Številka:
Datum:

9001-10/2014
1. 12. 2014

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu
Zadeva:

PREDLOG ZA NADALJEVANJE POSTOPKA ZA SPREJEM
SPLOŠNIH AKTOV, ZA KATERE POSTOPKI PRIPRAVE NISO BILI
ZAKLJUČENI V ČASU MANDATA PREJŠNJEGA OBČINSKEGA
SVETA

Namen:

Sprejem sklepa o nadaljevanju postopkov priprave splošnih
aktov

Pravna podlaga:

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/13)

Pripravljavec gradiva: Urad za prostor
Urad za kulturo, zdravstvo in socialo
Poročevalec:

Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor
Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo

Obrazložitev: Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v mandatnem obdobju 2010 –
2014 obravnaval naslednje splošne akte, za katere postopki priprave v času
mandata občinskega sveta niso bili zaključeni:
1.
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Mestne občine Novo mesto, 1. obravnava na 29. seji
Občinskega sveta dne 29.5.2014,
2.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturni center Janez Trdine, 1. obravnava na 22. seji Občinskega
sveta dne 30. 5. 2013.
Na podlagi drugega odstavka 99. člena Poslovnika Občinskega sveta MONM
(Uradni list RS, št. 52/13) občinski svet na predlog župana odloči, o katerih
predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval (v
drugi obravnavi), katere začel obravnavati znova (ponovna prva obravnava)
ter katerih ne bo obravnaval.

V nadaljevanju je za vsak posamičen splošni akt, katerega priprava se je
pričela v prejšnjem mandatu občinskega sveta in katerih prvo obravnavo je
že opravil prejšnji občinski svet, podana obrazložitev.
Predlog sklepa:

1.
2.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo nadaljeval
postopke za sprejem naslednjih splošnih aktov, katerih priprava
v času mandata prejšnjega občinskega sveta ni bila zaključena
in sicer:

Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni
center Janez Trdine v drugi obravnavi.

Gregor MACEDONI
ŽUPAN

PRILOGA:
• 2 x obrazložitev
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Številka:
Datum:

9001-10/2014
28. 11. 2014

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV VSEBINE IN POSTOPKOV PRIPRAVE SPLOŠNIH AKTOV –
ODLOKOV, KATERIH PRIPRAVA SE JE ZAČELA V MANDATNEM
OBDOBJU 2010 – 2014
1.

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto

Območje Mestne občine Novo mesto je bogato s kulturno dediščino, ki je državnega in
lokalnega pomena. Na območju MONM je 5 enot dediščine, ki so kulturni spomeniki
državnega pomena in sicer EŠD 175 Hmeljnik-Grad, EŠD 505 Otočec – Grad, EŠD 7915
Otočec – Grajski park, EŠD 8537 Novo mesto – Rotovž in EŠD 8759 Otočec – Območje
Gradu, dediščina lokalnega pomena, ki je izpolnjevala pogoje za razglasitev kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, pa je bila na bivšem območju Občine Novo mesto razglašena
leta 1992 na podlagi tedaj veljavnega Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine in
sicer z trenutno še veljavnim Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov (Uradni list RS, št. 38/92).
Obstoječi odlok po 22 letih ne zagotavlja dovolj učinkovitega pravnega varstva kulturne
dediščine, ki izpolnjuje pogoje za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena in ni
več v popolnem skladju s stanjem na terenu in sodobno doktrino stroke, v tem času pa se je
spremenila tudi zakonodaja na področju varstva nepremične kulturne dediščine, zato je
potrebno staro razglasitev kulturnih spomenikov posodobiti in prilagoditi novi zakonodaji.
Zaradi navedenega in zaradi novih ugotovitev stroke je Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto, na podlagi določil 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13 - v nadaljevanju: ZVKD-1),
pripravil Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij za kulturni
spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1,
marec 2014 – v nadaljevanju: Predlog. Vsi objekti dediščine, ki jih zavod predlaga za
razglasitev so skladno z 9. členom ZVKD-1 vpisani v Register nepremične kulturne
dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Cilj sprejetja novega odloka je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva kulturnih
spomenikov z bolj določenimi varstvenimi režimi ter ureditev neskladij med zarisi v
razglasitvenem aktu in v prikazu stanja prostora.
Predlog odloka v 1. obravnavi je obsegal tekstualni in grafični del, v katerem je za vsak
spomenik določena lokacija in vplivno območje, če ga le ta ima, na zemljiško katastrskem
načrtu.
V predlogu odloka – 1. obravnava, je bilo za razglasitev predlaganih 174 enot dediščine po
naslednjih zvrsteh:
- 19 arheoloških najdišč,
- 76 profanih stavb,
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- 38 sakralnih spomenikov
- 33 spominskih objektov in krajev,
- 3 parki in vrtovi,
- 4 naselja in njihovi deli,
- 1 drug objekt in naprava.
Za vsako od enot dediščine, ki se razglaša je določen varstveni režim. Nekateri spomeniki
imajo določeno tudi vplivno območje spomenika vključno z varstvenim režimom vplivnega
območja.
Predlog Odloka iz 1. obravnave določa, da je potrebno upravljavca določiti spomeniku pod
zap. št. 9, EŠD 8710 Novo mesto – Arheološko najdišče Marof ter za spomenik izdelati načrt
upravljanja, ki ga sprejme občinski svet.
Akt o razglasitvi – predlog Odloka v tekstualnem delu obsega:
identifikacijo spomenika s parcelnimi številkami, vključno z določitvijo meje spomenika
tako natančno, da so meje določljive v naravi in zemljiškem katastru,
vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
varstveni režim spomenika,
vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika
potrebno, vključno z določitvijo meje vplivnega območja tako natančno, da so meje
določljive v naravi in zemljiškem katastru,
varstveni režim v vplivnem območju,
morebitno obveznost javne dostopnosti spomenika,
zahteve glede upravljanja ter morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja in
podatke o inventarni knjigi premičnin, ki so sestavni del spomenika, in pristojni
organizaciji, če se skupaj z nepremičnim spomenikom razglašajo tudi premičnine, ki so
njegov sestavni del .
Na novo se predlagajo za razglasitev mestni predeli, ki so bili prej varovani znotraj
spomenika mestno jedro, in sicer:
- EŠD 9331 Novo mesto – Območje Kapitlja,
- EŠD 17675 Novo mesto – Breg,
EŠD 14633 Novo mesto – Kandija.
Na novo je definiran stari drevored, ki je bil prej varovan v sklopu Kettejevega drevoreda:
- EŠD 14403 Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici.
Na novo se za spomenik razglašajo razvaline gradu Mehovo, ki so bile prej varovane v
sklopu širšega območja Mehovega:
EŠD 10836 Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo.
Na novo so razglašajo naslednji arheološki spomeniki:
- EŠD 22374 Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd,
- EŠD 22379 Otočec – Arheološko najdišče Košenice,
- EŠD 22387 Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče,
- EŠD 22749 Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama,
- EŠD 27600 Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče,
- EŠD 29443 Male Brusnice – Prazgodovinska gomila.
Na novo se razglašajo naslednje stavbe, spomeniki in znamenja :
- EŠD 10828 Novo mesto – Hiša Glavni trg 17,
- EŠD 10839 Novo mesto – Dvorec Mostek,
- EŠD 10847 Novo mesto – Moška bolnica,
- EŠD 14405 Novo mesto – Sodišče,
- EŠD 15587 Novo mesto – Jakličev toplar,
- EŠD 18219 Trška gora –Slopno znamenje,
- EŠD 19144 Trška gora – Grmska zidanica,
- EŠD 19145 Trška gora – Hiša Trška Gora 29,
- EŠD 20737 Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB,
- EŠD 20831 Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin,
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- EŠD 6860 Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh,
- EŠD 8662 Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu.
Nekateri spomeniki, ki so bili prej razglašeni samostojno, se v predlogu Odloka iz 1.
obravnave razglašajo znotraj posameznih spomenikov:
- EŠD 4214 Novo mesto - Grobnica padlih borcev v Dolenjih Kamencah (pri cerkvi),
- EŠD 4217 Novo mesto - Grobnica NOB na pokopališču Šmihel (pri pokopališču),
- EŠD 8715 Novo mesto - Spomenik padlim med I. svetovno vojno v Šmihelu,
- EŠD 4218 Novo mesto - Grobnica NOB na pokopališču Ločna (pri pokopališču),
- EŠD 4221 Podgrad pod Mehovim - Grob s spomenikom padlim (pri cerkvi),
- EŠD 4229 Smolenja vas - Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (pri cerkvi),
- EŠD 4240 Uršna sela - Grob s spomenikom padlim borcem (pri cerkvi),
- EŠD 4243 Ždinja vas - Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (pri cerkvi),
- EŠD 8674 Mehovo - Območje gradu (se spreminja v vplivno območje gradu),
- EŠD 8643 Gorenje Karteljevo - Antični nagrobnik (pri cerkvi),
- EŠD 4203 Gorenje Karteljevo - Grobnica padlim med NOB (pri cerkvi),
- EŠD 4208 Jurna vas - Spomenik NOB (pri cerkvi),
- EŠD 4209 Jurna vas - Grob Bojana Kraigherja in tovarišev (pri cerkvi),
- EŠD 4210 Jurna vas - Grob Livija Pregarca (pri cerkvi),
- EŠD 8734 Smolenja vas - Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno (pri cerkvi),
- EŠD 8732 Potov Vrh - Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno (pri cerkvi).
Dediščina, ki zaradi različnih vzrokov ne izpolnjuje več pogojev za razglasitev kot kulturni
spomenik lokalnega pomena (porušenje, predelave,…) pa je bila razglašena z odlokom v
letu 1992 in se z novim Odlokom naj nebi več rarglasila je naslednja:
- EŠD 8747 Prečna - Vodna žaga na Temenici,
- EŠD 8724 Novo mesto - Oprema Andrijaničeve lekarne,
- EŠD 8721 Novo mesto - Klet in spominska plošča talcem,
- EŠD 8717 Novo mesto - Spomenik obešenim partizanom na Seidlovi cesti,
- EŠD 8718 Novo mesto - Hiša Kettejev drevored 7,
- EŠD 8705 Koroška vas pri Novem mestu - Spomenik Majdi Šilc,
- EŠD 8700 Dolenje Kamenje - Spominska plošča aktivistom OF,
- EŠD 4201 Gabrje pod Gorjanci - Grob s spomenikom padlim,
- EŠD 8680 Novo mesto - Spomenik Marjanu Kozini,
- EŠD 8681 Novo mesto - Spomenika Janezu Trdini in Dragotinu Ketteju,
- EŠD 8624 Verdun - Antično grobišče,
- EŠD 8594 Novo mesto - Hiša Vrhovčeva 7,
- EŠD 8595 Novo mesto - Stara usnjarna Vrhovčeva 12,
- EŠD 8586 Novo mesto - Hiša Trdinova 8,
- EŠD 8582 Novo mesto - Hiša Šolska 6,
- EŠD 8577 Novo mesto - Hiša Pugljeva 2,
- EŠD 8578 Novo mesto - Hiša Pugljeva 3,
- EŠD 8579 Novo mesto - Vila Ragovska 3,
- EŠD 8573 Novo mesto - Gostilna Kandijska 20,
- EŠD 8574 Novo mesto - Hiša Kandijska 14,
- EŠD 8486 Novo mesto - Hiša Breg 1,
- EŠD 8487 Novo mesto - Hiša Breg 2,
- EŠD 8488 Novo mesto - Hiša Breg 3,
- EŠD 8489 Novo mesto - Hiša Breg 4,
- EŠD 8490 Novo mesto - Hiša Breg 5,
- EŠD 8491 Novo mesto - Hiša Breg 6,
- EŠD 8492 Novo mesto - Hiša Breg 7,
- EŠD 8493 Novo mesto - Hiša Breg 8,
- EŠD 8494 Novo mesto - Hiša Breg 9,
- EŠD 8495 Novo mesto - Hiša Breg 10,

5

- EŠD 8496 Novo mesto - Hiša Breg 11,
- EŠD 8497 Novo mesto - Hiša Breg 12,
- EŠD 8498 Novo mesto - Hiša Breg 13,
- EŠD 8499 Novo mesto - Hiša Breg 14,
- EŠD 8500 Novo mesto - Hiša Breg 15,
- EŠD 8501 Novo mesto - Hiša Breg 16,
- EŠD 8502 Novo mesto - Hiša Breg 17,
- EŠD 8503 Novo mesto - Hiša Breg 18,
- EŠD 8504 Novo mesto - Hiša Breg 19,
- EŠD 8505 Novo mesto - Hiša Breg 20,
- EŠD 8506 Novo mesto - Hiša Breg 21,
- EŠD 8507 Novo mesto - Hiša Breg 22,
- EŠD 8508 Novo mesto - Hiša Breg 23,
- EŠD 8509 Novo mesto - Hiša Breg 24,
- EŠD 8510 Novo mesto - Hiša Breg 25,
- EŠD 8515 Novo mesto - Hiša Rozmanova 6,
- EŠD 8516 Novo mesto - Hiša Rozmanova 8,
- EŠD 8518 Novo mesto - Hiša Rozmanova 14,
- EŠD 8522 Novo mesto - Hiša Rozmanova 24,
- EŠD 8524 Novo mesto - Vila Rozmanova 30,
- EŠD 8526 Novo mesto - Hiša Cvelbarjeva 12,
- EŠD 8527 Novo mesto - Hiša Cvelbarjeva 14,
- EŠD 8528 Novo mesto - Hiša Čitalniška 2,
- EŠD 8530 Novo mesto - Jakčev dom,
- EŠD 8531 Novo mesto - Rokodelski dom,
- EŠD 8540 Novo mesto - Hiša Glavni trg 11,
- EŠD 8546 Novo mesto - Hiša Glavni trg 20,
- EŠD 8547 Novo mesto - Hiša Glavni trg 21,
- EŠD 8548 Novo mesto - Hiša Glavni trg 22,
- EŠD 8549 Novo mesto - Hiša Glavni trg 23,
- EŠD 8551 Novo mesto - Hiša Glavni trg 25,
- EŠD 8553 Novo mesto - Hiša Glavni trg 27,
- EŠD 8554 Novo mesto - Hiša Glavni trg 28,
- EŠD 8563 Novo mesto - Občina Seidlova 1,
- EŠD 8570 Novo mesto - Hiša Kandijska 13,
- EŠD 9263 Trška Gora - Vinogradniško območje.
S predlogom Odloka za razglasitev morajo biti seznanjeni lastniki dediščine, ki naj bi se
razglasila za spomenik, zato so bili lastniki dediščine o predlogu za razglasitev obveščeni z
javnim naznanilom objavljenim v Uradnem listu, v Dolenjskem listu, časniku Delo in na
spletni strani Mestne občine Novo mesto. Predlog Odloka je bil javno razgrnjen in v
enomesečni javni razpravi od 22.5.2014 do vključno 20.6.2014, v okviru tega časa pa je bila
izvedena tudi javna obravnava predloga to je 11.6.2014 ob 16.00 uri v prostorih MONM,
Glavni trg 7. V času javne razgrnitve in obravnave je bil zagotovljen javen dostop do gradiv.
Po javni obravnavi se je, na zahtevo udeležencev javen obravnave, javna razgrnitev s objavo
javnega naznanila o podaljšanju javne razgrnitve v Dolenjskem listu in na spletni strani
MONM podaljšala do vključno 30.8.2014.. Predlog odloka je v 1. obravnavi na 29. seji dne
29.5.2014 obravnaval tudi občinski svet.
Pripravila:
Mojca Tavčar,
vodja Urada za prostor

Ana TOŠIĆ
v. d. direktorice občinske uprave
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Številka: 007-9/2013
Datum: 1. 12. 2014
OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE, 2.
OBRAVNAVA
I. UVOD
Temeljni akt KC Janeza Trdine je Odlok o ustanovitvi javnega Kulturni center Janeza Trdine
iz leta 2003. S tem aktom so določena razmerja med zavodom, ustanoviteljico Mestno
občino Novo mesto, temeljna vprašanja glede organizacije, statusa, dejavnosti in načina
financiranja zavoda.
Odlok je bil objavljen leta 2003 (Ur. l. RS, št. 79/2003) in je bil od takrat trikrat spremenjen in
dopolnjen (Ur. l. RS, št. 85/2004 in 102/2005). Predhodne dopolnitve in spremembe so se
nanašale na dopolnitve dejavnosti zavoda ter prenos objekta Dom kulture v upravljanje
takratnemu Gledališču Novo mesto (danes Anton Podbevšek Teatru).
II. OBRAZLOŽITEV
V spremembah se predlaga dopolnitev 27. člena odloka in sicer, da sprejeta pravila zavod v
skladu z veljavno zakonodajo sprejema v soglasju z ustanoviteljem tako kot je opredeljeno
pri Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in Dolenjskemu muzeju Novo mesto.
V 7. členu odloka se na podlagi nove standardne klasifikacije spremeni šifra dejavnosti
zavoda, in sicer dejavnost na področju kulture. V odlok so vnešene nove šifre standardne
klasifikacije dejavnosti zavoda. Uredba o standardni klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/2007 in 17/2008) v 9. členu določa, da se dejavnosti zavoda morajo uskladiti ob prvi
spremembi akta o ustanovitvi in ker temeljni akt ni bil spremenjen od leta 2005, se ob tej
spremembi ureja tudi standardno klasifikacijo dejavnosti zavoda.
Za 2. obravnavo so upoštevane pisne pripombe občinskih svetnikov, in sicer:
- v preambuli se beseda »potrdil« nadomesti z besedo »sprejel«, v celoti se črta
besedilo v nadaljevanju »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine«;
- V 1. členu se doda besedilo, ki se glasi: »V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda
Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/2003, 85/2004, 102/2005)…«;
- v 4. členu, v drugem odstavku se beseda »naslednji« nadomesti z besedo
»petnajsti«.
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Ostale dopolnitve in spremembe ostanejo nespremenjene (sprememba 27. člena odloka in
sicer, da sprejeta pravila zavod v skladu z veljavno zakonodajo sprejema v soglasju z
ustanoviteljem tako kot je opredeljeno pri Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in Dolenjskemu
muzeju Novo mesto ter v 7. členu odloka se na podlagi nove standardne klasifikacije
spremeni šifra dejavnosti zavoda, in sicer dejavnost na področju kulture na podlagi Uredbe o
standardni klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007 in 17/2008), ki v 9. členu določa, da
se dejavnosti zavoda morajo uskladiti ob prvi spremembi akta o ustanovitvi in ker temeljni
akti nismo spreminjali od leta 2005, ob tej spremembi urejamo tudi standardno klasifikacijo
dejavnosti zavoda).
III. VPLIV NA PRORAČUN
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KC Janeza Trdine
nima finančnih posledic na proračun Mestne občine Novo mesto, razen njegova objava v
Uradnem listu RS.
IV. PREDLOG SKLEPA
Kolegij OU predlaga, da se postopek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine nadaljuje na Občinskem
svetu MO Novo mesto v drugi obravnavi.

Pripravila:
Sandra BORŠIĆ, podsekretar

MATEJA JERIČ,
vodja Urada za kulturo,
zdravstvo in socialo
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