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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09), 14., 15. in 16. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1 (Uradni list RS,
št..56/08 (ZVCP-1- UPB5), 58/09, 36/10), 3. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 (ZP-1 -UPB4), 17/08,108/09)
ter 16.člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN
št. 18/95, 18/97,30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet
Občine Ilirska Bistrica, na 33. seji dne 27.05.2010 sprejel

ODLOK
o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Ilirska Bistrica urejajo:
• I. Splošne določbe
• II. Omejitve in prepovedi v prometu
• III. Prometna ureditev
• IV. Ureditev mirujočega prometa
• V. Posebne storitve na javnih površinah
• VI. Drugi varnostni ukrepi
• VII. Ravnanje z zapuščenimi vozili
• VIII. Nadzor
• IX. Prehodne in končne določbe.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
• javne prometne površine so kategorizirane javne ceste –
lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, v naseljih tudi pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori
na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter
stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi
prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali krajevnih
skupnosti.
• javne parkirne površine so površine za parkiranje v lasti ali
upravljanju občine
• parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen
parkiranju enega vozila
• pristojni organ je služba občinske uprave pristojna za področje prometa, ki opravlja strokovno tehnične, razvojne,

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

organizacijske in upravne naloge za graditev, varstvo in
vzdrževanje občinskih cest
nadzorni organi, pristojni za področje nadzora ali urejanja
prometa so občinski redarji in inšpekcijska služba
dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni organ
za potrebe parkiranja, ustavljanja ali vstopa v določena območja
mesečna ali letna dovolilnica za parkiranje je dovolilnica za
neomejeno parkiranje namenjena za vozila občanov s stalnim prebivališčem, ki nimajo svojega parkirnega mesta in
za službena vozila občinskih in državnih organe ter pravne
in fizične osebe
parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom
parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa, za
katerega se plača parkirnina registriranih vozil in dokazilo
o plačilu občinske takse za parkiranje, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem
listku
najemnina je občinska taksa za parkiranje z mesečno ali
letno dovolilnico
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
dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov
intervencijska vozila so vozila organov in organizacij, ki
opravljajo intervencijske naloge v skladu z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na
področju gospodarskih javnih služb.
intervencijske poti so poti so namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte
vozilo za mobilno oglaševanje je motorno ali priklopno vozilo, ki je namenjeno oglaševanju
zelene površine so zelenice, javne parkovne površine in
javni parkovni gozdovi, drevoredi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno

Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot ga določa zakonodaja s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov

3. člen
(pristojnosti za urejanje prometa)
Občinski svet Občine :
• s sklepom določa parkirne površine, kjer je treba plačati
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parkirnino, njeno višino in način plačevanja.
• določi višino stroškov za odvoz in hrambo vozil
Župan:
• določi način in pogoje za izdajo dovoljenja za parkiranje z
dovolilnico
• določi obliko , vsebino dovolilnice
• določi višino najemnine za rezervirane parkirne prostore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pristojni občinski organ:
določa območja umirjenega prometa,
določa območja za pešce,
določa območja kratkotrajnega parkiranja,
določa splošno prepoved prometa na posamezni cesti, ulici
ali trgu,
določa enosmerne ceste,
določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste
vozil,
določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje
na občinskih cestah,
določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
odreja posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok,
slabotnih in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb,
odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati
pri delih na cesti in v naseljih,
določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in
shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem odlokom ter
vodi ustrezne evidence,
izdaja dovolilnice in vodi evidenco o njih,
ureja promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem,
ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.

4. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Za uveljavljanje ukrepov ter načrtovanje in usklajevanje
nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
na območju Občine Ilirska Bistrica se s sklepom Občinskega
sveta ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: Svet za preventivo).
S sklepom o ustanovitvi sveta se določijo sestava, pogoji
in način dela Sveta za preventivo in je posvetovalno telo pristojnega organa.
Svet za preventivo imenuje tehnično komisijo.
Sredstva za delovanje Sveta za preventivo se določijo v
vsakoletnem občinskem proračunu v okviru izvajanja nalog
s področja prometa.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI V PROMETU
5. člen
Promet na javnih prometnih površinah se odvija na način
in pod pogoji, določenimi s postavljeno signalizacijo, ki promet na posamezni javni prometni površini dovoljuje, omejuje
ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo
to področje.
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6. člen
V naseljih Občine Ilirska Bistrica je vožnja, hoja ali parkiranje dovoljena samo po oziroma na za to namenjenih površinah.
Na zelenih površinah je prepovedana vožnja ali parkiranje.
Hoja je v okviru zelenih površin dovoljena le po urejenih
poteh.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo 200 evrov.
Kršitelju se lahko s strani pooblaščene osebe ali upravnega
organa naloži sanacija poškodb, ki jih je z dejanjem kršitve
povzročil na površini, ali rastju.
7. člen
(Hitrostne omejitve prometa vozil v naseljih)
Skozi vsa naselja v Občini Ilirska Bistrica je hitrost prometa vozil omejena na 50 km/h, razen na državnih cestah,
ki potekajo skozi naselja in je z odločbo ustreznega organa
omejena na večjo hitrost in tam, kjer je zaradi posebnih pogojev, izdana s strani občinskega organa ustrezna odločba, ki
narekuje postavitev prometnih znakov z nižjo omejitveno hitrostjo. Hitrost se ne sme omejiti na manj kot 40 km/h.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena pa na
območjih bližine osnovnih šol in varstveno-vzgojnih objektov velja poseben prometni režim. Na vseh dostopih k tem
objektom in okoliškem območju velja omejitev na 30 km/h.
Območje se označi s posebnimi opozorilnimi tablami »pozor
otroci na cesti – šola« in ustrezno prometno signalizacijo.
Na mestih, kjer je po odločbi občinskega organa hitrost
omejena na 30 km/h, lahko isti organ odloči, da se namestijo
še fizične ovire za umirjanje prometa na cesti – grbine.
8. člen
(omejitev hitrosti)
Hitrost na posebnih prometnih površinah za pešce ne sme
presegati 10 km/h.
9. člen
(ureditev prometa na prometnih površinah za pešce)
Promet z vozili na prometnih površinah za pešce je v
skladu s postavljeno prometno signalizacijo dovoljen za stanovalce, ki imajo na teh površinah vhod v garažo oziroma na
dvorišče.
Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili ter promet z vozili
komunalnih služb je na prometnih površinah za pešce dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
Na prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči
in službena vozila občine pri nadzoru prometa in prometnih
površin.
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Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.

10. člen
(vožnja koles, koles z motorjem in motornih koles)
Vožnja s kolesi, koles z motorjem in motornih koles je prepovedana po pločnikih in drugih javnih poteh namenjenih
pešcem, otroških igriščih in zelenih površinah. Kjer so urejene kolesarske steze, morajo vozniki koles uporabljati kolesarske steze.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
11. člen
(omejitve vožnje s tovornimi vozili)
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan
promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna
vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za
promet teh vozil, v katerem se določijo pogoji.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena je
promet omenjenim tovornim vozilom dovoljen za potrebe
dostave živil in vozilom komunalnih in drugih služb za vzdrževanje infrastrukturnih napeljav, objektov in naprav.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe
pa z globo 200 evrov.
12. člen
(omejitev uporabe javne površine ali njenega dela)
Za omejitev uporabe javne prometne površine zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih
razlogov se mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Uporaba javne prometne površine ali njenega dela se
sme omejiti le z dovoljenjem pristojnega organa, razen če je
nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja
velike in nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj po vzpostavljeni omejitvi uporabe javne prometne
površine o tem pisno obvestiti izvajalca gospodarske javne
službe, pristojni organ, policijo in občinsko redarstvo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.

III. PROMETNA UREDITEV
13. člen
(prometna signalizacija)
Prometne znake na javnih prometnih površinah sme postavljati le pooblaščen izvajalec gospodarske javne službe
vzdrževanja javne prometne površine.
Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev prometne signalizacije in talnih označb se opravi na osnovi odločbe
pristojnega organa.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
14. člen
(fizične zapore)
Na posameznih delih ulic, trgov in na ostalih javnih površinah se iz prometno tehničnih ali varnostnih razlogov lahko
izvedejo fizične zapore.
Odpiranje in zapiranje ter upravljanje z napravami za fizično zaporo določa navodilo, ki ga izda pristojni organ.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
poškoduje ali neupravičeno ravna s fizično zaporo iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki poškoduje ali neupravičeno ravna s fizično zaporo iz prvega odstavka tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 evrov.
15 . člen
(dostava)
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati
samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim in pravnim osebam se za to uporabljajo funkcionalne površine ob
stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javnih prometnih površin.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljuje samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug način
kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega
poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po zaključenem dovozu ali odvozu blaga mora naročnik
uporabljeno prometno površino očistiti.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
16. člen
Javne parkirne površine so:
• parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
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•
•
•
•

parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
javne parkirne hiše;
ostale parkirne površine.
Javne parkirne površine upravlja Občina Ilirska Bistrica.

17. člen
(vzdrževanje parkirnih prostorov)
Vzdrževanje parkirnih prostorov opravlja izvajalec gospodarske javne službe, če so parkirni prostori določeni na cestnih površinah, ki so sestavni del površin v okviru njihovega
vzdrževanja.
Vzdrževanje iz prejšnjega odstavka obsega skrb za vzdrževanje prometne signalizacije, skrb za red in čistočo.
Vzdrževalec ne odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranih vozilih.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.
18 . člen
Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le
pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
Na javnih parkirnih površinah, ki so v bližini stanovanjskih
sosesk, stanovanjskih hiš, šol, vrtcev, zdravstvenih domov ali
podobnih ustanov in zavodov, je parkiranje vseh tovornih vozil in avtobusov prepovedano.
Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obveznost
plačila parkirnine na javnih prometnih površinah mora biti
označeno s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik , ki parkira
v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
19. člen
(območja kratkotrajnega parkiranja)
Pristojni organ določi območje kratkotrajnega parkiranja
s predpisano prometno signalizacijo. Parkiranje v območju
kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirni listek z označenim
časom začetka parkiranja.
Voznik po preteku s parkirnim listkom označenega časa ne
sme ponovno podaljšati časa parkiranja.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne označi
časa začetka parkiranja.
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ponovno podaljša čas parkiranja po preteku s parkirnim listkom
označenega časa parkiranja.
20 . člen
(parkirne površine, na katerih ni
uvedeno plačilo parkirnine)
Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih
ni uvedeno plačilo parkirnine.
Parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so:
• posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so
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označena s predpisano prometno signalizacijo;
• parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah,
označena s predpisano prometno signalizacijo;
• začasno urejena parkirišča kot posebej urejena parkirišča
izven vozišč javnih cest.
Parkirne površine iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.

21. člen
(parkirne površine, na katerih je
uvedeno plačilo parkirnine)
Občinski svet s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, njeno višino in način plačevanja.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da
se plačuje parkirnina, mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek namestiti na vidnem mestu v vozilu ter vozilo po
izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini iz prvega odstavka tega člena:
• ne plača parkirnine na predpisan način;
• ne namesti parkirnega listka na vidnem mestu v vozilu;
• po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne
odpelje vozila.
22. člen
(javne parkirne hiše)
Javne parkirne hiše imajo parkirne površine, ki so pod enakimi pogoji namenjene za parkiranje določene vrste vozil.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
23. člen
(ostale parkirne površine)
Vozniki smejo parkirati motorna vozila le na mestih, ki so
določena za parkiranje določene vrste vozil. Ta mesta morajo
biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
24 .člen
(rezervirane parkirne površine)
Rezervirane parkirne površine so lahko:
• parkirne površine za potrebe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, v primeru, da ti nimajo možnosti parkiranja izven javne prometne površine, njihova dejavnost pa je pogojena z uporabo
motornega vozila;
• parkirne površine za parkiranje službenih vozil občinskih in
državnih organov;
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• parkirne površine za potrebe fizičnih oseb;
• površine za parkiranje namenjene invalidom.
Uporabo rezerviranih parkirnih površin iz prve, druge in
tretje alineje prvega odstavka tega člena nadzira uporabnik.
Pristojni organ lahko omeji število rezerviranih parkirnih
površin.

25. člen
(dovolilnice)
Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah se
izkazuje z dovolilnico. Obliko, vsebino in pogoje izdaje dovolilnice določi župan.
Za uporabo parkirnih površin iz 24 .člena se plačuje mesečna ali letna najemnina. Višino najemnine določi župan.
26. člen
Uporabniki dovolilnic iz tega odloka so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in
jo je možno brati.
Uporabniki dovolilnic so dolžni označiti čas začetka parkiranja tako, da pod vetrobransko steklo na armaturno ploščo
vozila postavijo parkirni listek z označenim časom začetka
parkiranja tako, da je ta v celoti viden in ga je možno brati.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
27. člen
(parkiranje vozil za mobilno oglaševanje)
Pristojni organ na podlagi vloge in proti plačilu izda dovoljenje za parkiranje vozil za mobilno oglaševanje na javnih
površinah.
V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo te parkirne
površine. Hkrati z dovoljenjem izda pristojni organ tudi dovolilnico za parkiranje vozila za mobilno oglaševanje, ki jo je
imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ne
namesti dovolilnice iz drugega odstavka tega člena na vidno
mesto v vozilu.
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico iz drugega
odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.
28. člen
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa,
kolesa z motorjem in motorna kolesa)
Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja koles, koles
z motorjem in motornih koles.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo

biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Na javnih prometnih površinah v naselju je dovoljeno parkirati kolesa le na mestih, ki so za to določena in vidno označena ali opremljena s stojali.
Kolesa z motorjem in motorna kolesa se parkirajo tudi na
označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil.
Če je kolo opremljeno z lastnim stojalom, lahko voznik na
mestih iz tretjega odstavka tega člena za parkiranje uporabi leto, vendar mora poskrbeti, da je vozilo postavljeno stabilno.
Za urejenost, opremljenost in vzdrževanje mesta za parkiranje koles ki je na funkcionalni površini poslovnega prostora
in trgovinskega ter gostinskega lokala skrbi lastnik oziroma
upravljavec poslovnega prostora oziroma lokala.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena odloka.
Za uporabo parkirnih prostorov za kolesa z motorjem in
motorna kolesa se plačuje parkirnina. Parkirni listek voznik
zadrži do konca uporabe parkirnega prostora in ga na zahtevo
izroči občinskemu redarju.

29. člen
(parkiranje intervencijskih vozil)
Intervencijska vozila smejo v času intervencije delavci
gospodarske javne službe parkirati na javnih parkirnih površinah, brez sicer obveznega plačila parkirnine oziroma brez
sicer obvezne označbe začetka parkiranja.
Intervencijska vozila se sme za čas izvajanja nujnih vzdrževalnih del parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja del, kjer parkiranje in ustavljanje ni dovoljeno,
če tako parkirano vozilo ne ogroža ostalih udeležencev v cestnem prometu.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena., odgovorna oseba pravne osebe
pa z globo 200 evrov.
30. člen
(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje
tovornih vozil in avtobusov, razen na tistih, ki so urejeni s
predpisi.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to
določenih in s prometno signalizacijo označenih parkiriščih.
Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi
pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih
parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
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31. člen
(parkiranje počitniških prikolic in avtodomov)
Na javnih parkirnih površinah, ni dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi z namenom bivanja.
Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena pa je
dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi, če je to bilo posebej dovoljeno z odločbo pristojnega
organa, če je to nujno za potrebe opravljanja določene dejavnosti uporabnika.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH
PROMETNIH POVRŠINAH
32. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki
organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne
ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
Vozniki so dolžni umakniti vozila iz prostora, določenega
za odlaganje posod za zbiranje odpadkov tako, da izvajalce
komunalne službe ne ovirajo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
33. člen
(čiščenje prometnih površin)
Strojno pranje prometnih površin morajo izvajalci opravljati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti
vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
VI. DRUGI VARNOSTNI UKREPI
34. člen
(polje preglednosti)
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini
križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško
progo (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje, visoke
poljske kulture, grmičevja, postavljati reklamne, obvestilne ali
druga objekte oz. predmete, ki niso namenjeni zagotavljanju
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prometne varnosti ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost (polje preglednosti). V območju
površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna postavitev ograj in zatravitev ali zasaditev grmovnic, katerih višina
rasti ne presega 0,75 m.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti ali zaradi prometne varnosti na zahtevo nadzornega
organa odstraniti ovire.
Nadzorni organ lahko odredi znižanje ograj ali živih mej,
obrez dreves, znižanje in zoženje drugih ovir, če tak ukrep narekuje nepreglednost ceste, križišča ali varnost prometa.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.

VII. RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI
35. člen
Občinski redar ali inšpektor ravna z zapuščenimi vozili
skladno z določili zakona.
36. člen
Če občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno
vozilo, na kraju samem izdela zapisnik o stanju vozila, vozilo
fotografira ter na vozilo namesti obvestilo. Z obvestilom lastnika vozila obvesti, da se vozilo šteje za zapuščeno vozilo,
ki ga mora lastnik odstraniti v roku treh dni od dneva izdaje
obvestila, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.
Če lastnik zapuščenega vozila ni odstranil v roku iz prvega
odstavka tega člena, občinski redar ali občinski inšpektor odredi izvajalcu odvoza odstranitev vozila v roku treh dni:
• od dneva vročitve odredbe s pisno odredbo lastniku vozila,
• od dneva izdaje odredbe neznanemu lastniku vozila z namestitvijo pisne odredbe na vozilo.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega
vozila, ki vozila ne odstrani v roku iz prvega odstavka tega
člena.

•
•
•
•
•

37. člen
(odredba)
Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
znamko, tip in barvo vozila,
lokacijo zapuščenega vozila,
datum zaznave zapuščenega vozila,
številko in datum izdaje pisne odredbe,
morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije,
številka motorja itd.).

38. člen
(obveznosti izvajalca odvoza)
Izvajalec odvoza na podlagi odredbe pooblaščene osebe
odstrani zapuščeno vozilo.
Pri izvrševanju odstranjevanja zapuščenega vozila mora
biti na kraju samem prisotna pooblaščena oseba.
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39. člen
Izvajalec odvoza preda vozila skladno z odredbo za odvoz v
hrambo upravljavcu skladišča vozil. O tem se izdela zapisnik.

vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila
krije nastale stroške Občina Ilirska Bistrica.

40. člen
(obveznosti upravljavca skladišča)
Upravljavec skladišča zagotovi 24-urno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno
zavarovanje za čas hrambe.
Upravljavec skladišča vodi evidenco prevzetih zapuščenih
vozil, ki mora obsegati naslednje podatke: odredbo o odvozu,
fotografijo vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o
lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom
in varovanjem vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od
prodanega vozila.

45. člen
(stroški )
Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil
določi izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča vozil po
predhodnem soglasju župana Občine Ilirska Bistrica.

41. člen
(1) Upravljavec skladišča vozil lastnika zapuščenega vozila
takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni od prevzema vozila
pozove, da odpelje vozilo v treh dneh od vročitve poziva.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku
na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov
odstranitve in varovanja vozila.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec
skladišča vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne
deske občine Ilirska Bistrica, na spletni strani občine Ilirska
Bistrica objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem se
pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena proti plačilu vseh stroškov ter se ga
opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni
dražbi ali uničeno.
42. člen
(prodaja vozila)
Po roku iz prvega odstavka 41. člena tega odloka se vozilo
večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo mesečno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti
inšpektorja.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno
mnenje.
43. člen
Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega
cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni
znan, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže na žiro račun Občine Ilirska Bistrica.

44. člen
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar
je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar
so stroški odstranitve vozila, varovanja vozila, stroški sodnega
cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti

46. člen
(odgovornost lastnika vozila)
Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da
tega prekrška ni storil.
Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s
katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
VIII. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja na območju Občine Ilirska Bistrica pristojna služba občinske uprave v skladu
s svojimi pooblastili.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Občina mora vse potrebno za vzpostavitev sistema parkiranja v skladu z določili tega odloka izvesti v roku enega leta
po uveljavitvi tega odloka.
49. člen
Postavitev prometne signalizacije skladno s tem odlokom
mora biti izvedeno najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
50. člen
Pristojni organ pripravi kataster javnih parkirnih površin v
sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v roku šest mesecev
po veljavnosti tega odloka.

51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih
objavah občinskega glasila Bistriški odmevi.
Številka: 007-2/2010
Ilirska Bistrica, dne 27.05.2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.
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