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OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPOV: Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednje
sklepe:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi začasne nujne
ukrepe, določene z Odredbo župana številka 843-6/2020 z dne
16. 11. 2020.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Odredbo o
podaljšanju veljavnosti odredbe, številka 843-6/2020 z dne 30.
11. 2020.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto pooblasti župana, da
lahko podaljša nujne začasne ukrepe odrejene z Odredbo z dne
16. 11. 2020 za čas trajanja epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

PRILOGE:
1. obrazložitev
2. Odredba in Odredba o podaljšanju odredbe

mag. Gregor Macedoni,
župan

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 843-6/2020
Datum: 1. 12. 2020

ZADEVA: Potrditev Odredbe o začasnih nujnih ukrepih
I.

RAZLOGI ZA SPREJEM ODREDBE

Vlada Republike Slovenije je z dnem 19. 10. 2020 z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) – v nadaljevanju
odlok, razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi tega dejstva so bili tudi
župani občin pozvani k sprejetju različnih nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
Ker je bil s strani države sprejet zgoraj omenjeni odlok z namenom zajezitve bolezni SARS-CoV2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, so se na tej podlagi sprejeli še drugi nujni ukrepi.
Vsi navedeni in morebitni drugi ukrepi za zajezitev epidemije virusa, ki še bodo stopili v veljavo,
v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju
Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je sprejela več nujnih odlokov in navodil ter priporočil za omilitev
epidemije virusa. K slednjemu so bili pozvani tudi župani občin. Ker je bil na državni ravni sprejet
tudi ukrep ukinitve vseh oblik javnega potniškega prometa z vidika preprečevanja širitve
koronavirusa med prebivalstvom, je župan v skladu s svojimi pristojnostmi sprejel Odredbo o
brezplačni uporabi nekaterih parkirnih površin, da bi prebivalcem omogočil lažji dostop do javnih
ustanov, delovnega mesta in lažjo oskrbo z vsemi dobrinami.
V odredbi je zaradi navedenega določeno, da se na parkirnih prostorih ob Težki vodi pri Kandijski
cesti, parkirnih prostorih ob športnem kompleksu Portoval (parkirna hiša) in parkirnih prostorih
na Trdinovi ulici, kjer je skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 18/20 - v nadaljevanju odlok) ter Odredbo o izvedbenih aktih
k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št.
45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19, 6/20 in 17/20 - v nadaljevanju Odredba o izvedbenih aktih
k Odloku) določeno plačevanje parkirnine in njena višina, ne plačuje parkirnina v času veljavnosti
te odredbe.
II.

OCENA STANJA

Z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju
Republike Slovenije (Uradni list, številka 165/20) je Vlada Republike Slovenije zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19 s ponedeljkom, 16. 11. 2020 začasno prepovedala javni
prevoz potnikov na ozemlju Republike Slovenije.
30. člen Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 14/19-UPB 1) določa,
da v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje

občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne
ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
Na podlagi sprejetih odlokov in odredb s strani Vlade RS ter ukinitvi vseh oblik javnega potniškega
prometa, je bilo nujno sprejeti začasne nujne ukrepe s predlagano odredbo, da se omili posledice
zgoraj navedenih državnih aktov in da se hkrati na preventivni ravni v čim večji meri prispeva k
preprečevanju širitve koronavirusa med prebivalstvom.
Vlada Republike Slovenije je razglasila epidemijo z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/2020), ki je pričel
veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni. Zaradi navedenega je bilo potrebno sprejeti še Odredbo
o podaljšanju veljavnosti odredbe številka 843-6/2020 z dne 30. 11. 2020, in sicer do konca
razglašene epidemije dne 17. 12. 2020.
Glede na to, da ni mogoče predvideti za koliko časa bo Vlada Republike Slovenije podaljševala
trajanje epidemije, je utemeljeno, da lahko župan ukrepe, določene z odredbo podaljša za čas
trajanja epidemije.
III.

CILJI IN NAČELA

Ker je Vlada RS sprejela nujni ukrep ukinitve vseh oblik javnega potniškega prometa, je bilo
potrebno sprejeti predlagano odredbo. Takšen nujni začasni ukrep nedvomno lajša uvedene
ukrepe sprejete z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov
na ozemlju Republike Slovenije in posledično prispeva k preprečevanju širitve koronavirusa med
prebivalstvom, kar je glavni cilj zgoraj omenjenih sprejetih ukrepov oziroma predpisov.
IV.

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Ukrepi, določeni z uredbo, imajo posledično vpliv na proračun Mestne občine Novo mesto, vendar
se pričakuje manjši upad prihodkov iz naslova parkirnin kot v prvem valu epidemije.
V.

PREDLOG SKLEPOV

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklepe:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi začasne nujne ukrepe, določene z
Odredbo župana številka 843-6/2020 z dne 16. 11. 2020.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Odredbo o podaljšanju veljavnosti
odredbe, številka 843-6/2020 z dne 30. 11. 2020.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto pooblasti župana, da lahko podaljša nujne
začasne ukrepe odrejene z Odredbo številka 843-6/2020 z dne 16. 11. 2020 za čas trajanja
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Pripravili:
Anja Dragan
višja svetovalka za pravne zadeve
Brigita Železnik
vodja organa - direktorica SOU OD
PRILOGI :
ODREDBA
ODREDBA O PODALJŠANJU ODREDBE

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Številka: 843-6/2020
Datum: 16. 11. 2020
Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in
življenja občank in občanov ter določil 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski uradni list št. 14/19 - UPB1), v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z namenom
preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo
ODREDBO
1.
s katero odrejam, da se na spodaj navedenih javnih parkirnih površinah, kjer je skladno z
Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št.
18/20 - v nadaljevanju Odlok) ter Odredbo o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19,
28/19, 6/20 in 17/20 - v nadaljevanju Odredba o izvedbenih aktih k Odloku) določeno plačevanje
parkirnine in njena višina, ne plačuje parkirnina v času veljavnosti te odredbe.
Parkirnina se po tej odredbi ne plačuje na sledečih javnih parkirnih površinah:
- parkirni prostori ob Težki vodi pri Kandijski cesti,
- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval (parkirna hiša),
- parkirni prostori na Trdinovi ulici.
2.
Odredba stopi v veljavo dne 16. 11. 2020 in velja do 30. 11. 2020.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

Številka: 843-6/2020
Datum: 30. 11. 2020
Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in
življenja občank in občanov ter določil 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1), v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z namenom
preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo
ODREDBO
O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ODREDBE
1.
V drugi točki Odredbe župana Mestne občine Novo mesto z dne 16. 11. 2020 (v nadaljevanju
odredba) se podaljša njena veljavnost tako, da odredba velja do 17. 12. 2020.
2.
Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

