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PRAVNA OSNOVA:

15. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16, 54/17, 3/18 - odl.
US, 43/19 - ZVoz-1B in 92/20), 15. člen Odloka
o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na
območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13, 83/15, 8/17 12/20
in 191/20 ter 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
50/15, 20/17 in 61/19)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem sklepa:
Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13, 83/15, 8/17 12/20 in 191/20) v svojem 15. členu določa, da
višino parkirnine sprejme Občinski svet Občine Kamnik, na predlog župana. Tako je bil na tej
osnovi sprejet Sklep o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu
mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 120/05 in 106/11).
Razmere v času epidemije COVID-19 so zmanjšale zasedenost parkirnih mest v mestnem
jedru Kamnika, saj je bilo ogromno dejavnosti zaprtih, prav tako šol in drugih zavodov, javni

potniški promet ni deloval, poleg tega pa je večina ljudi delala od doma. V teh izrednih
razmerah je Občina Kamnik tudi sprejela odločitev, da se parkirnina na javnih parkirnih
površinah ne zaračunava. Na osnovi navedenega se uporabniki parkirnih površin v letošnjem
letu niso v takšnem številu kot običajno odločali za nakup letnih parkirnih kart. Predlagatelj želi
v takšnih in podobnih primerih proaktivno pristopiti k omenjeni problematiki in se nanjo tudi
ažurno odzvati. Dejstvo je, da vnaprej ni mogoče predvideti, ali in kako dolgo bodo v prihodnje
spet uveljavljeni drugačni pogoji parkiranja, zato tudi ni mogoče vnaprej predvideti višine
oprostitve ali znižanja parkirnine. Zato predlagatelj predlaga, da v tovrstnih primerih lahko
župan s sklepom določi, da se v določenem obdobju parkirnina ne zaračuna ali da se zaračuna
s popustom. Sklep bi župan seveda sprejel, upoštevajoč okoliščine posameznega primera
(npr. dolžino obdobja, ko se parkirnina ne zaračunava …).
Veljavni sklep v prvem, drugem in tretjem odstavku 2. člena višino parkirnine določa še v
slovenskih tolarjih, zato je potrebno spremeniti tudi te določbe.
2.

Cilji in načela sklepa:

Predlagatelj želi z dopolnitvijo predmetnega sklepa zagotoviti pravno podlago za odziv na
situacije, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti. Tako bi župan lahko npr. v situacijah, kakršna je
bila letos (ko torej parkirnine nekaj mesecev ni bilo potrebno plačevati) sprejel sklep, da v
takšnih primerih ceno letne (ali mesečne) karte spremeni na način, ki bo odvisen predvsem od
okoliščin posameznega primera. Če bo npr. v nekem letu potrebno parkirnino plačevati le pol
leta, bo temu ustrezno oz. sorazmerno tudi določena cena letne parkirne karte. Enako bi se
lahko zgodilo tudi z mesečnimi parkirnimi kartami.
Občina bo s spremembo sklepa aktualizirala trenutno veljavni sklep v delu, ki kot veljavno
plačilno sredstvo navaja slovenski tolar. Le-tega bo zamenjala z evrom, višino navedene
parkirnine pa povzema po trenutno veljavnem ceniku.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:
Višina finančnih posledic za proračun je odvisna od posamezne situacije. Samo za primerjavo
npr. navajamo letošnji primer. Letos je bilo prodanih 25 letnih parkirnih kart. V kolikor bo
predlog sklepa sprejet, bo župan za leto 2022 tem petindvajsetim imetnikom letošnjih letnih
parkirnih kart s sklepom cene za leto 2022 znižal, seveda odvisno od tega, koliko mesecev v
letu 2021 bo parkiranje brezplačno (upoštevati je npr. potrebno, da se morda do konca leta
ponovno predvidi brezplačno parkiranje).
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 15. 6. 2021 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih
plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik v prvi obravnavi«.
Matej Slapar
ŽUPAN
PRILOGA:
– Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na
javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik,
– besedilo trenutno veljavnega člena, v zvezi s katerim se predlagajo spremembe in
dopolnitve.

Na podlagi 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno
prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16, 54/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B in 92/20), 15. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13, 83/15, 8/17 12/20 in 191/20) ter 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
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih
parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
1. člen
2. člen Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta
Kamnik (Uradni list RS, št. 120/05 in 106/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina parkirnin se določi:
– Parkirnina za eno parkirno mesto za vsako začeto uro znaša: 0,50 EUR.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za celodnevno parkiranje znaša: 2,5 EUR.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za enomesečno parkiranje znaša: 25 EUR.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za celoletno parkiranje znaša: 250,00 EUR.
Vsakemu gospodinjstvu, ki nima lastnih parkirišč, na območju ožjega centra mesta Kamnika,
ki ustreza določilom 8. člena Pravilnika o prometni ureditvi na javnih površinah v delu mesta
Kamnika, se dodeli en brezplačni celoletni abonma za eno parkirno mesto na območju plačljive
parkirne površine. Abonma se dodeli na registrsko tablico vozila na osnovi vloge, ki se vloži
na občinski upravni organ, pristojen za promet.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan Občine Kamnik s sklepom določi, da se v
določenem obdobju parkirnina ne zaračuna ali da se zaračuna s popustom.«
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi najemnine za rezervirane
parkirne površine (Uradni list RS, št. 23/96).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNEGA ČLENA, V ZVEZI S KATERIM SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
– Parkirnina za eno parkirno mesto za vsako začeto uro znaša: 100,00 SIT.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za celodnevno parkiranje znaša: 600,00 SIT.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za enomesečno parkiranje znaša: 6.000,00 SIT.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za celoletno parkiranje znaša: 250,00 EUR.
Vsakemu gospodinjstvu, ki nima lastnih parkirišč, na območju ožjega centra mesta Kamnika,
ki ustreza določilom 8. člena Pravilnika o prometni ureditvi na javnih površinah v delu mesta
Kamnika, se dodeli en brezplačni celoletni abonma za eno parkirno mesto na območju
plačljive parkirne površine. Abonma se dodeli na registrsko tablico vozila na osnovi vloge, ki
se vloži na občinski upravni organ, pristojen za promet.

