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1. PRIKAZ STANJA IN OBRAZLOŽITEV
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju Občina) je prejela pobudo Krajevne skupnosti
Majde Šilc, za ureditev popolne zapore občinske ceste JP 799314, Ragovska ulica. Pobuda
temelji na odločitvi sveta KS na večkratno zahtevo stanovalcev ulice (prikaz dela ulice spodaj
na sliki 1). Stanovalci navedene ulice so svoj zahtevek utemeljevali s predstavitvijo
nevzdržnih vsakodnevnih prometnih razmer, predvsem v času prometnih konic. Obseg
tranzitnega prometa je, posebej glede na prepoved le tega s prometno signalizacijo,
nesprejemljiv.

Slika 1: Območje urejanja Ragovske ulice s spremenjeno prometno ureditvijo
Ulica je kategorizirana kot javna pot JP 799314, Ragovska ulica, in je prostorsko zasnovana
kot dostopna pot za stanovalce ulice. S porastom prometa na primarni cestni mreži
(Kandijska cesta, Jakčeva ulica) je ulica postala tranzitna povezava preko katere so se
vozniki izogibali prometnim zastojem na primarni cestni mreži.
Pristojni upravni organ občinske uprave je v zvezi s tem na območju izvedel več meritev
prometa in ugotovil, da je obseg res povečan, obenem pa spodaj predstavljamo rezultate
meritev, ki izkazujejo dejansko stanje v prometu in potrjujejo navedbe stanovalcev.
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Neustrezni tehnični elementi ulice, vhodi oziroma izhodi iz stanovanjskih objektov, dvorišč
(ulica poteka skozi strnjeno stanovanjsko pozidavo) in drugi elementi ne omogočajo
normalne in varno vožnjo za dvosmerni promet ob nastalih prometnih obremenitvah, zlasti se
je stanje poslabšalo predvsem za pešce in kolesarje. Zaradi prekomernega prometa in
neupoštevanja prometne ureditve je na ulici kjer poteka tudi šolska pot ogrožena splošna
prometna varnost, vzrok pa je predvsem prisotnost vozil v tranzitu in neprilagojena hitrost.
Po preučitvi stanja je upravni organ ugotovil, da je najučinkovitejši način reševanja navedene
situacije, izvedba fizične zapore ulice za ves motorni promet. Fizična zapora se bi izvedla na
delu Ragovske ulice, ki poteka pod Kandijskim mostom in sicer z uporabo prometne
signalizacije in prometne opreme.
Glede na to, da so občani na svetu KS sprejeli odločitev in le to posredovali na pristojni
upravni organ za promet na Mestni občini Novo mesto (priloženo spodaj) smo pripravili
predlog Odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica, za sprejem
katere je pristojen občinski svet.
Glede na to, da je občinski svet pristojen za (trajno) urejanje prometa v naseljih, smo
pripravili odredbo o ureditvi prometa na Ragovski ulici.
Prometna ureditev bo urejena s prometno signalizacijo, ki jo je odredil pristojni občinski
upravni organ za promet z odločbo.
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Slika 2: prikaz lokacije prometne zapore na JP 799314, Ragovska ulica
2. ZAKONSKA PODLAGA
Promet na javnih cestah in javnih prometnih površinah je načeloma urejen s splošnimi
prometnimi predpisi. Pravna podlaga za sprejem Odredbe o ureditvi prometa na Ragovski
ulici v Novem mestu je dana v Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012,
17/2014, 36/2014) v 100. členu, ki v določa, da so za varen in nemoten promet na občinskih
cestah odgovorne občine, ki določijo prometno ureditev na občinskih cestah. Načelo
zagotavljanja varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah je opredeljeno tudi v 6.
členu Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013 – UPB-2). V smislu teh
določil so razmejene pristojnosti med občinskim svetom in občinskim upravnim organom
pristojnim za promet.
3. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da sprejme naslednji
SKLEP
Po obravnavi gradiva na seji občinskega sveta po skrajšanem postopku sprejme
Odredbo o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica.

Pripravil:
Jure DUH
VIŠJI SVETOVALEC

mag. Jože KOBE
VODJA URADA

Urška Ban
v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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PREDLOG
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 17/2014 in
36/2014) in 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS št. 82/2013 - UPB2), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na ____ seji dne _____________ sprejel

ODREDBA
o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica

1. člen
S to odredbo se na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica predpiše prometna ureditev.
2. člen
Vzpostavi se trajna popolna zapora občinske ceste št. JP 799314, Ragovska ulica v km
0,070.
3. člen
Prometna ureditev, določena s to odredbo, bo urejena s cestno prometno signalizacijo, ki
jo odredi za promet pristojni občinski upravni organ z odločbo.
4. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija in začne veljati 8. dan po objavi.

Številka: 371-3/2014
Novo mesto, dne _____________

ŽUPAN MESTNE OBČINE
NOVO MESTO
Alojzij Muhič
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