
 
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/13, 
69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – Zvoz-1B), 100. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 29. in 65. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18)) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 66/2018 – UPB2) je Občinski svet občine Žirovnica na ___ redni seji dne ____________ 
sprejel 
 
 

ODLOK 
 o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih  

Občine Žirovnica 
 

1. člen 

V Odloku o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 
101/2006, 74/2015) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih 

cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP) in Zakonu o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1)«. 

2. člen 

V 2. člen se dodajo novi deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek tako, da se glasijo: 

»(9) Parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča. 

  (10) Parkomat je naprava za plačevanje nadomestila za uporabo javne parkirne površine 
in na katerem je označen čas začetka in čas dovoljenega parkiranja. 

  (11) Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, dovolilnica, drugo ustrezno 
dokazilo, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas 
parkiranja. 

  (12) Parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega 
motornega vozila.« 

3. člen 

V 11. člen se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo. 
Dodani odstavki se glasijo: 

»(2) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo nadomestila za 
uporabo, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačano. Zavezanec za plačilo je 
uporabnik javne parkirne površine.  

  (3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni za čas parkiranja, obveza plačila nadomestila 
uporabe javnih parkirnih površin, so razvidni iz prometne signalizacije.  

  (4) Dokazilo o plačilu nadomestila za uporabo javne parkirne površine mora biti 
nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro 
vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.« 

Sedanji četrti (po novem sedmi) odstavek se spremeni tako, da se glasi: 



»(7) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v 
nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom tega člena.« 

4. člen 

V 12. člen se doda nov tretji odstavek  tako, da se glasi: 

»(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo javnega parkirišča 
čas, v katerem se plačuje, višino nadomestila in druge pravice ter obveznosti, povezane s 
plačilom nadomestila, potrdi na predlog župana Občinski svet Občine Žirovnica.« 

         5. člen 

13. točka prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»13. da je vozilo parkirano na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe 

iz prvega odstavka 69. člena ZPrCP.« 

         6. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

Številka: 371-0034/2006  
Breznica, dne _________  

 
 

Leopold Pogačar  
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Členi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica 
(Ur. list RS, št. 101/2006, 74/2015), ki se spreminjajo: 
 
 

2. člen 

(pomen izrazov v odloku) 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih 
cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP) in Zakonu o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1). 

(2) Javne prometne površine v Občini Žirovnica so kategorizirane občinske ceste – lokalne 
ceste, javne poti, pločniki, javne poti za kolesarje, javni parkirni prostori na javnih cestah in 
izven njih, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in 
drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob objektih, ki so v upravljanju izvajalca 
rednega vzdrževanja občinskih cest.  

(3) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so 
podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v primeru, 
da vozilo ni registrirano.  

(4) Pristojni organi so delavci občinske uprave pristojni za promet in organiziranje nalog, ki 
jih določa ta odlok.  

(5) Nadzorni organ je pristojni prekrškovni organ občine.  

(6) Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro.  

(7) Javne parkirne površine so površine za parkiranje v upravljanju občine.  

(8) Dostava je čas med 6. uro in 9. uro, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave. 

(9) Parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča. 

(10) Parkomat je naprava za plačevanje nadomestila za uporabo javne parkirne površine in 
na katerem je označen čas začetka in čas dovoljenega parkiranja. 

(11) Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, dovolilnica, drugo ustrezno 
dokazilo, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas 
parkiranja. 

(12) Parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega 
vozila. 

 

11. člen 

(javne parkirne površine) 

(1) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih 
površin in znotraj talnih označb.  

(2) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo nadomestila za 
uporabo, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačano. Zavezanec za plačilo je 
uporabnik javne parkirne površine.  



(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni za čas parkiranja, obveza plačila nadomestila uporabe 
javnih parkirnih površin, so razvidni iz prometne signalizacije.  

(4) Dokazilo o plačilu nadomestila za uporabo javne parkirne površine mora biti nameščeno v 
parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem 
čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 

(5) Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju 
s tem členom.  

(6) Za vozila invalidov s telesno okvaro, zaradi katere je njihovo gibanje oteženo in omejeno 
in za vozila javnega zdravstva v času izvajanja dejavnosti, njihovo vozilo pa je označeno s 
parkirno karto za invalide, ne veljajo določila prvega odstavka tega člena.  

(7) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v 
nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom tega člena. 

12. člen 

(upravljanje in najem javnih parkirnih površin) 

(1) Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Žirovnica. Seznam javnih parkirnih 
površin, s katerimi upravlja občina, je sestavni del Elaborata prometne ureditve v Občini 
Žirovnica.  

(2) Višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča, oddana v najem, potrdi na predlog 
župana Občinski svet Občine Žirovnica. 

(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo javnega parkirišča, čas, 
v katerem se plačuje, višino nadomestila in druge pravice ter obveznosti, povezane s 
plačilom nadomestila, potrdi na predlog župana Občinski svet Občine Žirovnica.  

18. člen 

(odvoz nepravilno parkiranega vozila) 

(1) Nadzorni organ odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila na stroške lastnika z javne 
površine, razen z državne ceste zunaj naselja, če ugotovi:  

1. da je vozilo parkirano na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred prehodom. Če 
so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke 
označena s predpisano označbo na vozišču;  

2. da je vozilo parkirano na pločniku, pešpoti, kolesarski poti ali na tirnicah;  

3. da je vozilo parkirano na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m 
od najbližje železniške tirnice;  

4. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba 
prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno 
signalizacijo;  

5. da parkirano vozilo ovira normalen promet vozil na prometnem pasu, v predoru, podvozu, 
galeriji, na mostu, viaduktu, nadvozu ali v križišču;  



6. da je vozilo parkirano na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopanja ali 
izstopanja potnikov je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni 
oviran avtobusni promet;  

7. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca 
ipd.);  

8. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma 
parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;  

9. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak;  

10. da je vozilo parkirano na vozišču ceste v ali zunaj naselja;  

11. da je vozilo parkirano na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso namenjene 
prometu vozil (otok za pešce, pas za pešce ipd.) oziroma prometu tovrstnih vozil;  

12. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v 
promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, 
skladiščnega prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča. Dovoz na 
dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora 
biti na vhodu označen s predpisanim prometnim znakom, če pa so na vozišču pri vhodu 
označena parkirna mesta, pa tudi s predpisano označbo na vozišču;  

13. da je vozilo parkirano na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz 
prvega odstavka  69. člena ZPrCP.;  

14. da je vozilo parkirano na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;  

15. da je vozilo ovira dostop do priključka na vodovodno omrežje (hidrant). Prepoved mora 
biti označena s predpisano prometno signalizacijo;  

16. da je vozilo parkirano v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s 
predpisano prometno signalizacijo;  

17. da je vozilo parkirano na kraju, kjer je to prepovedano s pravilnikom o prometni 
signalizaciji;  

18. da parkirano vozilo ovira dostop do transformatorske postaje;  

19. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje 
posod za zbiranje odpadkov;  

20. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih 
parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, 
čiščenja, vzdrževanja prometne opreme in signalizacije, javnih prireditev in podobno;  

21. da je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroškem ali drugem igrišču oziroma na javni 
prometni površini, ki ni namenjena prometu vozil (otok za pešce, pas za pešce in podobno).  

(2) Vse stroške zavarovanja in odvoza nosi tisti, ki je oviro povzročil. Če je ovira vozilo in ni 
mogoče ugotoviti, kdo ga je pustil, mora stroške poravnati lastnik oziroma imetnik pravice 
uporabe vozila, razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto. 


