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PRILOGA 1
Na podlagi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/84,
32/85,33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97 ), v zvezi z 56. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ), 13. člena Odloku o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03,
31/05 in 102/05) in 16. člena Statuta MONM (Uradni list RS, št. 7/13 ) je Občinski svet
MONM na seji, dne _____________ sprejel naslednji

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Novo mesto za leto 2015 znaša:
− za stanovanja, stanovanjske in počitniške hiše in garaže
zasebnih lastnikov
− za trgovino izven določenih območij v mestnem jedru
− za trgovino na območju mestnega jedra na naslednjih ulicah:
Glavni trg, Florjanov trg, Prešernov trg, Rozmanova od št. 1
do št. 30, Sokolska ulica, Čitalniška ulica, Hladnikova ulica,
Strma pot, Vrhovčeva ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica,
Šolska ulica, K sodišču, Streliška ulica, Trubarjeva ulica,
Cvelbarjeva ulica, Detelova ulica, Jenkova ulica, Kapiteljska
ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg in Pugljeva ulica
− za poslovno dejavnost brez trgovin izven določenih
območij v mestnem jedru
− za poslovno dejavnost brez trgovin na območju mestnega
jedra na naslednjih ulicah: Glavni trg, Florjanov trg,
Prešernov trg, Rozmanova od št. 1 do št. 30, Sokolska
ulica, Čitalniška ulica, Hladnikova ulica, Strma pot,
Vrhovčeva ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica, Šolska
ulica, K sodišču, Streliška ulica, Trubarjeva ulica,
Cvelbarjeva ulica, Detelova ulica, Jenkova ulica,
Kapiteljska ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg in Pugljeva
ulica
− za objekte z dejavnostjo:izobraževanje, zdravstvo in sociala
v sklopu družbenih dejavnosti
− za objekte z dejavnostjo: javna uprava in obramba
v sklopu družbenih dejavnosti

0,00022361 EUR/m2

− za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski
pozidavi- na 1. in 2. območju
− za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo
stanovanjski površin na 3.,4. in 5. območju
− za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo
poslovnih površin- na 1. in 2. območju v lasti pravnih oseb
− za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo
poslovnih površin- na 1. in 2. območju v lasti fizičnih oseb
− za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo
poslovnih površin na 3., 4. in 5. območju.

0,00010309 EUR/m2

0,00052650 EUR/m2
0,00026325 EUR/m2

0,00028361 EUR/m2
0,00021271 EUR/m2

0,00028100 EUR/m2
0,00056200 EUR/m2

0,00008009 EUR/m2
0,00054743 EUR/m2
0,00043794 EUR/m2
0,00042531 EUR/m2

II.
V I. točki določena vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
velja na dan 31. 12. 2014 in se uporablja za odmero nadomestila pravnim in fizičnim osebam
za leto 2015 in se med letom ne spreminja.

III.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se uporablja od 1.1. 2015 dalje.
Pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do sprejetja nove vrednosti točke se
vrednost točke določi tako, da se vrednost iz preteklega leta revalorizira z letnim indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

IV.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010, št. 426-45/2009 (Uradni list RS,
št. 96/09).

Številka: 426-2/2014
Novo mesto,
Gregor Macedoni,

ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGA 2

Številka: 426-2/2014-19
Datum: 8.12. 2014

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV K SKLEPU O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI
NOVO MESTO

1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA PODLAGA:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) predpisuje Zakon o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92, 29/95, 44/97). Plačuje se od zazidanih
in nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih mest in naselij mestnega značaja, na območjih,
ki so določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, na območjih, za katere je
sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in
električnim omrežjem.
Odmerja se na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Mestne
občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05- v nadaljnjem
besedilu Odlok o NUSZ- v prilogi 3), ki ga je na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih, 5.
točke 179. člena Zakona o urejanju prostora in 218. člena Zakona o graditvi objektov v letu
1999 sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto in je nadomestil Odlok o NUSZ iz leta
1988.
Z navedenim Odlokom o NUSZ so določena območja plačevanja NUSZ, merila, ki določajo
višino točk za izračun nadomestila glede na lego in območja plačevanja NUSZ, opremljenost
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti, namen uporabe oz. vrsto dejavnosti,
smotrno rabo stavbnega zemljišča, izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih ter motnje pri uporabi stavbnega zemljišča (hrup, smrad, prah in
drugi škodljivi vplivi). Zemljišča na katerih se plačuje nadomestilo so glede na lego in
opremljenost razvrščena v pet območij, ki so razvidna iz grafične karte, ki je sestavni del
Odloka o NUSZ. In sicer so v 1. in 2. območje vključena stavbna zemljišča na območju
naselja Novo mesto, v 3. območje stavbna zemljišča v večjih naseljih, v 4. območje manjša
naselja, v 5. območje pa vsa ostala stavbna zemljišča na območju občine.
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje od stanovanjskih površin in poslovnih
površin, za nezazidana stavbna zemljišča pa se plačuje od celotne površine nezazidanega
stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim izvedbenim aktom določeno za gradnjo, če je za njih
v skladu z določili 218.b člena Zakona o graditvi objektov zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje glede na vrsto pozidave (stanovanjski
objekti, nezazidana stavbna zemljišča – fizične osebe ter nezazidana stavbna zemljišča –
pravne osebe) ter glede na območje, v katerem se nahaja. Zemljišča, na katerih se plačuje
NUSZ pa so glede na lego in stopnjo komunalne opremljenosti razvrščena v pet območij,
razvidnih iz grafične priloge k Odloku o NUSZ.
Višina NUSZ se izračuna tako, da se za vsak posamezni primer v skladu z Odlokom o NUSZ
določi število točk in površino za odmero, zneski pa se pomnožijo z ustrezno višino vrednosti
točke, določeno s sklepom občinskega sveta.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Novo mesto v skladu s 13. členom Odloka o NUSZ določi Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na predlog župana Mestne občine Novo mesto. Zadnji sklep o
vrednosti točke je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel v letu 2009 (Ur.l. RS, št.
96/09). Do sprejetja nove vrednosti točke pa se vrednost točke po določilih drugega odstavka
13. člena Odloka o NUSZ revalorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Po določilih 404. člena Zakona o davčnem postopku davčni organ izda odločbe o NUSZ po
uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na 1. januar leta,
za katerega se določa nadomestilo.
Zato je »Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča», ki
bo veljal pri izračunu NUSZ za leto 2015, potrebno s strani Občinskega sveta sprejeti čim
prej, da bo lahko objavljen v Uradnem listu RS do konca leta 2014.

2. IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV NOVE VREDNOSTI TOČKE
Predlog za določitev povečanja vrednosti točke temelji na primerjavah odmere NUSZ v letu
2014 v primerljivih mestnih občinah po Sloveniji.
S tem namenom je bila kot izhodišče za določitev novih vrednosti točk za odmero NUSZ
narejena analiza višine letne odmere NUSZ na m2 objektov po različnih namenih v MO Celje,
MO Koper, MO Nova Gorica in MO Kranj. Enaka primerjava po navedenih občinah je bila
narejena tudi za odmero nadomestila na m2 nezazidanega stavbnega zemljišča.
Iz navedene primerjave v prilogi 4 izhaja, da v Mestni občini Novo mesto za zazidana
stavbna zemljišča odmerjamo nižje NUSZ predvsem za trgovske objekte in za objekte
družbenih dejavnosti, deloma pa tudi za nezazidana stavbna zemljišča, medtem, ko so
obremenitve za poslovne dejavnosti, proizvodnjo in stanovanjski namen primerljive z
odmerami v navedenih mestnih občinah.
Iz navedene primerjave izhaja, da za trgovine v Mestni občini Novo mesto odmerjamo v
povprečju za 35% nižje nadomestilo kot v Mo Koper, za 80% nižje kot v MO Nova Gorica, za
53% manj kot v MO Celje in po oceni za 44% manj kot v MO Kranj. Oziroma, da v MO Koper
odmerjajo v povprečju 1,5-krat višje nadomestilo kot v MO Novo mesto, v MO Nova Gorica
skoraj 5-krat višje, v MO Celje 2,1-krat višje in v MO Kranj 2,7-krat višje nadomestilo kot v
MO Novo mesto.
V nadaljevanju pa smo analizirali še najvišje odmere nadomestila za trgovine v naši občini v
primerjavi z MO Celje in MO Kranj in ugotovili, da v MO Novo mesto trgovinam odmerjamo
največ 4,30 EUR/m2 objekta, medtem ko v MO Celje odmerjajo od 6-7 EUR/m2, v Kranju pa
5,37 EUR/m2.
Podobne primerjave so bile narejene tudi za objekte družbenih dejavnosti, za katere v MO
Novo mesto v povprečju odmerjamo za 88% nižje nadomestilo kot v MO Koper, za 75% nižje
kot v MO Nova Gorica, za 80% manj kot v MO Celje in po oceni za 75% manj kot v MO
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Kranj. Oziroma, da v MO Koper odmerjajo v povprečju 8,5-krat višje nadomestilo kot v MO
Novo mesto, v MO Nova Gorica skoraj 4-krat višje, v MO Celje 5,1-krat višje in v MO Kranj
5,3-krat višje nadomestilo kot v naši občini.
V nadaljevanju pa smo analizirali še najvišje odmere nadomestila za objekte družbenih
dejavnosti in ugotovili, da v MO Novo mesto tem objektom odmerjamo največ 0,37 EUR/m2
objekta, medtem ko v MO Celje odmerjajo od 1,06 EUR/m2 do 1,95 EUR/m2, v MO Kranj pa
od 0,79 EUR/m2 do največ 1,54 EUR/m2.
Zato s predlogom sklepa o določitvi nove vrednosti točke za odmero NUSZ predlagamo:
-

-

-

-

povečanje odmere NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za trgovine, tako, da bo
primerljivo z odmerami v navedenih mestnih občinah
povečanje odmere NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za družbene dejavnosti, da
se približamo odmeram v navedenih mestnih občinah pri čemer se za objekte za
javno upravo v primerjavi z objekti za izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo
odmerja 2-krat višje nadomestilo;
da se pri določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za poslovne površine in
stanovanjske površine ter počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov vrednost točke
za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 poveča za 1%, ne glede na revalorizacijo z
letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin;
da se pri določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za poslovne površine in
proizvodnjo vrednost točke za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 poveča za 1%, ne
glede na revalorizacijo z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin;
Z namenom oživitev mestnega jedra pa predlagamo spodbude za lastnike poslovnih
prostorov tako, da se določi za 25 % nižje vrednosti točk za zasedene poslovne
površine v mestnem jedru.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi spremembi vrednosti točke za odmero NUSZ
za nezazidana stavbna zemljišča v povezavi z namensko rabo stavbnega zemljišča in
njihovo lego. Pri odmeri nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča po izvedeni analizi v
primerjavi z ostalimi občinami ni tako velikih odstopanj, smiselno pa je uvesti nekaj dodatnih
spodbud.
Izhodišča pri določanju vrednosti točke za nezazidana stavbna zemljišča v letu 1999 so
temeljila na izvajanju aktivne zemljiške politike na način, da se za nezazidana stavbna
zemljišča določi višje obremenitve kot za zazidana stavbna zemljišča in s tem spodbudi
lastnike k prodaji zemljišč, ki jih ne potrebujejo za lastne potrebe. Na tej osnovi je bila
izračunana tudi vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča tako za stanovanjski, kot za
poslovni namen. Vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča za poslovni namen pa je
več kot pet-krat višja od vrednosti točke za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski
namen.
Ne glede na navedeno lahko ugotavljamo, da takšen način nima velikega vpliva na trg
nezazidanih stavbnih zemljišč. Zato predlagamo, da se zaradi pospešitve trga komunalno
opremljenih nezazidanih stavbnih zemljišč na območju naselja Novo mesto določi posebna
vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča, ki bo za 30% višja od vrednosti točke za
nezazidana stavbna zemljišča na ostalih območjih občine. S tem bi lastnike opremljenih
zemljišč, na katerih ne nameravajo graditi, spodbudili k razmisleku in prodaji.
Za nezazidana stavbna zemljišča za poslovni namen, katerih lastniki so fizične osebe, pa
zaradi velikega razkoraka med vrednostjo točke za stanovanjski in poslovni namen
predlagamo, da se vrednost točke določi za 25% nižje od vrednosti točke, ki velja za
nezazidana stavbna zemljišča za poslovni namen v lasti pravnih oseb.
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3. PREDLOG ZA DOLOČITEV NOVIH VREDNOSTI TOČK.
Glede na navedena izhodišča predlagamo:
 povečanje odmere NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za trgovine za 50%, tako, da
bodo letne odmere nadomestila za trgovine, ki se nahajajo na :
- 1. območju znašale 5,17 EUR/m2, v kolikor se hkrati nahajajo tudi na posebno
pridobitnem območju pa največ 6,43 EUR/m2 objekta,
- 2. območju znašale 4,11 EUR/m2, v kolikor se hkrati nahajajo tudi na posebno
pridobitnem območju pa največ 5,39 EUR/m2 objekta,
 povečanje odmere NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za objekte družbenih dejavnosti
in sicer
- 2-kratno povečanje za izobraževanje, zdravstvo in socialo, tako, da bodo letne
odmere znašale 0,74 EUR/m2 objekta
- 4-kratno povečanje za javno upravo in obrambo, tako, da bodo letne odmere znašale
1,48 EUR/m2 objekta;
 da se pri določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za poslovne površine in proizvodnjo
vrednost točke za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 poveča za 1%, ne glede na
revalorizacijo z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin;
 da se pri določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za stanovanjske površine ter
počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov vrednost točke za leto 2015 v primerjavi z
letom 2014 poveča za 1%, ne glede na revalorizacijo z letnim indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin;
 da se z namenom oživitev mestnega jedra uvede spodbude za lastnike poslovnih
prostorov tako, da se določi za 25 % nižje vrednosti točk za zasedene poslovne površine
v mestnem jedru za objekte; ki se nahajajo na naslednjih ulicah: Glavni trg, Florjanov trg,
Prešernov trg, Rozmanova od št. 1 do št. 30, Sokolska ulica, Čitalniška ulica, Hladnikova
ulica, Strma pot, Vrhovčeva ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica, Šolska ulica, K
sodišču, Streliška ulica,Trubarjeva ulica,Cvelbarjeva ulica, Detelova ulica, Jenkova ulica,
Kapiteljska ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg in Pugljeva ulica;
 da se za nezazidana stavbna zemljišča na območju naselja Novo mesto – to je na 1.in 2.
območju plačevanja nadomestila, določi posebno vrednost točke, ki bo za 30% višja od
vrednosti točke na ostalih treh območjih plačevanja nadomestila;
 da se vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča za poslovni namen na 1. in 2.
območju, katerih lastniki so fizične osebe, določi za 20% nižje od vrednosti točke, ki velja
za nezazidana stavbna zemljišča za poslovni namen v lasti pravnih oseb.

Pregled povečanja vrednosti točke je razviden iz priloge 5.
Konkretni vplivi povečanja vrednosti točke na višino odmere NUSZ za posamezne primere
so prikazan v prilogi 6.
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3. VPLIV NA PRORAČUN
Povečanje vrednosti točke bo imelo vpliv na povečanje prihodkov iz naslova NUSZ tako v
letu 2015, kot v prihodnjih letih, v kolikor zakonodaje na področju odmere NUSZ ne bo
nadomestil novi Zakon o davku na nepremičnine.
V primeru sprejetja predlaganega sklepa o vrednosti točke pričakujemo za cca. 500.000 EUR
višje prihodke od NUSZ v primerjavi z letom 2014.

Pripravili:
Darja Plantan
Polona Lumpert Verček

Darja Plantan
VODJA URADA ZA DAVKE

Ana TOŠIĆ
V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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PRILOGA 4

PRIMERJAVA VIŠINE ODMERE NUSZ Z OBČINAMI ‐ v povprečju po posameznih namenih v EUR/m2 na leto

Namen
Poslovna dejavnost
trgovina
družbena dejavnost
stanovanjski objekti
proizvodnja
nezazidana stavbna zemljišča ‐ poslovni namen
nezazidana stavbna zemljišča ‐ stanovanjski namen

MO Koper
MO Nova Gorica
2,75
6,76
2,99
9,66
2,47
1,14
0,65
2,62
2,64
1,44
0
1,89
0
1,89

MO Celje
2,96
4,07
1,48
0,68
1,63
2,01
0,17

MO Kranj
1,57‐5,37 *
1,57‐5,37 *
0,79‐1,54
0,41‐0,91
1,57‐3,54 **
0,13‐0,26
0,13‐0,26

MONM
5,71
1,94
0,29
0,65
2,41
0,93
0,12

MO Koper

MO Celje

MO Kranj

MONM

* poslovne in storitvene dejavnosti in trgovina
** gospodarske in poslovne dejavnosti
ODSTOPANJA
Namen

MO N. Gorica

trgovina

1,54

4,98

2,10

od 0,81 do
2,77

1,00

družbena dejavnost

8,52

3,93

5,10

od 2,72 do
5,31

0,29

PRIKAZ POVEČANJA VREDNOSTI TOČKE

Priloga 5

PRIMERJAVA Z LETOM 2014
Povečanje/
faktor povečanja/
zmanjšanje
zmanjšanja

PRED SPREMEMBO
2014
Vrednost točke 2014

PREDLOG
2015
Vrednost točke 2015

ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Stanovanjski namen
Trgovina - izven mestnega jedra
Poslovna dejavnost- izven mestnega jedra
Proizvodnja
družbena dejavnost- izobraževanje, zdravstvo, sociala
družbena dejavnost- javna uprava, obramba
trgovine v mestnem jedru
poslovne površine v mestnem jedru

0,00022140
0,00035100
0,00028080
0,00028080
0,00014050
0,00014050
0,00035100
0,00028080

0,00022361
0,00052650
0,00028361
0,00028361
0,00028100
0,00056200
0,00026325
0,00021271

1%
50%
1%
1%
100%
300%
-25%
-25%

1,01
1,50
1,01
1,01
2,00
4,00
0,75
0,76

NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA (SZ)
nezazidano SZ za stanovanjske površine v 1.in 2. območju
nezazidano SZ za poslovne površine v 1. in 2. območju- pravne osebe
nezazidano SZ za poslovne površine v 1. in 2. območju-fizične osebe
nezazidano SZ za stanovanjske površine v 3., 4. in 5. območju
nezazidano SZ za poslovne površine v 3., 4.in 5.območju

0,00007930
0,00042110
0,00042110
0,00007930
0,00042110

0,00010309
0,00054743
0,00043794
0,00008009
0,00042531

30%
30%
4%
1%
1%

1,30
1,30
1,04
1,01
1,01

PRILOGA 6
IZRAČUN ODMERE NUSZ ZA POSAMEZNE PRIMERE V PRIMERU POVEČANJA vrednosti točke
m2
ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE
Stanovanjska hiša ‐ polna kom. oprema
Stanovanjska hiša ‐ minim.kom. oprema
stanovanje v bloku

174,00
174,00
69,00

Trgovina ‐ polna kom. oprema
trgovina ‐ minim.kom. oprema
Tuš‐Topliška cesta
Poslovna dejavnost ‐ polna kom. opr.
Poslovna dejavnost ‐ minim. kom. opr.
Proizvodnja ‐polna kom. oprema
Proizvodnja‐ minim. Kom. Oprema
Družbene dejavnosti ‐ polna kom. opr.
Družbene dejavnosti ‐ minim. kom. opr.
javna uprava‐ sodišče
zdravstvo‐zdravstveni dom
NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE
Na območju naselja Novo mesto
‐ stanovanjski namen
‐ poslovni namen‐ pravne osebe
‐ poslovni namen‐ fizične osebe
Izven naselja Novo mesto
‐ stanovanjski namen
‐ poslovni namen

leto 2014

Eur/m2

leto 2015

povečanja

Eur/m2

Opomba

139,00
51,00
62,00

0,80
0,29
0,90

140,39
51,51
62,62

1,01
1,01
1,01

0,81
0,30
0,91

1. območje, polna komunalna opremljenost *
5. območje, minimalna komunalna opremljenost **
1. območje, polna komunalna opremljenost

157,00
157,00
3.559,00

430,00
251,00
15.290,00

2,74
1,60
4,30

645,00
376,50
22.935,00

1,50
1,50
1,50

4,11
2,40
6,44

1. območje, polna komunalna opremljenost
3. območje, minimalna komunalna opremljenost ***
1. območje, polna komunalna opremljenost

284,00
284,00
642,00
642,00

689,00
498,00
2.315,00
1.017,00

2,43
1,75
3,61
1,58

695,89
502,98
2.338,15
1.027,17

1,01
1,01
1,01
1,01

2,45
1,77
3,64
1,60

1. območje, polna komunalna opremljenost
3. območje, minimalna komunalna opremljenost
1. območje, polna komunalna opremljenost
3. območje, minimalna komunalna opremljenost

1.146,00
1.146,00
4.258,00
8.541,00

425,00
193,00
1.579,38
3.168,03

0,37
0,17
0,37
0,37

1.700,00
772,00
6.317,52
6.336,06

4,00
4,00
4,00
2,00

1,48
0,67
1,48
0,74

1. območje, polna komunalna opremljenost
5. območje, minimalna komunalna opremljenost

1.374,00
829,00
829,00

131,00
1.089,00
1.089,00

0,10
1,31
1,31

170,30
1.415,70
1.132,56

1,30
1,30
1,04

0,12
1,71
1,37

1.374,00
829,00

131,00
1.089,00

0,10
1,31

132,31
1.099,89

1,01
1,01

0,10
1,33

* polna komunalna opremljenost: vodovod, elektrika, kanalizacija, telefon, plinovod, javna razsvetljava, asfalt, pločnik
** minimalna komunalna opremljenost: vodovod, elektrika, telefon, asfalt
*** opremljenost za 3. območje: vodovod, elektrika, telefon, javna razsvetljava, asfalt

MESTNA OBČINA NOVO MESTO - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Začetni prikaz
LEGENDA:

0
merilo 1: 2513

100 m

0
referenčna linija

10 cm

http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. december 2014 14:26:27; uporabnik: darja.plantan@novomesto.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO-MESTNA OBČINA NOVO MESTO

stran 1 od 1

