
1 
 

  
 Mestni svet  
  
Komisija za okolje, prostor in komunalno 
infrastrukturo 
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 586    
 E: Mihaela.sustar-gruber@kranj.si     
 S: www.kranj.si 

  

 

 

Številka:     032-18/2019 

Datum:        20. 12. 2021 

 

Z A P I S N I K 

 

27. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, ki je potekala v ponedeljek, dne 20. 12. 2021 

s pričetkom ob 16. uri, na daljavo (Microsoft Teams). 

 

Prisotni: 

- Evstahij Drmota, predsednik komisije 

- Bojan Homan, član komisije 

- Lea Zupan, članica komisije 

- Slavko Savič, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelek za 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 26. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 22. 11. 2021 

2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – osnutek 

4. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

 

 

1. Potrditev zapisnika 26. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 22. 11. 2021 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 26. seje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo z dne 22. 12. 2021 

 

2. Premoženjske zadeve 

Ni predlaganih zadev. 

 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – osnutek 
Obrazložitev je podal Slavko Savič. Veljavni odlok je bil sprejet v letu 2019. Razlog za spremembo odloka je v 

spremembi zakona o pravilih cestnega prometa, ki določa, da je potrebno občinski odlok v šestih mesecih 

uskladiti skladno z določbami novega zakona. Uvaja se izraz dnevna parkirnina, elektronsko plačilo ipd. Globa 

za prekoračitev časa parkiranja se zniža iz 80 na 40 eur. Ureditev parkiranja vozil invalidov se spremeni v 

Ureditev parkiranja vozil upravičencev s parkirno karto, ki se poleg invalidov uporablja tudi za zdravstvene 

delavce, delavce socialnih služb in delavce invalidskih organizacij. Razprava je potekala glede uporabe 

parkirne karte, ki jo po novem lahko uporabljajo tudi zdravstveni in socialni delavci. Predlagano je bilo, da se 

taka karta zaradi pomanjkanja parkirnih mest ob upravnih ustanovah omogoči tudi svetnikom. Ali so do karte 

upravičeni tudi negovalci na domu, kot zdravstveni delavci? 
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SKLEP 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v 

Mestni občini Kranj – osnutek 

 

4. Vprašanja, pobude in predlogi članov komisije 

Lea Zupan: Prejela je pismo Jožeta Zevnika. Pismo je bilo poslano vsem svetnikom. Urad za promet že 

pripravlja odgovor. V idejni fazi je za Staro cesto predvidena ureditev v enosmerno cesto, izboljšanje javne 

razsvetljave in parkiranja. Projektiranje in usklajevanje z ZVKD je predvideno v letu 2022, investicija pa 

predvidoma v letu 2023. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           

Mihaela Šuštar Gruber                                                                                                    EVSTAHIJ DRMOTA l.r. 

Tajnica komisije                                                                                                                     PREDSEDNIK 

 

 

 

Poslano: 

- članom komisije  

 

 

 

 


