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Številka: 032-7/2019-12 

Datum: 8.5.2019  

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA: Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi 

javnih parkirnih površin v občini Medvode 

 

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Sonja Rifel, vodja oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene 

zadeve 

 

GRADIVO:  - priložen predlog odredbe z obrazložitvijo 

    

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe 

o določitvi javnih parkirnih površin v občini Medvode. 

 

 

 

  Nejc Smole 

     župan 
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          PREDLOG 

    

Na podlagi 3. in 4. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode (Uradni list RS, 

št. 78/15) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 

besedilo, 55/14 - popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na svoji __. seji dne __.__.2019 

sprejel 

 

Odredbo o spremembah in dopolnitvah 

Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin v občini Medvode 

 

 

1. člen 

 

V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin v občini Medvode (Uradni list RS, št. 36/17 in 17/18; 

v nadaljevanju: odredba) se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:  

 

» 2. člen 

Vrste javnih parkirnih površin so: 

1. Parkirne površine, namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju do 2 uri (MODRE 

CONE): 

1.1. območje pred Knjižnico Medvode 

1.2. območje tržnice ob Medvoški cesti  

1.3. območje na Cesti ob Sori  

1.4. območje ob Zdravstvenem domu Medvode  

1.5. območje za Kulturnim domom Medvode  

2. Parkirne površine, kjer sta prvi 2 uri brezplačni, vsaka začetna nadaljnja ura je plačljiva: 

2.1. območje pri pokopališču v Preski 

3. Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine: 

3.1. območje med NLB in Pošto Medvode 

3.2. območje ob Barletovi cesti 

3.3. Zavrh pod Šmarno goro  

4. Rezervirane parkirne površine, za katere so uvedene dovolilnice: 

4.1. območje za občinsko stavbo in za Knjižnico Medvode  

4.2. območje ob Zdravstvenem domu Medvode  

4.3. območje ob Vrtcu Medvode in OŠ Medvode  

4.4. območje tržnice ob Medvoški cesti  

4.5. območje za Kulturnim domom Medvode  

4.6. območje ob Športni dvorani Medvode.« 

  

2. člen 

 

V 10. členu odredbe se spremeni peti odstavek tako, da se po novem glasi: 

 

» (5) Dovolilnice za tekoče koledarsko leto izdaja občinska uprava.«  
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Šesti odstavek tega člena se črta; dosedanji sedmi odstavek se ustrezno preštevilči. 

 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

 

» (7) Na rezerviranih parkirnih površinah iz četrte točke 2. člena je v času popoldanskih in večernih 

prireditev parkiranje dovoljeno brez dovolilnice.« 

  

3. člen 

 

V 11. členu odredbe se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»Do vzpostavitve tehničnih pogojev za plačevanje parkirnine na parkirnih površinah, kjer je 

predvideno plačilo parkirnine, se 2. člen v točki 3.3. Zavrh pod Šmarno goro in 8. člen odredbe ne 

izvajata.« 

 

4. člen 

 

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

 

 

Številka:  

Medvode,  

 

           Župan  

             Občine Medvode 

                                                                                                     Nejc Smole 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

 

1. PRAVNA PODLAGA: 

-  Odlok o ureditvi mirujočega prometa v občini Medvode (Uradni list RS, št. 61/17), ki v 3. in 

4. členu določa, da občinski svet z odredbo določi območja javnih in rezerviranih parkirnih 

površin ter določi območja kratkotrajnega parkiranja, 

-  Odredba o določitvi javnih parkirnih površin v občini Medvode (Uradni list RS, št. 36/17 in 

17/18). 

 

2. VSEBINA ODREDBE 

 

Občinski svet Občine Medvode je na 23. redni seji, dne 21. 6. 2017, sprejel Odredbo o določitvi 

javnih parkirnih površin v občini Medvode (v nadaljevanju: odredba). Odredba je bila objavljena v 

Uradnem listu RS, št. 36/17 z dne 11. 7. 2017 in je stopila v veljavo z naslednjim dnem po objavi. 

V februarju 2018 je občinski svet sprejel spremembo odredbe, s katero je spremenil status 

posameznih javnih parkirnih površin; parkirišče pri Donitu Tesnitu d.o.o. je bilo izvzeto iz evidence 

javnih parkirnih površin, parkirišče za Kulturnim domom Medvode je bilo izvzeto iz evidence javnih 

parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine. S spremembo je to območje namenjeno 

kratkotrajnemu parkiranju do 2 ur, delno je namenjeno imetnikom dovolilnic.  

 

3. RAZLOG ZA SPREMEMBO ODREDBE 

 

Predlagamo novo spremembo odredbe, saj je dejstvo, da se šele po tem, ko je določen sistem 

vzpostavljen v praksi, pokažejo dejanske potrebe ter tudi eventualne pomanjkljivosti in težnje za 

drugačen sistem ureditve. Odredba je dokument, ki jo je potrebno stalno prilagajati dejanskim 

potrebam. 

 

2. člen:  Z odredbo, ki jo predlagamo v sprejem, med rezervirane parkirne površine, za katere  

so uvedene dovolilnice, v tem členu v točki 4.6. dodajamo parkirišče pri Športni dvorani Medvode. 

V službenem času bo parkirišče namenjeno zaposlenim v javnih zavodih (OŠ Medvode, ZD 

Medvode, Vrtec Medvode, JZ Sotočje), v času popoldanskih in večernih prireditev pa predvidevamo 

parkiranje brez dovolilnic, kar bo posebej označeno tudi na obvestilni tabli ob vstopu na parkirišče.  

 

Iz rezerviranih parkirnih površin, za katere so uvedene dovolilnice, na pobudo Društva upokojencev 

Medvode izvzemamo parkirišče ob stavbi na Gorenjski cesti 11, kjer ima društvo svoj sedež. Na teh 

površinah bo društvo vzpostavilo sistem internih dovolilnic. 

 

V tem členu prav tako ne navajamo več parcelnih številk, na katerih se nahajajo posamezne javne 

parkirne površine, ker se zaradi pogostih geodetskih postopkov parcelne številke spreminjajo in 

vsaka sprememba predstavlja osnovo za spremembo odredbe. Dodatni razlog je tudi dejstvo, da 
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so parcelne meje v Geografsko informacijskem sistemu Občine Medvode (GIS), ki predstavlja 

informativno osnovo, nekoliko zamaknjene in prihaja do nepravilnosti oziroma netočnosti navedb. 

Menimo, da so opisane lokacije javnih parkirnih površin dovolj natančne, označene so in bodo tudi 

z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.  

 

10. člen: Predlagamo, da se peti odstavek uskladi z dejanskim stanjem, saj dovolilnice izdaja 

občinska uprava in ne župan.  

Ker posamezna dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta tudi ni označena z registrsko 

številko avtomobila, zato smo v tem členu črtali šesti odstavek. 

 

V tem členu smo dodali nov odstavek, in sicer, da je v času prireditev na rezerviranih parkirnih 

površinah, za katere so uvedene dovolilnice, parkiranje v popoldanskih in večernih urah dovoljeno 

brez le-te. 

 

11. člen: V tem členu dodajamo nov, drugi odstavek. Ker na parkirišču pri pokopališču v Preski in 

v Zavrhu pod Šmarno goro, na katerih je predvideno plačevanje parkirnine,  parkomata še nista 

postavljena, se izvajanje odredbe na teh dveh parkirnih površinah, odloži do vzpostavitve 

ustreznega tehničnega sistema.  

 

4. FINANČNE POSLEDICE SPREJETJA ODREDBE 

 

Sprememba odredbe ne bo predstavljala dodatno oz. novo obremenitev občinskega proračuna.  

 

 

Pripravila: 

Sonja Rifel                         Nejc Smole 

vodja oddelka               župan 

 


