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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODREDBE O SPREMEMBI PROMETNE
UREDITVE NA OBČINSKI CESTI JP 798961, OTOČEC – DOLENJE
KRONOVO NA DELU OD KM 0,000 DO KM 1,764

1. RAZLOG ZA SPREJEM ODREDBE
Razlog za pripravo odredbe je predvidena izvedba obsežnejše spremembe prometne ureditve
na obravnavanem odseku občinske ceste JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo na delu od
km 0,000 do km 1,764. Na odseku se spremeni prometna ureditev tako, da bo območje
namenjeno prvenstveno kolesarjem in dostopu do kmetijskih zemljišč, treh stanovanjskih in
enemu poslovnemu objektu.
Praviloma se glede na področno zakonodajo in podzakonske predpise Zakona o cestah,
Zakona o pravilih cestnega prometa in Tehničnih pravilnikov in specifikacij, tovrstne
spremembe lahko ureja z Odredbo lokalne skupnosti, ki jo sprejme in potrdi občinski svet na
podlagi predhodno pripravljene prometno tehnične dokumentacije, elaborata o spremembi
prometne ureditve.
2. OCENA STANJA
Promet se je v prostoru po izgradnji avtoceste na delu med Otočcem in Dolenjim Kronovim
prerazporedil na novo urejene prometne povezave. Daljinski promet se je preusmeril na
avtocesto, lokalni na nekdanjo hitro cesto, ki je prekategorizirana v regionalno cesto R2448/0224, prej regionalna cesta pa je prekategorizirana v lokalno javno pot JP 798961.
Obravnavani odsek iz vidika kolesarskih povezav tako predstavlja del daljinske državne
povezave G19 Sevnica – Mokronog – Otočec in se prekriva s traso kolesarske povezave Sava
– Krka bike. Obstoječe stanje in prometna ureditev ni kolesarju prijazna, zato se predvidi
spremembo kot izhaja iz usklajene prometno tehnične dokumentacije – elaborata.
3. CILJ ODREDBE
Sprejem formalne potrditve in podlage za izvedbo spremembe prometne ureditve na občinski
cesti JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo.
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4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Po projektantskem predračunu iz elaborata spremembe prometne ureditve na JP 798961,
Otočec – Dolenje Kronovo, ki ga je izdelala Dolenjska projektiva d.o.o. iz Novega mesta, št.
E-801/16, december 2016, znaša finančna ocena za izvedbo vseh del, zajetih v predvidenih
spremembah prometne ureditve skupaj z DDV 44.927,77 EUR.
Odsek ceste bo po spremembi prometne ureditve v prvi vrsti namenjen kolesarskemu prometu,
kar bo ob predvidenih drugih ureditvah iz področja urejanja kolesarskih povezav lahko
predstavljalo izhodišče za izlete, vsakodnevno kolesarjenje, rekreativne in športne namene.
.

Pripravil:
Jure Duh
višji svetovalec

Miloš Dular

mag. Jože Kobe

podsekretar-pomočnik vodje

vodja
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PREDLOG ODREDBE
Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/2012,
36/2014 – odl. US in 46/2015) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni
list, št. 33/2016) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 6.7. 2017
sprejel
ODREDBO
o spremembi prometne ureditve na občinski cesti
JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo na delu od km 0,000 do km 1,764
1. člen
S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec –
Dolenje Kronovo od km 0,000 do km 1,764.
2. člen
Spremeni se potek prednostne ceste v trikrakem križišču z R2-448/0415, priključek Otočec,
LC 295311, Lešnica - Otočec in JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo tako, da je prednostna
smer R2 - LC, JP pa se na obe cesti priključuje pravokotno.
Na JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo se izvede ukrepe za spremembo vertikalne in
horizontalne prometne signalizacije, ukrepe za umirjanje prometa in druge, kot so predvideni
v Elaboratu spremembe prometne ureditve za objekt:
SPREMEMBA PROMETNE UREDITVE NA JP 798961 Otočec – Dolenje Kronovo
Št. elaborata: E-801/16
Izdelal: Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto
Kraj in datum: Novo mesto, december 2016
Odgovorni projektant: Lidija Radež, univ. dipl. inž. grad.; IZS G-0318
3. člen
Elaborat spremembe prometne ureditve št.: E-801/16 je sestavni del te Odredbe.
4. člen
Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno
opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni
list RS, št. 99/2015).
5. člen
Ta odredba začne veljati 30 dni po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.
Številka: 371-23/2017 (704)
Novo mesto, dne 6. julija 2017

župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.
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