Številka: 9000-0005/2019
Datum: 19. 5. 2019
OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Obravnava predloga osnutka Odredbe o vzpostavitvi območja za pešce z
omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu
PREDLAGATELJ: Tina Gerbec, županja

PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Kanal ob Soči

PRAVNA OSNOVA: Zakon o cestah, Statut občine Kanal ob Soči, Odlok o urejanju in
čiščenju javnih površin in o zunanjem videzu naselij ter o posebni rabi javnih površin
NAMEN: obravnava in sprejem prometne ureditve in časovno omejenega oz. začasnega
parkiranja na javni površini (parc. št. 502/3 in parc. št. 502/4 v k.o. Kanal) oziroma o zaprtju
Trga Kontrada za parkiranje.
POROČEVALKA: županja Tina Gerbec

PREDLOG: Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v
sprejem sklep:
»Sprejme se Odredbo o zaprtju Trga Kontrada za parkiranje.”

Tina Gerbec
županja

PREDLOG OSNUTKA
Na podlagi 100. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US,
46/15 in 10/18), 1., 4. in 10. člena določil Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin in o
zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin (Ur.l. RS, št. 44/12) in 14. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Ur. l. RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na
svoji ….. seji dne ……………. sprejel
ODREDBO
o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom
na Trgu Kontrada v Kanalu
1. člen
S to Odredbo se, z namenom ureditve mirujočega prometa in prometa vozil, določa posebna
raba oziroma cestno-prometna ureditev na trgu Kontrada v Kanalu.
2. člen
Območje naselja Kanal, za katerega veljajo določbe te odredbe obsega del Pionirske ulice in
sicer parc. št. 502/3 in 502/4 v k.o. Kanal (v nadaljevanju Trg Kontrada).
3. člen
S to odredbo se na Trgu Kontrada vzpostavi območje za pešce z omejenim lokalnim
prometom.
4. člen
Omejeni lokalni promet na območju na Trgu Kontrada se opredeli na sledeč način:
- prepovedano je parkiranje vozil na javnih površinah,
- promet z vozili na motorni pogon vozil je prepovedan, razen za dostavo in za dostop
lastnikom oz. uporabnikom stanovanjskih in drugih objektov do njihovih objektov oz. garaž.
5. člen
Dostavna vozila se smejo na Trgu Kontrada zadrževati v času nakladanja in razkladanja
največ do 120 minut, ob vidni namestitvi parkirne ure, na kateri je potrebno označiti čas
prihoda ter namestiti dovolilnico izdano s strani Občine Kanal ob Soči.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja medobčinsko redarstvo.
7. člen
Sestavni del te odredbe je grafična priloga, ki označuje območje za pešce z omejenim
lokalnim prometom - trg Kontrada.
8. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po
objavi.
Številka: ………………………….
Datum:
Tina Gerbec
županja

Obrazložitev:
V letu 2018 je Občina Kanal ob Soči, po dolgoletnih pripravah in usklajevanjih projektnih
rešitev s krajani, ki jih je ureditev zadevala, s spomeniškim varstvom, s predstavniki krajevne
skupnosti in prosvetnega društva, zaključili projekt Ureditev trga Kontrada .
Namen programa je dobro opredelila Rosana Ščančar v letu 2011: »Dolgoročni namen je
zaščita in usklajena raba starega jedra Kanala za različne namene: kulturne dogodke,
razstave, druženja, društvene dejavnosti, primerne storitvene dejavnosti in podobno,
predvsem pa za promocijo številnih pomembnih osebnosti, naravne in kulturne dediščine ter
kulturno-zgodovinskih dogodkov iz območja Občine Kanal ob Soči, ki bodo pritegnila tako
domačine kot obiskovalce in pomembno povečale (turistično) atraktivnost Kanala in
celotnega območja občine«.
Ko smo, v začetku prejšnjega desetletja, pričeli z načrtovanjem projekta je bil trg Kontrada
namenjen dejavnostim in organizaciji številnih kulturnih, v manjši meri tudi športnih prireditev
(npr. zaključek Staničevega pohoda od Solkana do Kanala). Objekti so bili s stanovalci
precej nenaseljeni; nato pa se je vračalo življenje z vselitvijo oz. naselitvijo praznih objektov.
Dejavnosti, ki se trenutno izvajajo in dejavnosti, katere bi v prihodnosti želeli tudi v bodoče
izvajali v objektih na Kontradi so: galerijska dejavnost, predavanja, delavnice, dejavnosti
društva, spominska soba Rika Debenjaka, s študijskim kotičkom, pečenje keramike,
glasbena soba Marija Kogoja, idr.; v poletnih mesecih je tu tudi gledališče na prostem,
organizirajo se drugi koncerti in prireditve.
Sedaj, po predaji trga v uporabo, ugotavljamo, da je trg nujno potrebno zapreti za parkiranje,
saj morajo imeti stanovalci in uporabniki objektov zagotovljen nemoten in neoviran dostop do
objektov. V izogib povzročanja škode na tlakovanju, predvsem pa tudi zato, da občina sledi
ciljem programa (da je javno dobro dostopno vsem, da je na ogled obiskovalcem in turistom,
da funkcionira kot odprt in prireditveni prostor, ...) občina na javnem dobrem ne more
dopuščati parkiranja.
Po predlogu odredbe je prepovedano parkiranje vozil na javnih površinah in sicer na
parcelah v k.o. Kanal, parc. št. 502/3, ki je javno dobro in parc. št. 502/4 v lasti KS Kanal. Na
ta način je lahko tudi zagotovljen nemoten in neoviran dostop lastnikom oz. uporabnikom
objektov do le-teh.
Promet vozil bi lahko v bodoče onemogočili z vgraditvijo potopnih stebričkov. Upravljalnik bi
bil na voljo po predhodni najavi uporabnikov stanovanjskih oziroma poslovnih objektov za
zgoraj navedene potrebe v pisarni režijskega obrata v delovnem času Občine Kanal ob Soči.
Za osebna vozila v lasti stanovalcev, ki imajo stalno bivališče na območju trga Kontrada, ki
ne morejo parkirati na zasebnih površinah oz. v objektu (garaže), v katerem živijo, se bo še
naprej iskalo rezervne parkirne površine, do takrat imajo (že sedaj) možnost parkiranja na
parkirišču pri tržnici v Kanalu.
Priloga:
o

Trg Kontrada - območje za pešce z omejenim lokalnim prometom

Občinskemu svetu predlagam, da po razpravi sprejme naslednji sklep:
»Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odredbo o uvedbi območja za pešce z
omejenim lokalnim prometom na trgu Kontrada.«
Tina Gerbec, županja

Priloga k Odredbi
Predlog lokacije za vzpostavitev območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na
Trgu Kontrada v Kanalu:

