Številka: 9000-0006/2016
Datum: 05.10.2016

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih
parkiriščih v Občini Kanal ob Soči
PREDLAGATELJ: Andrej Maffi, župan

PRIPRAVIL/A: Občinska uprava Občine Kanal ob Soči

PRAVNA OSNOVA: Statut občine in Poslovnik občinskega sveta

NAMEN: obravnava in sprejem časovno omejenega parkiranja na javnih površinah, na za to
označenih parkirnih mestih.

POROČEVALEC: župan

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 v prvi obravnavi s predlogi in pripombami.”

Andrej Maffi
župan

PREDLOG - I. BRANJE
Na podlagi 70. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kanal ob Soči ( ….) je Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na svoji ….. seji dne ……………. sprejel
ODREDBO
o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči
1. člen
S to odredbo se določi prometna ureditev in časovna omejitev parkiranja na javnih parkiriščih
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, 1 ure, oziroma 2 uri, v preostalem času pa je
parkiranje brez omejitev.
3. člen
(1)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,
- parkirišči na tržnici v Kanalu,
- parkirišče na Gregorčičevi v Kanalu,
- parkirišči za občinsko stavbo v Kanalu,
- parkirišča v centru Deskel.
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 (1dve parkirni mesti na oddelek v
vrtcu).
5. člen
(1)Parkiranje na trgu v Kanalu in v centru Deskel se časovno omeji med 7.00 do 17.00.
(2)Parkiranje se časovno omeji na 2 uri.
6. 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 v prejšnji sestavi je na predlog občinske uprave na svoji 19. redni seji dne
15.11.2012 obravnaval predlog Odloka o režimu parkirišč modre cone v Občini Kanal ob
Soči, pred tem sta to obravnavala Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe in Odbora 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. pri vključitev krajanov v razpravo. Potreba po parkiriščih je
vedno večja, zato je potrebno prostor pregledati in ga maksimalno izkoristiti.
Svetniki so sicer točko obravnavali v kot informacijo, so pa na seji 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 (ureditev stopnic s tržnice),
- 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.

V občini je na posameznih lokacijah parkiranje pogosto pereča problematika. Z dopisom so
nas pred kratkim na potrebo po modrih conah zaprosili z NKBM d.d. in iz Osnovne šole
Deskle (Vrtec Deskle).
S tem bi rešili del problematike parkiranja na območju Občine Kanal ob Soči. Vsekakor bo
potrebno po sprejemu odredbe sprejeti odlok o režimu na modrih conah, ki bo opredelil tudi
sankcioniranje kršiteljev.
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 nakupna 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.
Občinska uprava naj s sveti krajevnih skupnosti opredeli in izvede vključitev občanov v
opredeljevanje območij modrih con.

Priloge:
- Grafična priloga k Odredbi
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župan

Priloga k Odredbi
Predlogi modrih con na območju Občine Kanal ob Soči:
Modra cona določena pri vrtcu v Kanalu in Desklah

Predlog modre cone na trgu in za kmetijsko trgovino v Kanalu

Predlog modre cone na tržnici in Gregorčičevi ulici v Kanalu

Predlog modre cone za občinsko stavbo v Kanalu in na trgu v Desklah

