Številka 371-9/2011-1801
Datum: 2011-02-21
OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

PORO ILO K ODREDBI O UREDITVI PROMETA NA ULICI JEDINŠ ICA –
POPOLNA ZAPORA

NAMEN:

Sprejem ODREDBE o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica

PRAVNA PODLAGA: Na podlagi 15. lena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS št. 56/2008-UPBS, 58/2009 in 36/2010).
PORO EVALEC:

Mag. Jože Kobe, vodja oddelka za komunalne zadeve, krajevne
skupnosti in kmetijstvo

PREDLOG SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme ODREDBO O
UREDITVI PROMETA NA ULICI JEDINŠ ICA–POPOLNA
ZAPORA.

Župan
Alojzij MUHI

PRILOGA:

Poro ilo in Odredba o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica – popolna zapora
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ZADEVA:

PORO ILO K ODREDBI O UREDITVI PROMETA NA ULICI JEDINŠ ICA –
POPOLNA ZAPORA

1. PRIKAZ STANJA IN OBRAZLOŽITEV
Mestna ob ina Novo mesto (v nadaljevanju Ob ina) je dne, 13.7.2009 prejela vlogo Krajevne
skupnosti Gotna vas, Belokranjska cesta 49, p. Novo mesto, za ureditev popolne zapore
ulice Jedinš ica. Vloga temelji na peticiji stanovalcev ulice Jedinš ica (južni krak od številke
45 do številke 55). Stanovalci navedene ulice so svoj zahtevek utemeljevali na nevzdržnih
vsakodnevnih prometnih razmerah, predvsem v asu prometnih konic. Vsak dan je na ulici
promet bil gostejši, vozniki, ki so se vozili po tej ulici, pa niso upoštevali veljavno prometno
ureditve, in sicer obmo je omejene hitrosti (30 km/uro).
Ulica je kategorizirana kot javna pot (JP 799194, stanovanjska cesta) in je prostorsko
zasnovana kot dostopna pot za stanovalce ulice Jedinš ica. S porastom prometa na primarni
cestni mreži (Kandijska cesta, Belokranjska cesta, Šmihelska cesta) je ulica postala tranzitna
cesta preko katere so se vozniki izogibali prometnim zastojem na primarni cestni mreži.
Pristojni upravni organ ob inske uprave je v zvezi s tem na obmo ju Jedinš ice uredil
obmo je omejene hitrosti (30 km/uro) in dovolil postavitev fizi nih ukrepov za umirjanje
prometa (gumijasti pragi). Prizadevanja za zmanjšanje prometa in hitrosti niso dala pozitivnih
rezultatov.
Neustrezni tehni ni elementi ulice (ozko voziš e, vertikalna nepreglednost), številni vhodi
oziroma izhodi iz stanovanjskih hiš, dvoriš in garaž (ulica poteka skozi strnjeno
stanovanjsko pozidavo) in dokaj mo en klanec ne omogo ajo normalno in varno vožnjo za
dvosmerni promet ob nastalih prometnih obremenitvah, zlasti se je stanje poslabšalo za
pešce in kolesarje. Zaradi prekomernega prometa in neupoštevanja prometne ureditve, je
ve krat prišlo do prometnih nesre ; v eni izmed njih je bil udeležen tudi otrok, vzrok za njo pa
je bila neustrezna hitrost vozila v tranzitu.
Po prou itvi stanja je upravni organ ugotovil, da je naju inkovitejši na in reševanja navedene
situacije, izvedba fizi ne zapore ulice za ves motorni promet. Fizi na zapora se je izvedla na
meji med ulico Jedinš ica in Belokranjsko cesto s prometno signalizacijo in opremo. Ukrep je
bil za asen, in sicer je zapora ceste trajala od 1.12.2009 do 1.12.2010, v tem asu so se
morali stanovalci in Krajevna skupnost odlo iti o smiselnosti nadaljevanja izvedenega
ukrepa.
Glede na to, da je poteklo enoletno preskusno obdobje v katerem bi se ugotovila smiselnost
navedene zapore nam je KS Gotna dne 24.1.2011, dostavila dopis v katerem obveš a, da se

je zapora ulice pokazala kot u inkovita in da ni bilo pripomb stanovalcev ulice. Zaradi tega je
Krajevna skupnost Gotna vas ob enotni podpori vseh stanovalcev ulice predlagala, da se ulico
Jedinš ica trajno zapre za tranzitni promet.
Glede na to, da je ob inski svet pristojen za (trajno) urejanje prometa v naseljih, smo
pripravili odredbo o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica.
Prometna ureditev bo urejena s prometno signalizacijo, ki jo je odredil pristojni ob inski
upravni organ za promet z odlo bo.

2. ZAKONSKA PODLAGA
Promet na javnih cestah in javnih prometnih površinah je na eloma urejen s splošnimi
prometnimi predpisi.
Pravna podlaga za sprejem odredbe o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica v naselju Novo
mesto je dana v Zakonu o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008) in sicer:
V 1 odstavku 15. lenu je dolo eno: »Za varen in nemoten promet na ob inskih cestah so
odgovorne ob ine«.
V prvi alineji 2. odstavka 15. lena je dolo eno, da »Ob ine dolo ijo: prometno ureditev na
ob inskih cestah.«
V smislu teh dolo il so razmejene pristojnosti med ob inskim svetom in ob inskim
upravnim organom pristojnim za promet.
3. PREDLOG SKLEPA
Predlagam Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto, da sprejme naslednji:
SKLEP
Sprejme se Odredba o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica v Novem mestu
Župan
Alojzij Muhi

Predlog
Na podlagi 15. lena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/2008UPBS, 58/2009 in 36/2010), 30. lena statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/2008, statut Mestne ob ine Novo mesto-UPB-2) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo
mesto na ____ seji dne _____________ sprejel

ODREDBA
o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica

1. len
S to odredbo se na JP 799194, ulici Jedinš ica predpiše prometna ureditev.
2. len
Vzpostavi se trajna popolna zapora ob inske ceste št. JP 799194, ulica Jedinš ica.
3. len
Prometna ureditev, dolo ena s to odredbo, bo urejena s cestno prometno signalizacijo, ki
jo odredi za promet pristojni ob inski upravni organ z odlo bo.
6. len
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija in za ne veljati . dan po objavi.
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