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PRAVNA OSNOVA:

95. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 –
odl. US, 46/15 in 10/18) in 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine
Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine
Kamnik.

Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem odloka:
Občine v skladu s 95. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 –
odl. US, 46/15 in 10/18) določajo način izvajanja nalog upravljanja za občinske ceste.

2. Cilji in načela odloka:
Občina s spremembo odloka predlaga ureditev parkirnega režima na novo izvedenem
parkirišču P+R (parkiraj in presedi). Parkiranje na parkirišču P+R je namenjeno zagotavljanju
dnevne mobilnosti prebivalcev na delo, v šolo in podobno ter ima značaj dnevnega parkiranja.
Parkiranje je dovoljeno od ponedeljka do petka, med 06:00 in 18:00 uro, izključno za parkiranje
osebnih vozil uporabnikov, ki svoje dnevno migracijsko potovanje po parkiranju osebnega
vozila ali kolesa na parkirišču P+R, nadaljujejo z uporabo javnega potniškega prometa. Na
podlagi veljavne vozovnice javnega potniškega prometa uporabnik na avtomatu pridobi
parkirni listek, ki mu omogoča brezplačno dnevno parkiranje na parkirišču P+R.
Na območju ulice Šutna občinska uprava predlaga, da se za stanovalce in poslovne subjekte
s sedežem na ulici Šutna omogoči parkiranje v nočnem času med 21:00 in 06:30 uro. Poudariti
je treba, da je število prostih javnih parkirišč v mestnem središču premajhno, da bi zadostilo
dejanskim potrebam stanovalcem na tem območju.
Za dostop in prevoz na ulico Šutna zaradi izvajanja gospodarskih in drugih javnih služb
uporabljajo različni vzdrževalci (plin, elektrika, telekomunikacije, smeti itd.), zato podajamo
predlog, da se tovrstnim vozilom kljub omejitvam omogoči nemoten dostop zaradi izvajanja
nalog gospodarskih in drugih javnih služb.
Po sprejetju sprememb in dopolnitev tega odloka bo sledila uskladitev Pravilnika o prometni
ureditvi na ulici Šutna, ki bo poleg zgoraj navedenih sprememb omogočila vožnjo na tem
območju še za kolesa z motorjem in motorna kolesa ter čas dostave blaga.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:
Predlagane spremembe odloka nimajo dodatnih finančnih posledic za proračun.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 15. 9. 2020 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni
ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik«.
5. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:
Pri predlagani spremembi gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka ter
uskladitev z zakoni in drugimi predpisi, zato predlagamo, da se predlog spremembe in
dopolnitve odloka sprejme po skrajšanem postopku v skladu s 124. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19).
Matej Slapar
ŽUPAN

PRILOGA:
– Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in
prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik,
– Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve.

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15
in 10/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je
Občinski svet Občine Kamnik na …….. seji dne …………… sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi
javnih površin na območju Občine Kamnik
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni
ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13, 83/15, 8/17 in
12/20), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 4. členu odloka se spremni tretji odstavek tako, da se glasi:
»(3) Na posebnih prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila
policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči, komunalna vozila, vozila, ki izvajajo gospodarske
in druge javne službe, vozila preiskovalnih organov in za vozila, s katerimi se opravlja nadzor
prometa in prometnih površin.«
3. člen
V 4. členu odloka se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V nočnem času med 21:00 in 06:30 uro je dovoljeno ustavljanje in parkiranje za stanovalce
in poslovne subjekte s sedežem na ulici Šutna, ki morajo dovolilnico namestiti na vidno mesto
pod vetrobransko steklo znotraj vozila.«
Dosedanji četrti in peti odstavek 4. člena se ustrezno preštevilčita v peti in šesti odstavek.
4. člen
Dosedanji peti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in
četrtim odstavkom tega člena.«
5. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Parkiranje vozil na javnih površinah na območju Občine Kamnik je dovoljeno na javnih
parkirnih površinah, navedenih v nadaljevanju tega člena.
Javne parkirne površine, namenjene parkiranju, so:
1. površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor;
2. površine, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. rezervirane parkirne površine;
4. plačljive parkirne površine;
5. parkirne površine, namenjene invalidom;

6. posebne prometne površine za pešce, kjer je parkiranje časovno omejeno;
7. parkirne površine P + R, parkiraj in presedi.«
6. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Čas parkiranja in parkirnina na parkirnih površinah iz 2., 4., 6. in 7. točke prvega odstavka 7.
člena tega odloka sta označena na dopolnilni tabli prometnega znaka oziroma na drug
ustrezen način.«
7. člen
Prvi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno
dovolilnico, ki jo izda pristojni občinski organ za ceste. V vozilu mora biti dovolilnica nameščena
na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom.«
8. člen
V odlok se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»(1) Parkiranje na parkirišču P+R parkiraj in presedi (v nadaljevanju: parkirišče P+R) je
namenjeno zagotavljanju dnevne mobilnosti prebivalcev na delo, v šolo in podobno ter ima
značaj dnevnega parkiranja.
(2) Večdnevno parkiranje na parkirišču P+R ni dovoljeno.
(3) Parkiranje na parkirišču P + R je od ponedeljka do petka, med 06:00 in 18:00 uro, dovoljeno
izključno za parkiranje osebnih vozil uporabnikov, ki svoje dnevno migracijsko potovanje po
parkiranju osebnega vozila ali kolesa na parkirišču P+R nadaljujejo z uporabo javnega
potniškega prometa.
(4) Pogoj za upravičeno uporabo parkirišča P+R je veljavna dnevna ali večdnevna vozovnica
javnega potniškega prometa za območje med lokacijo parkirišča P+R in urbanim središčem
na dan parkiranja vozila. Na podlagi veljavne vozovnice javnega potniškega prometa
uporabnik pridobi parkirni listek, ki mu omogoča brezplačno parkiranje na parkirišču P+R.
Uporabnik mora parkirni listek namestiti na vidno mesto na armaturo parkiranega vozila, saj
gre za dokazilo o vstopu na parkirišče P+R in o aktivaciji parkiranja.
(5) Uporaba polnilnih postaj na območju parkirišča P+R je od ponedeljka do petka, med 06:00
in 18:00 uro, namenjena za polnjenje električnih vozil tistih uporabnikov, ki so za nadaljevanje
svoje dnevne migracijske poti uporabili javni potniški promet. Uporabnik mesta, rezerviranega
za polnjenje električnih vozil, mora parkirni listek namestiti na vidno mesto na armaturo
parkiranega vozila, saj gre za dokazilo o vstopu na parkirišče P+R in o aktivaciji parkiranja.
(6) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim,
četrtim in petim odstavkom tega člena.«
9. člen
Drugi in tretji odstavek 13. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Kot dokaz plačila parkirnine za uporabo javnih plačljivih parkirnih površin, na katere vstop
ni reguliran z avtomatsko zapornico, se plačilo dokazuje s parkirnim listkom iz parkirnega
avtomata, mesečno ali letno parkirno karto, parkirno dovolilnico (abonma) in dovolilnico za
službena vozila.
Voznik je dolžan:

1. namestiti parkirni listek o plačani parkirnini, mesečno ali letno parkirno karto oziroma
parkirno dovolilnico na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo;
2. voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkiranja.
(3) Parkirno dovolilnico (parkirni abonma) lahko brezplačno pridobi le stanovalec, katerega
stanovanjska površina meji na območje plačljivih parkirnih površin. Območje plačljivih parkirnih
površin je določeno s pravilnikom, ki ureja prometno ureditev na javnih parkirnih površinah v
delu mesta Kamnik. Parkirna dovolilnica se lahko izda le za eno vozilo na gospodinjstvo.
Dovolilnica ni prenosljiva. Upravičenci lahko dodatno dovolilnico pridobijo s plačilom zneska,
ki ga določi občinski svet.«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
(ureditev prometa na posebnih prometnih površinah za pešce)
(1) Promet z vozili na posebnih prometnih površinah za pešce je dovoljen v skladu s
postavljeno prometno signalizacijo. Promet z vozili je dovoljen stanovalcem in poslovnim
subjektom, ki na tem območju izvajajo svojo dejavnost oziroma imajo na teh površinah vhod v
garažo ali na dvorišče. Stanovalci in poslovni subjekti, ki na teh površinah nimajo možnosti
parkiranja vozila, se jim lahko izda dovolilnico za dostop na to območje, za čas 30 minut, da
opravijo najnujnejšo dostavo in opravila, nato so dolžni vozilo odstraniti s teh površin. Čas
prihoda morajo označiti na vidnem mestu armaturne plošče vozila (npr. s parkirno uro). Po
izteku dovoljenega časa morajo vozilo odstraniti.
(2) Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili je na posebnih prometnih površinah za pešce
dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
(3) Na posebnih prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila
policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči, komunalna vozila, vozila preiskovalnih organov in
za vozila, s katerimi se opravlja nadzor prometa in prometnih površin.
(4) Podrobnejšo prometno ureditev, upravičenost izdaje dovolilnic ter pravice in obveznosti
upravičencev določi župan s pravilnikom, ki temelji na določbah tega odloka.
(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
7. člen
(parkiranje na javnih površinah)
(1) Parkiranje vozil na javnih površinah na območju Občine Kamnik je dovoljeno na javnih
parkirnih površinah, navedenih v nadaljevanju tega člena.
Javne parkirne površine, namenjene parkiranju, so:
1. površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor;
2. površine, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. rezervirane parkirne površine;
4. plačljive parkirne površine;
5. parkirne površine, namenjene invalidom.
(2) Prometna signalizacija na mestnih vpadnicah mora biti nameščena tako, da opozarja
voznike na javne parkirne površine, določene za osebna vozila, tovorna vozila, priklopnike in
avtobuse.
11. člen
(označitev pogojev za parkiranje)
Čas parkiranja in parkirnina na parkirnih površinah iz 2. in 4. točke prvega odstavka 7. člena
tega odloka, sta označena na dopolnilni tabli prometnega znaka oziroma na drug ustrezen
način.
12. člen
(parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah)
(1) Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno
dovolilnico, ki jo izda pristojni občinski organ za ceste. V vozilu mora biti dovolilnica nameščena
na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom ali nalepljena na prednjem oziroma zadnjem
steklu vozila.

(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
13. člen
(parkiranje na plačljivih parkirnih površinah)
(1) Na plačljivih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine in
vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je
plačana parkirnina.
(2) Kot dokaz plačila parkirnine za uporabo javnih plačljivih parkirnih površin, na katere vstop
ni reguliran z avtomatsko zapornico, se plačilo dokazuje s parkirnim listkom iz parkirnega
avtomata, mesečno ali letno parkirno karto,parkirno dovolilnico (abonma) in dovolilnico za
službena vozila.
Voznik je dolžan:
1. namestiti parkirni list o plačani parkirnini, mesečno ali letno parkirno karto oziroma parkirno
dovolilnico na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo;
2. voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkiranja;
3. imetnik parkirne dovolilnice (abonmaja) je dolžan parkirati vozilo le na površini, za katero
je izdana.
(3) Parkirno dovolilnico (parkirni abonma) lahko brezplačno pridobi le stanovalec, katerega
stanovanjska površina meji na območje plačljivih parkirnih površin. Območje plačljivih parkirnih
površin je določeno s Pravilnikom o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu
mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 74/05, 120/05 in 106/11). Parkirna dovolilnica se lahko izda
le za eno vozilo na gospodinjstvo ter vnaprej določeno parkirno površino. Dovolilnica ni
prenosljiva. Upravičenci lahko dodatno dovolilnico pridobijo s plačilom zneska, ki ga določi
občinski svet.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2. ali 3. točko
drugega odstavka tega člena.

