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Članicam in članom
Občinskega sveta Občine Straža

Številka:
Datum:

00700-15/2015-2
12. 10. 2015

Zadeva:

Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Straža
- obrazložitev

Namen:

Prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US);
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - UPB);
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US,
92/14 - odl. US);
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelj:

Dušan Krštinc

Poročevalec:

Matjaž Petruna

Obrazložitev:

Namen sprejetja Odloka je ureditev mirujočega prometa v Občini Straža.
Odlok določa pristojne organe pri urejanju mirujočega prometa. Z Odlokom so
opredeljene parkirne površine, prometna ureditev in vzdrževanje parkirnih površin,
posebni primeri uporabe parkirnih površin, ter nadzor nad izvajanjem mirujočega
prometa.
Javne parkirne površine so površine namenjene parkiranju vozil, ki so bodisi v lasti
Občine Straža, bodisi pa te površine lastniki zemljišč za potrebe javnega parkiranja s
posebno pogodbo prenesejo v upravljanje Občini Straža. Javne parkirne površine so
namenjene kratkotrajnemu ali dolgotrajnemu parkiranju. Prometna ureditev je določena
glede na potrebe posameznih parkirišč in je označena na prometni signalizaciji. Posebni
primeri se urejajo z dodelitvijo dovolilnic. Javne parkirne površine se občasno lahko
uporabljajo tudi za druge namene (športne, kulturne ali zabavne prireditve, prodajo na
stojnicah in podobno), za kar pristojni organ izda posebno dovoljenje.
Odlok predvideva uvedbo plačevanja parkirnin na za to določenih parkirnih mestih, o
čemer pa mora Občinski svet odločati s posebno odredbo. Višino parkirnine določi
Občinski svet s sklepom.
Nadzor nad izvajanjem določil Odloka bo izvajal Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža. V Odloku so določene tudi
globe v primeru kršitev določil Odloka.

Stran 1 od 2

Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo in sprejme
predlog sklepa.
Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ureditvi mirujočega prometa v
Občini Straža v prvi obravnavi.
Pravilnik se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.
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Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža

