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1.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO
MESTO – PRVA OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Veljaven Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.
18/20 in 25/20) - v nadaljevanju odlok, je bil sprejet z namenom izboljšanja ureditve cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto. Glede na dejstvo, da je v ožjem mestnem središču omejeno
število javnih parkirnih površin, je potrebno prilagoditi določila odloka tako, da bodo omogočala
boljšo dostopnost javnih parkirnih mest stalnim prebivalcem mestnega središča.
2. OCENA STANJA IN OBRAZLOŽITEV
V odloku je potrebno spremeniti določila 8., 23. in 33., člena, in sicer je bilo potrebno zaradi
zagotovitve dostopnosti javnih parkirnih površin za stalne prebivalce ožjega mestnega središča,
spremeniti pogoje za pridobitev dovoljenja za parkiranje oziroma dovolilnic. Zaradi navedenega
se iz prej navedenih členov črta beseda začasnim.
Prav tako se spremeni 15. člen, kateremu se doda nova alineja, in sicer se za izvajanje službe
Zdravstvenega doma Novo mesta, za vozila v njihovi lasti, zagotovijo dovolilnice.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj predlaganega odloka je manj motornega prometa v ožjem mestnem središču. Zaradi tega je
potrebno vzpodbuditi uporabo parkirišč na obrobju, hkrati pa je potrebno izboljšati dostopnost
javnih parkirnih površin za stalne prebivalce mestnega središča. Dejstvo je, da je zaradi
omejenega prostora v centru mesta dostopno manjše število javnih parkirnih površin. Zaradi
navedenega je potrebno zagotoviti javne parkirne površine na način, da so dostopna primarno
prebivalcem s stalnim prebivališčem v mestnem središču, ki so pogoj za pridobitev dovolilnice za
parkiranje.
Glede na to, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka predlagamo, da se
skladno z 91. členom Poslovnika občinskega sveta odlok sprejme po skrajšanem postopku.
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4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprememba odloka ne bo imela dodatnih finančnih posledic na proračun.

Pripravili:
Anja Dragan
višja svetovalka za pravne zadeve
Brigita Železnik
vodja organa – direktorica skupne uprave

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave
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PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14
- odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 54/17, 69/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl.
US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl.) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na __.
seji dne 27. 5. 2021 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20
in 25/20) – v nadaljevanju odlok, se 8. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:
» Občinski svet Mestne občine Novo mesto z odredbo določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,
– posamezna območja cone 1, 2 in 3,
– javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim
prebivališčem v coni 1, pod pogoji, ki jih določa ta odlok in
– območja za pešce.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se doda za zadnjo alinejo nova alineja, ki se glasi:
» - službenih vozil Zdravstvenega doma Novo mesto in DSO Novo mesto.«
3. člen
(1) Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
» (3) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno prebivališče na območju cone,
– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma
pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje
predpisano boniteto), ki jih izkaže v postopku izdaje dovoljenja o pravici uporabe parkirnega
mesta.«
(2) Peti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(5) Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic omeji v dovoljenju
na območje, ki je ožje od območja cone, in sicer glede na območje njihovega stalnega
prebivališča.«
4. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
» (1) Lastniki ali najemniki poslovne enote in lastniki ali najemniki stanovanjske enote v območju
za pešce, imajo za izvedbo nujnih servisnih storitev pravico do brezplačnega vstopa v območje
za pešce.«
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5. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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