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3. 

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 
109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10 in 
48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 
– odločba US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. 
člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US) in 
17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 14. redni seji dne 22.6.2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem 

mestnem jedru Radovljice

1. člen

(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prometni ureditvi v sta-
rem mestnem jedru Radovljice (DN UO, št. 181/14).

2. člen

(1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za območje starega mestnega jedra Radovljice se šteje območje, ki obse-
ga objekte Gubčeve ulice 2, 4, 5 in 6, objekta Kolodvorska ulica 1, 1 a in 
1b, Trubarjevo ulico, Linhartov trg, Gradiško pot in objekte Cesta svobode 
1, 2, 3 in 4 ter Gorenjska cesta 1 in 6.«  

3. člen

(1) 11. člen se dopolni in spremeni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki 
glasi:
»(3) Zaradi izvajanja gradbenih, obrtniških in večjih vzdrževalnih del je na 
podlagi ustreznega dokazila (pravnomočnega gradbenega dovoljenja, grad-
bene pogodbe…) mogoče pridobiti dovoljenje za vstop v območje starega 
mestnega jedra. Dovoljenje za vstop se izda v obliki tipske zelene dovolilni-
ce. Ne glede na določbe 1. odstavka 10. člena je s to dovolilnico dovoljeno 
parkiranje največ skupno 8 ur na dan. Vozniki morajo čas parkiranja vozila 
označiti s parkirno uro na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim 
vetrobranskim steklom.« 

(2) Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti 
odstavek.

4. člen

(1) Prvi odstavek 14. člena se dopolni tako, da se na koncu doda nov sta-
vek, ki se glasi:
»Za upravičence po tem členu se šteje tudi uporabnike motornih vozil, ki z 
njimi razpolagajo na podlagi pogodbe o lizingu ali imajo službeno motorno 
vozilo s sklenjeno pogodbo o pravici uporabe tudi v zasebne namene.«

5. člen

(1) Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravičenci do dovolilnic iz 11., 12., 13. in 15. člena, razen upravičencev 
do dovolilnic iz objektov Gubčeva ulica 2, 5 in 6 in objekta Gorenjska cesta 
1 in 6, so zaradi fizične zapore upravičeni do elektronskega upravljavca. 
Upravičenec pri pristojnem organu prevzame elektronski upravljavec soča-
sno z dovolilnico.« 

6. člen

(1) V prvem odstavku 18. člena se izbriše drugo in četrto alinejo: 
-  Cesta svobode – med železniško progo in pod peš potjo (cona A/2): 5 

parkirnih mest,    
- parkirišče pod Trubarjevo ulico (cona C/1): 6 parkirnih mest.

(2) V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Stanovalci iz objektov Kolodvorska ulica 1, Linhartov trg 10, 10a in 11 
lahko za nedoločen čas parkirajo na zemljiščih parc. št. 49, 50/3, 62 in 
771/8 k.o. Radovljica. Stanovalci iz objektov Linhartov trg 30 in 31 lahko 
parkirajo za nedoločen čas na zemljišču parc. št. 16 k.o. Radovljica.«

(3) V 18. členu sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

7. člen

(1)  Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave.
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