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OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih
parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog
PREDLAGATELJ: Tina Gerbec, županja

PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Kanal ob Soči

PRAVNA OSNOVA: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Statut občine
NAMEN: obravnava in sprejem časovno omejenega parkiranja na javnih površinah, na za to
označenih parkirnih mestih.

POROČEVALEC: županja Tina Gerbec

PREDLOG: Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v
sprejem sklep:
»Sprejme se Odredbo o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini
Kanal ob Soči. ”

Tina Gerbec
županja

PREDLOG OSNUTKA
Na podlagi 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur.l.RS, št. 82/13-uradno
prečiščeno besedilo s spremembami), 100. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 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 uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih prometnih površinah v Občini Kanal
ob Soči
1. člen
S to odredbo se določi prometna ureditev in časovna omejitev parkiranja na javnih prometnih
površinah v Občini Kanal ob Soči, na za to označenih parkirnih mestih.
2. člen
(1) Parkirna mesta, kjer je parkiranje časovno omejeno, morajo biti označena s predpisano
prometno signalizacijo; modro črto ter prometnim znakom, ki izkazuje dovoljeni čas
parkiranja.
(2) Parkiranje na parkiriščih modre cone se praviloma časovno omeji od ponedeljka do petka
med 6.30. in 17. uro, na čas od 30 min do 90 minut, v preostalem času pa je parkiranje brez
omejitev.
3. člen
Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno, so ustrezno označene parkirne
površine na naslednjih lokacijah:
- parkirišča pri Vrtcu Kanal,
- parkirišča pri Vrtcu Deskle,
- parkirišča na trgu v Kanalu,
- parkirišča za kmetijsko trgovino v Kanalu,
- parkirišča na tržnici v Kanalu,
- parkirišči za občinsko stavbo v Kanalu,
- parkirišča v centru Deskel,
- parkirišče za »tovornjake« v Desklah.
4. člen
(1)Parkiranje pri Vrtcu Deskle in Vrtcu Kanal se časovno omeji od ponedeljka do petka med
6.30 in 16.00.
(2)Parkiranje se časovno omeji na 30 minut.
(3)Parkirišča so namenjena samo uporabnikom vrtca (dve parkirni mesti na oddelek v vrtcu).
5. člen
(1)Parkiranje na lokacijah v Kanalu in v centru Deskel se časovno omeji med 7.00 do
17.00.
(2)Parkiranje se časovno omeji na 90 minut.
6. člen
(1) Parkiranje večjih vozil (tovornjakov, avtobusov…) na parkirišču za »tovornjake« v
Desklah se časovno omeji, parkiranje se dovoli med 7. in 19. uro in sicer na označenih
parkirnih mestih.

7. člen
(1)Čas parkiranja je potrebno ustrezno označiti s parkirno uro oziroma listkom ali drugim
znakom, ki jasno označuje čas pričetka parkiranja (v nadaljevanju parkirna ura).
(2)Parkirno uro je potrebno namestiti na vidnem mestu v osebnem vozilu.
7. člen
Sestavni del te Odredbe je grafična priloga, ki označuje lokacije časovno omejenega
parkiranja na javnih površinah.
8. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po
objavi.
Številka:
Datum:
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Obrazložitev:
1. ocena stanja in razlogi za sprejem Odredbe:
Občinski svet je na predlog NKBM d.d. in Osnovne šole Deskle (Vrtec Deskle) ter z
ugotovitvijo občinske uprave, da postaja parkiranje pereč problem, na svoji 19. redni seji dne
15.11.2012 v prvem branju obravnaval predlog Odloka o režimu parkirišč modre cone v
Občini Kanal ob Soči, pred tem sta predlog odloka obravnavala tudi Odbor za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe in Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. V splošnem so ugotovili, da je ureditev z uvedbo modrih
con potrebna, vendar je za to potrebna širša javna razprava oz. predhodna vključitev
krajanov v razpravo. Potreba po parkiriščih je vedno večja, zato je potrebno prostor
pregledati in ga maksimalno izkoristiti.
Svetniki so točko dnevnega reda obravnavali kot informacijo, in v razpravi podali sledeče
predloge in pobude:
- iskati celostno rešitev problema, tudi s parkiranjem na modrih conah, vendar po
predhodnem posvetu z občani, da ne bo prihajalo do nezadovoljstva,
- z izrisom modrih con zagotoviti možnost parkiranja večjemu številu uporabnikov, pred in
v bližini poslovnih prostorov,
- dovolilnice, ki bi nekomu dovolile parkiranje na modrih conah naj bi bila namenjena le
invalidom oziroma naj bi bile plačljive,
- na ta način se bo preprečilo parkiranje avtomobilov, ki so tam cel dan, medtem ko so
njihovi lastniki na delovnih mestih v občini oziroma drugje,
- skupaj s Pošto Slovenije dogovoriti, da se začrta štiri modre cone, ki bodo namenjene
uporabnikom,
- uporabniki bi morali uporabljati parkirne ure ali listke, da bo redar lahko kaznoval tiste, ki
so tam parkirani dalj časa,
- predstavnik krajanov, stanujoč v centru Kanala je povedal, da jih (stanovalce?) modra
cona ne moti, dvomljiva je le za frizerski salon, saj naj bi imeli oni v pogodbi, ko so dobili
dovoljenje, zapisano, da sta rezervirani dve parkirišči zanje. Lastnika salona skrbi, kaj bo
z lokalom, ker so konkretno vezani na parkirišča, ki so sedaj brez režima. Imajo pa željo,
da se, če se bo ta prostor urejal, tamkajšnje prebivalce vpraša, kaj o tem menijo. Kaj v
primeru, da nekdo parkira na modri coni in slučajno zjutraj ne gre v službo? Strinja se, da
redar v primeru napačnega parkiranja, kaznuje tudi njih. Moti pa jih, da je na tem
parkirišču (na trgu v Kanalu, kjer je bila vzorčno zarisana modra cona) zarisanih manj
parkirišč. Če bi radi odprli center za turiste, potem je prav, da v poletnih mesecih za to
parkirišče velja strožji režim, da bo tam lahko parkiralo čim več turistov.
Ponovno je bilo reševanje problematike časovno omejenega parkiranja predlagano v
obravnavo občinskemu svetu na 13. redni seji občinskega sveta, ki je bila dne 13.10.2016
in sicer kot predlog Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v
Občini Kanal ob Soči.
Pripombe in predlogi občinskih svetnikov v razpravi so bili sledeči:
- na obeh "placih", v Kanalu in v Desklah, zaradi gostinskih lokalov, podaljšati čas parkiranja
na 90 minut,
- uskladitev s stanovalci oz. uporabniki objektov,
- pridobiti predloge in pripombe krajevnih skupnosti,
- na mesta, kjer bodo zarisane modre cone, postaviti parkomat,
- parkirišče za tovornjake v Deskah omejiti, zapreti morda z rampo,
- dobro premisliti postavljanje parkomatov glede na majhno število parkirnih mest na
posameznih lokacijah,
- na vsakem parkirišču zarisati dve parkirni mesti za invalide,
- v centru Deskel zarisati modre cone na polovici parkirišč.

Opravljena je bila poizvedba pri KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Iz zapisnika 20. seje KS
Anhovo- Deskle z dne 4.11.2013, so člani sveta za Območje modrih con v Desklah
predlagali in sprejeli naslednji sklep: »Za območje modre cone, ki bo namenjena
brezplačnemu in kratkotrajnemu parkiranju, se v Desklah predvidi lokacijo na parkirnih
prostorih nasproti kulturnega doma. Ob delavnikih bo v času od 9. do 15. ure dovoljeno 60
minutno parkiranje le ob vidni namestitvi parkirne ure in na kateri bo potrebno označiti čas
prihoda.«
Ponovno smo pripravili predlog Odredbe o uvedbi o časovno omejenega parkiranja na javnih
površinah v Občini Kanal ob Soči . Na lokacijah kot so središče naselij Kanal in Deskel, za
dostop do javnih ustanov, banke, pošte pogosto zmanjka prostora za vse, ki se odpravijo po
opravkih iz bolj oddaljenih krajev ali pa so gibalno ovirani (starejši, azbestni bolniki). Eden
glavnih zaznanih razlogov je tudi, da parkirišča pogosto zasedajo vozači, ki pridejo zjutraj,
pustijo avtomobile za celodnevno parkiranje in gredo v druge kraje. Z uvedbo »parkomata«
spodbujamo tudi okolju in zdravju prijaznejšo mobilnost. Marsikdo bi se namreč lahko
namesto z avtomobilom v središča odpravil peš ali s kolesom.
S sprejetjem odredbe in označitvijo območij »modrih con« bi rešili večji del problematike
parkiranja na območju večjih centrov Kanal in Deskel v Občine Kanal ob Soči. Predlagane
cone so v grafični prilogi priponki odredbe. Za lastnike oz. uporabnike poslovnih prostorov in
stanovalce, pa bo občina proučila izdajo dovolilnic.
Po predlogu odredbe so na področju mirujočega prometa modre cone namenjene
brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju vendar s časovno omejitvijo od 30-90 min (odvisno
od lokacije) in so nekatere tudi že urejene in opremljene z ustrezno prometno signalizacijo.
Parkiranje je na modrih conah dovoljeno le ob namestitvi posebne parkirne ure, na kateri je
potrebno označiti čas prihoda na parkirno mesto. Parkirna ura mora biti nameščena v vozilu
na vidnem mestu, na voljo pa so na nekaterih bencinskih servisih in v trafikah. Lahko pa se
za enkratno uporabo na vidno mesto vozila namesti vidno tudi listek, na katerem je potrebno
s pisalom označiti svoj prihod .
3. Finančne posledice
Predvideva se povečanje prihodkov iz sankcioniranja za nepravilno parkiranje, po sprejetju
odloka o režimu na odrih conah, istočasno se predvideva tudi strošek iz naslova nakupa in
postavitve prometnih znakov.
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se predlaga, da sprejme naslednji sklep:
SKLEP: Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odredbo o uvedbi časovno omejenega
parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči v prvem branju.

Priloge:
- grafična priloga k Odredbi
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odredbo o uvedbi časovno omejenega
parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči v prvi obravnavi s predlogi in
pripombami.
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Priloga k Odredbi
Predlogi modrih con na območju Občine Kanal ob Soči:


Modra cona pri vrtcu v Kanalu



Modra cona pri vrtcu v Desklah



Predlog modre cone na trgu v Kanalu



Predlog modre cone za kmetijsko trgovino v Kanalu



Predlog modre cone na tržnici v Kanalu



Predlog modre cone za občinsko stavbo v Kanalu



Predlog modre cone na trgu v Desklah



Predlog časovne omejitve na parkirišču v Desklah

