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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE DOLENJSKE TOPLICE

Zadeva:

PREDLOG Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice – I.
obravnava

Namen:

Obravnava odloka v I. obravnavi

Faza:

Predlog

Pravna podlaga:

Zakona 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 Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017)

Poročevalec:

župan Jože Muhič
Občinska uprava

Obrazložitev:
Namen sprejema novega odloka je ureditev mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice, s posebnim
ozirom na samo naselje Dolenjske Toplice. V ta namen je občina izdelala podrobno študijo mirujočega
prometa skupaj z Zavodom za prometno varnost iz Ljubljane. Študija, kot podlaga za pripravo odloka vsebuje
posnetek obstoječega stanja z izvedenim štetjem mirujočega prometa, analizo parkirnih površin, ter sam
predlog ureditve parkiranja.
Na podlagi študije je pripravljen tudi osnutek samega Odloka.

Predlog sklepa:

Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice predlagamo, da obravnava priloženo
gradivo in sprejme sledeč sklep:
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o ureditvi mirujočega
prometa v Občini Dolenjske Toplice v prvi obravnavi .
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

Priloga:
Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice
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Priprava odloka o parkiranju v občini Dolenjske Toplice , Zavod za prometno varnost, Leskoškova
cesta 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija
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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) in 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) je Občinski svet Dolenjske Toplice……. redni seji dne ……… sprejel
ODLOK
o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice.
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določi ureditev mirujočega prometa na območju Občine Dolenjske Toplice.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
-

-

pristojni organ je organ občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, pristojen za področje urejanja cest
in cestnega prometa;
nadzorni organ je organ, pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa: občinski inšpektor in
občinski redar;
javne parkirne površine so površine namenjene parkiranju, ki so v lasti ali v upravljanju Občine
Dolenjske Toplice;
prometni režim je prometno tehnična določitev načina parkiranja, plačevanja parkirnine, časovnega
obdobja, v katerem se plačuje parkirnina oziroma časa, v katerem se plačevanje parkirnine ne izvaja,
določitev parkirnih mest, ki so namenjena za posebne potrebe, ki so začasnega značaja in za potrebe
reševanja problematike parkiranja posebnih, specializiranih vozil;
označitev časa prihoda pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja;
parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja;
dovolilnica je potrdilo, iz katerega je razvidna pravica do parkiranja na določenem območju;
potrdilo o plačilu parkirnine je dokazilo o plačani parkirnini na predpisan način;
parkirnina je denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora.

(2) Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o
cestah in Zakonu o voznikih.
3. člen
(pristojnost za urejanje mirujočega prometa)
(1)Pristojni organ:
-

določa območja mirujočega prometa,
določa območja kratkotrajnega parkiranja,
določa prometne režime na parkiriščih;
določa prometno signalizacijo na parkiriščih;
določa javne in posebne parkirne površine, način parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja;
določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delih na javnih parkirnih površinah;
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določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju prireditev in shodov na javnih
parkirnih površinah.

(2) Občinski svet Občine Dolenjske Toplice:
-

odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Dolenjske Toplice;
z odredbo določa parkirne površine, kjer je treba plačati parkirnino, njeno višino in način plačevanja.

(3) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dolenjske Toplice kot posvetovalni organ župana
sodeluje pri uveljavljanju ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter načrtovanju in usklajevanju nalog na
področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Dolenjske Toplice.
II. PROMETNA UREDITEV
4. člen
(javne parkirne površine)
(1) Na območju Občine Dolenjske Toplice so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine. To so
površine v lasti Občine Dolenjske Toplice in druge površine, ki jih lastniki teh površin za potrebe javnega
parkiranja s posebno pogodbo prenesejo v upravljanje Občine Dolenjske Toplice.
(2) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ dveh ur,
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za namen parkiranja določene površine izven vozišča javnih cest.
5. člen
(vzdrževanje javnih parkirnih površin)
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje;
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati kakršnekoli predmete ali naprave, ki ovirajo ali
onemogočajo uporabo parkirnega mesta.
(2) Upravljavec javnih parkirnih površin skrbi za označevanje javnih parkirnih površin, postavitev in
vzdrževanje prometne signalizacije, zimsko službo ter za čiščenje javnih parkirnih površin.
(3) Upravljavec javnih parkirnih površin ne odgovarja za škodo, ki bi nastala na vozilu med parkiranjem.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
6. člen
(prometna ureditev na javnih parkirnih površinah)
(1) Prometno ureditev na javnih parkirnih površinah določi pristojni organ. Če s prometno signalizacijo ni
določeno drugače, je najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na javnih parkirnih površinah 24 ur.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila. Parkiranje na
javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni
promet. Voznik lahko na javnih parkirnih površinah parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirni prostor
določen. Pri tem je potrebno upoštevati tako vertikalno kot tudi horizontalno prometno signalizacijo.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju drugim odstavkom tega člena.
7. člen
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(javne parkirne površine s časovno omejenim parkiranjem)
(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno. Čas dovoljenega parkiranja
in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije.
(2) Na javnih parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena mora voznik označiti čas prihoda na vidnem
mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko voznik označi tako,
da namesti parkirni listek iz parkomata, parkirno uro ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka
parkiranja.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
8. člen
(parkirne površine na območju kratkotrajnega parkiranja)
(1) Pristojni organ lahko določi posamezne javne parkirne površine za potrebe kratkotrajnega parkiranja vozil.
(2) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
(3) Območja kratkotrajnega parkiranja so označena z ustrezno prometno signalizacijo in parkomati. Iz
prometne signalizacije mora biti razvidna časovna omejenost brezplačnega parkiranja in obveza namestitve
parkirnega listka iz parkomata.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu namestiti parkirni listek, ki označuje
čas začetka parkiranja.
(5) Z globo 40 EUR se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
9. člen
(posebne parkirne površine)
(1) Pristojni organ lahko določi posamezne parkirne površine kot posebne parkirne površine, ki so:
– rezervirane za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;
– druge posebne parkirne površine, določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa.
(2) Pristojni organ določi posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.
(3) Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo. Stroški ureditve posebnih
parkirnih prostorov s prometno signalizacijo bremenijo uporabnika le teh.
(4) Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in
samo za čas, ki je za to določen. Za parkiranje na posebnih parkirnih prostorih morajo upravičenci uporabljati
dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa.
(5) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije. Če s prometno
signalizacijo ni določeno drugače, je najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na posebnih parkirnih
površinah 10 ur.
(6) Posebne parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za določene časovne termine
(npr. delovne dni v tednu, v delovnem času uporabnika). Časovni termini morajo biti označeni s prometno
signalizacijo. Izven označenih časovnih terminov se posebne parkirne površine uporabljajo kot javne parkirne
površine.
10. člen
(dovolilnica)
(1) Dovoljenje za parkiranje na posebnih parkirnih površinah se izkazuje z dovolilnico. Pogoje in način za
izdajo dovoljenja ter obliko in vsebino dovolilnice določi župan.
(2) Dovoljenje za parkiranje na posebnih parkirnih površinah, razen na območjih kratkotrajnega parkiranja,
izda upravljavec javnih parkirnih površin. Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec, kateremu je
bila dovolilnica izdana.

Grafika Novo mesto d.o.o.

6

(3) Uporabniki dovolilnic iz drugega odstavka tega člena so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu
namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno
prebrati.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 EUR se kaznujeta za prekršek upravičenec do dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno
uporabo neupravičeni osebi, in oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje.
11. člen
(javne parkirne površine izven občinskih cest)
(1) Javne parkirne površine izven občinskih cest določi pristojni organ z odredbo.
(2) Parkirne površine so: posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s predpisano
prometno signalizacijo, začasno urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
(3) Na površinah iz prejšnjega odstavka je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega
mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje ali označevanje parkirnih mest.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom tretjega odstavka
tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki ravna v nasprotju z določilom tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določilom tretjega odstavka tega člena.
12. člen
(parkirnina)
(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je lahko potrebno plačilo parkirnine. Te javne parkirne površine so
posebej označene s prometno signalizacijo s katere je razviden tudi režim parkiranja. Ceno parkirnine na
javnih parkirnih površinah določi Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
(2) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisan način. Potrdilo o plačilu
parkirnine mora voznik postaviti na vidno mesto v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo
odpeljati.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik oziroma lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena.
13. člen
(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
(1) Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah, ki so določene za
parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek voznik vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
14. člen
(parkiranje bivalnih vozil)
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(1) Bivalna vozila ali počitniške prikolice je dovoljeno parkirati le na javnih parkirnih površinah, ki so določene
za parkiranje teh vozil. Za potrebe parkiranja teh vozil so vozniki dolžni upoštevati prometno signalizacijo.
(2) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
III. POSEBNI PRIMERI
15. člen
(prireditve na javnih parkirnih površinah)
(1) Javne parkirne površine se lahko z dovoljenjem pristojnega organa občasno uporabljajo tudi za:
– postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, oglaševalnih panojev in stebrov, ter podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zabavnih in kulturnih prireditev, zborovanj kot tudi za druge utemeljene namene, kadar to ne
moti prometa.
(2) Uporabnik javne parkirne površine oziroma organizator prireditve mora za namen uporabe javnih parkirnih
prostorov iz prvega odstavka tega člena pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Pri izdaji dovoljenja za uporabo javnih parkirnih površin se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki
določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(7) Če nadzorni organ ugotovi, da je na javni parkirni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena
brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, odredi izvajalcu rednega vzdrževanja cest
takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške uporabnika objekta.
16. člen
(izvajanje del na javnih parkirnih površinah)
(1) Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti
dovoljenje za izvajanje del, ki ga izda pristojni organ.
(2) Pri izdaji dovoljenja za izvajanje del na javnih parkirnih površinah se smiselno uporabljajo določbe
predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
(3) Dela na javnih parkirnih površinah se morajo izvajati skladno s pogoji v izdanem dovoljenju.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
IV. NADZOR
17. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektorat in redarstvo.
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V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 109/2005) , Odlok o spremembi Odloka ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 58/2006) in Odlok spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/2011).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št:
Dolenjske Toplice,
Občina Dolenjske Toplice
Župan
Jože Muhič

PRIPRAVA ODLOKA O PARKIRANJU V
OBČINI DOLENJSKE TOPLICE
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Ljubljana, november 2017

Številka: 02-17
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Naročnik:

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
Sokolski trg 4
8350 Dolenjske Toplice

Naloga:

Priprava odloka o parkiranju v občini Dolenjske Toplice

Izvajalec:

Zavod za prometno varnost
Leskoškova cesta 9E
1000 Ljubljana, Slovenija

Odgovorni predstavnik izvajalca:
mag. Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad.

Odgovorni vodja naloge:
mag. Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad.
Izdelovalci:
Uroš Pust, univ.dipl.inž.grad.
Nastja Šubic, dipl. geografinja (un.)
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1. PRIDOBITEV, PREGLED IN ANALIZA PODATKOV
Podatke smo pridobili s strani Občine Dolenjske Toplice, ki nam je posredovala DOF posnetke, bazo obstoječih
kapacitet na območjih mirujočega prometa in karto obstoječih parkirišč v Občini Dolenjske Toplice.

Karta 1: Karta obstoječih parkirišč v občini Dolenjske Toplice

Grafika Novo mesto d.o.o.

14

V občini Dolenjske Toplice ni občinskih parkirišč za tovorna vozila. Prepovedan tovorni promet skozi naselje
Dolenjske Toplice razen za dostavo do 7,5 ton.

Grafika Novo mesto d.o.o.

2. TERENSKI OGLED IN ŠTETJE PARKIRNIH POTREB V
NASELJU
2.1 Zdraviliški trg – med pošto in župniščem
Zmogljivost
Parkiranje do 1 ure
Parkiranje do 5 ur
Rezervirano za invalide
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

6
24
2
32

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

14
32
25
24
29
23

18
0
7
8
13
9

0
1
0
0
0
0

Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si

Slika 1: Zdraviliški trg - med pošto in župniščem

Opažanja: talne oznake parkirnih mest so slabo vidne

2.2 Ulica M. Henigmana – levo ob cesti
Zmogljivost
Parkiranje do 12 ur
Dovoljeno za potrebe vrtca
Rezervirano za invalide
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

25
2
1
28

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

3
6
7
7
4
4

25
22
21
21
24
24

0
0
0
0
0
0

Slika 2: Ulica M. Henigmana - levo ob cesti
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Opažanja: parkirna mesta blokirajo zabojnike za smeti

2.3 Ulica M. Henigmana – pred lekarno
Zmogljivost
Parkiranje do 12 ur
Rezervirano za invalide
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

17
2
19

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

8
12
14
11
6
6

11
7
5
8
13
13

0
0
0
0
0
0

Slika 3: Ulica M. Henigmana – pred lekarno
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2.4 Ulica M. Henigmana – desno
Zmogljivost
Dovoljeno za lastnike
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

12
12

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

8
6
3
2
1
1

4
6
9
10
11
11

0
0
0
0
0
0

Slika 4: Ulica M. Henigmana - desno
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2.5 Osnovna šola – severna stran
Zmogljivost
Parkiranje do 1 ure
Neomejeno parkiranje
Rezervirano za invalide
Rezervirano za stranke
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

4
6
1
1
12

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

9
7
7
6
12
3

3
3
5
6
0
9

0
0
0
0
1
0
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Slika 5: Severna stran osnovne šole

Opažanja: polna zasedenost ob pričetku in koncu šolskega pouka

2.6 KKC – Sokolski trg
Zmogljivost
Parkiranje do 5 ur
Dovoljeno z dovolilnico
Rezervirano za stranke
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

20
9
2
31

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

12
28
24
24
19
9

19
3
7
7
12
22

0
0
0
0
0
0

Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si

Slika 6: KKC - Sokolski trg

2.7 KKC – Sokolski trg – makedam
Zmogljivost
Neomejeno parkiranje
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

30
30

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

27
30
30
30
16
5

3
0
0
0
14
25

0
8
3
1
0
0
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Slika 7: KKC - Sokolski trg - makedam

Opažanja: parkirišče je neurejeno in neutrjeno; kapaciteta parkirišča je ocenjena

2.8 Pokopališče Dolenjske Toplice(lokacija 8)
Zmogljivost
Neomejeno parkiranje
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

20
20

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

0
1
0
1
1
1

20
19
20
19
19
19

0
0
0
0
0
0
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Slika 8: Pokopališče Dolenjske Toplice

2.9 Ulica M. Henigmana
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Slika 9: Parkirne površine ob Ulici M. Henigmana

2.10 Osnovna šola – južna stran
Zmogljivost
Skupaj

7-8h
9-10h
11-12h
13-14h
15-16h
17-18h

Cca. 50

Zasedenih

Nezasedenih

Nepravilno parkiranih

13
37
38
36
23
4

37
13
12
14
27
46

0
0
0
0
0
0
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Slika 10: Južna stran osnovne šole

Opažanja: parkirišče je neurejeno in neutrjeno; kapaciteta parkirišča je ocenjena; ob 8h zjutraj zabeleženo 43 vozil

2.11 Parkirišče Terme Krka
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Slika 11: Parkirišče v lasti in razpolaganju Term Krka

3. ANALIZA OBSTOJEČIH PARKIRNIH POVRŠIN

Graf 1: Vrsta parkirnih površin v občini Dolenjske Toplice

Najpogostejša parkirna ureditev v občini Dolenjske Toplice je neomejeno brezplačno parkiranje, kar predstavlja skoraj
50% parkirnih kapacitet. Z malo manj kot 20% sledita omejeno parkiranje do 5 in do 12 ur. Ostale vrste parkiranj so
zastopana v manjšini (manj kot 5%), med njih pa uvrščamo parkiranje do 1 ure, dovoljeno za lastnike, dovoljeno za
potrebe vrtca, rezervirano za invalide, dovoljeno z dovolilnico, rezervirano za stranke.

Graf 2: Delež parkirnih površin po lokacijah v občini Dolenjske Toplice
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Največ parkirnih mest ponuja parkirišče južno od osnovne šole, ki sicer ni v evidencah občine. Sledijo mu parkirišča na
Sokolskem in Zdraviliškem trgu, najmanj parkirnih mest pa poujata parkirišča sverno od osnovne šole in desno ob ulici
M. Henigmana.

3.1 Zdraviliški trg – med pošto in župniščem

Graf 3: Zasedenost parkirnih površin Zdraviliški trg (med pošto in župniščem

Parkiranje na parkirnih površinah na Zdraviliškem trgu, kjer je na voljo 32 parkirnih mest, je na štiriindvajsetih
parkirnih mestih omejeno na 5 ur in je brezplačno. Na šestih parkirnih mestih je parkiranje omejeno in brezplačno za 1
uro. V času terenskega dne so bila med 9. in 10. uro zasedena vsa parkirna mesta, medtem ko so bile kapacitete med 11.
in 18. uro več kot 50% zasedene.

3.2 Ulica M. Henigmana – levo ob cesti
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Graf 4: Zasedenost parkirnih površin Ulica M. Henigmana - levo ob cesti

Obremenitve parkirnih površin na Ulici M. Henigmana (levo ob cesti), kjer je skupno na voljo 28 parkirnih mest, niso
velike. Parkiranje do 12 ur je na voljo na petnindvajsetih parkirnih mestih, 2 mesti sta namenjeni potrebam za vrtec,
medtem ko je eno parkirno mesto rezervirano za invalide. V času štetja in popisovanja zasedenosti parkirnih površin,
le-ta ni presegala 5%. Parkiranje na tem parkirišču generira vrtec Gumbek, ki je od parkirišča oddaljen približno 500 m
in nima svojega lastnega parkirišča. V vrtcu je 27 zaposlenih, obiskuje pa ga 147 otrok. Zasedenost parkirišča je majhna
tudi zaradi blizu lociranega parkirišča na isti ulici pred lekarno, ki ga generirajo obiskovalci lekarne in ambulante.
Drugih interesnih dejavnosti v neposredni bližini ni.

3.3

Ulica M. Henigmana – pred lekarno

Graf 5: Zasedenost parkirnih površin Ulica M. Henigmana – pred lekarno
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Parkirišče pred lekarno na Ulici M. Henigmana ponuja 19 parkirnih mest, od tega sta dva prilagojena potrebam za
invalide, parkirati pa je dovoljeno do 12 ur in je brezplačno. V času popisovanja parkirnih kapacitet v občini je bilo na
parkirišču med 9. in 14. uro zasedeno več kot 50% parkirnih mest, medtem ko je bila ob drugih urah popisovanja le-ta
manjša od polovice. Generacija parkiranja na tem parkirišču je odvisna od obiskovalcev Dolenjskih lekarn in zasebne
ambulante splošne medicine Mevita, ki se nahajata v stavbi (Ulica M. Henigmana 57) v neposredni bližini. Verjetno del
parkirnih mest zasedajo tudi stanovalci iz sosednjih stanovanjskih objetov, ki pa imajo sicer 50 m stran za njih
rezervirano parkirišče.

Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si

3.4

Ulica M. Henigmana – desno

Graf 6: Zasedenost parkirnih površin Ulica M. Henigmana - desno

Parkirišče desno ob Ulici M. Henigmana ponuja 12 parkirnih mest, ki so rezervirana za stanovalce. Zasedenost je več
kot 50% le med 7. in 8. uro, medtem ko do večjega zapolnjenja parkirnih kapacitet v ostalem času ne prihaja.

3.5

Osnovna šola – severna stran
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Graf 7: Zasedenost parkirnih površin Osnovna šola – severno

Na parkirišču pred osnovno šolo ob lokalni cesti je skupno na voljo 12 parkirnih mest, pri čemer je parkirni režim na
štirih urejen z modro cono, kjer je parkiranje brezplačno in omejeno na 1 uro. Na šestih parkirnih mestih je parkiranje
neomejeno, po eno parkirno mesto pa je rezervirano za invalide in stranke. Kapacitete parkirišča so med 7. in 16. uro
zasedene 50% ali več, pri čemer so med 15. in 16. uro zasedena vsa parkirna mesta, en avtomobil pa je parkiran
napačno.

3.6

KKC – Sokolski trg

Graf 8: Zasedenost parkirnih površin KKC - Sokolski trg

Parkirišče na Sokolskem trgu z 31 parkirnimi mesti predstavlja eno najbolj obremenjenih parkirišč v občini Dolenjske
Toplice. Trenutni parkirni režim dovoljuje parkiranje do 5 ur na dvajsetih parkirnih mestih, na devetih je parkiranje
dovoljeno z dovolilnico, 2 parkirni mesti pa sta prilagojeni potrebam za invalide.
Sokolski trg predstavlja center občine Dolenjskih Toplic. Interesne dejavnosti, ki generirajo parkiranje na tem območju,
so številne. Tu se nahaja stavba Občine Dolenjske Toplice, Turistično informativni center, Kulturno-kongresni center
Dolenjske Toplice, tržnica, ki je odprta vsako soboto v dopoldanskem času, mesečni sejem, ki poteka vsakega 2. v
mesecu, Sokol bar, Illy pub, restavracija Oštarija in Penzion Termal. Vsi ti dejavniki močno vplivajo na zapolnjenost
kapacitet in potrebo po dodatni ureditvi parkirnega režima.
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3.7

KKC – makedam

Graf 9: Zasedenost parkirnih površin KKC - Sokolski trg – makedam

Parkirišče ima v občini Dolenjske Toplice najslabše urejen parkirni režim. Gre za neurejeno in neutrjeno parkirišče na
makedamu, pri čemer je na voljo približno 30 parkirnih mest, kjer je parkiranje brezplačno in časovno neomejeno.
Njegove kapacitete so bile v času popisovanja parkirnih mest polno zasedene med 9. in 14. uro, pri čemer prihaja tudi
do nepravilnega parkiranja. Tudi zjutraj med 8. in 9. uro so bile kapacitete obravnavanega parkirišča skoraj 100%
zasedene. Parkirišče ne predstavlja problematičnega točke od 15. ure naprej, ko njegova zasedenost ne presega 50%.
Parkiranje na tem parkirišču generirajo iste interesne dejavnosti kot na parkirišču, obravnavanem v prejšnjem poglavju.

3.8

KKC – parkirišča, ustanovljena s služnostno pravico

Občina Dolenjske Toplice je pri izgradnji zunanje ureditve Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah uvedla
tudi parkirna mesta kot sestavni del zunanje ureditve. V ta namen je občina, ki je investitor, podpisala pogodbo z
lastnikoma oziroma služnostnima upravičencema. Predmet pogodbe je ustanovitev služnostne pravice – uporaba osmih
parkirnih površin ob Kulturno-kongresnem centru. Pogodbene stranke so se dogovorile, da najemodajalec da v najem,
najemnik pa prevzame v uporabo osem parkirnih prostorov, zgrajenih na zemljišču parc. št. 407/4, 407/6 oziroma 407/1
k.o. Toplice. Najemnik občina Dolenjske Toplice prevzame zase in za vse svoje pravne naslednike parkirne prostore v
najem za obdobje 99 let. Najemnine za parkirne prostore, ki so predmet te pogodbe, za obdobje najema ne bo.
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3.9

Pokopališče Dolenjske Toplice

Graf 10: Zasedenost parkirnih površin Pokopališče Dolenjske Toplice

Parkirišče pri pokopališču Dolenjske Toplice predstavlja najmanj problematično parkiriščno območje v občini. Na voljo
je 20 parkirnih mest, kjer je parkiranje neomejeno in brezplačno. Kapacitete niso polne v celotnem času popisovanja
parkirišč, do nepravilnega parkiranja pa ne prihaja.
Neposrednih interesnih dejavnosti na parkirišču ni, zato parkiranje tukaj generira izključno pokopališče.

3.10 Ulica M . Henigmana
Za parkiriščem desno ob Ulici M. Henigmana je locirano še eno, večje parkirišče, ki ni bilo zajeto v terenski ogled in
popis parkirnih mest ter ga tudi ni v evidencah občine. Parkirne površine niso označene s talno signalizacijo, na voljo pa
je približno 20 parkirnih mest, ki so delno v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov, delno pa je to javno dobro.
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3.11 Osnovna šola – južna stran

Graf 11: Zasedenost parkirnih površin Osnovna šola -južno

Glede na neposredno bližino osnovne šole, ki ima 48 zaposlenih, obiksuje pa jo 323 šolarjev, in Zdravstvenega doma
Dolenjske Toplice je zmogljivost parkirišča premajhna. Posledica tega je generacija neurejenega parkirišča za šolo.
Parkirišče je neutrjeno, makedamsko ter brez talne signalizacije in prometnega režima, na voljo pa je približno 50
parkirnih mest.

3.11 Parkirišče Terme Krka
Na območju Zdraviliškega trga se nahajajo trije hoteli, in sicer Hotel Vital, Hotel Kristal in Hotel Balnea, ki pa imajo
urejeno zasebno parkirišče za zapornico. 300 m severno od pošte se nahaja tudi veliko parkirišče, ki je v lasti in
razpolaganju Term Krka.
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4 PREDLOG UREDITVE PARKIRANJA
Na parkiriščih, kjer predlagamo uvedbo omejenega parkiranja, bodo v ta namen postavljeni parkomati, ki bodo izdajali
listke z določeno časovno omejitvijo parkiranja. Za več parkirišč je v nadaljevanju predstavljen prehod s 5 ali 12-urne
omejitve na 2-urno omejitev parkiranja. Takšen ukrep je posledica parkiranja zaposlenih na parkirnih mestih, ki so
namenjena kratkotrajnemu parkiranju zaradi različnih interesnih dejavnosti. Omejitev parkiranja tako omogoči obisk
različnih interesnih dejavnosti in onemogoči celodnevno parkiranje zaposlenih, katerim je bilo to s sedanjo ureditvijo
omogočeno. Tudi z omejenim parkiranjem na 5 ur je prihajalo do celodnevnega parkiranja, saj so lahko zaposleni ob 8urnem delavniku svoje dovoljenje za parkiranje podaljšali samo enkrat, na primer med delavno pavzo. Alternative
parkiranja so podane tam, kjer je parkirišče z brezplačnim parkiranjem oddaljeno največ 10 minut hoje.

4.1

Zdraviliški trg – med pošto in župniščem

Parkiranje na tem parkirišču generirajo pošta, Knjižnica Mirana Jarca Dolenjske Toplice in različna društva v isti stavbi
na Zdraviliškem trgu, župnišče ter stanovanjski objekti. V odvisnosti od omenjenih interesnih dejavnosti predlagamo
uvedbo brezplačnega 2-urnega parkiranja na dvajsetih parkirnih mestih, pri čemer bi bili 2 parkirni mesti prilagojenim
potrebam za invalide. Glede na to da je generacija parkiranja na Zdraviliškem trgu odvisna tudi od stanovalcev v
okoliških stanovanjskih objektih, predlagamo uvedbo parkiranja tudi z dovolilnico.
Predlagamo preusmerjanje na druga parkirišča z brezplačnim parkiranjem, in sicer na parkirišče levo ob Ulici M.
Henigmana, ki je oddaljeno 550 m, kar zahteva 7 minut hoje.

4.2

Ulica M- Henigmana – levo ob cesti

Parkirišče samo po sebi ne zahteva dodatnega omejevanja parkiranja. Zaradi majhne zasedenosti parkirnih mest in
bližine parkirišča, ki je rezervirano za stanovalce, predlagamo ukinitev 12-urne in prehod na neomejeno brezplačno
parkiranje.
V povezavi z Ulico M. Henigmana predlagamo ohranitev dvosmerne prometne ureditve zaradi omogočenega dostopa
do vseh objektov.

4.3

Osnovna šola – severna stran

Na parkirišču severno od osnovne šole predlagamo prehod na omejeno parkiranje za 2 uri na desetih parkirnih mestih,
medtem ko bi ureditev s po enim mestom za stranke in invalide ostala.
Predlagamo ureditev parkirišča južno od osnovne šole, torej asfaltiranje, postavitev talnih označb in uvedbo novega
parkirnega režima. Le-to bi uvedlo modro cono s parkiranjem do 2 uri na dvajsetih parkirnih mestih. Ta mesta bi bila
namenjena obiskovalcem bližnje zobozdravstvene abmulante v sklopu šole, kjer lahko obiski trajajo tudi do 2 uri. Na
ostalih parkirnih mestih prometnega režima ne bi bilo, saj je potrebno zagotoviti brezplačno parkiranje za zaposlene.
Najverjetneje parkirnih mest ne bo dovolj za vse zaposlene, zato bo potrebno preusmerjanje na druga, manj zasedena
parkirišča v občini in pa spodbujanje drugih, bolj trajnostnih načinov prihoda na delo. Hoja in kolo sta tudi okoljsko
najprimernejši prevozni sredstvi. Hoja se kot sprejemljivo upošteva na razdaljah do 2 km, kolo pa na razdaljah do 3 km
prestavlja najhitrejše prevozno sredstvo. Smiselna bi bila uvedba kolesarske poti in ostale kolesarske infrastrukture na
tranzitno obremenjeni Pionirski cesti ter ozaveščanje zaposlenih o drugih načinih mobilnosti.

4.4

KKC – Sokolski trg

Glede na to da interesne dejavnosti, ki generirajo parkiranje na Sokolskem trgu, ne zahtevajo veliko časa, predlagamo
omejitev brezplačnega parkiranja na 2 uri na parkirnih mestih, kjer je bilo doslej dovoljeno brezplačno parkiranje do 5
ur. Poleg tega je na teh parkirnih mestih potrebna ureditev dveh za potrebe invalidov. Parkiranje na obravnavanem

Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si

parkirišču generirajo tudi stanovalci iz okoliških stanovanjskih objektov, zato bi sistem s parkiranjem z dovolilnico
obstal tudi v prihodnje. 2 parkirni mesti, ki sta v sedanji parkirni ureditvi rezervirani za stranke, bi ostali, saj gre
najverjetneje za zahteve s strani upraviteljev okoliških interesnih dejavnosti.
Predlagamo preusmeritev parkiranja občinskih uslužbencev na bližnje parkirišče na Sokolskem trgu (makedam), kjer bi
bilo za njih rezerviranih 10 parkirnih mest, pri čemer bi bilo parkiranje brezplačno in neomejeno.
Predlagamo tudi preusmerjanje na druga parkirišča z brezplačnim parkiranjem, in sicer na parkirišče levo ob Ulici M.
Henigmana, ki je oddaljeno 400 m, kar zahteva 6 minut hoje. Drugo alternativno parkirišče se nahaja pri pokopališču, ki
je oddaljeno 700 m, za kar je potrebno 10 minut hoje.
Poleg tega je potrebno spodbujanje k drugim vrstam mobilnosti, predvsem hoje in kolesarjenja, ki veljata za najbolj
trajnostna načina premikanja. Zaposleni in obiskovalci interesnih dejavnosti bi v primeru, da živijo blizu, lahko do njih
prihajali na omenjena načina. V 1. fazi je seveda potrebna ureditev kolesarske infrastrukture prometa na tranzitno
obremenjenih cestah in pa umirjanje prometa na območju Sokolskega trga, kjer bi bila omejitev hitrosti 10 km/h in bi
imeli pešci prednost pred vozili.
V povezavi z območjem Sokolskega trga predlagamo ohranitev dvosmernega prometa zaradi dostopa večjih vozil. Na
delu Sokolskega trga predlagamo postavitev potopnih stebričkov, in sicer v smeri od Sokol bara do Zavarovalnice
Triglav. Promet bi bil na tem območju dovoljen le za dostavo in motorje. Dostavnim vozilom bi bilo parkiranje
omogočeno pred Zavarovalnico Triglav, in sicer za 10 minut, medtem ko bi imeli motoristi parkirna mesta urejena na
območju tržnice v Dolenjskih Toplicah.

4.5

KKC – makedam

V 1. fazi predlagamo ureditev parkirišča z asfaltiranjem, postavitvijo talnih označb in uvedbo novega prometnega
režima. Le-ta bi omejil parkiranje na 2 uri, saj interesne dejavnosti v tem prostoru zahtevajo takšen časovni okvir.
Takšno parkiranje bi bilo omogočeno na desetih mestih in bi bilo brezplačno, 10 parkirnih mest bi bilo rezervirano za
občinske uslužbence, 2 parkirni mesti pa bi bili prilagojeni potrebam invalidov.
Predlagamo preusmerjanje na druga parkirišča z brezplačnim parkiranjem, in sicer na parkirišče levo ob Ulici M.
Henigmana, ki je oddaljeno 400 m, kar zahteva 6 minut hoje. Drugo alternativno parkirišče se nahaja pri pokopališču, ki
je oddaljeno 700 m, za kar je potrebno 10 minut hoje.

4.6

Pokopališče Dolenjske Toplice

Predlagamo preusmerjanje iz drugih, bolj obremenjenih parkirišč. Ljudi, ki bi se jih preusmerjalo, bi bili zaposleni v
različnih storitvenih dejavnostih, parkiranje tukaj pa bi bilo brezplačno in neomejeno. Parkirišča, iz katerih bi se
preusmerjalo vozila, so predvsem na območju Sokolskega trga, ki je od pokopališča oddaljen 600 metrov. 8 minut, ki so
potrebne za premostitev te razdalje s hojo, ne predstavlja velike ovire in glede na brezplačen in neomejen režim
zagotavlja rešitev parkirne problematike v jedru Dolenjskih Toplic. Na razdalji med pokopališčem in Sokolskim trgom
je že urejena ustrezna infrastruktura za pešce, tako da do dodatnih investicij in urejanja ne bi prišlo.

5 PRIPRAVA STRATEGIJE UVAJANJA SPREMEMB Z
OPREDELITVIJO FAZNOSTI IN PREDLOGOM
KOMUNIKACIJE Z JAVNOSTJO
Jedro odloka
Parkirne površine na območju kratkotrajnega parkiranja
8. člen
(1) Območja kratkotrajnega parkiranja in dovoljeni čas parkiranja določi Občinski svet Občine Dolenjske Toplice s
sklepom.
(2) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
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(3) Območja kratkotrajnega parkiranja so označena z ustrezno prometno signalizacijo in parkomati. Iz prometne
signalizacije mora biti razvidna časovna omejenost brezplačnega parkiranja in obveza namestitve parkirnega listka
iz parkomata.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirni listek, ki
označuje čas začetka parkiranja.
(5) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
Parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine
9. člen

(1) Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka so:
- posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s predpisano prometno
signalizacijo;
- parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, ki so označena s predpisano prometno
signalizacijo;
- začasno urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
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