
   PREDLOG  

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 15., 23. in 56. člena Zakona 

o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – 

ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz 

in 39/11 – ZJZ-E), 18. člena Statuta občine Šenčur (UVG, št. 2/11) ter na podlagi 6. člena 

Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/13) je 

Občinski svet Občine Šenčur na …... seji dne ……….2013 sprejel 

 

 

ODREDBO 

o določitvi javnih parkirnih površin, kjer je parkiranje omejeno  

 

1. člen 

 

S to odredbo se določijo javne parkirne površine, kjer je parkiranje omejeno. 

 

2. člen 

 

(1) Območje parkiranja, kjer je parkiranje omejeno, obsega parkirišča v Šenčurju: pred 

Domom krajanov, pred stavbo občine, pred cerkvijo, pred trgovino Mercator, zgornje in 

spodnje parkirišče okoli pokopališča Šenčur.  

 

Na spodaj navedenih parkiriščih je parkiranje neomejeno.  

  

VOGLJE: pred Domom vaščanov, nasproti Doma vaščanov, pred starim Gasilskim domom; 

VOKLO: med šolo in cerkvijo, pred športno kulturnim domom; 

TRBOJE: pred mrliškimi vežicami, pred šolo, pred zunanjim igriščem pri šoli; 

MILJE: v Vogah; 

VISOKO: pri Kulturnem domu; 

OLŠEVEK: pri šoli; 

SREDNJA VAS: pri zadrževalniku, pred cerkvama; 

ŠENČUR: pri šoli, okoli športne dvorane, pred vrtcem, pred Muzejem, parkirišče pred Alo-

Alo; 

 

Na vseh parkiriščih iz prve točke tega člena je parkiranje urejeno s primerno prometno 

signalizacijo. 

 

(2) Uporabnik mora z lističem, na katerem je označen čas parkiranja ali s parkirno uro 

označiti vozilo. Listič ali parkirna ura mora biti nameščen s sprednjo stranjo na vidnem mestu 

armaturne plošče, pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da je čas prihoda viden v celoti. 

 

(3) Imetniku veljavne parkirne karte za invalidne osebe parkiranje ni omejeno na vseh 

parkirnih mestih iz prve točke tega člena. 

 

3. člen 

 

Župan ali pristojni občinski upravni organ lahko odredi delno ali popolno zaporo parkirišča. 

 



4. člen 

 

Parkiranje je na parkiriščih iz prvega odstavka prve točke drugega člena omejeno vsak 

delovnik od ponedeljka do petka  med 07.00 in 17.00 uro.  

 

Parkiranje ni omejeno med delovniki od ponedeljka do petka med 18.00 in 07.00 uro 

naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

 

5. člen 

 

S stanovalci v neposredni bližini parkirišč, na katerih trajanje parkiranja časovno ni omejeno 

in nimajo možnosti parkiranja ob objektih, lahko župan sklene pogodbo o najemu parkirnega 

prostora. Cena najema se določi skladno z veljavnimi predpisi. 

 

6. člen 

 

Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja Medobčinski inšpektorat v skladu z določbami 

Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/13). 

 

7. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 

uporabljati pa se prične najkasneje v šestih mesecih od dneva veljavnosti.  

 

Številka: 

Datum:  

                                                                                                  ŽUPAN 

                                                                                            MIRO KOZELJ 

 


