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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE DOLENJSKE TOPLICE

Zadeva:

Seznanitev s predlogom implementacije prometne ureditve v Dolenjskih
Toplicah – mirujoči promet

Namen:

Seznanitev

Faza:

/

Pravna podlaga:
Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017)
Poročevalec:

župan Jože Muhič
Občinska uprava

Obrazložitev:
Na podlagi sprejetega Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice ( Uradni list RS, št.
32/2018 z dne 11.5.2018) ter podrobne študije mirujočega prometa v naselju Dolenjske Toplice, ki ga je
občina izdelala skupaj z Zavodom za prometno varnost iz Ljubljane je naslednji korak uvedba primernega
načina ureditve mirujočega prometa. Na podlagi mnenj in zaključkov iz javne razprave, preveritve posameznih
odločitev v študiji ter ponovnega tehtanja posameznih postavk v študiji, je Občinska uprava pripravila ureditev
mirujočega prometa.
Ureditev mirujočega prometa, ki bo uvedena z odločbo Občinske uprave sledi ciljem, da se v samem jedru
Dolenjskih Toplic zagotovi lahko dostopna parkirna mesta za obiskovalce in ranljive skupine ter prebivalce
trškega jedra, ki nimajo možnosti parkiranja na lastnih zemljiščih.

Predlog sklepa:

Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice predlagamo, da obravnava priloženo
gradivo in sprejme sledeč sklep:
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s predlogom
implementacije prometne ureditve mirujočega prometa v Dolenjskih Toplicah .
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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Priloga:
Predlog ureditve mirujočega prometa v Dolenjskih Toplicah- opis
Karta parkirišč v občini Dolenjske Toplice
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PREDLOG ureditve mirujočega prometa- implementacija novih parkirnih režimov- I faza

Skladno z Odlokom o mirujočem prometu v Občini Dolenjske Toplice in predlogom Zavoda za prometno
varnost Ljubljana o ureditvi mirujočega prometa občinska uprava predlaga, da se uvede novi parkirni režim
na določenih parkiriščih v občini zaradi optimalnega zagotavljanja parkirnih površin za občane, goste in
dnevne obiskovalce Dolenjskih Toplic.

Novi parkirni režim bo veljal na določenih parkiriščih in sicer:
1. Parkirišče Zdraviliški trg ( parkirišče št. 1)
- parkiranje dovoljeno do dve uri, med 07.00 uro in 17.00 uro, od ponedeljka do petka
- 2 (dva) invalidska parkirna prostora- parkiranje dovoljeno do 3. ure od ponedeljka do petka
2.

Parkirišče KKC- zadaj ( parkirišče št. 6)
- parkiranje dovoljeno do dve uri med 7.00 uro in 17. uro od ponedeljka do petka
- en invalidski parkirni prostor- parkiranje dovoljeno do 3. ure od ponedeljka do petka
- dva parkirna prostora rezervirana za župana in službeno vozilo

3.

Parkirišče KKC- zadaj –makadamsko ( parkirišče št. 7)
- parkiranje dovoljeno do dve uri med 7.00 in 17.00 uro od ponedeljka do petka

4.

Parkirišče na Ulici M. Henigmana – levo ( parkirišče št. 2)
- neomejeno parkiranje

5.

Parkirišče pri pokopališču ( parkirišče št. 8)
- neomejeno parkiranje

Na vseh zgoraj navedenih parkiriščih se spremeni in dopolni prometna signalizacija skladno z novim parkirnim
režimom.
Na parkirišču Zdraviliški trg se izrišejo nova parkirna mesta skladno s veljavnimi standardi.
Parkirnega režima na parkiriščih pri osnovni šoli se v tej fazi ne spreminja.
Prometni režim na Sokolskem trgu se ne spreminja.
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Zariše se postavitvena površina za dostavna vozila na ulici Sokolski trg na desnem robu cestišča (gledano iz
smeri KKC-ja proti državni cesti) nasproti Oštarije za dostavo v lokale. Čas postanka dostavnega vozila je
omejen na 20 minut.
V tej fazi se ne gre v nabavo parkomatov. Za evidenco časa parkiranja se uporablja ustaljen način z parkirni
urami, ki se nameščajo v vozilo na notranji strani vetrobranskega stekla.
Na vseh parkiriščih je dovoljeno neomejeno parkiranje vozilom z dovolilnico. Merila za izdajo dovolilnice
predpiše župan.

Občinska uprava
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