
 
 
 
 
 
 
 
 

VABILO K SODELOVANJU 
 

 

Spoštovani! 
 

Z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov na 
predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih 
Občine Žirovnica«. 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 12. marca 2020 na e-naslov: obcina@zirovnica.si ali po 
pošti na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. 

Prijazno vabljeni! 

 

Razlogi za sprejem predpisa: 

Javna parkirišča v občini Žirovnica s časoma želimo opremiti z dodatno opremo (parkomati, polnilne 
postaje), s tem pa vzpostaviti plačevanje nadomestila za uporabo javnih površin. 
Ker bi plačevanje nadomestila finančno vplivalo na občinski proračun, bi s pridobljenimi sredstvi omogočili 
razširitve in vzdrževanje parkirišč, nakup nove opreme ipd. 
Trenutno veljavni Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 101/2006, 74/2015) posebej ne opredeljuje določil glede plačevanja nadomestila za uporabo javnih 
parkirnih površin. Zato smo 2., 11. in 18. člen Odloka ustrezno dopolnili z odstavki, ki določajo pogoje in 
globe glede plačevanja nadomestila za uporabo javnih parkirnih površin. V 2. člen Odloka smo dodali nove 
pojme, ki se nanašajo na plačevanje nadomestila za uporabo javnih površin, 11. člen smo dopolnili z 
odstavki, ki opredeljujejo, da je parkiranje dovoljeno le za čas, za katerega je plačano nadomestilo za 
uporabo javnih površin in, da je zavezanec za plačilo uporabnik javne površine. K 11. členu so dodana tudi 
določila glede pravilne namestitve dokazila o plačilu nadomestila, določena pa je tudi globa za prekršek, če 
voznik ali lastnik vozila ravna v nasprotju z napisanimi določili. V 12. člen Odloka se je dodal nov odstavek 
glede pristojnosti določanja območja, časa in višine plačila nadomestila za uporabo javnih parkirnih površin. 
V prvem odstavku 18. člena Odloka pa smo 13. točko spremenili oz. posodobili v skladu z veljavnim 
Zakonom o pravilih cestnega prometa. 
 
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 
Občina Žirovnica opozarja, da gre za predlog, glede katerega ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
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