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PRAVNA OSNOVA: 95. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 –
odl. US in 46/15), 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
50/15) in 2. člen Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni
ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
49/13 in 83/15)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi
na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik.
Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja:
Veljavni pravilnik določa, da imajo stanovalci, ki neposredno mejijo na plačljive parkirne
površine in nimajo možnosti parkiranja vsaj enega osebnega vozila na lastni površini,
možnost pridobitve ene brezplačne letne parkirne karte na gospodinjstvo. Brezplačna letna
parkirna karta se stanovalcu odobri za parkirno površino na Frančiškanskem trgu.
Upravičenci so na občinsko upravo podali predlog, da bi se jim z brezplačno letno parkirno
karto omogočilo parkiranje na parkirnih površinah na katere mejijo, se pravi v neposredni
bližini njihovega prebivališča in ne zgolj na parkirnih površinah na Frančiškanskem trgu.
Predlog stanovalcev je upravičen, saj se v zimskem času na Frančiškanskem trgu odvija
drsališče, ob večjih prireditvah v mestu pa je Frančiškanski trg prireditveni prostor, ko je
parkiranje prepovedano oziroma omejeno.

2. Cilji in načela pravilnika:
Cilj spremembe pravilnika je stanovalcem, ki so upravičeni do ene brezplačne letne parkirne
karte, omogočiti parkiranje vozil na parkirnih površinah na katere mejijo, se pravi v
neposredni bližini njihovega prebivališča in ne zgolj na parkirnih površinah na
Frančiškanskem trgu.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem pravilnika:
Predlagane spremembe pravilnika nimajo dodatnih finančnih posledic za proračun.

4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog pravilnika:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 24. 1. 2017 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu
mesta Kamnik«.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v
delu mesta Kamnik
- besedilo trenutno veljavnega člena, v zvezi s katerimi se predlaga sprememba

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in
46/15), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) in 2. člena Odloka o
ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 49/13 in 83/15) je Občinski svet Občine Kamnik na ____ seji dne _______
sprejel
PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta
Kamnik
1. člen
V Pravilniku o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni
list RS, št. 74/05, 120/05, 106/11 in 83/16) se v 8. členu spremeni zadnji odstavek, tako da
se glasi:
»Število izdanih in prodanih letnih parkirnih kart za koledarsko leto ne sme presegati števila
50, preostale parkirne karte iz tretjega odstavka tega člena pa se lahko izdajo kot mesečne
parkirne karte. Letne parkirne karte iz prvega odstavka tega člena veljajo na vseh javnih
parkirnih površinah iz 3. člena tega pravilnika.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNEGA ČLENA, V ZVEZI S KATERIMI SE
PREDLAGA SPREMEMBA
8. člen
Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki neposredno mejijo na plačljive parkirne
površine, naštete v 3. členu tega pravilnika, in ki nimajo možnosti parkirati vsaj enega
osebnega vozila na lastni površini (v nadaljevanju: stanovalci), imajo možnost pridobitve ene
brezplačne letne parkirne karte na gospodinjstvo, upoštevajoč pri tem določbe 17. člena tega
pravilnika.
V primeru, da občinska uprava ugotovi, da so plačljive parkirne površine v daljšem
časovnem obdobju zasedene največ 50%, župan Občine Kamnik lahko odloči, da se izdajo
dodatne mesečne parkirne karte.
Skupno število izdanih mesečnih oziroma letnih parkirnih kart in letnih parkirnih kart za
stanovalce ne sme presegati 75% skupnih kapacitet plačljivih parkirnih površin.
Število izdanih in prodanih letnih parkirnih kart za koledarsko leto, ne sme presegati števila
50, preostale parkirne karte iz tretjega odstavka tega člena pa se lahko izdajo, kot mesečne
parkirne karte. Letne parkirne karte iz prvega odstavka tega člena se izdajajo za parkirno
površino na Frančiškanskem trgu, ob Frančiškanskem samostanu in Ulici pot na Poljane
(parkirna površina številka 6).

