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PREDLOG ODREDBE O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI
CESTNEGA PROMETA V MESTNI OB INI NOVO MESTO

ZADEVA:
OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODREDBE O IZVEDBENIH AKTIH K
ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OB INI NOVO MESTO
1.) UVOD
Mestna ob ina Novo mesto spreminja in dopolnjuje Odlok o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2007 (v nadaljevanju: Odlok).
Vezano na vse spremembe je potrebno uskladiti tudi z Odlokom povezane podrejene akte.
Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo
mesto (v nadaljevanju: Odredba) dolo a:
•
•
•
•
•
•

višino takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil,
javne parkirne površine, kjer se pla uje parkirnina ter njeno višino in na in pla evanja,
višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izklju no parkiranje dolo enih
vozil,
višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,
višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja vozila,
višino in na in pla ila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.

Za u inkovito izvajanje Odloka je potrebno sprejeti usklajeno Odredbo.
2.) OBRAZLOŽITEV
Na podlagi sprememb Odloka je bilo potrebno Odredbo prilagoditi tem spremembam in jo
uskladiti s ciljem kvalitetnega izvajanja Odloka.
Bistvene spremembe Odredbe:
1) Uskladitev z Odlokom;
2) Uskladitev vseh zneskov za pla ila parkirnine in dovoljenj in prevedba v evro

vrednosti.
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Odredba povzema dolo ila predhodne odredbe in njenih sprememb, vendar tako, da je
besedilo usklajeno z Odlokom, hkrati pa odpravlja pomanjkljivosti predhodnih sprejetih
sprememb Odredbe, ki so bile nejasne in za uporabnika mote e.
Spremembe Odredbe se nanašajo izklju no na uskladitev z Odlokom, kar pomeni
spremembo sklicev in podlag v Odloku za sprejem Odredbe in uskladitev ter prevedbo cen v
evro vrednosti.
3.) CILJ ODREDBE
Zagotovitev transparentnosti dokumenta, ki je tudi podlaga za u inkovito izvajanje odloka in
delo ob inskega redarstva na podro ju prometa v Mestni ob ini Novo mesto s poudarkom na
mirujo em prometu.
4.) OCENA U INKOV ODREDBE IN USKLAJENOST GRADIVA
Predstavitev vplivov:
Podro je vpliva
Na javnofinan na sredstva

Da /ne
da

b)

Na postopke uprave, ki so
vezani na ob ane

Da / ne

c)
d)

Na gospodarstvo
Na okolje

ne
na

e)

Na socialni položaj ob anov

ne

Kratka obrazložitev
Prilivi v prora un iz naslova parkirnin in
drugih izdanih dovoljenj
Na podro ju delovanja uprave v funkciji
izvajanja nadzora nad odlokom / ni dodatnih
zahtev pri pridobivanju dovoljenj, soglasij, idr.
Ne bremeni gospodarstva
Odredba ne obremenjuje okolja v funkciji
omogo anja polucije
Ob anov ne bremeni bolj kakor doslej

Da / ne
da

pregledal
Duh Jure, Brati Milan

da

Zore Janez, Judež Peter

da

Stanislava Bjelajac

a)

Usklajenost odredbe:
a)
b)
c)

Podro je usklajevanja
Prometno tehni ni, tehnološki
in organizacijski vidiki odloka
Vidiki izvajanja inšpekcijskega
nadzora nad odlokom
Pravna usklajenost

Sprejem nove Odredbe za prora un Mestne ob ine Novo mesto ne predstavlja nikakršnih
dodatnih obremenitev.
Razlogi, zakaj je postopek ali druga
administrativna obveznost nujno potrebna, in
javni interes, ki se s tem dosega. Dokazi, da
javnega interesa ni mogo e dose i na drug,
za stranke enostavnejši na in.
Spoštovanje na ela »vse na enem mestu«
(na elo, da stranki ni treba opravljati zadev, ki
se nanašajo na en življenjski oziroma
poslovni dogodek, na ve mestih). Kraj
izvajanja storitve oziroma obveznosti.

Odredba ne uvaja nobenih novih administrativnih
ovir in postopkov za stranke.

Odredba spoštuje na elo »vse na enem mestu«.
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Poraba asa in stroški (upravna taksa, pla ilo
storitve …), ki jih stranki povzro a postopek
ali obveznost.
Dokumentacija, ki jo bo morala predložiti
stranka za izvedbo postopka. Zmanjšanje
obsega dokumentov, ki jih mora predložiti,
oziroma obrazložitev, zakaj zmanjšanja ni.

Na in pla evanja storitve, upravne takse … (z
gotovino, s kreditnimi in pla ilnimi karticami,
po e-moneti, drugo).
Obseg postopka, ki ga bo mogo e opraviti po
elektronski in drugih sodobnih poteh, oziroma
obrazložitev, zakaj to ne bo mogo e.
Podatki, potrebni za izvedbo postopka, ki jih
bo pristojni organ pridobil sam iz uradnih
evidenc, in na in pridobivanja teh podatkov.

Odredba ne vpliva na porabo asa in stroške za
stranko v zvezi s postopki. (v smislu pove anja
obsega obveznosti glede na predhodno odredbo)
Odredba ne pove uje zahteve po obsegu
dokumentacije, ki jo mora predložiti stranka za
pridobivanje dovoljenj, ki izhajajo iz Odloka. Obseg
dokumentacije v postopkih se ne spreminja in je
vezan tudi na Pravilnik o na inu ozna evanja in
zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 116/2006, 88/2007)
Odredba ne uvaja novih na inov pla evanja storitev
in taks.
Za postopke, ki jih ureja Odredba, se uporabljajo
predpisi o upravnem postopku in možnosti, ki jih ta
zakon daje za sodobno elektronsko komuniciranje z
organi.
Za postopke, ki jih ureja Odredba, se uporabljajo
predpisi o upravnem postopku in možnosti, ki jih ta
zakon daje za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc.

4.) PREDLOG ZA ODLO ANJE
Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi
usklajenega besedila, sprejme predlog Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto.

Pripravil:
Jure DUH
VIŠJI SVETOVALEC

Mag. Sašo MURTI , univ. dipl. prav.
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

Mag. Jože KOBE
VODJA ODDELKA

Priloga: Predlog Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni
ob ini Novo mesto

4

Na podlagi 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - Statut
MONM-UPB-2), etrtega odstavka 3. lena, etrtega odstavka 4. lena, petega odstavka 15.
lena, tretjega odstavka 15. lena, prvega odstavka 17. lena, etrtega odstavka 26. lena in
43. lena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št.
__ predlog Odloka je v II. obravnavi___) Mestna ob ina Novo mesto objavlja
ODREDBO O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V
MESTNI OB INI NOVO MESTO
I. UVODNA DOLO BA
1. len
(1) Ta odredba dolo a:
•
•
•
•
•
•

višino takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil,
javne parkirne površine, kjer se pla uje parkirnina ter njeno višino in na in pla evanja,
višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izklju no parkiranje dolo enih
vozil,
višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,
višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja vozila,
višino in na in pla ila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.
II. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PROMET TOVORNIH VOZIL
2. len

(1) V tem poglavju odredbe se dolo i taksa za izdajo dovoljenja:
•
•

za promet tovornih vozil na obmo ju ožjega mestnega središ a, katerih najve ja
dovoljena masa presega 3,5 tone in
za promet vozil na glavnih mestnih vpadnicah in na cestah, ki oklepajo ožje mestno
središ e, v asu jutranje in popoldanske prometne konice, katerih najve ja dovoljena
masa presega 7,5 tone, delovnih vozil in delovnih strojev.

(2) Taksa za izdajo dovoljenja znaša:
•
•
•
•
•

za tovorna vozila, katerih najve ja dovoljena masa presega 3,5 tone do 5 ton, 300 EUR
na leto,
za tovorna vozila, katerih najve ja dovoljena masa presega 5 ton do 7,5 ton, 450 EUR na
leto,
za tovorna vozila, katerih najve ja dovoljena masa presega 7,5 tone do 10 ton, 650 EUR
na leto,
za tovorna vozila, katerih najve ja dovoljena masa presega 10 ton najve je dovoljene
mase, 850 EUR na leto,
za delovna vozila in stroje 400 EUR na leto.

3. len
(1) Dnevna taksa za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil je enaka višini 1/200 tarife
letne takse iz prejšnjega lena.
(2) V primeru, da znaša znesek izra unane takse po tarifi iz drugega lena te odredbe manj
kot 50 EUR, se pla a taksa v višini 50 EUR.
4. len
(1) Pla ila takse so oproš ena intervencijska vozila in vozila iz 23. lena Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. __predlog v obravnavi__)
ter vozila obvezne gospodarske javne službe.
(2) Izvajanje dolo ila iz prve alineje prvega odstavka 2. lena te odredbe, ki se nanaša na
vožnjo tovornih vozil po glavnih mestnih vpadnicah, se odloži do zgraditve parkirnih
prostorov ob vpadnicah, kjer bi lahko tovorna vozila parkirala do izteka prometnih konic.
III. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLA UJE PARKIRNINA TER NJENA
VIŠINA IN NA IN PLA EVANJA
5. len
(1) V tem poglavju odredbe se dolo ijo javne parkirne površine, ki so v upravljanju izvajalca
gospodarske javne službe urejanja javnih parkiriš , kjer se pla uje parkirnina in višina ter
na in pla evanja parkirnine.
(2) Javne parkirne površine v upravljanju izvajalca gospodarske javne službe urejanja javnih
parkiriš so razdeljene v:
•
•
•
•

parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do najve ene ure (modre cone),
parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (ve kot ena ura),
posebej urejene in za parkiranje dolo ene površine izven voziš a javnih cest in
javne parkirne prostore za invalidne osebe.
6. len

Javne parkirne površine, kjer je parkiranje asovno omejeno in se pla uje parkirnina, so vsi
ozna eni deli voziš a oziroma javne površine ob voziš u ali izven njega, namenjeni ustavitvi
in parkiranju vozil znotraj ožjega mestnega središ a, širšega obmo ja mesta ali v drugih
naseljih Mestne ob ine Novo mesto, ki so dolo eni z odlokom in s to odredbo.
7. len
Za pla ilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati). Do
postavitve teh naprav se parkirnina pla uje na kraju samem pri pooblaš eni osebi izvajalca
gospodarske javne službe urejanja javnih parkiriš na javnih površinah. Pla ilo parkirnine se
lahko izvede tudi s pomo jo mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav, v kolikor
sistem to omogo a.
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8. len
(1) Obmo je kratkotrajnega parkiranja so posebno ozna eni parkirni prostori, na katerih
prometni režim dolo i župan (modra cona).
(2) Na obmo ju modre cone se za dolo en as lahko pla uje parkirnina, ki jo dolo i ob inski
svet. Parkiranje je lahko tudi brezpla no in je odvisno od režima, ki velja na obmo ju cone.
Parkirana vozila morajo uporabljati parkirno uro ali obvestilo o prihodu in odhodu vozila. as
parkiranja ne sme prese i dovoljenega asa parkiranja.
9. len
(1) Stanovalci z obmo ij, kjer je parkiranje asovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za
parkiranje z veljavnostjo dolo enega termina v pavšalnem znesku v višini:
•
•

8,50 EUR na mesec,
65,00 EUR za teko e leto.

(2) Izda se lahko le po ena dovolilnica na gospodinjstvo.
10. len
(1) Obmo je dolgotrajnega parkiranja (ve kot ena ura), kjer se pla uje parkirnina, obsega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glavni trg,
Prešernov trg,
Florijanov trg,
parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem),
Kapiteljsko ulico,
Na Loko,
Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom,
razen parkirnih prostorov na ploš adi pred športno dvorano Marof),
Sokolsko ulico (nasproti Jak evega doma),
Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga),
Detelovo ulico,
Novi trg (ploš ad),
Novi trg 7 (za pošto),
Novi trg 6 (pred Mestno ob ino Novo mesto),
Seidlovo cesto (do službenega uvoza Mestne ob ine Novo mesto),
Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),
Muzejsko ulico,
Trdinovo ulico,
Pugljevo ulico in
Mej vrti.
TARIFNI RAZREDI
1. tarifni razred

(1) V obmo ju prvega tarifnega razreda se pla uje parkirnina v naslednji višini:
•

obmo je ožjega središ a mesta zunaj modre cone: 0,50 EUR za prvo uro, za vsako
naslednjo za eto uro pa 1,00 EUR; parkirnina se pla uje v asu od 7. do 19. ure;
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•

parkirna hiša Novi trg: parkiranje do 1 ure 0,70 EUR, od za ete druge ure parkiranja
do za ete pete ure parkiranja se k ceni parkiranja do 1 ure za vsako za eto uro
prišteje še 0,60 EUR, od za ete pete ure naprej se za vsako za eto uro parkiranja k
ceni parkiranja za 4 ure (2,80 EUR) prišteje še 0,30 EUR.

•

Mese ni zakup parkirnega prostora v parkirni hiši, od prvega do zadnjega v mesecu
znaša 70,00 EUR, polletni zakup znaša 300,00 EUR, letni zakup pa 530,00 EUR.
2. tarifni razred

(2) V 2. tarifni razred spadajo:
•
•
•

parkirni prostori Ob Težki vodi
Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki) in
parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo.

(3) V obmo ju drugega tarifnega razreda se pla uje parkirnina v naslednji višini: 0,50 EUR za
vsako za eto uro, za vsako naslednjo za eto uro pa 1,00 EUR; parkirnina se pla uje v asu
od 7. do 17. ure.
3. tarifni razred
(4) V 3. tarifni razred spadajo:
•
•
•

parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
parkirni prostori Cikava pri Komunali,
parkirni prostori Pokopališ e Srebrni e.

(5) V obmo ju tretjega tarifnega razreda je parkiranje brezpla no.
11. len
(1) V obmo ju dolgotrajnega parkiranja je mogo e parkirati tudi na podlagi pogodbe za izdajo
dovoljenja za parkiranje.
(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni prostor na obmo ju 1.
tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu, Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, parkirnih
prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), Kapiteljski ulici, Na
Loko, Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Kettejevim
drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jak evega doma), Rozmanovi ulici (od Glavnega trga
do Kastel eve ulice), na Detelovi ulici in na Dalmatinovi ulici lahko sklenejo mese no,
polletno ali letno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje.
(3) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila znaša:
•
•
•

60,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
260,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta,
480,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.

(4) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizi ne osebe lahko sklenejo mese no, polletno ali
letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje na obmo ju dolgotrajnega
parkiranja.
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(5) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila znaša:
•
•
•

70,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
300,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
530,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.

(6) Skupno število izdanih dovoljenj za parkiranje na na in, kot je dolo en v tem lenu, ne
sme prese i 1/3 vseh parkirnih mest na obmo ju dolgotrajnega parkiranja, pri emer se
parkirna mesta v parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh parkirnih mest.
12. len
Najemnina za eno parkirno mesto za osebe, ki opravljajo stare tradicionalne obrti ter druge
deficitarne dejavnosti, ki jih s sklepom dolo i župan, in imajo sedež ali poslovni prostor na
obmo ju 1. tarifnega razreda, dolo enega v 11. lenu odredbe, lahko sklenejo mese no,
polletno ali letno najemno pogodbo za parkirno mesto, ki je 50% cenejša od najemnine,
navedene v 11. lenu.
13. len
(1) Parkirni prostori za invalide, kjer je parkiranje
ozna enih mestih.

asovno omejeno, so na posebno

(2) Invalidi z 80 in ve odstotno okvaro organizma, zaradi katere jim je oteženo gibanje,
lahko parkirajo dve uri brezpla no na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenim za invalide.
Na parkirnih mestih se prihod ozna i s parkirno uro ali z obvestilom o prihodu in odhodu
vozila.
(3) Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore na obmo ju, kjer se
parkirnina pla uje, lahko pridobijo letno ali mese no dovolilnico za parkiranje, z veljavnostjo
dolo enega termina v pavšalnem znesku v višini:
•
•

8,50 EUR na mesec,
65,00 EUR za teko e leto.

(4) Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe in so registrirane pri invalidskih
organizacijah in društvih, imajo brezpla no parkiranje na vseh javnih parkirnih prostorih,
namenjenih za invalide.
14. len
Uporaba parkirnih prostorov se pla uje vsak dan, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih,
razen e je s prometno signalizacijo dolo eno druga e.
15. len
(1) Javne parkirne površine, namenjene parkiranju tovornih vozil, kjer je parkiranje asovno
omejeno, so na Cikavi (parkirni prostori med Šentjernejsko cesto, Podbevškovo ulico in
trgovskim kompleksom Mercator).
(2) Javne parkirne površine, namenjene parkiranju turisti nih avtobusov, kjer je parkiranje
asovno omejeno, so na Cikavi (parkirni prostori med Šentjernejsko cesto, Podbevškovo
ulico in trgovskim kompleksom Mercator).
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(3) Višina parkirnine znaša:
Za avtobuse in tovorna vozila za prvo uro 0,50 EUR, vsaka naslednja za eta ura pa 1,00
EUR. Celodnevno parkiranje (ve kot 8 ur) 10,00 EUR.
16. len
Davek na dodano vrednost je že vklju en v zgoraj opredeljene zneske takse parkirnin.
IV. VIŠINA TAKSE ZA UPORABO PARKIRNIH POVRŠIN NAMENJENIH ZA IZKLJU NO
PARKIRANJE DOLO ENIH VOZIL
17. len
(1) V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih dolo i župan, dolo i posebna
taksa za uporabo, in sicer za:
•
•
•

osebna vozila ob inskih in državnih organov za službene potrebe, ki znaša:
100 EUR mese no, za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00 do 24. ure vse dni v
mesecu
75 EUR mese no, za uporabo enega parkirnega mesta od 7. do 17. ure od
ponedeljka do petka
osebna vozila stanovalcev z obmo ij za pešce v višini 50 EUR letno za eno vozilo.
V. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO
18. len

(1) V tem poglavju odredbe se dolo i višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na
obmo jih za pešce v dostavnem in izven dostavnega asa za vozila razli ne skupne mase.
(2) Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na obmo ju za pešce znaša:
Skupna masa (t)
3,5 – 5
5 – 7,5
7,5 – 10
Nad 10
Osebni avto

Letno dovoljenje v Letno
dovoljenje
dostavnem asu na izven
dostavnega
vozilo
asa na vozilo
25 EUR
50 EUR
65 EUR
130 EUR
85 EUR
170 EUR
110 EUR
220 EUR
/
/

Dnevno
dovoljenje
na vozilo v / izven
dostavnega asa
8 EUR
16 EUR
25 EUR
40 EUR
8 EUR

19. len
Dostava z osebnimi vozili se obravnava kot dostava z dostavnimi vozili. Letno dovoljenje se
izda za teko e koledarsko leto.
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VI. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA IN
STROŠKOV VAROVANJA VOZILA
20. len
V tem poglavju odredbe se dolo ijo stroški odvoza nepravilno parkiranega vozila in stroški
varovanja vozila.
21. len
Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila znaša 80 EUR za en odvoz, višina
stroškov varovanja vozila znaša 5 EUR na dan. Davek na dodano vrednost je vklju en v
višino stroška.
22. len
e pride voznik k vozilu po tem, ko je ob inski redar že napisal odredbo za odvoz in pozval
izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu pla ati 50%
višine stroškov za odvoz.
VII. VIŠINA IN NA IN PLA ILA STROŠKOV ZA PRIKLENITEV, UPORABO IN
ODSTRANITEV LISIC
23. len
V tem poglavju odredbe se dolo ijo stroški za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic po
Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01,
94/02, 75/03, 87/03 in 11/04) ter na in pla evanja teh stroškov.
24. len
Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitev lisic znaša 40 EUR. Davek na dodano
vrednost je vklju en v višino stroška.
25. len
Stroški iz prejšnjega
odstranitve lisic.

lena te odredbe se poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in
26. len

e pride voznik k vozilu med postopkom nameš anja lisic na vozilo, pla a 50% višine
stroškov priklenitve in odstranitve lisic. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameš ene
lisice zaklenjene.
27. len
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na varovan prostor v skladu z drugim
odstavkom 59. lena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 84/01), se stroški odvoza in varovanja vozila ter stroški priklenitve,
uporabe in odstranitve lisic poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in odstranitve lisic, kjer
se po pla ilu stroškov vozilo tudi izda.
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VIII. KON NE DOLO BE
28. len
Z uveljavitvijo te odredbe prenehajo veljati vsi predpisi ob ine, ki so do sprejetja te odredbe
urejali dolo itev javnih površin, kjer se pla uje parkirnina, njeno višino in na in pla evanja,
višino takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil, višino takse za uporabo parkirnih
površin, namenjenih za izklju no parkiranje dolo enih vozil, višino takse za izdajo dovoljenja
za dostavo, višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja
vozila ter višino in na in pla ila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.
29. len
Med javne parkirne prostore sodijo tudi parkirne površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja
s posebno pogodbo Mestni ob ini Novo mesto prenesejo lastniki teh površin. V pogodbi se
dolo i tarifni razred in režim parkiranja.
30. len
Ta odredba za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-4/2009-7 (1802)
Datum:

ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO
Alojzij MUHI
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