkovitega 

delovanja Medobčinskega redarstva je potrebno urediti izvajanje izbirne gospodarske javne 

sluţbe za opravljanje gospodarske javne sluţbe odstranitve vozil na območju Mestne občine 

Kranj. 

 

 

2. Pravna podlaga 

Pravno podlago za sprejem predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih 

javnih sluţbah predstavlja 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah,  123. in 244. 

člen Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/2008 - UPB5, 
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58/2009 in 36/2010) ter 10. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, številka 

33/2007).  

 

3. Namen in cilj  

Namen predlagane spremembe odloka je uskladitev ureditve področja odstranitve vozil z 

veljavno zakonodajo. 

 

4. Obrazložitev 

 

V Odloku o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. list RS, št. 15/2010), se v 3. členu na koncu 

doda nova alineja, katere besedilo se glasi: »odstranitev vozil.«  

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic 

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluţbah ne bo 

pomenil neposrednih finančnih posledic. 

 

 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji 

 

 

S K L E P: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah. 

 

 

Pripravila:  

Ţiva Okorn, univ. dipl.prav. Mohor BOGATAJ, univ. dipl. org. 

               ŽUPAN 

 

  

Mag. Marko Hočevar  

Načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne sluţbe 

 

 

  

 

 

               

 

   

 

 

Priloga: 

- predlagani Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah 

- Odlok o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. list RS, št. 15/2010, uradno prečiščeno 

besedilo) 
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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 

30/98, 127/06 in 38/2010), 123. in 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, 

Uradni list RS, št. 56/2008 - UPB5, 58/2009 in 36/2010) in 18. člena Statuta Mestne občine 

Kranj (Uradni list RS, številka 33/2007) je Svet Mestne občine Kranj na _____. seji dne 

________ sprejel  

 

 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah 

 

1. člen 

 

Spremeni in dopolni se Odlok o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. list RS, št. 15/2010), tako 

da se v 3. členu na koncu doda nova alineja, katere besedilo se glasi: »odstranitev vozil.«  

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

Mohor BOGATAJ, univ. dipl. org.  

     

  ŽUPAN 

Številka: 032-32/2011-41/23 

Datum: 07.06.2011 

 


