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PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODREDBE O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI
CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Pravna podlaga:

Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17 in 15/17)

Pripravljavec gradiva: Urad za gospodarske javne službe
Poročevalec:

Miloš Dular, podsekretar – pomočnik vodje urada

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme ODREDBO o
spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.

mag. Gregor Macedoni,
župan

PRILOGE:

-

Obrazložitev,
Predlog ODREDBE o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Številka: 007-14/2/2017 - 703
Datum: 27.9.2017

PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O
IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO

1. RAZLOG ZA SPREJEM ODREDBE
Pri urejanju mesta v skladu z načrtom za prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice v
zgodovinskem jedru Novega mesta bo prihajalo do sprememb prometnih ureditev in začasnih, ter
popolnih zapor posameznih območij znotraj mesta. Zato je potrebno zagotoviti pravno podlago
za izdajo dovolilnic za brezplačno parkiranje stanovalcev katerim je onemogočeno parkiranje v
določenih predelih mesta.
2. OCENA STANJA
Pri izvedbi gradbenih del in preusmeritvi prometnih tokov bo prihajalo do zastojev in preusmeritve
mirujočega prometa izven obstoječih površin za parkiranje. Za potrebe parkiranja stanovalcev z
območij kjer je parkiranje časovno omejeno tako predlagamo, da lahko župan s sklepom na
predlog pristojnega urada Občinske uprave za promet izda sklep s katerim se stanovalcem z
določenih območij omogoči brezplačno pridobitev dovolilnic za določena parkirišča s časovno
omejitvijo dovolilnic. Predlagamo, da se dopolni 9. člen Odredbe in sicer tako, da se doda nov
tretji odstavek, ki določa način izdajanja dovolilnic za brezplačno parkiranje stanovalcev z
območij, kjer je parkiranje časovno omejeno.
Predlagamo tudi dopolnitev 12. člena Odredbe, kjer v 2. tarifni razred uvrščamo parkirne
prostore ob športnem kompleksu Portoval, zaradi česar se v prvem odstavku 13. člena Odredbe
črta prva alineja.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC IN CILJEV
Sprejetje navedene Odredbe za Mestno občino Novo mesto ne predstavlja bistvenih finančnih
posledic, zagotavlja pa dosego ciljev pri urejanju mirujočega prometa, predvsem v območju
mestnega jedra v času izvedbe investicijskih in drugih del Mestne občine Novo mesto.
Pripravil:
Miloš Dular
podsekretar - pomočnik vodje

mag. Jože Kobe
vodja

PREDLOG
Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) in Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16,
23/16 in 15/17) je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 24. redni seji dne 28.9.2017
sprejel

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto

1. člen
V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17 in 15/17) – v nadaljevanju: Odredba, se v 9. členu doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
''(3) Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za
parkiranje v določenih razmerah tudi brezplačno. Dovolilnice za določeno območje in časovno
omejitev brezplačnega parkiranja pridobijo stanovalci na podlagi predloga občinske uprave s
sklepom župana.''

2. člen
V 12. členu se spremeni prvi odstavek Odredbe tako, da se glasi:
''(1) V 2. tarifni razred spadajo:
- parkirni prostori Ob Težki vodi,
- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),
- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,
- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,
- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval,
- parkirišče ob Kandijski ulici,
- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto,
- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto),
- parkirni prostori pri Dolenjskih lekarnah in
- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval.''

3. člen
V 13. členu se spremeni prvi odstavek Odredbe tako, da se glasi:

''(1) V 3. tarifni razred spadajo:
- parkirni prostori Cikava I.,
- parkirni prostori Cikava II,
- parkirni prostori med Pivovarno Union in podjetjem Gimpex in
- parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.''

4. člen
Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

5. člen
Ta Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 007-14/2/2017 - 703
Novo mesto, dne 28. septembra 2017

župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r

