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Zadeva:

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 28. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/2018) je županja Občine
Črnomelj sprejela odločitev, da se
IZVEDE
6. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2018.
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Članom občinskega sveta je posredovano gradivo s postavljenim
vprašanjem (glasovnico).
Prosimo vas, da nam najpozneje do TORKA,
vrnete izpolnjeno in podpisano glasovnico:
- ali po e-pošti na naslov: obcina.crnomelj@siol.net
- ali po pošti (kuverta z znamko priložena)
- ali osebno v sprejemno pisarno občine Črnomelj.

11.

aprila

2018,

do

12.

ure,

Upoštevane bodo glasovnice, ki bodo na občino prispele do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je potrebno sprejeti
odločitev v krajšem roku kot je načrtovan sklic redne seje OS in gre za manj pomembno zadevo. Sklep o
višini določitve parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2018 je potrebno objaviti v Uradnem listu RS
najpozneje do 1.5.2018. Najvišja dnevna parkirnina za poletno turistično sezono 2018 je določena v isti
višini kot za turistično sezono 2017.

Priloge:




Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.
gradivo
glasovnica
kuverta z znamko

Dostaviti:

članom OS

v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET OBČINE ČRNOMELJ

K točki 1

Gradivo za 6. dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva: PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA LETO
2018

OBRAZLOŽITEV:
Določila 7. člena Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi (Ur. l. RS. št. 53/2008, 47/2013) Občinski
svet občine Črnomelj zavezujejo, da vsako leto s sklepom določi višino parkirnine za poletno
turistično sezono v tekočem letu. Po objavi sklepa v Uradnem listu RS bodo o določilih le-tega
obveščeni tudi vsi znani lastniki oz. najemniki parkirišč. Najvišja dnevna parkirnina za poletno
turistično sezono 2018 je določena v isti višini kot za turistično sezono 2017 (sklep v prilogi gradiva).
V skladu z določili 8. člena odloka obsega parkirnina plačilo uporabe zemljišč in plačilo stroškov
urejanja in vzdrževanja parkirišč.

PREDLOG SKLEPA:
Na osnovi določil 7. člena Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi predlagamo, da Občinski svet
občine Črnomelj sprejme naslednji sklep:
1. Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2018 in
se ga posreduje v objavo v Uradni list RS.
2. Občinska uprava z vsebino sklepa seznani znane lastnike oz. najemnike površin za ureditev
parkirišč.

Gradivo pripravila:
Greta Auguštin, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji 17. seji, dne 19.03.2018 obravnaval predlog Sklepa o
določitvi višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2018. Odbor se z vsebino predlaganega
sklepa strinja in občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep predlagatelja gradiva.
Anica Želježnjak, l.r.
Predsednica Odbora za turizem in
varstvo okolja

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Ur. l. RS, št. 53/2008, 47/2013) je Občinski svet
občine Črnomelj na svoji 6. dopisni seji, dne ___ sprejel naslednji

SKLEP
o višini parkirnine za leto 2018
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za poletno turistično sezono 2018 določi najvišja
dnevna parkirnina v znesku:
− 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije
dvo- in trikolesnih motornih vozil;
− 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in
avtobuse za prevoz do 22 potnikov;
− 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in večkolesna vozila ter
priklopna vozila.

2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za zaračunavanje mesečne ali sezonske
parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo ustrezno
dovolilnico, ki ni prenosljiva.
Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega odstavka:
− 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
− 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:
Črnomelj,

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič,
univ. dipl. ekon.

