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PRILOGA:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROMETNI UREDITVI V
OBČINI LOGATEC, SKRAJŠANI POSTOPEK
Obrazložitev za skrajšani postopek po 84. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo).
Predlagatelj ocenjuje, da lahko Občinski svet na isti seji opravi obe obravnavi predloga
odloka, ker gre delno za uskladitev z zakonom, delno pa se konkretizirajo in dopolnjujejo
postopki v zvezi s parkirnimi dovolilnicami na območjih časovno omejenega parkiranja, kar
predstavlja po mnenju predlagatelja manj zahtevno spremembo.
I.

UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka
Glede na nekatere odločbe upravnega sodišča, s katerimi je bila ugotovljena neskladnost
občinskih predpisov s področja parkirnih dovolilnic v posameznih občinah, je potrebno
uskladiti ugotovljene nepravilnosti z veljavnimi predpisi, zato gre v tem delu za uskladitev z
zakonom. Prav tako se predlaga črtanje nekaterih določb, ki so urejene že v drugih
predpisih. Dopolnitev odloka pa se nanaša na konkretizacijo postopka za pridobitev in vrnitev
parkirnih dovolilnic.
2. Cilji in načela odloka
Temeljni cilj predlaganega odloka je uskladitev z zakonom, in konkretizacija postopkov v
zvezi s pridobitvijo in vrnitvijo parkirnih dovolilnic.

3. Ocena finančnih in drugih posledic
Ocenjuje se, da sprejem predlaganega odloka, ne bo imel finančnih posledic za proračun
Občine Logatec.

II.

BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno
prečiščeno besedilo), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl.US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl.US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in 16. člena
Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo), je
Občinski svet Občine Logatec na…….. redni seji, dne…….., sprejel naslednji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec
1. člen
(1) V Odloku o prometni ureditvi v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12, 12/13, v
nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni druga alineja prvega odstavka 2. člena tako, da se
glasi:
" - »javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste
namenjen parkiranju vozil, ali posebej grajena javna površina izven vozišča ceste namenjena
parkiranju vozil. "
(2) Tretja alineja prvega odstavka 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
" - »dovolilnica« je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero
pristojni organ odloči o pravici do neomejenega parkiranja, na območjih časovno omejenega
parkiranja.
(3) Četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja prvega odstavka 2. člena odloka se črta.
2. člen
V odloku se 4. člen črta.
3. člen
(1) Tretja in četrta alineja prvega odstavka 6. člena odloka se črtata.
(2) Dosedanja peta alineja prvega odstavka 6. člena odloka postane tretja alineja.
(3) Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet z odredbo določi režim parkiranja na javnih parkirnih površinah«.
(4) Tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 6. člena odloka se črtajo.
4. člen
V odloku se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
7. člen
(dovolilnice)
(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev za območja, kjer je čas parkiranja omejen,
pristojni organ lahko izda eno dovoljenje za parkiranje na stanovanjsko enoto. Parkirno
dovolilnico lahko za eno osebno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju
parkirnih površin. Parkirna dovolilnica se izda za parkiranje v območju, kjer ima prosilec
naslov stalnega bivališča. Osebno vozilo, za katerega se izda parkirna dovolilnica, mora biti v
lasti, službeni uporabi ali uporabi prosilca, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice

na podlagi pogodbe o lizingu, pogodbe o poslovnem najemu oziroma z drugimi
verodostojnimi listinami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek do parkirne dovolilnice ni upravičen prosilec, ki ima stalno
bivališče na območju parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki ima
določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira eno vozilo na posamezno
stanovanje.
(3) Imetnik parkirne dovolilnice je le to dolžan vrniti ob spremembi pogojev pod katerimi jo je
pridobil.
(4) Imetnik je dolžan dovolilnico vrniti v roku 15 dni od dneva, ko je nastala okoliščina iz
prejšnjega odstavka tega člena.
(5) Dovolilnico za parkiranje iz prvega odstavka tega člena sme uporabljati le upravičenec ter
osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z upravičencem za parkiranje vozila, ki je navedeno
v dovoljenju, ki ga je izdal pristojni organ. Uporabniki dovolilnice so dolžni v času parkiranja
dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da
je ves čas vidna.
(6) Obliko, vsebino, način izdaje in vodenje evidenc parkirnih dovolilnic določa poseben
pravilnik.
(7) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek nosilec pravice, ki ne vrne dovolilnice v roku iz
četrtega odstavka tega člena ali v roku iz poziva pristojnega organa, o odvzemu dovolilnice.
(8) Z globo 40 evrov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.
Št.: 007-34/2014-1
V Logatcu, dne 14.11.2014
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III.

OBRAZLOŽITEV

K 1. členu
Glede na to, da v občini Logatec ni bilo uvedeno plačljivo parkiranje, se predlaga črtanje
izrazov parkirna taksa in parkomat, prav tako pa se predlaga črtanje izrazov, ki so že
opredeljeni v drugih predpisih. Dodaja se razlaga posameznih pojmov (javna parkirna
površina in dovolilnica).
K 2. členu
Glede na to, da v občini ni uvedenega območja za pešce, ki bi fizično onemogočal odvijanje
prometa se predlaga črtanje tega člena, prav tako pa so prepovedi iz tega člena podrobno
opredeljene že v drugih predpisih.
K 3. členu
Glede na to, da v občini ni plačljivih parkirnih površin, se predlaga črtanje navedenih določb,
prav tako se predlaga črtanje določb, ki jih že določajo drugi predpisi. V kolikor se bo na
območju občine uvedlo plačljivo parkiranje, pa bo v vsakem primeru potrebno pripraviti
ločene akte, ki bodo v celoti urejali lokacije, načine, pogoje in druge okoliščine v zvezi s
plačljivim parkiranjem.
K 4. členu
Glede na sprejete odločbe upravnega sodišča v zvezi z določanjem pogojev za pridobitev
parkirnih dovolilnic, je potrebno uskladiti določbe odloka z veljavnimi predpisi. Tako po
novem lastništvo vozila ni več pogoj za pridobitev parkirne dovolilnice, saj jo lahko pridobijo
tudi uporabniki vozila. Dodatno pa se predlaga določba, kjer do dovolilnice niso upravičeni
imetniki lastnih parkirnih površin. S predlagano spremembo se določa tudi način odvzema
parkirne dovolilnice v primerih, ko imetnik ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev.
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