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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO – PO SKRAJŠANEM
POSTOPKU
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Razlog za spremembo Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16) je v tem, da je potrebno prilagoditi določila, ki se
nanašajo na dovolilnice, ki jih lahko trenutno pridobivajo zgolj stanovalci mestnega jedra, ki
imajo prijavljeno stalno prebivališče in imajo vozilo pisano na svoje ime. V praksi se je namreč
izkazalo, da stanovalci mestnega jedra zaradi strogega formalizma ne morejo pridobiti
dovolilnice za parkiranje. Tudi določilo o plačilu celodnevne parkirnine v primeru, da
vzdrževalec ugotovi, da na vozilu ni parkirnega listka, je še bolj natančno opredeljeno. Prav
tako se je spremenilo določilo o nadzorstvu nad izvajanjem tega odloka.
2. OCENA STANJA
Sedaj veljavni Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto je bil sprejet na
seji Občinskega sveta v letu 2015 zaradi boljše preglednosti in uskladitve z hierarhično
nadrejeno zakonodajo. Ker pa se je ob njegovi uporabi izkazalo, da ga je potrebno v
posameznih določilih spremeniti ali dopolniti, se je pripravil spodaj predlagani osnutek
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
V predlaganem odloku je sprememba predvidena v 11., 16, 17. in 48. členu, in sicer določila
o dovolilnicah, določilo o plačilu celodnevne parkirnine in podaje predloga za prekršek, kot je
to obrazloženo v besedilu predlaganega odloka.
V 11. členu se tako spremeni pogoje za pridobitev dovolilnice za stanovalce z začasnim
bivališčem na območju kjer se plačuje parkirnina. Tako se za potrebe parkiranja vozil
stanovalcev z območja, kjer je čas parkiranja omejen in za potrebe parkiranja vozil stanovalcev
z območij za pešce, lahko izda do dve dovoljenji za parkiranje na gospodinjstvo. Upravičenec
mora biti lastnik vozila oziroma imeti pravico uporabo le tega, ter imeti stalno ali začasno
bivališče na tem območju.
V 16. členu trenutno veljavnega odloka se spremeni 6. odstavek, ki določa, da je potrebno
plačati parkirnino na predpisan način povsod kjer je določeno, da se parkirnina plačuje. Na
javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje
določeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je
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uporabnik javne parkirne površine. Navedeno določilo se je spremenilo v izogib
nesporazumom o tem, ali je potrebno parkirnino sploh plačati, saj se je v praksi dogajalo, da
so se uporabniki parkirnih površin izogibali plačevanju parkirnine na za to predvidenih parkirnih
površinah.
V 17. členu so zgolj manjši popravki, in sicer se v besedilu drugega odstavka med besedama
»se podeli« doda »s tem odlokom«. Doda se še določilo o parkirnem listku in njegovi namestitvi
v vozilu. V petem odstavku istega člena se beseda »oškodovanec« nadomesti z besedo
»nosilec javnega pooblastila«.
Spremenil se je tudi 48. člen, in sicer se glasi to določilo po novem tako, da nadzorstvo nad
izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektorat in redarstvo, ki je pristojen na
območju Mestne občine Novo mesto. Določilo je bilo potrebno spremeniti zaradi združevanja
medobčinskih služb, zaradi česar bi bilo potrebno ob vsaki spremembi organiziranosti
občinske uprave spreminjati navedeno določilo skladno z novim nazivom organa, ki izvaja
inšpekcijsko in redarsko službo.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprememba odloka ne bo imela dodatnih finančnih posledic na proračun.

Pripravila:
Anja Dragan
višja svetovalka za pravne zadeve

Miloš Dular
podsekretar - pomočnik vodje
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PREDLOG ODLOKA
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl.
US), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - UPB), 3. 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) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 16.2.2017 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.
8/15, 19/16 in 23/16) (v nadaljevanju: Odlok), se v 11. členu spremeni prvi odstavek tako, da
se glasi:
»(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja, kjer je čas parkiranja omejen in za
potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za pešce, pristojni organ lahko izda do dve
dovoljenji za parkiranje na gospodinjstvo. Upravičenec mora biti lastnik vozila oziroma imeti
pravico uporabo le tega, ter imeti stalno ali začasno bivališče na tem območju. Vloga za
pridobitev dovolilnice vsebuje tudi veljavno prometno dovoljenje in osebni dokument, potrdilo
o stalnem ali začasnem prebivališču.«
2. člen
V 16. členu Odloka se besedilo šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisani način. Na javnih
parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje določeno
za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne
parkirne površine.«
3. člen
V 17. členu Odloka se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vzdrževalec parkirišč na območju Mestne občine Novo mesto je Javno podjetje Komunala
Novo mesto, d.o.o.
(2) Vzdrževalcu parkirišč se s tem odlokom podeli javno pooblastilo, da lahko izvaja nadzor
nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.
(3) Javno pooblastilo nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih lahko izvajajo
le osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo.
(4) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na
parkomatih ob parkirišču. Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine.
Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla
tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in kateri je bil s strani
vzdrževalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku
zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila vzdrževalca o
neplačilu parkirnine na vozilu plača parkirnino v višini 10 EUR. V primeru plačila zneska
parkirnine 10 EUR v roku, vzdrževalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku
zaradi neplačane parkirnine.
(5) Če voznik oziroma lastnik vozila ne plača parkirnine, poda vzdrževalec parkirišč predlog
javnega pooblaščenca prekrškovnemu organu pristojnemu na območju Mestne občine Novo
mesto za uvedbo prekrškovnega postopka.«
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4. člen
Spremeni se 48. člen odloka tako, da se glasi:
»Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektorat in redarstvo, ki je
pristojen na območju Mestne občine Novo mesto.«
5. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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