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Zadeva: INFORMACIJA O UVEDBI CON KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA NA 

OBMOČJU OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

 

Na območju naselij Gorenja vas in Poljane smo se daljše obdobje soočali z izrazitim 

pomanjkanjem parkirnih površin, ki niso zadoščala niti za potrebe kratkotrajnega parkiranja niti 

za potrebe celodnevnega parkiranja delovno aktivnih občanov, ki z drugim prevozom dnevno 

migrirajo v sosednja zaposlitvena središča izven občine. 

 

Po izgradnji večjega števila parkirišč pred Kulturnim centrom Šubic v Poljanah in pod 

Sokolskim domom v Gorenji vasi se je navedeno stanje bistveno izboljšalo, saj je na voljo 

dovolj brezplačnih parkirišč za vse zgoraj navedene potrebe.  

 

Opažamo pa, da navade lastnikov vozil ostajajo nespremenjene, in se celodnevno parkiranje še 

vedno izvaja na lokacijah nekdanjih parkirišč, kjer je večja potreba po parkiriščih za potrebe 

kratkotrajnega parkiranja, četudi je na novozgrajenih parkiriščih dnevno na voljo dovolj praznih 

parkirišč za celodnevno parkiranje. 

 

Po pregledu ukrepov v primerljivih središčih se za izboljšanje navedenega stanja predlaga 

uvedba con kratkotrajnega parkiranja oziroma tako imenovanih modrih con, na katerih se 

skladno z 68. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13 – UPB2) določi 

v trajanju največ do dve uri, kolikor se tudi načrtuje uvesti trajanje kratkotrajnega parkiranja na 

območju občine. Parkiranje bo še vedno brezplačno na vseh parkiriščih na območju občine, na 

conah kratkotrajnega parkiranja pa voznik ob prihodu namestiti oznako začetka parkiranja na 

vidnem mestu na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom. Začetek časa prihoda 

lahko voznik označi, tako da namesti ročno parkirno uro na listu papirja razločno napiše uro 

začetka parkiranja. Občane nameravamo pred uvedbo con preko lokalnih medijev obvestiti o 

spremenjenem načinu parkiranja, na voljo bodo tudi brezplačne parkirne ure. Dovoljeni čas 

parkiranja v območju kratkotrajnega parkiranja bo dodatno označen na dopolnili tabli 

prometnega znaka, ki označuje to območje. Območja kratkotrajnega parkiranja bodo označena 

z modrimi talnimi označbami. 



 

Na obočju Poljan se na osnovi predloga, oblikovanega na seji sveta KS Poljane v marcu 2016 

namerava uvedba con kratkotrajnega parkiranja na parceli št. 410/18 pred Videmskim hlevom, 

na parceli1481/1 s pretežno bočnim parkiranjem ob Ločilnici pred Merkatorjem in do 6 

parkirnih mest na parceli 301/1 ter na parceli 300/12 pred knjižnico in kulturnim domom. Vsa 

parkirišča so v lasti občine Gorenja vas – Poljane. 

 

 
 

 

Cone kratkotrajnega parkiranja se namerava uvesti najkasneje po zaključku investicije v 

izgradnjo novega mostu pri Vidmu, predvidoma konec poletja 2016. 

Cone brezplačnega celodnevnega parkiranja na območju Poljan so na voljo še pred Kulturnim 

centrom Šubic in pred pokopališčem Poljane. 

 

 

 



 

 

Na obočju Gorenje vasi se planira uvedba cone kratkotrajnega parkiranja na območju parcele 

175/10, na parkirišču pred Mercatorjem, ki je v lasti občine Gorenja vas – Poljane. S strani 

največjih etažnih lastnikov bližnjega poslovnega centra je bil izražen interes za vzpostavitev 

modre cone tudi na delu parkirišča s parcelno številko 175/16, k.o. Gorenja vas, ki je v lasti 

etažnih lastnikov. Območje modre cone na navedeni parceli bo označeno v obsegu, kot bo 

naveden v izjavi upravnika poslovnega centra, ki bo izvedel predhodna usklajevanja z etažnimi 

lastniki. 
  

 

 
 

Cone kratkotrajnega parkiranja se namerava uvesti najkasneje po prejemu zgoraj navedene 

izjave upravnika poslovnega centra Gorenja vas. 

Cone brezplačnega celodnevnega parkiranja na območju Gorenje vasi so še naprej na voljo na 

parkirišču pod Sokolskim domom (55 parkirnih mest) in na parkirišču za novo avtobusno 

postajo ob gorenjevaški obvoznici. 

 



 

Nadzor nad prometnim režimom na območju con kratkotrajnega parkiranja bo izvajal 

Medobčinski inšpektorat Vrhnika po zaključenem postopku obveščanja občanov o novem 

načinu uporabe parkirišč na območju navedenih dveh naselij.  
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