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ŽUPAN 

 

Številka: 032-1/2018-13 

Datum: 13.2.2018 

 

 

   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  

 

GRADIVO:  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., 4. in 36. 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 in 55/14 - popr.) je Občinski svet Občine Medvode na __. redni seji dne __.__.____ 

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; v 

nadaljevanju: odredba) se v 2. členu za točko 1.4. pika nadomesti z vejico in doda nova točka 1.5., 

ki se glasi: 

 »1.5. območje za kulturnim domom: parc. št. 357/3 – delno.«  

 

2. člen 

 

V 2. členu odredbe se črtata točki 3.2. območje za kulturnim domom: parc. št. 357/3, k.o. 

Medvode in 3.3. območje Donita: parc. št. 54/29, k.o. Medvode.  

 

Točki »3.4. območje ob Barletovi cesti: parc. št. 404/2, k.o. Medvode« in »3.5. območje Zavrha 

pod Šmarno goro: parc. št. 1107 – delno, 1108 – delno, 106, vse k.o. Sp. Pirniče« se ustrezno 

preštevilčita v točki  »3.3« in »3.4.«, z enako vsebino.  

 

3. člen 

 

V točki 4.2. se črta besedilo », sever« in doda besedilo »in 133/3 – delno, obe« tako, da se 

spremenjeno besedilo glasi:  

»4.2. območje ob zdravstvenem domu: 132/3 – delno in 133/3 – delno, obe k.o. Medvode 

(dovolilnice za zaposlene)«. 

 

Za točko 4.5 se pika nadomesti z vejico in doda nova točka 4.6, ki se glasi: 

» 4.6. območje za kulturnim domom: parc. št. 357/3 – delno.«  

 

4. člen 

 

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

 

Številka: _________ 

Medvode, __.__.____ 

 

          župan  

           Občine Medvode 

                                                                                            Nejc Smole 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Pravna podlaga: 
 

 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 78/15) 

 Odredba o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 36/17) 

 Statut Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14-popr.) 

 

Namen in cilj predlagane spremembe: 
 

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. 36/2017 z dne 11. 7. 2017 in je stopila v veljavo z naslednjim dnem po 

objavi. 

 

S predlagano spremembo odredbe spreminjamo status oziroma dopolnjujemo seznam javnih 

parkirnih površin v občini Medvode.  

 

Predlagamo izvzetje parkirišča za Kulturnim domom Medvode in parkirišča pri Donitu iz evidence 

parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine. Zaradi  večjega števila javnih stavb ter 

trgovin v okolici kulturnega doma želimo obiskovalcem in strankam omogočiti brezplačno 

parkiranje do 2 ur, delno pa bo to parkirišče namenjeno parkiranju imetnikom dovolilnic. Za 

parkirišče pri Donitu Tesnitu d.o.o. zaradi oddaljenosti od centra Medvod, hkratne oddaljenosti od 

javnih stavb ter dosedanje uporabe nepremičnine izključno zaposlenih družbe Donit Tesnit d.o.o., 

menimo, da vključitev med javne parkirne površine, ni smiselna. Po izvzetju nepremičnine iz 

evidence parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, Občina Medvode načrtuje 

sklenitev najemne pogodbe z uporabniki parkirišč.  

 

Nadaljnja sprememba, ki jo predlagamo, se nanaša na območje rezerviranih parkirnih površin pri 

Zdravstvenem domu Medvode. S spremembo odredbe dodajamo dodatno nepremičnino parc. št. 

133/3, k.o. Medvode, na kateri v naravi že obstajajo parkirna mesta,  saj ugotavljamo, da so 

parcelne meje v Geografsko informacijskem sistemu Občine Medvode (GIS) nekoliko zamaknjene 

in prihaja do nepravilnosti oziroma netočnosti lokacije. Hkrati bo z razširitvijo območja rezerviranih 

parkirnih površin s spremembo omogočena uporaba dodatnih rezerviranih parkirnih mest ob 

Ostrovrharjevi ulici 6 z dovolilnicami.  

 

Finančne posledice: 
 

S sprejemom predlagane izločitve območja pri Donitu iz evidence parkirnih površin, na katerih je 

uvedeno plačilo parkirnine, ne bo potrebno dobaviti, postaviti in vzdrževati enega parkomata, kar 

okvirno predstavlja 8.500 evrov; 

namesto tega se predvideva obračunavanje letne najemnine, kar na podlagi cenitve sodnega 

cenilca za gradbeništvo dr. Bojana Gruma z dne 11.4.2017 okvirno znese 4.800 evrov.  

Glede na vse navedeno Občinskemu svetu Občine Medvode predlagamo, da sprejme sklep v 

predlagani vsebini.  

 

Pripravila: Sonja Rifel                Nejc Smole 

                    župan 


