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32.
Na podlagi 28. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ
občin (Uradni list RS, št. 14/15) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 8. seji dne 9. 7. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15,
21/15 - v nadaljevanju statut) se črta 61. člen.
2. člen
Doda se nov drugi odstavek v 68. členu statuta, ki se glasi:

str. 1
str. 2
str. 7
str. 14
str. 28
str. 30
str. 31
str. 32
str. 35
str. 35
str. 36
str. 37

»Način izvajanja nalog se podrobneje določi z odlokom.«
3. člen
Črta se drugi odstavek 69. člena statuta.
4. člen
Črta se drugi odstavek 72. člena statuta.
5. člen
Spremeni se tretji odstavek 73. člena statuta, tako da se sedaj glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami
občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
6. člen
Prvi odstavek 77. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
Drugi in tretji odstavek 77. člena statuta se črtata, tako da 4. odstavek
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sedaj postane 2. odstavek.
7. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 007-18/2015
Novo mesto, 9. 7. 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

33.
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 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in
18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7.
2015 sprejel

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo mesto določi:
– prometna ureditev na občinskih cestah,
– način dela mestnega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa,
– pogoje in način odstranitve ter hrambe nepravilno parkiranih vozil,
– pogoje in način odstranitve, varovanja ter prodaje ali uničenja vozil,
– pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči
odpeljati vozilo (lisice).

ure zjutraj in od 13. do 16. ure popoldan, pristojni organ pa lahko iz
utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice.
– Dostavni čas je čas med 5. uro in 9.30 uro, ki je predviden za
opravljanje vsakodnevne dostave, razen če je s prometno signalizacijo
določeno drugače.
– Dostavni čas v ožje mestno središče je čas med 19. uro zvečer in 7.
uro zjutraj in predstavlja dovoljen čas neomejene dostave blaga in
ljudi na območje ožjega mestnega središča, razen če je s prometno
signalizacijo določeno drugače.
– Lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati
nepravilno parkirano vozilo.
– Pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih
vozil.
– Parkirnina je denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega
prostora.
– Potrdilo o plačani parkirnini je dokazilo o plačani parkirnini na
predpisan način.
– Označitev časa prihoda pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena
oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi na
listu papirja, tako da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali skladno
z navodili uporabi brezplačni parkirni listek ali namesti parkirno uro.
– Glavne mestne vpadnice so naslednje ceste: Topliška, Šmihelska,
Ljubenska, Ljubljanska, Belokranjska, Seidlova, Šentjernejska, Straška,
Mirnopeška, Kandijska, Šmarješka, Andrijaničeva in Levičnikova cesta.
– Intervencijska vozila so vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost
na področju gospodarskih javnih služb.
– Javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v
lasti Mestne občine Novo mesto, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste
in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali drugače utrjene javne površine.
– Prometni režim je prometnotehnična določitev načina parkiranja,
načina plačevanja parkirnine, časovnega obdobja, v katerem se plačuje
parkirnina ali 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.
– Nujne življenjske potrebščine so kruh, jajca, mlečni izdelki, meso in
druga hitro pokvarljiva prehrana ter zelenjava in sadje.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o
pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah in Zakonu o voznikih.

II. PROMETNA UREDITEV
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Pristojni organ je organ občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
pristojen za področje prometa.
– Ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na levem bregu reke
Krke Seidlova cesta do vključno križišča s Koštialovo ulico (vključno s
parkirnimi prostori ob Prisojni poti, Kettejevem drevoredu, poslovno
stavbo Mestne občine Novo mesto) in do vključno križišča z Ljubljansko
cesto in Šmihelskim mostom. Na desnem bregu reke Krke pa ga
določa Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko cesto
(vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje), Kandijska
cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa Revoz, vključno z delom
Resslove in Trdinove ulice (vključno s parkirnimi prostori ob potoku
Težka voda in parkirnimi prostori pri Novi Ljubljanski banki na Trdinovi
ulici, ob stanovanjskih blokih na Trdinovi ulici oziroma Kandijski cesti
in vključno s parkirnimi prostori pri Finančnem uradu Novo mesto na
Kandijski cesti 21).
– Prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob
delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6. do 8.

1. Omejitve uporabe ceste
3. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet
tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, razen
na glavnih mestnih vpadnicah.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za intervencijska
vozila in vozila s prednostjo.
(3) Izjemoma, z dovoljenjem, je na območju ožjega mestnega središča
dovoljen promet teh vozil, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora
tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom. Dovoljenje za promet teh
vozil izda pristojni organ.
(4) Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse določi Občinski svet
Mestne občine Novo mesto.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 600 EUR.
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4. člen
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet tovornim
vozilom ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo
dovoljeno maso ali osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma
izda dovoljenje za promet teh vozil, v katerem se določijo pogoji.

(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 600 EUR.
2. Ureditev mirujočega prometa

5. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je v času prometnih konic
prepovedano učenje vožnje motornih vozil, dovoljeno pa je opravljanje
vozniškega izpita.
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek inštruktor, če ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 600 EUR.

6. člen
(1) Občinska uprava omeji uporabo javne površine, ki ni sestavni del
občinske ceste, zaradi prireditev, gradbenih del ali iz drugih utemeljenih
razlogov.
(2) Občinska uprava lahko omeji uporabo ceste, njenega dela,
javnih parkirnih površin in drugih javnih prometnih površin zaradi
izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev
in podobnega, o čemer je dolžan izvajalec, skladno s pridobljenim
dovoljenjem, obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja in na
krajevno običajen način.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v
nasprotju z določilom drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo in z globo
600 EUR odgovorno osebo pravne osebe, ki ravna v nasprotju določilom
drugega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Prepovedano je prislanjati kolesa na pločnike, zgradbe in druge
objekte na cestah, ulicah in drugih javnih prometnih površinah.
(2) Kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa je dovoljeno parkirati
le na za to določenih mestih.
(3) Kolesa z motorjem in motorna kolesa se parkirajo tudi na označenih
parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil.
(4) Pravne osebe so dolžne zagotoviti ustrezno število mest za parkiranje
koles, koles z motorjem in motornih koles za zaposlene in stranke, če ni
zagotovljenih javnih parkirnih mest.
(5) Za uporabo parkirnih prostorov, ki so namenjeni izključno za kolesa
in kolesa z motorjem se ne plačuje parkirnine. Za uporabo parkirnih
prostorov za motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa se
plačuje parkirnina enako kot za druga vozila v prometu. Parkirni listek
voznik zadrži do konca uporabe parkirnega prostora in ga na zahtevo
izroči mestnemu redarju.
(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju
z določili tega člena.

8. člen
(1) Dovoz in odvoz blaga v ožje mestno središče je dovoljen v dostavnem
času. Izven dostavnega časa je dovoz in odvoz blaga dovoljen tudi med
7. in 19. uro, vendar le z vozili skupne mase do 3,5 tone.
(2) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave
izven dostavnega časa za vozila skupne mase nad 3,5 tone, vendar
izključno za dostavo nujnih življenjskih potrebščin.

9. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ
dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve
uri),
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča
javnih cest,
– druge površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno
pogodbo Mestni občini Novo mesto prenesejo lastniki teh površin.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta
za posamezna vozila.
(3) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod
pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki urejajo cestni promet.
Prometno ureditev določi občinska uprava z odločbo, prometni režim
pa župan s sklepom.
(4) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s
prometne signalizacije.
(5) Najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na javnih
parkirnih površinah znaša 24 ur.
(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.

10. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine
uporabljajo za potrebe parkiranja vozil:
– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki izvajajo javna
pooblastila,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev, ki oddajajo in prevzemajo otroke v vzgojno-varstvene
ustanove, osnovne šole in glasbene šole,
– invalidov in spremljevalcev, ki vozijo in spremljajo invalidno osebo,
– obiskovalcev tržnice in vozil, ki izvajajo dostavo.
(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.
(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so določene le
za kratkotrajno parkiranje. Čas in trajanje parkiranja sta določena na
dopolnilni tabli.
(4) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne javne parkirne
površine ali javne prometne površine uporabljajo izključno za potrebe
parkiranja tovornih vozil in/ali avtobusov.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s
drugim odstavkom tega člena.

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

3

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 8, 10. 7. 2015 / NOVO MESTO, LETO 1, http://dul.novomesto.si

3. Dovolilnice
11. člen
(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja, kjer je čas
parkiranja omejen in za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij
za pešce, pristojni organ lahko izda do dve dovoljenji za parkiranje na
gospodinjstvo. Upravičenec mora biti lastnik vozila ter imeti stalno
bivališče na tem območju.
(2) Dovoljenje za parkiranje se izkazuje z dovolilnico. Obliko in vsebino
dovolilnice določi župan.
(3) Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec ter osebe,
ki živijo v skupnem gospodinjstvu z upravičencem (v nadaljevanju:
uporabniki dovolilnice), za parkiranje vozil, ki so navedena v dovoljenju,
katerega je izdal pristojni organ.
(4) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek upravičenec ali uporabnik
dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupravičeni osebi
ter oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje.

12. člen
(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, razen na
območjih kratkotrajnega parkiranja, fizičnim in pravnih osebam izda
upravljavec javnih parkirnih površin.
(2) Način in pogoje za izdajo dovoljenja določi župan.
(3) Dovoljenje za parkiranje se izkazuje z dovolilnico upravljavca javnih
parkirnih površin. Obliko, vsebino in pogoje izdaje dovolilnice določi
župan.
(4) Dovoljenje za dostavo na območjih za pešce izda pristojni organ
Mestne občine Novo mesto. Dostava na območju za pešce se z
dovoljenjem pristojnega organa opravlja v dostavnem času. Pristojni
organ lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov dovoli
dostavo tudi izven dostavnega časa s posebnim dovoljenjem, v katerem
se določijo pogoji.
(5) Višino takse za dovoljenja iz tega člena določi Občinski svet Mestne
občine Novo mesto.

13. člen
(1) Uporabniki dovolilnic iz 11. in 12. člena tega odloka 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.
(2) Uporabniki dovolilnic iz 11. in 12. člena tega odloka so dolžni označiti
čas začetka parkiranja tako, da pod vetrobransko steklo na armaturno
ploščo vozila postavijo parkirno uro ali drugo sredstvo za označitev časa
parkiranja tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno prebrati.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za
parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

14. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine
uporabljajo izključno za parkiranje vozil občinskih in državnih organov
za službene potrebe.
(2) Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem
za parkiranje, ki ga izda pristojni organ. Uporabniki tega dovoljenja so
dolžni označiti čas začetka parkiranja, dovoljenje pa v vozilu namestiti
na armaturno ploščo ali pod vetrobransko steklo tako, da je to v celoti
vidno in berljivo.
(3) Za uporabo parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena se
plačuje taksa. Višino takse določi Občinski svet Mestne občine Novo
mesto.

(4) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovoljenja za
parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 160 EUR.
(6) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

4. Javne parkirne površine izven občinskih cest
15. člen
(1) Javne parkirne površine izven občinskih cest določi občinski svet z
odredbo.
(2) 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,
– postavljati ali puščati kakršnekoli predmete ali naprave na zemljišču,
ki je v zemljiški knjigi opredeljeno kot parkirišče,
– ograjevanje parkirnih mest.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju z določilom tega člena.
(4) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določilom tega člena.
(5) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v
nasprotju z določilom tega člena.

16. člen
(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto lahko določi višino
parkirnine na javnih parkirnih površinah.
(2) Prometni režim določi župan.
(3) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na
predpisan način.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik oziroma lastnik vozila,
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s
tretjim odstavkom tega člena.

17. člen
(1) Vzdrževalec parkirišč na območju Mestne občine Novo mesto je
Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o.
(2) Vzdrževalcu parkirišč se podeli javno pooblastilo, da lahko izvaja
nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.
(3) Javno pooblastilo nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih
parkiriščih lahko izvajajo le osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z
zakonodajo.
(4) Če voznik oziroma lastnik vozila ne plača parkirnine, poda
vzdrževalec predlog pooblaščenemu prekrškovnemu organu Mestne
občine Novo mesto za uvedbo prekrškovnega postopka.

18. člen
(1) Pristojni organ določi število parkirnih mest za invalide.
(2) Za parkiranje na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena,
ki se nahajajo v ožjem mestnem središču, se plačuje parkirnina, razen
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če je v izvedbenem aktu določeno drugače.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.

19. člen
(1) Pristojni organ določi število parkirnih mest, namenjenih za potrebe
izvajanja dostave z dostavnimi vozili.
(2) Uporabniki parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena so dolžni
označiti čas prihoda na tako označeno parkirno mesto. Dovoljen čas
trajanja parkiranja je označen s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

20. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih
izključno uporabi za potrebe parkiranja avtotaksi vozil s posebnim
dovoljenjem. Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avtotaksi
vozila je dovoljeno le za vozila, označena skladno z določili predpisa, ki
ureja avtotaksi prevoze v Mestni občini Novo mesto.

21. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno
le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s
predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest za turistične
avtobuse, s katerimi se opravlja ogled mestnih znamenitosti, in
avtobuse, ki opravljajo izključno šolske prevoze. Pristojni organ lahko
določi tudi začasne lokacije za parkiranje avtobusov, ki opravljajo
izključno šolske prevoze učencev in dijakov iz šol na območju mesta
Novo mesto.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

22. člen
(1) Bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je za
bivanjske potrebe dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene
za parkiranje teh vozil. Za druge potrebe parkiranja so vozniki teh vozil
dolžni upoštevati prometno signalizacijo.
(2) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek lastnik priklopnega vozila ali
počitniške prikolice, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik priklopnega
vozila ali počitniške prikolice in ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

23. člen
(1) Intervencijska vozila smejo v času intervencije delavci gospodarske

javne službe parkirati na javnih parkirnih površinah brez sicer
obveznega plačila parkirnine oziroma brez sicer obvezne označbe
začetka parkiranja.
(2) Intervencijska vozila se sme za čas izvajanja nujnih vzdrževalnih
del parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja del,
kjer parkiranje in ustavljanje ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne
ogroža ostalih udeležencev v cestnem prometu.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek delavca gospodarske javne
službe, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

24. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne ceste zaprejo za
avtobuse, namenjene na avtobusno postajo Novo mesto in z nje,
ali predpiše, da se za promet avtobusov na avtobusno postajo Novo
mesto in z nje uporabljajo le določene ceste oziroma vozne poti, če
je to potrebno zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja
pretoka prometa.
(2) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste ali dele cest, na katerih
je iz kategorije vozil avtobusov dovoljena vožnja izključno za avtobuse
mestnega potniškega prometa.
(3) Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za
avtobusne prevoznike obvezne.
(4) Lastnik oziroma upravljavec avtobusne postaje Novo mesto je
dolžan o voznih smereh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse
prevoznike, ki opravljajo javni prevoz.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju
z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v
nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.

III. NAČIN DELA MESTNEGA REDARSTVA
25. člen
(1) Mestno redarstvo pri nadzoru in urejanju prometa opravlja dela in
naloge skladno z določili zakona, ki ureja pravila cestnega prometa ter
dela in naloge, ki so določene s tem odlokom.
(2) Organizacijo mestnega redarstva določi župan z aktom, ki ureja
organizacijo občinske uprave.

IV. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
TER RAVNANJE Z VOZILI
26. člen
(1) Odvoz parkiranega vozila, za katerega je bil odrejen odvoz skladno
s predpisi o pravilih cestnega prometa, opravi izvajalec gospodarske
javne službe odvoza vozil (v nadaljevanju: izvajalec odvoza).
(2) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma voznika vozila. Vozilo
se odstrani na varovan prostor, posebej določen za ta namen (v
nadaljevanju: skladišče vozil).
(3) Vozilo se preda vozniku ali lastniku vozila ob predložitvi listine, s
katero se ugotovi njegova identiteta ter dokazila o poravnavi stroškov
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odvoza in varovanja vozila.
(4) Višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroške
varovanja vozila določi Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

27. člen
(1) Če pride voznik k vozilu potem, ko je mestni redar že pozval izvajalca
odvoza in napisal odredbo za odvoz, vendar vozilo še ni bilo odpeljano,
mora lastnik vozila plačati 50 % višine stroškov za odvoz.
(2) Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z mesta, kjer je
naložil parkirano vozilo.

28. člen
(1) Mestni redar mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz,
fotografirati in napisati odredbo izvajalcu odvoza.
(2) Odredba vsebuje datum prekrška, čas prekrška, kraj prekrška,
registrsko številko vozila, znamko vozila, številko obvestila o prekršku in
zapisnik o stanju vozila. En izvod odredbe prejme izvajalec in je priloga
zapisnika, ki ga izpolni izvajalec odvoza.
(3) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi
izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo
škodo.

29. člen
Mestni redar mora o vsakem opravljenem odvozu obvestiti policijo.
Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.

30. člen
(1) V primeru, da na vozilu ni registrskih tablic, hkrati pa tudi na drug
primeren način ni mogoče pridobiti podatkov o lastniku vozila, lahko
upravljavec skladišča odredi tudi odklepanje vozila. Lastnik vozila je
neznan, če ni mogoče pridobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
(2) Kadar lastnika vozila ni mogoče ugotoviti in je vrednost vozila
manjša od stroškov, povezanih z odstranitvijo, hrambo in javno dražbo,
stroške odstranitve in uničenja krije Mestna občina Novo mesto.
(3) Izvajalec odvoza preda vozilo skladno z odredbo za odvoz v hrambo
upravljavcu skladišča vozil in o tem napiše zapisnik.
1. Hramba vozil
31. člen
Upravljavec skladišča vozil zagotavlja za varovanje vozil:
– ograjen prostor,
– 24-urno fizično zavarovanje prostora,
– poslovni prostor za opravljanje administrativnih opravil.

32. člen
Upravljavec skladišča vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje
naslednje podatke: odredbo o odvozu, fotografijo vozila, datum in
uro prevzema vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, stroške,
povezane z odvozom in varovanjem vozila, podatke o prodaji vozila,
dohodek od prodanega vozila.

33. člen
(1) Če lastnik vozila tega ne prevzame v 15 dneh od dneva predaje
vozila v hrambo, ga je upravljavec skladišča dolžan pozvati, da vozilo
odpelje v 15 dneh od vročitve poziva. Upravljavec skladišča vozil izroči
vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu
stroškov odstranitve in varovanja vozila. Če lastnik vozila ne prevzame v
predpisanem roku, se vozilo proda na javni dražbi ali se uniči.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec skladišča
vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Mestne občine
Novo mesto ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o vozilu,
v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku iz
prvega odstavka tega člena proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori,
da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma
uničeno. Kadar se razglas o vozilu objavi na oglasni deski Mestne
občine Novo mesto ali na drug krajevno običajen način, mora biti poziv
objavljen vsaj 15 dni.

2. Prodaja oziroma uničenje vozil
34. člen
(1) Po roku iz poziva, določenega v 33. členu tega odloka, se vozilo večje
vrednosti proda na javni dražbi, ki jo po potrebi organizira upravljavec
skladišča vozil.
(2) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.

35. člen
(1) Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške
odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega cenilca in javne
dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
(2) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, se
izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže na žiro
račun Mestne občine Novo mesto.

36. člen
(1) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo
manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
(2) Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški
odstranitve vozila, varovanja vozila, stroški sodnega cenilca in javne
dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.

37. člen
Stroške, povezane z odstranitvijo vozila, varovanja vozila, sodnega
cenilca in javne dražbe, se izterja od lastnika vozila po predpisih o
davkih občanov.

V. POGOJI IN NAČIN UPORABE LISIC
38. člen
(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za
odvoz s pajkom, mestni redar odredi priklenitev lisic.
(2) Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih
površinah iz 14. in 20. člena tega odloka in nima ustreznega dovoljenja
za parkiranje ali posebne oznake pristojnega organa.
(3) Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na površinah
iz 16. člena tega odloka, če zanj ni bila plačana predpisana parkirnina.
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39. člen
(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.
(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki ga za to dejavnost
pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve
lisic).

40. člen
(1) Na vetrobransko steklo vozila iz 38. člena tega odloka mestni redar
namesti obvestilo o prekršku.
(2) Poleg obvestila o prekršku mora mestni redar na steklo voznikovih
vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na
drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti tudi opozorilo
vozniku, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik
obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve
in odstranitve lisic.
(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali
premakniti, dokler lisice niso odstranjene.

41. člen
(1) Mestni redar mora vsako vozilo, na katero se priklenejo lisice,
fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi
izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan
poravnati nastalo škodo.

42. člen
(1) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo,
plača 50 % višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.

47. člen
(1) Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno
poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini
nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic s strani nepooblaščene
osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.
(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katero so bile
pritrjene lisice.

VI. NADZOR
48. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja Mestno redarstvo
Mestne občine Novo mesto.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
57/09, 74/09, 36/11 in Dolenjski uradni list, št. 1 ).

50. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Številka: 007-16/2015
Datum: 9.7.2015
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

43. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila
ter višino stroškov uporabe lisic določi Občinski svet Mestne občine
Novo mesto.

44. člen
(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se
plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah,
mestni redar odredi odvoz vozila na varovani prostor.

45. člen
(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti
lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o
poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z
mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo lisice
ponovno priklene.

46. člen
(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.
(2) Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času med 22. in 6.
uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru
stroški odstranitve lisic zaračunavajo v dvakratnem znesku stroškov iz
43. člena tega odloka.

Gregor MACEDONI, l. r.

34.
Na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št.
109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US), 3., 7. in 32. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 6. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 59/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
8. redni seji dne 9. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja in opravljanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih javnih cest v Mestni občini Novo
mesto
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet koncesijskega akta
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja in opravljanja lokalne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest.
(2) Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski akt, s katerim
se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje javne
službe iz prvega odstavka ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem
podeljene koncesije.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen
način.
(4) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega odstavka
tega člena, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo
republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. odstavka
tega člena.
(5) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen z
zakonom, ki ureja javne ceste.
(6) Koncesija gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih
cest po tem odloku je javno-naročniško javno-zasebno partnerstvo po
Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
Vsebina odloka
2.člen
S tem odlokom se določi:
- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- viri financiranja javne službe,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki
ga uživa in
- nadzor nad izvajanjem odloka.
Definicije
3. člen
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih predpisih in
koncesijski pogodbi, imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
- »gospodarska javna služba oziroma javna služba« je lokalna obvezna
gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;
- »koncedent« je Mestna občina Novo mesto;
- »koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske javne službe iz 1.
člena tega odloka;
- »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno
službo iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije.
Enotnost koncesijskega razmerja
4. člen
(1) V Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) se dejavnost
iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi, ki se
opravlja na celotnem območju Mestne občine Novo mesto.
(2) Koncesionar ima naslednja pooblastila:
- izključno pravico izvajati javno službo na območju koncedenta,
- izdajanje tehničnih pogojev v zvezi z izdajo soglasij,
- je prisoten pri tehničnem prevzemu vgrajenih naprav,
- druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
Vrsta in obseg storitev javne službe

5. člen
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega
vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja
varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest,
cestnega sveta in varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest
ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vzdrževanje drugih prometnih površin obsega vzdrževanje
prometnih površin, objektov in naprav na vozišču, ob vozišču ali nad
voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, in sicer:
- odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih
postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju
prometa v naselju,
- podhodov in nadhodov za pešce,
- kolesarskih stez in pločnikov,
- zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.
(3) Koncesionar mora izvajati dela rednega vzdrževanja občinskih cest
v skladu z letnim programom vzdrževanja, predpisom o kategorizaciji
občinskih cest v Mestni občini Novo mesto in drugimi zahtevami
predpisa, ki ureja vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo
rednega vzdrževanja javnih cest, glede pogostnosti in časa izvajanja
vzdrževalnih del (npr. zimska služba, intervencijski ukrepi, pregledniška
služba).
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
Evidence
6. člen
Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za
področje izvajanja javne službe.
Javna obvestila in naznanila
7. člen
Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o
stanju občinskih javnih cest in uporabnosti drugih prometnih površin.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
Pravice uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih površin
8. člen
Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine
splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja
na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili
cestnega prometa.
Obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin
9. člen
Uporabniki občinske javne ceste oziroma druge prometne površine
naj sporočijo pristojni strokovni službi občine vsako poškodbo ali
spremembo na občinski javni cesti ali prometni površini, ki lahko vpliva
na varno odvijanje prometa na občinskih javnih cestah in drugih
prometnih površinah v občini.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
Viri financiranja storitev
10. člen
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

8

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 8, 10. 7. 2015 / NOVO MESTO, LETO 1, http://dul.novomesto.si

proračuna občine in drugih virov.
(2) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem rednega vzdrževanja
občinskih cest druga sredstva (npr. odškodnine, plačilo zavarovalnih
škod), mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za financiranje
rednega vzdrževanja občinskih cest.
11. člen
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja
finančna revizija oziroma ima koncedent pravico, da najame zunanjega
revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša na opravljanje
koncesije. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in
finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko
pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop
v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter
predložiti in omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske
izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se
nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru
nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in navesti
vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo,
praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako,
da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb,
praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se
izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika
koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
VI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE
LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
Vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
12. člen
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste.
Občinske javne ceste so last občine ter del javne lastnine.
(2) Občinske javne ceste sestavljajo:
- cestni svet,
- cestno telo,
- cestišče,
- brežine cest,
- cestni objekti,
- prometna signalizacija in prometna oprema,
- cestni priključki do meje cestnega sveta,
- naprave za odvodnjavanje ceste,
- servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusno
obračališče ter podobno),
- servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje
cest ter nadzor prometa,
- funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih
ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter
voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju
škodljivih emisij prometa.
Javno dobro
13. člen
(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so javno dobro
in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske
pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti

mogoče pridobiti stvarne pravice pod pogoji, določenimi z zakonom, ki
ureja ceste.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA
Koncesionarjev pravni monopol
14. člen
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem
območju občine:
- izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena
tega odloka,
- izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem
pooblastilu občine vodenja investicij in vzdrževanja občinske
infrastrukture svetlobnih prometnih znakov ter upravljanja s to
infrastrukturo,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi
dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu
s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz
1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec
javne službe na celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar ob pisnem soglasju
koncedenta sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o
začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne
storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe
izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi
predpisi.
Razmerje do podizvajalcev
15. člen
(1) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in
uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem imenu in
za svoj račun.
(2) Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo javna naročila.
Uporaba javnih dobrin
16. člen
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.
Nadzor nad izvajanjem javne službe
17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojna služba občinske
uprave oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse
okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in
strokovnost izvajanja.
(2) Mestna občina Novo mesto lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo
institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje
pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno
odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki
izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
VIII. RAZMERJA KONCESIONARJA IN KONCEDENTA
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov
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18. člen
(1) Razmerja koncesionarja in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti
koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov v
zvezi z javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, so določene
s predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb.
19. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi
predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s
predpisi in v javnem interesu,
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde,
povezane z izvajanjem javne službe, s spoštovanjem naslednjih
standardov oziroma predpisov (oziroma predpisov, ki bodo te
nadomestili):
- veljavno slovensko zakonodajo,
- veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi in dobro inženirsko
prakso,
- zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu,
- kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,
- vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se ob upoštevanju
časovnega obdobja trajanja koncesije ohranja njihova vrednost,
- po pooblastilu voditi pripravljalna dela in investicije v objekte in
naprave javne službe,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
- po poteku pogodbene dobe prenesti v last koncedenta objekte javne
infrastrukture iz 5. člena tega odloka, če ni vnaprej skladno s predpisi ali
koncesijsko pogodbo drugače določeno,
- zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest,
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje
storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
- skrbeti za tekoče obveščanje koncedenta o dogodkih v zvezi z
izvajanjem javne službe,
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov,
- voditi evidence v zvezi z javno službo,
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne
plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov
in prihodkov dejavnosti,
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
- v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala
vzdrževalna in druga dela,
- obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati v rokih, na
način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem
odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost in
koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni
spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega
kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če koncesionar tega
v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes
koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja
iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka,
razdre koncesijsko pogodbo.

službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak oziroma
poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem obvestilu
uporabnikov. Za pomembne okvare, napake oziroma poškodbe naprav
svetlobnih prometnih znakov se šteje predvsem izpad delovanja naprav
ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo prometno varnost.
(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne enote sistema
svetlobnih prometnih znakov odpraviti v roku enega (1) delovnega dne,
manj pomembne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku treh
(3) dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
Odgovornost koncesionarja
21. člen
(1) Za izvajanje javne službe je ne glede na določbe prejšnjih členov
odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom
odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)
izvajalci Mestne občine Novo mesto uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe
skleniti zavarovanje odgovornosti iz naslova splošne civilne
odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire):
- za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(4) Pogodba o zavarovanju mora vsebovati klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist koncedenta.
22. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
- da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi
o načinu izvajanja javne službe, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo
ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
- da zagotavlja redno višino plačil koncesionarju skladno s 25. členom
tega odloka, ki ureja merila za izbor koncesionarja,
- da zagotovi sankcioniranje zaradi onemogočanja izvajanja storitev
javne službe,
- da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih
izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne
službe na področju občine,
- da zagotovi pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah.
Pristojnosti župana in občinske uprave
23. člen
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
- odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja izvajalca v
postopkih izdaje dovoljenj,
- odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega
organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov,
- druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem odloku organ
občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet
tega odloka.

Interventno izvajanje javne službe

IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
Status koncesionarja

20. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne

24. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis
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lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni
akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili
pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko
pogodbo.
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev
25. člen
(1) V prijavi (vlogi) za pridobitev koncesije mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z
veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa
mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti dokazila:
- da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti,
- da ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan
predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še
ni odločilo,
- da ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za
začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo,
- da ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan
predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče
še ni odločilo,
- da ni imel blokiranih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih
pred rokom za prejem prijav,
- da je finančno in poslovno usposobljen (ustrezna bonitetna ocena in
zadostna višina letnih prihodkov),
- da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo
izvedbo koncesijske pogodbe,
- da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno
dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe,
- da ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog,
- da poda izjavo, da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane
gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način ob
upoštevanju tega odloka, koncesijske pogodbe, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev,
- da poda izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za
škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, vključno z razširitvijo
na druge nevarnostne vire, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali
nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene
osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci uporabnikom ali tretjim osebam in
za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah in drugi infrastrukturi
javne službe, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije
povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi
in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih in napravah javne službe iz
naslova drugih nevarnostnih virov,
- da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, ki omogočajo
izvedbo koncesijske pogodbe.
Podrobno vsebino posameznega pogoja ter vsebino zahtevanih dokazil
določi koncedent v razpisni dokumentaciji.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za
izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
X. JAVNI RAZPIS
Oblika in postopek javnega razpisa
26. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka se
izbere v postopku sklenitve javno-naročniškega javno-zasebnega
partnerstva po 27. členu Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Sklep
o javnem razpisu sprejme župan.

(2) Javni razpis se objavi na standardnem obrazcu na Portalu javnih
naročil.
(3) Koncedent lahko v javnem razpisu objavi tudi druge podatke, ki niso
zahtevani s standardnim obrazcem. Druge podatke pa mora objaviti,
če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis.
(4) Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli
morajo biti enaki vsebini razpisa.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati
razpisno dokumentacijo.
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo
omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred
objavo na Portalu javnih naročil.
Razpisni pogoji
27. člen
Koncedent v razpisni dokumentaciji določi razpisne pogoje in način
dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 25. člena tega odloka (vsebino
listin, organ, ki listino izda ...).
Merila za izbor koncesionarja
28. člen
Merilo za izbor koncesionarja je, ob izpolnjevanju vseh razpisnih zahtev
in pogojev najnižja ponudbena cena.
XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN,
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Uspešnost javnega razpisa
29. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela pravočasno vsaj ena popolna
prijava.
(2) Prijava je popolna, če kandidat izpolnjuje vse zahteve iz razpisne
dokumentacije.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te nepopolne, se
javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni bil izbran ali
če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ni
bila sklenjena koncesijska pogodba.
Izbira koncesionarja
30. člen
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj
takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje
skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o
najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje
župan z odločbo.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(4) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s kandidatom,
njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali
pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno
povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do
vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega
drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z
njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski
skupnosti.
(5) Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene
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pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja
zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.
(6) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi
vsak član s pisno izjavo oziroma s podpisom odločbe o imenovanju v
komisijo.
(7) Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati
svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno
komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta.
Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član
strokovne komisije.
(8) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in
ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu
in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave
izpolnjujejo razpisne zahteve in razvrsti te prijave tako, da je razvidno,
katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen
je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta,
ki vodi postopek izbire koncesionarja.
(9) Odločitev o izbiri koncesionarja po drugem odstavku 27. člena
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izda župan. Koncedent izbere
enega koncesionarja ali skupino ponudnikov.
(10) Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja občinska
uprava v imenu koncedenta koncesionarju podeli upravno odločbo.
(11) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 60 dni
od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz
razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Sklenitev koncesijske pogodbe
31. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s
sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim
koncesionarjem ali pravno osebo iz 24. člena tega odloka sklene ena
koncesijska pogodba.
(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje
koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki
jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska
pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena
pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija,
začne pa učinkovati ob izteku roka.
Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo
32. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom,
kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali
nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
33. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas štirih let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe obeh
pogodbenih strank. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje 1 dan po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na
strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega
koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov,
določenih z zakonom.

Pristojni organ za izvajanje koncesije
34. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s
koncesijo, je organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne
službe.
XII. PRENOS KONCESIJE
Oblika akta o prenosu
35. člen
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija
podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko
pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika
koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Načini prenehanja koncesijskega razmerja
36. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- s prenehanjem koncesionarja,
- z odvzemom koncesije,
- z odkupom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe
37. člen
Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
- z odstopom od koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo.
Potek roka koncesije
38. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila
koncesijska pogodba sklenjena.
Razdrtje koncesijske pogodbe
39. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim
razdrtjem preneha:
- če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek,
- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi
kršitve predpisov koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih
za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče
pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar
dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev
koncesije,
- če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda
uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
- če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo
izpolnil svoje obveznosti.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alineje prvega
odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje
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koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe
koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega
postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega postopka
zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru
prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge z
vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz
druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske
pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna
odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna
sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje
prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent
ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to
koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če
je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju
v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih
neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic
vrniti koncesionarju v naravi.
Odstop od koncesijske pogodbe
40. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
- če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
- če druga stranka krši koncesijsko pogodbo pod pogoji in na način, kot
je v njej določeno,
- iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno opravljanje
koncesijske službe).
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu
oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja
in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti.
Sporazumna razveza
41. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno
razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, ko
ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali
sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin
oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe
nesmotrno ali nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne izjave.
Prenehanje koncesionarja
42. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in
koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na
tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije
na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev,
prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent
pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre
koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.

Odvzem koncesije
43. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim
aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame
koncesijo koncesionarju:
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s
koncesijsko pogodbo, določenem roku,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna
služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem
koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo.
Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o
odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi
takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka je koncedent
dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih
odškodninskega prava.
Odkup koncesije
44. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno
bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup
koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati
tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu
izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne
odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri
mesece.
XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
Višja sila
45. člen
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive
in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske
pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim
strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih
izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na
njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru
nepredvidljivih napak in višje sile za tiste javne službe, kjer so načrti
ukrepov predpisani, za ostale javne službe pa skladno s posameznimi
programi izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo
silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti
o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati
od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja
koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan
poleg koncesionarja aktivira tudi občinski štab za civilno zaščito
ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje
in pomoč v občini. V tem primeru prevzame občinski štab za civilno
zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
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Spremenjene okoliščine
46. člen
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki
bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni
meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično
pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja,
ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog
za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih.
Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati
obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
Uporaba prava
47. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih služb se
lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali
arbitraže
48. člen
(1) S koncesijsko pogodbo je treba določiti, da o sporih med
koncedentom in koncesionarjem odloča stvarno pristojno sodišče.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe
se ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN KAZENSKE
DOLOČBE
Organ nadzora
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinski
inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških
ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
Prekrški koncesionarja
50. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:
- pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude,
- ne zagotovi kontinuiranega in kvalitetnega delovanja javne službe,
- prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju s 15. členom tega
odloka,
- krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
- ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po 20. členu tega
odloka,
- ne uporablja veljavnih tarif,
- ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na predpisan način,
- ne predloži letnega programa ter poročila o njegovi izvedbi.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve z značajem dejavnosti
javne službe

51. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine, ki naroči
ali dopusti izvajalcu, ki ni koncesionar po določilih tega odloka,
nepooblaščeno opravljanje storitev z značajem dejavnosti javne službe
na območju Mestne občine Novo mesto.
(2) Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in ni
izvajalec po določilih tega odloka in nepooblaščeno opravlja storitve z
značajem dejavnosti javne službe.
(3) Tudi odgovorna oseba pravne osebe iz drugega odstavka tega
člena se za prekršek kaznuje z globo 200 EUR.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Ureditev razmerij
52. člen
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja po tem odloku,
izvajata omenjeno javno službo dosedanji izvajalec vzdrževanja
občinskih javnih cest.
53. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 87/99, 47/02 in 60/04).
Pričetek veljavnosti odloka
54. člen
(1) Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu, ko ga sprejme
Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu.
Številka: 007-17/2015
Datum: 9. 7. 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

35.
Na podlagi 61. člena in v povezavi s 1. odstavkom 56. a člena Zakona
o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–
ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12,
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US: U-I-43/13-3) ter 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9.7.2015 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Bučna vas – vzhod/1
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10
- tehn. popr., 76/10 - tehn. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razlaga,
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4/12 - tehn. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13
- obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr. in 16/15 - v nadaljnjem besedilu:
OPN MONM) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas –
vzhod/1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(Vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in
analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. Njegova vsebina
je določena v III. poglavju tega odloka.
3. člen
(Priloge OPPN)
(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz OPN MONM
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, razen Strokovnih
podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so shranjene v posebnih
mapah in se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto.

- bazen (bazen za kopanje, okrasni bazen).
(8) Oblika strehe:
– dvokapna streha je streha z naklonom 35-40o, ki jo sestavljata dve
strešini enakega naklona s potekom slemena vzdolž daljše stranice
stavbe,
– ravna streha je streha brez ali z minimalnim naklonom, oblikovana
kot nepohodna, pri večstanovanjskih stavbah pa izjemoma tudi kot
pohodna (npr. izvedba terase, zelene strehe, pokrita z rastlinjem in
prstjo na vodonepropustni membrani) ali v kombinaciji obeh,
– enokapna streha je streha z eno strešino naklona do maks. 10o,
orientacijo najvišje kote slemena proti višje ležečemu terenu in
potekom slemena vzdolž daljše stranice stavbe.
(9) Kolenčni zid je višina zunanjega fasadnega zidu v mansardi,
merjeno od nosilne konstrukcije (plošče) do stika s poševno streho.
(10) Faktor zazidanosti gradbene parcele je razmerje med zazidano
površino - tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad
terenom pri dokončani stavbi (pri stanovanjskih stavbah v ureditveni
enoti A definirana v kvadratnih metrih (m2)) in površino gradbene
parcele. Pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo sekundarni deli (balkoni,
napušči, zunanja stopnišča, klančine ipd.), upošteva pa se tudi tlorisna
projekcija nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe (vključno z
nadstreški) na gradbeni parceli.
(11) Javna površina je tista površina, katere raba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, igrišče, parkirišče, park,
zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
(12) Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski
objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe
državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN
4. člen
(Pomen izrazov)
(1) Območje urejanja: zaokroženo območje, ki zajema območje OPPN.
(2) Ureditvena enota (UE): sklop gradbenih parcel s skupnimi
značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitekturnih
pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.
(3) Gradbena parcela: zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma je predviden objekt z
urejenimi površinami, ki mu služijo.
(4) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z eno stranico fasade
postavljene stanovanjske stavbe, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od gradbene linije, ki niso daljši od
ene tretjine dolžine stranice fasade.
(5) Gradbena meja je (navidezna) črta, ki je stanovanjske stavbe ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjene v
notranjost zemljišča.
(6) Stanovanjska stavba:
- samostojna stanovanjska stavba je stavba, v kateri se nahaja eno ali
dve stanovanji;
- stanovanjska stavba – dvojček je sestavljena iz dveh enostanovanjskih
stavb, ki se z eno steno stikata na parcelni meji tako, da tvorita na
ločenih parcelah eno stavbno telo z dvema ločenima vhodoma;
- večstanovanjska stavba je stavba s tremi in več stanovanji.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba (garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva,
savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti);
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna,
manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti (npr. pergola – nadstrešek
brez kritine in zaprtih stranic));
- ograja (sosedska ograja, igriščna ograja);
- podporni zid (podporni zid, podporni zid z ograjo);

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(Koncept urejanja prostora)
(1) Območje urejanja z OPPN (v nadaljnjem besedilu: območje
urejanja) je namenjeno bivanju z možnostjo opravljanja spremljajočih
dejavnosti.
(2) Gradnja novih stavb je predvidena na območju severno od
stanovanjske pozidave ob Tržiški ulici in ulici Velika Bučna vas. Vpeta
je v pet zazidalnih otokov z raznoliko tipologijo gradnje – samostojne
stanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe - dvojčki in večstanovanjske
stavbe.
(3) Pasove pozidave prekinjajo pasovi zelenih površin z večnamenskimi
potmi, ki se namenijo prostočasnim aktivnostim, tudi z namestitvijo
igral ter ureditvijo igrišč.
(4) Zgradi se vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje
območja urejanja.
(5) Ob gradnji prometnega omrežja se ohranijo navezave na gozdne
prometnice v Brezoviški hosti, ki predstavlja pomembno zaledje
stanovalcem za aktivno preživljanje prostega časa ter rezervira
prometni koridor za kasnejši razvoj širšega območja.
(6) Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne podlage za širše
območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f v Novem mestu (GPI,
d.o.o., Novo mesto, št. proj. OPPN-16/11, junij 2012), v katerih so bile v
variantah preverjene možne zasnove pozidave.
6. člen
(Obseg in meja območja urejanja)
(1) Območje urejanja leži v severnem delu Novega mesta, na območju
Velike Bučne vasi, in sicer severno od Andrijaničeve ceste (severna
obvoznica) in vzhodno od Ljubljanske ceste (glavna vpadnica v
Novo mesto z zahodne stani). Na severu in jugu meji na najboljša

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

15

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 8, 10. 7. 2015 / NOVO MESTO, LETO 1, http://dul.novomesto.si

kmetijska zemljišča, na vzhodni strani na Brezoviško hosto, na zahodu
pa na nepozidana stavbna zemljišča. Na obstoječo pozidavo meji na
jugozahodni strani ob Tržiški ulici ter na jugovzhodu ob gozdnem robu.
Vmesno območje, ki predstavlja območje urejanja, obsega nepozidana
stavbna zemljišča.
(2) Velikost obravnavanega območja je približno 4,43 ha in obsega
zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami, ki so grafično določena
na geodetskem načrtu s prikazanim stanjem zemljiških parcel: 724/1,
724/3, 724/4, 725/1, 725/2, 726/1, 726/3, 726/4, 730, 731/2, 732/1,
732/2, 734, 735, 738/1, 738/2, 748/14, 749, 750, 751/11, 752, 762,
763, 764/5, 1147/1, 1148, vse k.o. Daljnji vrh.
(3) Južno mejo območja urejanja predstavlja Tržiška ulica, kjer se meja
obrne na zahod proti Ljubljanski cesti in se vzpenja preko nezazidanih
stavbnih zemljišč, se na severu zalomi proti gozdni cesti in nato poteka
po zahodnem robu Brezoviške hoste do gruče obstoječih stavb na
jugovzhodu. Tam se nato zalomi proti zahodu po robu nezazidanih
stavbnih in kmetijskih zemljišč do poti, delno poteka vzdolž nje in nato
preko zemljišča obstoječe kmetije do Tržiške ulice ter se zalomi nazaj
do izhodiščne točke. Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz
grafičnega načrta 5 (DKN s prikazom območja urejanja).
(4) Območje urejanja je določeno na podlagi enote urejanja prostora
NM/6-OPPN-f iz OPN MONM, ki narekuje izdelavo tega OPPN. Zajema
le vzhodni del enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f ter manjši del
enote urejanja prostora NM/6-b.
7. člen
(Posegi izven območja urejanja)
(1) Zaradi izvedbe navezav na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, preoblikovanja navezave obstoječih dovozov
in oblikovanja novih priključkov so potrebni posegi izven območja
urejanja, in sicer za:
- gradnjo priključkov na obstoječa in predvidena infrastrukturna
omrežja, ki so določeni kot končna faza v Odloku o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2 (Uradni list RS, št.
56/14; v nadaljnjem besedilu: OPPN Bučna vas – vzhod/2);
- gradnjo priključka na obstoječe vodovodno omrežje - na zemljišču s
parc. št. 733 (k.o. Daljnji vrh);
- možnost oblikovanja novih priključkov s ceste C1 na zemljišči s parc. št.
762 in 764/5 (k.o. Daljnji vrh);
- priključek ceste C3 na obstoječo pot - na zemljiščih s parc. št. 733 in
1148 (k.o. Daljnji vrh);
- priključek obstoječe (nekategorizirane) gozdne poti na cesto C3 - na
zemljiščih s parc. št. 762/6 in 1106 (k.o. Bršljin);
- ukinitev trase zračnega telekomunikacijskega voda na zemljiščih s
parc. št. 727/1 (le vzhodni krak) in 733 (k.o. Daljnji vrh);
- ukinitev trase nizkonapetostnega elektroenergetskega voda na
zemljiščih s parc. št. 733 in 1148 (k.o. Daljnji vrh) ter 762/7 (k.o. Bršljin);
- možnost ureditve priključkov (do obstoječe stanovanjske stavbe) na
plinovodno, telekomunikacijsko, optično in kabelsko komunikacijsko
omrežje na zemljišču s parc. št. 733 in 1148 (k.o. Daljnji vrh);
- gradnjo obojestranskih kolesarskih pasov na voziščih cest C1 in C2 na
območju OPPN Bučna vas – vzhod/2. Karakteristična prečna prereza
obeh cest se oblikujeta skladno z določili 21. člena tega odloka.
(2) Posegi izven območja urejanja so razvidni iz grafičnega načrta 18
(Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji).
8. člen
(Ureditvene enote)
Območje urejanja je razdeljeno na naslednje ureditvene enote in
podenote:
– Ureditvena enota A - območje stanovanj
(podenote A1 - samostojne stanovanjske stavbe, A2 - stanovanjske

stavbe - dvojčki, A3 - mešano območje stanovanjskih stavb, A4
-večstanovanjske stavbe, A5 - kmetija);
– Ureditvena enota B - območje zelenih površin
(podenote B1a, B1b, B2, B3 in B4);
– Ureditvena enota C - območje prometne infrastrukture
(podenote C1 - cesta C1, C2 - cesta C2, C3 - cesta C3, C4 - cesta C4 in
C5 - cesta C5).

2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
9. člen
(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega
infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upoštevati predpisane
odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter usmeritve
upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.
(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet
in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na območju
urejanja in tudi izven njega. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč in
objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradnje le-ti začasno prekinjeni,
se uredijo ustrezni nadomestni začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti
umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi
obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.
(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po svoji naravi
začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih
zemeljskih del, navezav na obstoječo javno infrastrukturo, ureditve
začasnih dostopov in podobno, če niso v neskladju z določili OPN
MONM.
(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na
gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj in izven območja
urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja
urejanja se po končanju del čim prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo
v prvotno stanje.
(6) Investitorji morajo v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje
okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih površin
itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv ter drugih škodljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz
gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih
tekočin ali razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje
ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.
2.2 Rešitev načrtovanih objektov in površin
10. člen
(Vrste gradenj in objektov)
(1) V območju urejanja je v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov
in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in nadaljnje
spremembe) in OPN MONM (glede na območje podrobnejše namenske
rabe) dovoljeno graditi nove stavbe in gradbene inženirske objekte.
Poimenovanje vrst objektov izhaja iz omenjene uredbe.
- Stanovanjske stavbe (le v ureditveni enoti A):
11100 - Enostanovanjske stavbe
112 - Večstanovanjske stavbe
- Nestanovanjske stavbe:
1242 - Garažne stavbe – velja le za garaže, pokrita parkirišča,
kolesarnice ipd. v ureditveni podenoti A4
12740 - Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (velja za pomožne
stavbe, ki se glede na zahtevnost gradnje uvrščajo med enostavne in
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nezahtevne objekte)
- Gradbeni inženirski objekti:
21120 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
22110 - Daljinski (prenosni) plinovodi
222 - Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in
lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24122 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas (velja za otroško igrišče, park, zelenice in druge urejene zelene
površine)
24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) Dovoljena je še:
- gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m ter urejanje z brežinami,
zaradi katerih je potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti;
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 13. členu
odloka;
- dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev
objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna dela, investicijska
vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist);
- sprememba namembnosti;
- dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin;
- dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
(3) V ureditveni podenoti A5 so dovoljene gradnje in objekti skladno
s prostorsko izvedbenimi pogoji in ki jih OPN MONM določa za
podrobnejšo namensko rabo SKs - površine podeželskega naselja.
11. člen
(Vrste dejavnosti)
(1) Območje urejanja je predvideno za stanovanjsko rabo s
spremljajočimi dejavnostmi (storitvenimi, poslovnimi). V skladu z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07,
17/08 in nadaljnje spremembe) so v objektih dopustne spodaj
navedene dejavnosti po posameznih ureditvenih enotah:
Ureditvena enota A
- PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil)
- INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI (Računalniško
programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, Druge
informacijske dejavnosti)
- POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI (Poslovanje z nepremičninami)
- STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
(Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje, Podjetniško in poslovno svetovanje, Arhitekturno in
tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, Znanstvena
raziskovalna in razvojna dejavnost, Oglaševanje in raziskovanje trga,
Druge strokovne in tehnične dejavnosti)
- DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
- ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Zunajbolnišnična zdravstvena
in zobozdravstvena dejavnost, Druge dejavnosti za zdravje)
- DRUGE DEJAVNOSTI (Popravila računalnikov in izdelkov za široko
rabo, Druge storitvene dejavnosti (razen Pogrebna dejavnost))
- DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO (Dejavnost gospodinjstev z
zaposlenim hišnim osebjem, Raznovrstna proizvodnja storitev v
gospodinjstvih za lastno rabo).
(2) Stanovanjske stavbe so v prvi vrsti namenjene stanovanjski rabi.
Spremljajoče dejavnosti pa so dovoljene le pod pogojem, da ne
povzročajo prekomernih obremenitev okolja in so v skladu z določili
tega odloka.
(3) Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno na gradbeni
parceli poleg parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce zagotoviti
ustrezno število parkirnih mest tudi za izvajanje dejavnosti.
(4) Razporeditev posameznih prostorov v stanovanjski stavbi mora biti
taka, da v primeru dejavnosti omogoča njeno normalno izvajanje, pri

čemer velja, da se poslovni program lahko umesti v katerokoli etažo,
razen v mansardo, ki je namenjena izključno stanovanjski rabi.
(5) V ureditveni podenoti A5 se dopušča obstoječa dejavnost kmetije
skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji, ki jih OPN MONM določa za
podrobnejšo namensko rabo SKs - površine podeželskega naselja.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
12. člen
(1) Nove stanovanjske stavbe so predvidene kot samostojne
stanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe – dvojček in večstanovanjske
stavbe, kjer je možno opravljati mirne, nemoteče dejavnosti skladno z
določili 11. člena.
(2) Oblikovanje posameznih tipov stanovanjskih stavb naj bo med
seboj čim bolj poenoteno glede gabaritov, barv in oblikovanja fasad
in streh.
(3) Od predlagane sheme pozidave, prikazane na grafičnem načrtu
8 (Ureditvena situacija), so dopustna odstopanja po pogojih, ki so
določeni v tem odloku.
Ureditvena enota A - podenota A1
(4) ZASNOVA SAMOSTOJNIH STANOVANJSKIH STAVB:
- Horizontalni gabariti:
- tip A - pravokotna stavba velikosti 80 - 100 m2 in širine vsaj 7,0 m, ki
se poveča v L obliko z dozidavo velikosti do 35 m2;
- tip B - pravokotna stavba velikosti 80 - 100 m2 in širine vsaj 7,0 m;
- Vertikalni gabariti:
- etažnost pravokotne stavbe do največ K (klet - v celoti
vkopana ter možnost izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje) + M
(mansarda) - v primeru izvedbe dvokapne strehe;
- etažnost pravokotne stavbe do največ K (klet - v celoti
vkopana ter možnost izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje)
+ 1N (eno nadstropje) - v primeru izvedbe ravne strehe ali strehe z
enokapnico;
- dozidava v L obliko (tip A): do največ K (klet - v celoti
vkopana ter možnost izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje);
- tip A – najvišja kota slemena pravokotne stavbe do največ
8,0 m nad koto pritličja;
- tip B – najvišja kota slemena pravokotne stavbe do največ
8,5 m nad koto pritličja;
- Volumen stavbe:
- zunanji volumen pravokotne stavbe je praviloma enoten
(skladen z določili glede gabaritov), pri čemer so dopustna odstopanja
iz osnovne fasadne linije, ki so znotraj dovoljenih največjih in najmanjših
velikosti horizontalnega gabarita;
- volumen dozidave mora biti oblikovno usklajen z volumnom
pravokotne stavbe (tip A);
- Streha:
- pravokotna stavba: dvokapna, enokapna in ravna streha;
- dozidava k pravokotni stavbi (tip A): ravna streha;
- vrsta kritine je odvisna od naklona strehe, s tem da material
ne sme biti trajno bleščeč. Barva kritine se prilagaja splošni oziroma
kakovostni podobi stanovanjske soseske. Pri strehah z naklonom je
kritina lahko v opečno rdečih, rjavih ali temno sivih tonih;
- na strehi je možno namestiti strešna okna in sončne
kolektorje;
- pri gradnji balkonov in lož je posledično dovoljena
prilagoditev strešne ploskve;
- Fasada:
- uporabijo se materiali v nevsiljivih (npr. kombinacija
bela - antracit siva), toplih oziroma sonaravnih barvah v medsebojno
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usklajenih barvnih kombinacijah;
- možna je kombinacija z lesenimi elementi oziroma lesenimi
oblogami;
- dopustna je gradnja balkonov in teras (na nivoju pritlične
etaže) ter lož;
- vhod v stanovanjski del in vhod v poslovni del se lahko
oblikujeta ločeno;
- ob fasadi se lahko uredi zunanje stopnišče za dostop na
višje ali nižje ležeči teren.
Ureditvena enota A - podenota A2
(5) ZASNOVA STANOVANJSKIH STAVB - DVOJČKI:
- Horizontalni gabariti:
- pravokotni stavbi velikosti 2 x 80 - 100 m2 in širine vsaj 7,0 m;
- Vertikalni gabariti:
- etažnost do največ K (klet – v celoti vkopana ter možnost
izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje) + 1N (eno nadstropje) + M
(mansarda) - v primeru izvedbe dvokapne strehe;
- etažnost do največ K (klet – v celoti vkopana ter možnost
izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje) + 2N (dve nadstropji) - v
primeru izvedbe ravne ali enokapne strehe;
- kolenčni zid višine do največ 1,50 m s kapno lego vred - v
primeru izvedbe dvokapne strehe;
- Volumen stavbe:
- zunanji volumen obeh pravokotnih stavb je praviloma
enoten (skladen z določili glede gabaritov), pri čemer so dopustna
odstopanja iz osnovne fasadne linije, ki so znotraj dovoljenih največjih
in najmanjših velikosti horizontalnega gabarita;
- dovoljeno je horizontalno zamikanje pravokotnih stavb na
razdalji, ki ni večja od 2,0 m;
- Streha: enako kot v ureditveni podenoti A1;
- Fasada: enako kot v ureditveni podenoti A1.
Ureditvena enota A - podenota A3
(6) MEŠANO OBMOČJE STANOVANJSKIH STAVB:
- Dopustna je gradnja:
- stanovanjskih stavb - dvojčkov po pogojih kot v ureditveni podenoti
A2;
- samostojnih stanovanjskih stavb – pravokotnih stavb velikosti 80 - 100
m2 in širine vsaj 7,0 m, ostalo pa po pogojih kot v ureditveni podenoti
A1;
- samostojne stanovanjske stavbe v obliki črke L, velikosti 120 - 200 m2
in širine vsaj 7,0 m, s kolenčnim zidom višine do največ 1,20 m. Nad
objektom se oblikuje dvokapna, enokapna ali ravna streha v obliki črke
L, ostalo pa po pogojih kot v ureditveni podenoti A1, brez dozidave.
Ureditvena enota A - podenota A4
(7) ZASNOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB:
- Horizontalni gabariti:
- pravokotna stavba velikosti 250 - 350 m2 in širine vsaj 10,0 m;
- možnost povečanja pritlične / kletne etaže do največ 300 m2 za
namen ureditve parkirnih površin;
- Vertikalni gabariti:
- etažnost do največ K (klet – delno ali v celoti vkopana
ter možnost izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje) + 2N (dve
nadstropji) + M (mansarda) s kolenčnim zidom višine do nejveč 1,20
m - v primeru izvedbe dvokapne strehe;
- etažnost do največ K (klet – delno ali v celoti vkopana
ter možnost izvedbe le pod delom stavbe) + P (pritličje) + 3N (tri
nadstropja) - v primeru izvedbe ravne ali enokapne strehe;
- Volumen stavbe:
- zunanji volumen stavbe je praviloma enoten (skladen z

določili glede gabaritov), pri čemer so dopustna odstopanja iz osnovne
fasadne linije, ki so znotraj dovoljenih največjih in najmanjših velikosti
horizontalnega gabarita;
- odstopanja iz osnovnega volumna stavbe v horizontalni
smeri so dopustna tudi pri urejanju parkirnih površin v pritlični / kletni
etaži;
- Streha: enako kot v ureditveni podenoti A1, brez dozidav;
- najvišja kota strehe ne sme presegati višinske kote 212 m nadmorske
višine;
- Fasada: enako kot v ureditveni podenoti A1.
(8) ZASNOVA GARAŽNIH STAVB
- Horizontalni gabariti: pravokotna stavba za namen nadkritja parkirnih
mest, v velikosti največ toliko, kolikor je zahtevanih parkirnih mest na
število stanovanj v večstanovanjski stavbi. Izvede se lahko tudi kot
skupna garažna stavba za dve oziroma tri večstanovanjske stavbe;
- Vertikalni gabariti: P (pritličje);
- Volumen stavbe: enoten, brez odstopanj;
- Oblikovanje:
- usklajeno z oblikovanjem glavne (stanovanjske) stavbe na
gradbeni parceli, ki ji pripadajo;
- izvedejo se lahko tudi kot delno vkopane in z nasutjem na
strešni plošči (pohodna zelena streha zavarovana pred padci v globino
(npr. z namestitvijo ograje).
Ureditvena enota A - podenota A5
(9) Območje se ureja skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji, ki jih
OPN MONM določa za podrobnejšo namensko rabo SKs - površine
podeželskega naselja.
Ureditvena enota B
(10) Urejanje v območju zelenih površin naj poteka v skladu z
upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastnosti tega območja, s
prilagajanjem obstoječemu terenu ter z uporabo naravnih materialov.
Pri tem naj ima urejanje z brežinami prednost pred gradnjo podpornih
zidov. Površine pa se zatravijo in zasadijo z avtohtono vegetacijo.
(11) Zelene površine se ne smejo pozidati s stanovanjskimi ali
nestanovanjskimi stavbami, razen z dopustnimi nezahtevnimi in
enostavnimi objekti skladno z določili 13. člena tega odloka.
(12) Dopustna je ureditev tlakovanih ali z naravnimi materiali utrjenih
večnamenskih poti (za pešce, kolesarje), namestitev urbane opreme
(igral, klopi za sedenje, stojal za kolesa, ambientalnih (nizkih) svetilk
ter košev za smeti ipd.), ureditev otroškega igrišča ter manjšega
igrišča za različne igre z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov
ipd. Tlakovane ali z naravnimi materiali utrjene površine navedenih
ureditev lahko zajamejo do največ 40 % površin posamezne ureditvene
podenote. Otroško igrišče se zaradi zagotavljanja varnosti in higiene
ogradi, prav tako pa se zaradi varnosti ogradi tudi igrišče za različne
igre z žogo.
(13) Ureditveni podenoti B1a in B2 se namenita javni rabi z namenom
zagotavljanja ureditev javnih zelenih površin soseske, zato se:
- v ureditveni podenoti B1a zagotovi otroško igrišče, v površini vsaj 400
m2, od tega igralna površina (opremljeno igrišče) predstavlja vsaj 250
m2;
- v ureditveni podenoti B2 zagotovi najmanj 15 m2 zelenih površin na
stanovanje za posamezno večstanovanjsko stavbo iz podenote A4. Od
tega mora biti zagotovljenih najmanj 2,5 m2 površin na stanovanje,
namenjenih za počitek stanovalcev, 7,5 m2 na stanovanje za igro
mlajših otrok ter najmanj 5 m2 površin na stanovanje za igro z žogo za
potrebe večjih otrok in mladostnikov. Najmanjša priporočljiva velikost
otroškega igrišča je 200 m2, od tega igralna površina (opremljeno
igrišče) predstavlja najmanj polovico te površine. Najmanjša velikost
igrišča za igro z žogo (asfaltna ali podobno utrjena igralna površina)
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za potrebe večjih otrok in mladostnikov je 210 m2 (površina polovice
košarkarskega igrišča po normativih);
- zagotovijo tudi parkirna mesta za kolesa. Število parkirnih mest se
določi glede na količino kolesarskega prometa, vendar ne manj kot 5
parkirnih mest.
(14) Za ureditve v ureditvenih podenotah B1a in B2 se izdela idejna
zasnova, ki mora biti potrjena s strani MONM in upoštevana v programu
opremljanja zemljišč.
(15) Ob cesti C2 je v ureditvenih podenotah B1b in B2 dopustna
ureditev ponikalnih polj, ki se lahko zaradi zagotavljanja varnosti
ogradijo.
(16) Pri urejanju ureditvenih podenot B1a, B1b in B2 je potrebno
upoštevati predvideno traso prenosnega plinovoda.
(17) Ureditvena podenota B1b predstavlja zeleno površino ob križišču
cest C2 in C3, ureditveni podenoti B1a in stanovanjski pozidavi ob cesti
C3, z možnostjo priključitve k sosednji gradbeni parceli, v ureditveni
podenoti B1a ali A1.
(18) Ureditvena podenota B3 predstavlja zeleno površino ob križišču
ceste C1 in C2, z možnostjo priključitve k sosednji gradbeni parceli v
ureditveni podenoti A3.
(19) Ureditvena podenota B4 predstavlja zeleno površino, s katero
se zagotavlja zeleni pas med ureditveno podenoto A2 in obstoječo
pozidavo izven območja urejanja. Mejni pas ob ureditveni podenoti A2
se zasadi z drevesno ali grmovno vegetacijo.
Ureditvena enota C
(19) Pogoji urejanja prometne infrastrukture so podrobneje podani v
19., 20. in 21. členu odloka.
13. člen
(Nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov skladno s predpisi o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje in OPN MONM. Poimenovanje nezahtevnih
in enostavnih objektov, navedenih znotraj posameznih UE, izhaja iz
Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list
RS, št. 18/13, 24/13, 26/13).
(2) Ureditvena enota A
- nezahtevni objekti: majhna stavba; podporni zid, rezervoar,
samostojno parkirišče;
- enostavni objekti: majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
pomožni objekt v javni rabi (npr. pomožni cestni objekti), ograja,
podporni zid, rezervoar, priključek na objekte gospodarske javne
infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, vodno
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen), objekt za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt.
(3) Ureditvena podenota A5
- nezahtevni in enostavni objekti: skladno s prostorsko izvedbenimi
pogoji, ki jih OPN MONM določa za podrobnejšo namensko rabo SKs
- površine podeželskega naselja.
(4) Ureditvena enota B
- nezahtevni objekti: pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid;
- enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi (npr. grajeno igralo
na otroškem igrišču), ograja, podporni zid, priključek na objekte
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska
pot, pešpot, športno igrišče na prostem, objekt za oglaševanje, pomožni
komunalni objekt.
(5) Ureditvena enota C
- nezahtevni objekti: pomožni objekt v javni rabi, podporni zid;
- enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid,
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, objekt za oglaševanje,

pomožni komunalni objekt.
(6) Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov:
- majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave:
- oblikovno se prilagodijo glavni (stanovanjski) stavbi na gradbeni
parceli, ki ji pripadajo;
- dopustna je dvokapna, enokapna in ravna streha;
- ograja: lesena, kovinska ali v kombinaciji obeh;
- podporni zid: vidna površina se reliefno obdela, obloži s kamnom ali
ozeleni s plezalkami;
- pergola: pritlična skeletna konstrukcija, lahko ozelenjena s plezalkami
za namen senčenja;
- objekt za oglaševanje: oglasne površine velikosti do vključno 3 m2
in višine do vključno 3 m z upoštevanjem predpisov o oglaševanju ter
merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje.
(7) Ostali prostorsko izvedbeni pogoj glede načina gradnje, postavitve
in oblikovanja, ki ji ta odlok ne določa, se urejajo skladno z določili OPN
MONM.
14. člen
(Glavni dostopi)
Ureditvena enota A
(1) Glavni dovoz v območje stanovanj je predviden z OPPN Bučna vas
- vzhod/2 iz križišča Tržiške ulice s priključnim krakom Ljubljanske ceste.
Dostop do stanovanjskih stavb je urejen:
- v podaljšku ceste C1 do ene samostojne stanovanjske stavbe in
neposredno s ceste C2 do preostalih stanovanjskih stavb v ureditveni
podenoti A3;
- po cesti C2 in nato po priključnih cestah C3, C4 in C5 do stanovanjskih
stavb v ureditvenih podenotah A1 in A2;
- neposredno s ceste C2 do večstanovanjskih stavb v ureditveni
podenoti A4.
(2) Z interne cestne mreže se dostopa na dvorišča posameznih
stanovanjskih stavb. Glavni vhodi v stavbe se organizirajo z orientacijo
proti javnemu prostoru v skladu s prikazom na grafičnem načrtu 8
(Ureditvena situacija). Vhod v poslovni del stavbe se lahko oblikuje
ločeno od vhoda v zasebni – stanovanjski del.
(3) Dostop do ureditvene podenote A5 poteka s ceste C2 preko
obstoječega funkcionalnega dvorišča kmetije, ki je izven območja
urejanja.
Ureditvena enota B
(4) Dostop do javnih zelenih površin v ureditvenih podenotah B1a in B2
ter zelenih površin v ureditvenih podenotah B1b in B3 je možen preko
javnega prometnega omrežja. V sklopu teh površin se uredijo tudi
večnamenske poti (za pešce, kolesarje), ki se navezujejo na ureditve v
ureditveni enoti C.
(5) Dostop do zelenih površin v ureditveni podenoti B4 je možen s ceste
C2 preko obstoječega funkcionalnega dvorišča kmetije.
Ureditvena enota C
(6) Predvidena je navezava cest C1 in C2 na območje OPPN Bučna
vas - vzhod/2, in sicer do obstoječega križišča Tržiške ulice s priključnim
krakom Ljubljanske ceste kot glavne smeri dostopa v območje urejanja,
ki se zaradi predvidenih ureditev ustrezno preoblikuje.
(7) S ceste C1 se preko območja OPPN Bučna vas - vzhod/2 dostopa na
cesto C2, z nje pa na ceste C3, C4 in C5.
(8) V fazi kasnejšega urejanja širšega območja (ni predmet tega OPPN)
bo glavno prometno žilo prevzela cesta C1, ki se dogradi s podaljškom
proti severozahodu. Prometno omrežje na območju urejanja in izven
njega je možno proti severovzhodu dograditi tudi s podaljškom ceste
C2. Cesti C1 in C2 sta izhodišči za navezavo na prometnice, ki so
predvidene za urejanje širšega območja.
(9) V območju prometnih površin cest je predvideno urejanje površin
za pešce in kolesarje z dostopi na večnamenske poti v ureditvenih
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podenotah B1a, B1b, B2 in B3.
(10) Predvideno je oblikovanje navezav obstoječih gozdnih prometnic
na predvideno cestno omrežje. Pri tem se gozdna cesta (odsek 72785
Bučna vas – Brezovica) naveže na cesto C2, (nekategorizirana) gozdna
pot pa na cesto C3.
15. člen
(Javne površine)
(1) Javne površine na območju urejanja so prikazane na grafičnem
načrtu 10 (Načrt parcelacije) in obsegajo območja:
- Ureditvene enote C, ki predstavlja prometno infrastrukturo s cestami
C1 – C5 s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo ter ekološkimi
otoki;
- Ureditvenih podenot B1a in B2, ki za potrebe soseske predstavljata
javne zelene površine s potmi, igrali in igrišči.
(2) Pri izbiri urbane opreme za urejanje javnih površin se do izdelave
Kataloga urbane opreme za urejanje javnih površin v MONM
uporabljajo določila OPN MONM.
2.4 Parcelacija in gradbene parcele
16. člen
(1) Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je
prikazan na grafičnem načrtu 10 (Načrt parcelacije).
(2) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna tudi odstopanja
v skladu z določili 46. člena odloka.
17. člen
(Usmeritve za ureditev gradbenih parcel)
Splošni pogoji
(1) V ureditvenih enotah je dovoljena vrsta gradenj in objektov skladno
z 10. do 13. členom tega odloka, v ureditveni enoti C skladno tudi z 19.
do 21. členom tega odloka.
(2) Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja podpornih zidov,
oblikovanje brežin in teras, pri čemer ima prednost urejanje z brežinami
pred gradnjo podpornih zidov. Prikaz brežin in podpornih zidov v
grafičnem delu OPPN je le shematski (možna so odstopanja) in se
detajlno določi v projektni dokumentaciji.
(3) Podporni zidovi, ki so višji od 1,5 m ter brežine, zaradi katerih je
potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti, so dopustni le v
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin oziroma je to
potrebno zaradi urejanja strmega terena ter zagotovitve geološke
stabilnosti terena. Oblikovno morajo biti predmet strokovne prostorske
preveritve, s katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev
skladno z oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev
in pozidave.
(4) Enostavni in nezahtevni objekti (velja tudi za podporne zidove,
ki so višji od 1,5 m) morajo biti od meje sosednje gradbene parcele
odmaknjeni najmanj 0,5 m. Izjema so nezahtevni in enostavni objekti
(majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave),
ki morajo biti odmaknjeni:
- najmanj 1,5 m od sosednje gradbene parcele;
- najmanj 5 m od interne dovozne ceste na gradbenih parcelah
samostojnih stanovanjskih stavb in stanovanjskih stavb – dvojček. To
določilo ne velja za nadstrešek.
Za odmik se šteje razdalja med najbolj izpostavljenim delom objekta
in mejo gradbene parcele. Pri stanovanjskih stavbah – dvojček je
vzdolž meje gradbene parcele, ki predstavlja stik obeh stavb, smiselna
zasaditev žive meje, postavitev ograje in gradnja podpornih zidov na
mejo gradbene parcele. Za vse objekte, omenjene v tem odstavku,
velja, da se lahko ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega
zemljišča odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na

mejo gradbene parcele. Soglasje za manjši odmik ne velja za določilo
druge alineje tega odstavka.
Ureditvena enota A
(5) Površine za stanovanjsko gradnjo so locirane v več pasovih (z izjemo
stanovanjske stavbe ob cesti C1), ki potekajo vzdolž dostopnih cest –
C2, C3, C4 in C5. Znotraj posameznega pasu se površina razdeli na več
gradbenih parcel za gradnjo stanovanjskih stavb, kot je to prikazano na
grafičnem načrtu 8 (Ureditvena situacija).
(6) Na eni gradbeni parceli je dopustna gradnja ene stanovanjske
stavbe. Izjema so večstanovanjske stavbe, kjer je ob združitvi dopustna
gradnja do največ treh stavb na eni gradbeni parceli, kar je hkrati tudi
največje dovoljeno število večstanovanjskih stavb v ureditveni podenoti
A4.
(7) Na eni gradbeni parceli samostojne stanovanjske stavbe ali
stanovanjske stavbe – dvojček je dopustna največ po ena istovrstna
majhna stavba kot nezahtevni objekt ter največ po ena istovrstna
majhna stavba za dopolnitev obstoječe pozidave kot enostaven objekt.
Na eni gradbeni parceli večstanovanjske stavbe pa se lahko za vsako
stanovanje v njej zgradi največ po ena istovrstna majhna stavba kot
nezahtevni objekt ter največ po ena istovrstna majhna stavba za
dopolnitev obstoječe pozidave kot enostaven objekt.
(8) Na gradbeni parceli se uredijo parkirne in manipulativne površine,
tlakovane ali drugače utrjene površine ob objektih ter zasaditev
in zatravitev. V ureditveni podenoti A2 se mejni pas ob ureditveni
podenoti B4 zasadi z drevesno ali grmovno vegetacijo. V sklopu
gradbene parcele večstanovanjske stavbe je dopustno urediti tudi
dodatne zelene površine z otroškimi igrišči skladno z določili enajstega,
dvanajstega in trinajstega odstavka 12. člena tega odloka, vendar ne
kot nadomestilo javnih zelenih površin.
(9) Parkirna mesta (v nadaljnjem besedilu: PM) se uredijo v skladu z
zahtevami OPN MONM, in sicer:
- najmanj 2 PM/stanovanje z omejitvijo do največ 5 PM/stanovanje pri
samostojnih stanovanjskih stavbah in stanovanjskih stavbah – dvojček
ter
- 1,5 PM/stanovanje in dodatno 10% na terenu za obiskovalce pri
večstanovanjskih stavbah. Pri večstanovanjskih stavbah se zagotovi
tudi PM za kolesa in druga enosledna vozila, in sicer vsaj 20% od števila
zahtevanih PM za osebna vozila. PM za kolesa in druga enosledna
vozila se na zunanjih površinah uredijo kot PM s stojali za kolesa na
kolesarskih parkiriščih ali kolesarnici, z možnostjo postavitve nadstreška
zaradi zaščite koles pred vremenskimi vplivi. Poleg zunanjih parkirišč in
samostojne garažne stavbe je dopustna ureditev parkirnih površin tudi
v pritlični / kletni etaži večstanovanjske stavbe. V ta namen je dopustno
povečanje etaže posamezne stavbe do največ 300 m2. Viden je
lahko le vstopni del z eventualno klančino, medtem ko se preostali
del v največji možni meri zasuje oziroma zgradi pod terenom. Zasuti
(nevidni) del parkirne etaže lahko sega do meje gradbene parcele (ob
pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča). Dopustna
je gradnja skupnih klančin in povezava v skupno parkirno etažo s
sosednjo večstanovanjsko stavbo.
(10) Stanovanjska stavba s svojim najbolj izpostavljenim delom se gradi
vzdolž gradbene linije, ki poteka vzdolž dovozne ceste, kot je razvidno iz
grafičnega načrta 10 (Načrt parcelacije), in znotraj gradbene meje, ki
je od meje sosednje gradbene parcele odmaknjena:
- najmanj 3,5 m (ob zagotavljanju požarne varnosti) ter najmanj 5
m od interne dovozne ceste pri samostojnih stanovanjskih stavbah
in stanovanjskih stavbah - dvojčki. Izjema je stanovanjska stavba –
dvojček, kjer gradbena meja na stiku obeh parcel / stavb dvojčkov sega
do meje gradbene parcele;
- najmanj 10 m pri večstanovanjskih stavbah.
(11) Nezahtevni in enostavni objekti (majhne stavbe in majhne stavbe
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kot dopolnitev obstoječe pozidave) se zgradijo podrejeno v odnosu do
glavne (stanovanjske) stavbe.
(12) Kota pritličja stanovanjske stavbe se določi z odstopanjem ±0,5 m
od kote dovozne ceste pri uvozu na gradbeno parcelo.
(13) Faktor zazidanosti je lahko največ:
- 0,4 za gradbene parcele samostojnih stanovanjskih stavb;
- 0,5 za gradbene parcele stanovanjskih stavb – dvojček in
večstanovanjskih stavb.
(14) Faktor zazidanosti v ureditveni podenoti A5 se lahko ohranja.
18. člen
(Odstranitev obstoječih objektov)
(1) Zaradi novih predvidenih gradenj in ureditev je na zemljišču s parc.
št. 735, posledično pa še na parc. št. 733 (objekt pripada tudi parceli
izven območja OPPN), obe k.o. Daljnji vrh, predvidena odstranitev
(rušitev, prestavitev) obstoječih objektov.
(2) Odstranitev objektov se izvaja v sklopu pripravljalnih del pred
gradnjo novih objektov na posamezni parceli ali ureditveni (pod)enoti.

3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne
infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna v vseh
ureditvenih enotah.
(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom predvidenih)
posegih izven tega območja se upošteva obstoječo in predvideno
gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih
varovalnih pasovih skladno s predpisi.
(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture, se v projektni dokumentaciji prikaže
detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma križanj in prestavitev
ob upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj,
nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov v skladu s predpisi in
usmeritvami upravljavcev ter pridobi njihova soglasja.
(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi podatke
oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infrastrukture ter
pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve posegov, zakoličbe,
prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in
nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.
(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se
načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen
infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu
s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno omrežje ali
opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen ali pa pride do
morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, mora delo takoj prekiniti
in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanirati.
(7) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih
upravljavcev. Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo
v javnih površinah.
(8) Objekti se lahko priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo, če je
zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem vsa predvidena
oprema, objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture ter urejene
javne zelene površine, ki so načrtovani s tem OPPN in OPPN Bučna vas
– vzhod/2 in so potrebni za funkcioniranje objektov na posameznih
gradbenih parcelah oziroma v okviru posameznih funkcionalno
zaključenih celot.

3.1 Prometna infrastruktura
20. člen
(Pogoji pri posegih v prometno omrežje)
(1) Območje urejanja se navezuje na obstoječo prometno mrežo preko
cest C1 in C2 (predvideni z OPPN Bučna vas - vzhod/2) in javne poti
(JP - odsek 799477 Tržiška ulica) do križišča Tržiške ulice s priključnim
krakom Ljubljanske ceste (regionalna cesta III. reda, št R3 651, odsek
0252 Novo mesto zahod - Novo mesto (Bučna vas)).
(2) Cesti C1 in C2 načrtovani z OPPN Bučna vas - vzhod/2 morata biti
izvedeni kot končna faza, in sicer skladno s profilom, načrtovanim s tem
OPPN, pred oziroma sočasno z izgradnjo ostalih internih dovoznih cest,
ki so načrtovane s tem OPPN.
(3) Predvidenih je pet internih dovoznih cest - C1, C2, C3, C4 in C5,
možnost vzpostavitve novih priključkov na zemljišča zahodno od ceste
C1 ter oblikovanje navezav obstoječe (nekategorizirane) gozdne poti
in obstoječe gozdne ceste (odsek 72785 Bučna vas – Brezovica) na
interne dovozne ceste. Uredijo se tudi površine za pešce in kolesarje.
(4) Za dostope na območja izvajanja del se uporablja, če je to le
mogoče, obstoječe poti in ceste.
(5) Pri gradnji novih cest, križišč ter ob vseh potrebnih rekonstrukcijah
cestnega omrežja na območju urejanja se zagotovi ustrezne radije,
ki omogočajo dovoz tudi za dostavna in interventna vozila, vozila
za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe. Predvidene
ceste ter površine za pešce in kolesarje morajo imeti ustrezne prečne
in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje. Vsi vozni pasovi so
v asfaltni izvedbi, površine za pešce pa lahko tudi v drugih izvedbah,
vendar dvignjene od cestišča (razen na mestih za prehod preko ceste)
in od njega fizično ločene z betonskim robnikom.
(6) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali
osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se
opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.
(7) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa
ni dovoljena. Način zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi
pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja,
namestitvi prometne signalizacije in opreme. Ob urejanju obcestnega
pasu je dopustno oblikovanje brežin ter gradnja podpornih zidov,
katerih gabariti se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.
(8) Postavitev objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje
stavb ter dejavnosti v njih se izvede v skladu s prometnimi predpisi,
predpisi o oglaševanju, predpisi o merilih za postavitev in obliko
objektov za oglaševanje ter določili tega odloka.
(9) Za izvajanje del v območju državne ceste, lokalnih cest in gozdnih
prometnic se pridobi soglasje upravljavca.
(10) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se upošteva
veljavne tehnične in ostale predpise s področja urejanja prometnega
omrežja.
21. člen
(Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišč)
UREDITVENA ENOTA C
Cesta C1
(1) Predvidena je gradnja ceste C1 z obojestranskima hodnikoma za
pešce ter obojestranskima kolesarskima pasovoma na vozišču, in sicer
od stika z OPPN Bučna vas - vzhod/2, ki predvideva priključek v križišče
Tržiške ulice s priključnim krakom Ljubljanske ceste, in predvidenim
priključkom do nove stanovanjske stavbe na zemljišču s parc. št. 724/3
in 725/2 (k.o. Daljnji vrh).
(2) Karakteristični prečni prerez ceste C1 (se upošteva tudi v območju
OPPN Bučna vas vzhod/2):
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- bankina						0,50 m
- hodnik za pešce					
1,70 m
- vozišče z obojestranskima kolesarskima pasovoma
7,50 m
- hodnik za pešce					
1,70 m
- bankina						0,50 m
skupaj						11,90 m

Cesta C2
(3) Potek ceste C2 z obojestranskima hodnikoma za pešce in
obojestranskima kolesarskima pasovoma na vozišču je predviden od
stika z OPPN Bučna vas - vzhod/2, ki predvideva križišče s cesto C1 ter v
nadaljevanju po trasi sedanje gozdne ceste proti severu vse do zadnje
večstanovanjske stavbe. Na koncu je predvidena navezava ceste C2 na
obstoječo gozdno cesto ter rezervacija koridorja za podaljšanje poteka
ceste C2 v kasnejših fazah urejanja širšega območja. Na cesti C2 se
oblikujejo tri križišča, in sicer za ceste C3, C4 in C5.
(4) Karakteristični prečni prerez ceste C2 (se upošteva tudi v območju
OPPN Bučna vas vzhod/2):
- bankina						0,50 m
- hodnik za pešce					
1,70 m
- vozišče z obojestranskima kolesarskima pasovoma
6,00 m
- hodnik za pešce					
1,70 m
- bankina						0,50 m
skupaj
				
10,40 m
Ceste C3, C4 in C5
(5) Potek cest C3, C4 in C5 z enostranskim hodnikom za pešce, ki se
zaključijo z obračališčem, je predviden z vzpostavitvijo treh novih križišč
na cesti C2.
(6) Cesta C3 sega v območje, kjer veljajo določila Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin-RTP Gotna vas (Uradni
list RS, št. 9/11), ki se nanašajo na zagotavljanje dovozne / dostopne
poti do stojnega mesta daljnovoda ali voda južno (izven) od območja
urejanja. Omenjena pot / dostop do daljnovoda se po uveljavitvi OPPN
zagotavlja po cesti C3 ter preostalem prometnem omrežju na območju
urejanja.
(7) Na cesti C3 se pred križiščem s cesto C2 uredi priključek obstoječe
(nekategorizirane) gozdne poti, medtem ko se na koncu, od obračališča
naprej, cesta C3 podaljša in naveže na obstoječo pot.
(8) Karakteristični prečni prerez cest C3, C4 in C5:
- bankina						0,75 m
- vozišče						5,00 m
- hodnik za pešce					
1,70 m
- bankina						0,50 m
skupaj
				
7,95 m
(9) Vsi karakteristični prečni prerezi cest na območju urejanja imajo
s tem odlokom določen priporočen maksimalni profil. Od njega so
dopustna odstopanja navzdol, in sicer pri:
- priporočenih širinah elementov cest;
- gradnji hodnikov za pešce, in sicer tako, da:
- se na cesti C2 lahko izvede le enostranski hodnik za pešce na račun
povečanja širine vozišča;
- so ceste C3, C4 in C5 lahko tudi brez njega;
- je na cesti C1 obojestranski hodnik za pešce obvezen s tem, da se na
odseku od križišča Tržiške ulice s priključnim krakom Ljubljanske ceste
do odcepa ceste C2 s C1 (predvideno z OPPN Bučna vas vzhod/2)
hodnik za pešce ob desni (vzhodni) strani izvede šele, ko se bo izvedla

dolgoročno načrtovana zaledna povezovalna cesta med Ljubljansko in
Andrijaničevo cesto kot podaljšek priključnega kraka Ljubljanske ceste
oziroma četrti krak križišča Tržiške ulice s priključnim krakom Ljubljanske
ceste.
Odstopanja so dovoljena le v primeru optimizacije prometnega
omrežja ter ob upoštevanju veljavnih tehničnih in ostalih predpisov
s področja urejanja prometnega omrežja. Izjema pri tem so le
obojestranski kolesarski pasovi na vozišču cest C1 in C2, ki se morajo
izvesti v minimalni širini 1 m na vsaki strani vozišča.

3.2 Energetska infrastruktura
22. člen
(Električno omrežje)
(1) Napajanje območja urejanja z električno energijo je predvideno
preko nizkonapetostnih 0,4 kV razvodov v elektrokabelski kanalizaciji (v
nadaljnjem besedilu: EKK) od nove TP, predvidene z OPPN Bučna vas vzhod/2, do posameznih odjemnih mest. Ta naj bodo v prostostoječih
omaricah in locirane na vedno dostopnih mestih. Število in velikost
omaric sta odvisna od števila odjemnih mest in moči odjema. Možna
je tudi gradnja skupinskih omaric za več odjemnih mest.
(2) Nova EKK se izvede s cevmi ter z jaški standardnih dimenzij na
ustrezni medsebojni razdalji. Na vseh uvozih se EKK dodatno mehansko
ojača skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Kablovod se
pod povoznimi površinami zaščiti z obbetoniranimi cevmi.
(3) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva
veljavne varnostne in tehnične predpise.
(4) Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi še dvojček.
(5) Na območju urejanja se upoštevajo določila Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin-RTP Gotna vas (Uradni
list RS, št. 9/11), ki se nanašajo na zagotavljanje dovozne / dostopne
poti do stojnega mesta daljnovoda ali voda.
23. člen
(Razsvetljava javnih površin)
(1) Z novimi ureditvami je predvidena postavitev razsvetljave
prometnega omrežja in poti. Ta je sestavljena iz enocevne kabelske
kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalnokrmilnega in merilnega
dela, vodnikov in drogov s svetilkami ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.
(2) Priključitev razsvetljave javnih površin je predvidena v novo TP na
območju urejanja z OPPN Bučna vas - vzhod/2.
(3) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami ter izbor svetilk
se določi v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega
onesnaževanja okolja.
24. člen
(Plinovodno omrežje)
Distribucijsko plinovodno omrežje
(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe
distribucijsko plinovodno omrežje. Točka priključitve je predvidena z
OPPN Bučna vas - vzhod/2 v križišču Tržiške ulice s priključnim krakom
Ljubljanske ceste.
(2) Izvajalec mora pisno obvestiti upravljavca najpozneje mesec dni
pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda ter pet dni
pred posegom v ožji zaščitni pas.
(3) Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati ročno
pod nadzorom sistemskega operaterja. Odkopani deli morajo biti
zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom.
(4) Pri urejanju območja je potrebno upoštevati določila veljavnih
predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
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plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar ter ostale
predpise, ki urejajo to področje.
(5) Priključitev na plinovodno omrežje je obvezna za stavbe, ki jih
predpisuje Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 35/06 in
nadaljnji).

Prenosno plinovodno omrežje
(6) Na območju urejanja je predvidena gradnja trase (prenosnega)
magistralnega plinovoda. Pri tem se upošteva določila Odloka o
lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino
Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90), smiselno
pa se upošteva tudi smernice oziroma predhodno pridobljeno mnenje
družbe Plinovodi, d.o.o., št. S12-369/R-MP/RKP z dne 5.9.2012.
(7) Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju
(objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) se
upošteva prenosno plinovodno omrežje z omejitvami v pripadajočem
varovalnem pasu.
(8) Na območju urejanja je definiran varnostni pas ob osi (prenosnega)
magistralnega plinovoda, razviden iz grafičnega dela, kjer je
prepovedano graditi stanovanjske in druge objekte za bivanje ljudi ter
izvennivojske uvoze in izvoze v objekte.
(9) V 2 x 5 m širokem pasu od osi (zgrajenega) plinovoda je
prepovedano lociranje deponije gradbenega ali drugega materiala,
postavljanje začasnih gradbenih objektov, omejeno pa je tudi
hortikulturno urejanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
Predvidijo se posebni pogoji pri izvajanju del (zakoličenje in zaščita
plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del na križanjih s komunalnimi
vodi, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom brez
vibracij, transport preko plinovoda na slabo nosilnem terenu in izven
javnih poti le po predhodno zavarovanih prehodih). Dela v tem pasu
lahko potekajo le pod nadzorom upravljavca.
(10) Pri urejanju območja ter umeščanju prenosnega plinovodnega
omrežja je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov glede
tehničnih pogojev za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih
njihovih varovalnih pasov.
25. člen
(Ogrevanje)
(1) Ogrevanje stavb je možno na lahko kurilno olje, na plin ali druga
ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem drugih virov
energije.
(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi
o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba
obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi.

neposredno v TK kabelski omari na fasadi objekta.
(4) Upošteva se minimalne horizontalne odmike drugih komunalnih
vodov od TK kabelske kanalizacije. Nad kabelsko kanalizacijo ni
dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad traso TK kabla
in TK kabelske kanalizacije se položi opozorilni trak z napisom POZOR
TELEFON. Električno zaščitno varovanje se izvede v kabelskih objektih.
(5) Pri potekih trase v cestišču oziroma v drugih povoznih površinah se
cevi dodatno ščiti s cevmi.
(6) Predvidena je ukinitev trase zračnega telekomunikacijskega voda
na zemljiščih s parc. št. 727/1, 730, 731/2, 732/2, 733, 735, 738/1,
748/14, 749 in 751/11 (k.o. Daljnji vrh).
27. člen
(Optično omrežje)
(1) Objekti se priključijo na obstoječe optično omrežje ob priključnem
kraku Ljubljanske ceste na Tržiško ulico, in sicer preko OPPN Bučna vas
- vzhod/2.
(2) Omrežje se zgradi iz cevi ustreznih kapacitet. Priključki do objektov
se zaključijo z omarico ali prebojem zidu v objekt.
(3) Pri križanju ostalih infrastrukturnih vodov z optičnim omrežjem se
upoštevata vzporedni horizontalni in vertikalni odmik.
28. člen
(Kabelsko komunikacijsko omrežje)
(1) Objekti se priključijo na obstoječe kabelsko komunikacijsko (KKS)
omrežje z gradnjo cevne KK KKS. Točka navezave je predvidena z OPPN
Bučna vas - vzhod/2 ob priključnem kraku Ljubljanske ceste na Tržiško
ulico oziroma jo zagotovi operater.
(2) KKS se izvede z umestitvijo ustreznih cevi in vmesnih revizijskih
jaškov.
(3) Priklop objektov se izvede v sistemu zvezdišča. Dovodne cevi se
zaključijo v podometno vgrajenih omaricah na vsakem posameznem
objektu.
(4) Pri križanju KK KKS vodov z ostalimi infrastrukturnimi vodi mora biti
zagotovljen ustrezen kot križanja ter minimalni vertikalni odmik med
vodi pri križanju.
(5) Pri približevanju oziroma vzporednem poteku tras je najmanjša
horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so
možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo
tehnične rešitve.
(6) V fazi projektiranja se od upravljavca pridobi projektne pogoje
in pozitivno soglasje. Upošteva se 10. člen Zakona o elektronskih
komunikacijah-ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12) ter ostali predpisi
o elektronskih komunikacijah in velja za komunikacijske vode vseh
operaterjev v komunikacijskem koridorju zaradi racionalne medsebojne
uskladitve vseh tras pri horizontalnem in vertikalnem razmeščanju cevi
ter ločenem umeščanju posameznih elementov (npr. jaškov).
3.4 Okoljska infrastruktura

3.3 Komunikacijska infrastruktura
26. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe primarno
telekomunikacijsko (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežje. Točka
navezave je predvidena z OPPN Bučna vas - vzhod/2 ob priključnem
kraku Ljubljanske ceste na Tržiško ulico.
(2) Za zagotavljanje povezav novih stavb se zgradi TK kabelska
kanalizacija s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi
pokrovi in pripadajočimi kabelskimi objekti.
(3) Naročniški kabli na relaciji pomožni kabelski jašek - naročnik se
položijo v zaščitni cevi na ustrezni globini. Naročniška cev se zaključi

29. člen
(Vodovodno omrežje)
(1) Za navezavo novih objektov na obstoječe vodovodno omrežje
je predvidena gradnja novih cevovodov, ki se bodo oskrbovala iz
obstoječega VH Kij. Glavna točka navezave je predvidena z OPPN
Bučna vas - vzhod/2 ob priključnem kraku Ljubljanske ceste na Tržiško
ulico, ostale možne povezave z obstoječim omrežjem pa v južnem delu
območja urejanja na trasi, ki poteka v smeri zahod-vzhod med Tržiško
ulico in obstoječo stanovanjsko stavbo na zemljišču s parc. št. 733, k.o.
Daljnji vrh.
(2) Nove cevovode se projektira iz cevi ustreznih dimenzij z vso
pripadajočo armaturo ter ob zagotavljanju kritičnega pretoka (Qkri).
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(3) Individualne vodovodne priključke se projektira skupaj z
vodomernimi jaški, ki se locirajo na rob gradbene parcele, čim bližje
glavni trasi cevovoda.
(4) Sočasno z gradnjo vodovodnega omrežja je predvidena tudi
izvedba nadzemnih hidrantov.
(5) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor upoštevati
določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo ter tehničnih predpisov glede
javnega vodovoda.
(6) Za vodovodno omrežje se izdela projektna dokumentacija PGD in
PZI ter od upravljavca pridobi projektne pogoje in pozitivno soglasje.
30. člen
(Kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju urejanja je predvidena gradnja ločenega
kanalizacijskega sistema, in sicer za odpadno komunalno vodo in
odpadno padavinsko vodo.
(2) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz kvalitetnih materialov.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične
predpise in standarde o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje
in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode (tudi z
javnih cest) v vode in javno kanalizacijo.
(4) Za kanalizacijsko omrežje se izdela projektna dokumentacija PGD
in PZI ter od upravljavca pridobi projektne pogoje in pozitivno soglasje.
Odpadne komunalne vode
(5) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno z
navezavo na OPPN Bučna vas - vzhod/2, ki predvideva priključitev na
obstoječi (mešani) kanalizacijski sistem ob Tržiški ulici. Ta se zaradi
preobremenjenosti preuredi v fekalno kanalizacijo.
(6) Izdelovalec PGD in PZI projektne dokumentacije mora hidravlično
preveriti zmogljivost obstoječe kanalizacije.
Odpadne padavinske vode
(7) Predvidena je ureditev sistema odvajanja odpadnih padavinskih
voda v kapnice (za sanitarno vodo, vodo za zalivanje ipd.) in ponikalnice
ter odvajanje viška padavinskih voda po kanalizacijskem sistemu do
ponikalnih polj ob cesti C2 ter ponikalnega polja predvidenega z OPPN
Bučna vas - vzhod/2.
(8) Ponikalnice se locirajo izven vpliva povoznih in manipulativnih
površin.
(9) V primeru, da geološka sestava tal ne bi omogočala ponikanja,
se zgradi kanalizacijsko omrežje do najbližjega naravnega odvodnika
izven območja urejanja (potek trase ni predmet tega OPPN).
(10) Onesnažene padavinske vode se odvajajo preko peskolovov in
standardiziranih lovilcev olj.
(11) Odvodnjavanje z vozišč in hodnikov za pešce ter s poti se spelje
v drenažni sistem s prečnimi in vzdolžnimi nakloni z navezavo na
predvideno kanalizacijsko omrežje odpadnih padavinskih voda z
iztokom v ponikalna polja.
(12) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja se predvidi v
skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva voda, in sicer na tak
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok s pozidanih
površin ter tako, da z gradbenih parcel posameznih objektov padavinske
vode ne pritekajo na javno površino.
31. člen
(Ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se
upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno
in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
(2) V času gradnje se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in
drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih
frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni organizaciji, začasno pa se jih
hrani na za ta namen urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo.

Z neuporabnimi ter morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s
predpisi o ravnanju z (nevarnimi) odpadki.
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala ni
dovoljeno na občutljiva območja (npr. na brežine, kjer lahko pride do
zdrsa ali erozije).
(4) Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za
to namenjene posode, katerih tip, barvo, velikost/prostornino in število
določi izvajalec javne službe. Odjemna mesta se uredijo ob cesti C2 in
morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi
za ločeno zbiranje (EKO-otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim
vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo.
(5) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira ali tlakuje (npr. z
betonskimi ploščami), ob robu pa namesti enostavno oblikovano ograjo
v višini zabojnika. V primeru postavitve nadstreška nad zabojniki (višina
do največ 3 m, kovinska konstrukcija, enokapna streha z minimalnim
naklonom) se ograja lahko izvede tudi višje.

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE
32. člen
(1) Na območju urejanja ni objektov ali območij varstva kulturne
dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja
/ odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
TER OHRANJANJE NARAVE
33. člen
(Splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov in
ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov
na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve
okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje.
Upoštevati je potrebno veljavne predpise in normative s področja
varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.
(2) Pri organizaciji gradbišča je potrebno upoštevati predpise s
področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve
za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z
namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem
nastajajo.
(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljene začasne in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke
začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati
in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
34. člen
(Varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati
dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine
podrobnejše namenske rabe prostora v predpisih glede mejnih
vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(2) Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim stavbam, se
izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero. V primeru
ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

24

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 8, 10. 7. 2015 / NOVO MESTO, LETO 1, http://dul.novomesto.si

pred hrupom.
(3) Naprave, ki so vir hrupa (klima naprave, toplotne črpalke ipd.), se
locira tako, da imajo čim manj motečih vplivov na bivalno okolje (npr. z
namestitvijo ob / na manj izpostavljene dele fasad ipd.).
35. člen
(Varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih
koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti zunanjega
zraka.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izvajalec
gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne
bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. V ta namen je
treba med gradnjo preprečevati:
- prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin
ob suhem in vetrovnem vremenu;
- nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča
s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri
transportu z območja gradbišča na javne prometne površine.
36. člen
(Varstvo pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih
voda je na območju urejanja predvideno v ločenem sistemu. Pri tem
se odpadne komunalne vode navežejo na OPPN Bučna vas - vzhod/2,
ki predvideva navezavo na obstoječi (mešani) kanalizacijski sistem ob
Tržiški ulici ter v nadaljevanju v Centralno čistilno napravo Novo mesto.
Odpadne padavinske vode pa se odvajajo v kapnice in ponikalnice,
višek vode pa po kanalizacijskem sistemu do ponikalnih polj.
(2) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin se zgradi
drenažni sistem z navezavo na predvideno kanalizacijsko omrežje
odpadnih padavinskih voda z iztokom v ponikalna polja.
(3) Onesnažene padavinske vode se očistijo preko peskolovov in lovilcev
olj.
37. člen
(Osončenje fasad in odprtih površin)
Oblikovanje novih stanovanjskih stavb ter notranja organizacija
prostorov morata biti načrtovana tako, da v največji možni meri
zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov.
Pomembna je lega bivalnih prostorov na južni, jugozahodni ali
jugovzhodni strani, medtem ko se spalni in delovni prostori locirajo na
nasprotne strani neba.
38. člen
(Varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Urejanje okolice stavb, vključno s premostitvami višinskih razlik in
utrjevanjem brežin, naj bo čim bolj sonaravno. Ureditev brežin ima
prednost pred gradnjo podpornih zidov. Podporni zidovi se gradijo
le tam, kjer je to res potrebno in še to po možnosti v čim večji meri
v kombinaciji z brežinami. Pri urejanju okolice stavb je potrebno
upoštevati tudi geološke in hidrološke značilnosti terena.
(2) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja se upošteva
krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec senc, bližino stavb in
poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.
(3) Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi
gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh in
začasnih gradbenih površinah.
39. člen
(Varstvo plodne zemlje in tal)
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in tehničnega vidika

izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete okoliške površine ter da
se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpiranju
gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo.
(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Za
začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne
površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Začasne deponije
morajo imeti urejen odtok padavinskih voda ter zaščito pred erozijo in
odplavljanjem materiala.
(3) Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo
in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj
kvalitetnim materialom. Nekontrolirano odlaganje izkopanega
materiala ni dovoljeno. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi
območja oziroma sanaciji gradbišča (humusiranje brežin ipd.) ali se jo
odpelje na ustrezno deponijo.
40. člen
(Varstvo gozda)
(1) Omogoči se gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih
gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. Pri tem se predvidi
navezava obstoječe gozdne poti na interno dovozno cesto C3 in
navezava obstoječe gozdne ceste (odsek 72785 Bučna vas - Brezovica)
na interno dovozno cesto C2. Prva zagotavlja dovoz v gozd za lastnike
zemljišč, druga pa tudi do gozdarske rampe (izven območja urejanja
in ni predmet tega OPPN), ki je predvidena na stičišču gozdnih
poti. Elementi cest morajo ustrezati za prevoz polno naloženega
gozdarskega kamiona.
(2) Objekti ob gozdu se zaradi varnosti lahko gradijo le v razdalji
najmanj 10 m od gozdnega roba ali z odmikom za drevesno višino
odraslega sestoja. V primeru gradnje objektov bliže gozdnemu robu
se gozd izven območja urejanja ohranja v sedanji obliki in obsegu.
Ohranja se obstoječi gozdni rob, zato krčitve gozda zunaj območja
urejanja niso dovoljene.
(3) Tovorna ali katerakoli druga vozila in stroji med gradnjo ne smejo
voziti ali obračati na gozdnih površinah na robovih območja.
(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe,
nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh
in začasnih gradbenih površinah. Teren je potrebno v delu, kjer ostaja
gozd, vzpostaviti v prvotno stanje. Poseg mora biti izveden tako, da bo
povzročena minimalna škoda na preostalem gozdnem rastju in tleh.
(5) V primeru morebitne sečnje gozdnega drevja se upošteva:
Drevje, predvideno za posek, se označi. Označitev opravi
pooblaščen delavec Zavoda za gozdove po pridobitvi potrebnih
dovoljenj ter po detajlni zakoličbi meje območja urejanja.
Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega
dovoljenja za gradnjo.
Štorov in odvečnega odkopnega materiala, ki bi nastal pri
gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije
odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v
zasip.
Upošteva se določila veljavnih predpisov glede gozdov,
varstva pred požarom v naravnem okolju, glede izvajanja sečnje,
ravnanjem s sečnimi ostanki, spravilom in zlaganjem gozdnih lesnih
sortimentov ter glede gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo.
41. člen
(Ohranjanje narave)
Na območju urejanja ni evidentiranih vsebin ohranjanja narave.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
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42. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Na področju hidrologije je pretežni del območja urejanja označen
kot erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi.
(2) V fazi priprave projektne dokumentacije se lahko izdelata elaborata
geoloških in hidroloških raziskav, glede morebitne erozivnosti,
plazovitosti ali poplavnosti ter na podlagi tega predvidi ustrezne
tehnične rešitve gradenj na območju urejanja.
(3) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se
upošteva določila predpisov glede varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
43. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov se upošteva določila predpisov o požarni varnosti
objektov in ostale predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in
gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrževanje.
(2) Ob načrtovanih objektih na območju urejanja morajo biti
zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska
vozila v primeru požara ter urejeno hidrantno omrežje, ki mora
zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara skladno
s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje. Hidranti se namestijo na
ustrezni medsebojni razdalji tako, da je požar na objektu možno gasiti
z najmanj dveh zunanjih hidrantov.
(3) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora
ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni
ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi.
(5) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik, omejeno
mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.
(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije
oziroma zasnove požarne varnosti, in sicer za tiste objekte, za katere
je to določeno s predpisi. Študija oziroma zasnova požarne varnosti
je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
44. člen
(Varstvo pred potresom)
(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII.
stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice oziroma za 0,175 g
projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju za trdna tla.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva tudi
določila predpisov glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov
ter določila ostalih predpisov in standardov glede varstva pred
potresom.

(2) Gradnja objekta(ov) in potrebne infrastrukture se lahko izvaja
sočasno, vendar mora biti vsa predvidena gospodarska javna
infrastruktura in javne zelene površine, ki so potrebne za funkcioniranje
objektov oziroma posameznih funkcionalno zaključenih celot,
zgrajena ter predana v last in upravljanje MONM oziroma pristojnim
upravljavcem pred priključitvijo samostojnih stanovanjskih stavb in
stanovanjskih stavb – dvojčkov oziroma pred pridobitvijo uporabnega
dovoljenja za večstanovanjske stavbe.
(3) Cesti C1 in C2 ter ostala javna infrastruktura, načrtovani z OPPN
Bučna vas - vzhod/2, morajo biti izvedeni kot končna faza pred /
sočasno z gradnjo prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture,
načrtovane s tem OPPN. Omenjeni cesti C1 in C2 morata biti izvedeni
skladno s profilom, kot je načrtovan s tem odlokom.
(4) Izvedba podaljška ceste C2 (v nadaljnjem besedilu: rezervirani
koridor ceste) se lahko realizira tudi v kasnejših fazah prometnega
urejanja območja OPPN v povezavi z urejanjem širšega območja in
preostalih površin v enoti urejanja prostora NM/6-OPPN-f. Rezervirani
koridor te ceste se ne sme pozidati z drugimi objekti. Dopustna je
zazelenitev, ki pa se pred izvedbo posegov odstrani ter izvedba ostale
gospodarske javne infrastrukture.
(5) Javne zelene površine morajo biti urejene in predane v last ter
upravljanje MONM sočasno z izgradnjo in predajo v upravljanje
gospodarske javne infrastrukture. Ureditve javnih zelenih površin
se izvajajo odvisno od gradnje stanovanjskih objektov. Ureditvena
podenota B1a se izvede odvisno od izvedbe gradenj v ureditvenih
podenotah A1, A2 in A3, ureditvena podenota B2 pa odvisno od
izvedbe gradenj v ureditveni podenoti A4. Delež javnih zelenih površin
se zagotavlja v skladu z določili etapnosti oziroma faznosti izvedbe
prostorskih ureditev, in sicer tako, da se:
- predvidene ureditve v ureditveni podenoti B1a v celoti izvedejo ter
predajo v last in upravljanje MONM pred ali istočasno z izgradnjo in
predajo v uporabo gospodarske javne infrastrukture za prvih šest
samostojnih stanovanjskih stavb;
- predvidene ureditve v ureditveni podenoti B2:
- za počitek stanovalcev in igro mlajših otrok izvedejo v sorazmernem
deležu zahtevanih zelenih površin na število stanovanj ter predajo v
last in upravljanje MONM pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za
večstanovanjski objekt;
- za igrišče za potrebe večjih otrok in mladostnikov izvede najmanj v
velikosti 210 m2 v skladu z določili trinajstega odstavka 12. člena odloka
ter preda v last in upravljanje MONM pred pridobitvijo uporabnega
dovoljenja za prvi večstanovanjski objekt.
(6) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih
omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne ureditvene enote posega
tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak poseg šteje za del
posamezne faze ob urejanju izhodiščne enote.

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

45. člen
(1) Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah oziroma
podenotah se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene
enote ali podenote. Etape oziroma faze prostorskih ureditev se
lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati
posamezne zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu
namenu. V sklopu zaključenih funkcionalnih enot mora biti sočasno
zagotovljena vsa pripadajoča gospodarska javna infrastruktura, ki je
potrebna za uporabo objektov, vključno z urejenimi javnimi zelenimi
površinami. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v
projektni dokumentaciji.

46. člen
(1) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, navedenih v 12. in
17. členu, dopustna tudi naslednja odstopanja:
- odstopanja od dejavnosti, določenih v 11. členu odloka, če za to
obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil tega odloka
predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje;
- od etažnosti, ki dopušča izvedbo večstanovanjske stavbe z manj
nadstropji in izvedbo stavb brez kleti;
- pri izvedbi pritlične etaže, ki ima lahko zaradi prilagajanja obstoječemu
terenu delno ali v celoti zasuto »fasadno« ploskev na strani višjeležečega
terena;
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- postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlokom načrtovanih
prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih funkcionalnih celot;
- v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove stavb oziroma
območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob upoštevanju geoloških
in hidroloških značilnosti):
- odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na gradbeno
parcelo oziroma v stavbe ter pri navezavah na zemljišča izven območja
urejanja;
- odstopanja od gradbene linije ob pogoju, da je stanovanjska stavba
še vedno vzporedna z njo ter ob upoštevanju gradbene meje;
- gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno izvedene
parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega
odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta pozidave,
da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za
obratovanje tega objekta oziroma bo le-ta zgrajena skupaj z objektom,
vendar dimenzionirana po pogojih tega odloka;
- odstopanja od predlagane sheme oblik in velikosti parcel posameznih
stanovanjskih stavb, ki se lahko zmanjšajo ali povečajo, pri čemer velja,
da:
- gradbene parcele v ureditvenih podenotah A1 - A3 ne smejo biti
manjše od 450 m2;
- se število gradbenih parcel v ureditveni podenoti A1 ne sme povečati;
- so lahko v ureditveni podenoti A4 največ tri gradbene parcele;
- zaradi odstopanj v velikosti parcel ne sme biti ogrožena funkcionalnost
posameznih parcel;
- odstopanja od zakoličbenih točk ob upoštevanju določil in meril tega
odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev gradbenih parcel.
(2) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture, določeno v tem odloku, je mogoče tudi v primeru,
da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo za to
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše
tehnološke (npr. alternativen način, ki omogoča samooskrbo objekta
in izkazuje zadnje stanje gradbene tehnike), okoljevarstvene, geološkogeomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi
predpisi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci
urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.

sočasno izvesti tudi vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo
(po pogojih upravljavcev in skladno z vsemi določili tega odloka), ki
bo omogočila funkcioniranje celotnega območja, ne glede na etapno
izvedbo prostorske ureditve skladno z določili 45. člena odloka in nositi
s tem povezane stroške. Zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo so
pred priključitvijo objektov dolžni predati v last in upravljanje MONM
oziroma pristojnim upravljavcem.
(2) Investitorji stanovanjskih stavb so dolžni urediti javne zelene
površine v ureditvenih podenotah B1a in B2 skladno z določili 45. člena
odloka.
(3) Investitorji nosijo poleg stroškov prestavitve, zaščite in novogradnje
javne infrastrukture znotraj tega OPPN tudi stroške za javno
infrastrukturo, predvideno z OPPN Bučna vas – vzhod/2, ki je potrebna
za izvedbo načrtovanih ureditev s tem OPPN.
(4) Financiranje gradnje in prestavitev infrastrukture bo potekalo v
dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno občino Novo mesto
ob upoštevanju določb tega člena in obveznosti investitorjev v skladu
z določili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti
lokalne skupnosti (prometno omrežje s hodniki za pešce in razsvetljavo
javnih površin, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, stojna površina
zabojnikov za odpadke in javne zelene površine), je z investitorji
pozidave na podlagi programa opremljanja predvidena sklenitev
pogodbe o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt, v kateri se
podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank.
Za ostalo infrastrukturo (električno, plinovodno, telekomunikacijsko,
optično in kabelsko komunikacijsko omrežje) se investitorji in
upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih
financiranja.
(5) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor
pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s
področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov omogočiti
spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora
v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.

9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN

1. Pregledna situacija s prikazom območja urejanja v širšem prostoru

M 1:50000

2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN MONM		

M 1:5000

3. DOF s prikazom območja urejanja				

M 1:2500

4. TTN s prikazom območja urejanja				

M 1:2500

5. DKN s prikazom območja urejanja				

M 1:1000

6. Geodetski načrt s certifikatom				

M 1:500

7. Geodetski načrt s prikazom območja urejanja			

M 1:1000

47. člen
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih
prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcionalno zaključeni
deli razveljavijo.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati
v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter
opredeliti območja varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture
za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem
sistemu.
(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN
MONM.

III. GRAFIČNI DEL OPPN
49. člen
(Vsebina grafičnega dela)
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

8. Ureditvena situacija					M 1:1000
9. Načrt ureditvenih enot					
11. Načrt prometne infrastrukture 				

M 1:1000

12. Načrt komunalno - energetske infrastrukture 			

M 1:1000

13. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja 				

M 1:1000

14. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

M 1:1000

15. Prečni prerezi območja				

M 1:500

16. Karakteristični prečni prerezi cest 				

10. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

17. Pregledni vzdolžni prerezi cest 			
18. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji			

48. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so poleg načrtovanih prostorskih ureditev znotraj
posameznih ureditvenih enot oziroma etap / faz gradnje dolžni

M 1:1000

10. Načrt parcelacije					M 1:1000

M 1:50
M1:2500/250
M 1:1500

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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50. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja
sedanja raba prostora.
51. člen
(Občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se zaradi razširitve območja urejanja
tega OPPN ustrezno zmanjša območje enote urejanja prostora iz OPN
MONM: NM/6-b.
52. člen
(Usklajenost veljavnih prostorsko izvedbenih aktov)
(1) Načrtovane prostorske ureditve iz 5. člena tega odloka je v območju
prekrivanja z območjem, na katerem veljajo določila:
- Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko
ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin-RTP
Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11) in
- Odloka o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi
občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90),
treba projektirati tudi ob upoštevanju pogojev navedenih prostorskih
aktov iz tega člena.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditev cest C1 in C2,
predvidenih z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Bučna vas – vzhod/2 (Uradni list RS, št. 56/14), uporabljajo določbe
tega odloka.
53. člen
(Hramba OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj
med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
54. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Odlok se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Številka 350-15/2012
Novo mesto, dne 9.7.2015
			
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.

36.
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B,
57/12-ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13,
18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji dne
9. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Komunalna oprema
za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN BrodDrage«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina –
zahod in OPPN Brod-Drage« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne
opreme, določi obračunska območja opremljanja, časovni načrt
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in parametre za izračun
komunalnega prispevka ter obremenitev zavezancev za plačilo
komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz komunalne opreme pred izvedbo projekta in po izvedbi,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- časovni načrt izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka in
- grafični prikaz obračunskih območij.
3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za:
- odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in
investitorjem in
- določitev finančnih podrobnosti glede poračuna medsebojnih
obveznosti med Mestno občino Novo mesto in investitorji na območju
OPPN Mrzla dolina – zahod ter OPPN Brod-Drage.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri
komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju
opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila
za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh
ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo
na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero
komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno
s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero
komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka
in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno
opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
4. člen
(Obračunsko območje)
(1) Obračunski območji programa opremljanja sta dve:
- prvo obračunsko območje obsega območji obeh prostorskih aktov
OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina – zahod in obravnava
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komunalno opremo, ki je skupno namenjena zavezancem za plačilo
komunalnega prispevka na območju obeh prostorskih aktov,
- drugo obračunsko območje obsega samo območje OPPN Mrzla dolina
– zahod in obravnava komunalno opremo, ki je namenjena izključno
objektom znotraj tega prostorskega akta.
(2) Obračunski območji sta opredeljeni v grafični prilogi k programu
opremljanja.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(Obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Območje opremljanja pred začetkom gradnje infrastrukture ni
imelo komunalne opreme, ki bi omogočala normalno funkcioniranje,
dostop oz. zadostne kapacitete za predvideno pozidavo.
(2) Predvidena je izgradnja skupnega novega fekalnega in meteornega
kanalizacijskega ter prometnega omrežja za potrebe OPPN Brod Drage
in OPPN Mrzla dolina-zahod in v okviru tega projekta tudi prestavitev
ali rekonstrukcija obstoječe komunalne opreme, kjer je to potrebno
zaradi izvedbe projekta. Predvidena je tudi celostna infrastrukturna
ureditev drugega obračunskega območja OPPN Mrzla dolina – zahod.
Podrobnosti so razvidne iz prostorske in projektne dokumentacije, ki je
na vpogled na sedežu občine.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki
odpadejo na posamezno obračunsko območje, so razvidni iz tabele 1.

7. člen
(Financiranje in izvedba predvidene investicije)
(1) Financiranje in izvedbo predvidene (nove) komunalne opreme
na območjih opremljanja bodo investitorji v skladu z določili obeh
prostorskih aktov (OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina – zahod)
izvajali v dogovoru z Mestno občino Novo mesto in pristojnimi
upravljavci energetskih, komunalnih naprav in prometnega omrežja. Za
komunalno opremo v pristojnosti občine se ob upoštevanju določil 78.
člena ZPNačrt med investitorji in občino sklene pogodbe o opremljanju,
v katerih se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih
strank.
(2) V pogodbi o opremljanju se investitor in občina dogovorita, da bo
investitor v skladu z določili prostorskih aktov sam zgradil del ali celotno
načrtovano komunalno opremo in podrobnosti poračuna glede na
vlaganja investitorja v komunalno opremo in njegove obveznosti po
programu opremljanja. Z izgradnjo komunalne opreme se šteje, da je
investitor na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka,
ki se nanaša na komunalno opremo, katero je zgradil.
8. člen
(Časovni načrt)
Časovni načrt je sledeč:
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na
zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi do leta 2017
- izdelava projektne in tehnične dokumentacije
do leta 2017
- gradnja komunalne opreme			
do leta 2017
- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja
konec leta 2017
- izvedba javnih zelenih površin v območju 		
**
OPPN Mrzla dolina-zahod (na UE4)				

** Rok izvedbe bo določen v dodatku k »Programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla
dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« ali drugem programu opremljanja.

Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za stroške
izgradnje avtobusnega postajališča, ki ga bo v celoti financirala občina.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v
EUR
Komunalna oprema
1. Obračunsko območje - skupaj za OPPN Brod-Drage in OPPN
Mrzla dolina-zahod
1. Fekalna kanalizacija
2. Meteorna kanalizacija
3. Cestno omrežje
- cesta 1A
- ulica Brod – zavijalni pas na cesto 1A
4. Urejene javne zelene površine v UE4
5. Avtobusno postajališče
2. Obračunsko območje - samo za OPPN Mrzla dolina-zahod
a) Cestno omrežje
- cesta C
- ulica Brod (samo pločnik in kolesarska steza)
- javne poti znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
- javna razsvetljava
b) Fekalna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
c) Meteorna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
d) Vodovod znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
e) Urejene javne zelene površine v UE2

Skupni
stroški
1.592.079
256.170
503.816
312.764
236.308
76.456
481.819
37.510
780.370
442.845
64.154
122.295
210.148
46.248
60.910
61.466
66.332
148.817

Obračunski
stroški
1.072.750
256.170
503.816
312.764
236.308
76.456
*
0
780.370
442.845
64.154
122.295
210.148
46.248
60.910
61.466
66.332
148.817

* Obračunski stroški bodo določeni v dodatku k Programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za
OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« ali drugem programu
opremljanja.

9. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt).
Zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine
objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
opreme
Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje
(2) Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov
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za posamezno vrsto komunalne opreme.

Novo mesto in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.

10. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

12. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je
Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.
(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim
faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za
parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi
objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati
komunalni prispevek, kot je določeno v načrtu parcelacije, ki je sestavni
del obeh prostorskih aktov (OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina
– zahod) oziroma opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836
tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
11. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški izgradnje kanalizacije iz 6. člena, preračunani na
površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov, so sledeči:

13. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo
tudi vse določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega
prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno
komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(Dostop do podatkov )
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu
Mestne občine Novo mesto.
15. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kanalizacija
za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage (Uradni list RS, št.
107/11).
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Tabela 2: preračun stroškov na enoto mere za novo komunalno opremo
1. Obračunsko območje - skupna infrastruktura za OPPN
Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina - zahod
1. Fekalna kanalizacija
2. Meteorna kanalizacija
3. Cestno omrežje
4. Urejene javne zelene površine v UE4
5. Avtobusno postajališče
Skupaj

Cp(ij)
(EUR/m2)
4,26
8,37
5,20
***
/
17,83

Ct(ij)
(EUR/m2)
3,93
7,73
4,80
***
/
16,46

2. Obračunsko območje - infrastruktura za OPPN Mrzla
dolina-zahod
a) Cestno omrežje
b) Fekalna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
c) Meteorna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
d) Vodovod znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod
e) Urejene javne zelene površine v UE2
Skupaj

Cp(ij)
(EUR/m2)
32,65
4,49
4,53
4,89
10,97
57,53

Ct(ij)
(EUR/m2)
19,23
2,65
2,67
2,88
6,46
33,89

*** Stroški na enoto mere bodo določeni v dodatku k Programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna
oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« ali drugem
programu opremljanja.
(2) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo
na enoto mere se obvezno uporabi podatke za delno opremljeno
območje po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum
september 2014, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa
se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka Mestne občine

Št.: 35112-208/2013					
Novo mesto, dne 9. julija 2015
Župan 								
Mestne občine Novo mesto						
Gregor Macedoni, l. r.

37.
Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10), 5. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 59/12), 17. člena Zakona o prekrških - ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11–
UPB-8, 21/13 in 111/13) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9.7.2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni
občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo
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mesto (Uradni list RS, št. 76/05 in 39/10 - v nadaljevanju: Odlok) se
v 21. členu pri šesti alineji pika na koncu stavka nadomesti z vejico in
doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»–pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov
ali javnih prireditev:
1. mladoletnim osebam,
2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki
so izraženi bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in
motnjah ravnotežja.«
2. člen
V 25. členu se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»500 evrov«.
3. člen
V 26. členu se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»100 evrov«.
4. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti
z besedilom »100 evrov«.
5. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil 8., 9., 10., 13., 16., 17., 18., 19. člena
ter druge, tretje, pete in šeste alineje 21. člena tega odloka opravljajo
občinski inšpektorji Mestne občine Novo mesto.
Nadzor nad izvajanjem določil 12. člena ter prve, četrte in sedme
alineje 21. člena tega odloka opravljajo občinski redarji Mestne občine
Novo mesto.«
6. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
Številka: 007-14/2015
Novo mesto, dne 9.7.2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.

1. člen
V Odloku o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in 31/05 - v
nadaljevanju: Odlok) se v 15. členu pri enajsti alineji drugega odstavka
pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda nova dvanajsta
alineja, ki se glasi:
»– pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov
ali javnih prireditev:
1. mladoletnim osebam,
2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki
so izraženi bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in
motnjah ravnotežja.«
2. člen
V prvem in drugem odstavku 33. člena se besedilo »200.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »500 evrov«.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 34. člena se besedilo »60.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »100 evrov«.
4. člen
V 35. členu se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»500 evrov«.
5. člen
V 36. členu se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100
evrov«.
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil 9., 10., 11. in 13. člena ter prvega
odstavka in četrte, pete, sedme, devete, desete in enajste alineje
drugega odstavka 15. člena ter prvega odstavka in tretje ter četrte
alineje drugega odstavka ter druge alineje tretjega odstavka 17. člena
tega odloka opravljajo občinski inšpektorji Mestne občine Novo mesto.
Nadzor nad izvajanjem določil prve, druge, tretje, šeste, osme in
dvanajste alineje drugega odstavka 15. člena ter prve in druge alineje
drugega odstavka ter prve alineje tretjega odstavka 17. člena tega
odloka opravljajo občinski redarji Mestne občine Novo mesto.«
6. člen
Vsa ostala določila Odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

38.
Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10), 6. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 59/12), 17. člena Zakona o prekrških -ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11–
UPB-8, 21/13 in 111/13) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9.7.2015 sprejel

7. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
Številka: 007-15/2015
Novo mesto, dne 9.7.2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
urejanju zelenih površin
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39.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 –
odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/2012-ZUJF),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,
(14/13 popr.), 101/13), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni
list RS, št.40/12, 55/12 Skl.US, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314,
105/12, 25/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1,
63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13,18/15) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 8. redni seji dne 9. julija 2015 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO
MESTO ZA LETO 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 (DUL št.
3/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih
programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in
odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
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V EUR

KONTO

OPIS

REBALANS Julij 2015
[1]

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
70

700
703
704
706

71

710
711
712
713
714

72

SK UPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

39.853.338
32.588.246
24.979.266

17.849.366
6.233.900
896.000
0

7.608.980

4.473.500
20.000
184.000
170.000
2.761.480

827.000

720
721

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

802.000

PREJETE DONACIJE (730+731)

70.000

73

730
731

74

740
741

78

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

25.000
0

70.000
0

6.368.092

1.565.064
4.803.028

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

40

400
401
402
403
409

41

410
411
412
413
414

42

420

43

431
432

II. S K U P A J

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

0

39.606.338

10.522.925

2.219.311
343.036
7.247.465
490.000
223.113

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

15.046.677

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

13.726.021

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

1.008.647
7.258.967
1.657.051
5.122.012
0

13.726.021

310.715

20.000
290.715

247.000
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V EUR

KONTO

REBALANS Julij 2015
[1]

OPIS

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
75 IV.
DELEŽEV (750+751+752)

1.000

750
751

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

440

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

44

V.

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

1.000
0

1.000

V EUR

KONTO

OPIS

REBALANS Julij 2015
[1]

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.600.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.848.000

500
550

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
IX.
= (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

1.600.000
1.848.000

0

-248.000
-247.000

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

34

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 8, 10. 7. 2015 / NOVO MESTO, LETO 1, http://dul.novomesto.si

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske
porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt
razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni
strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem
listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.

3. člen
V prvem odstavku 24. člena se pred besedilom doda zaporedna številka
(1).
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od
dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku«.

4. člen
V 26. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu«.
V drugem odstavku 26. člena se pred besedilom doda zaporedna
številka (2).

Številka: 4120-3/2014
Novo mesto, dne 9. julija 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

40.
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7. 2015 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto za programsko
obdobje 2015 - 2020
1. člen
V 5. členu se v preglednici o vrstah pomoči in ukrepih pri:
UKREPU 2 za besedilom ukrepa namesto navedbe »(15. člen, 43.
člen)« doda naslednje besedilo: »(v skladu s 15. in 43. členom Uredbe
Komisije 702/14/EU)«;
UKREPU 3 za besedilom ukrepa namesto navedbe »(28. člen)« doda
naslednje besedilo: »(v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 702/14/
EU)«;
UKREPU 4 za besedilom ukrepa namesto navedbe »(29. člen)« doda
naslednje besedilo: »(v skladu z 29. členom Uredbe Komisije 702/14/
EU)«.

2. člen
V 12. členu se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/14, se ne sme kumulirati
z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/14«.

Številka: 007-6/2015
Novo mesto, dne 28. 5. 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.

41.
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15 – pop.) in 26. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sredstvih za delo svetniških
skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto

1. člen
V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 - v
nadaljevanju pravilnik) se spremeni in dopolni prvi odstavek 7. člena
tako, da se sedaj glasi:
»Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva
uporabljajo le za svoje delovanje in sicer za naslednje namene:
- nakup pisarniškega materiala,
- nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in
programske opreme,
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- nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje drugih osnovnih
sredstev,
- nakup drobnega inventarja,
- potne stroške,
- plačilo poštnih stroškov,
- plačilo telefonskih stroškov in internetne povezave,
- plačilo za kliping s področja dela občine,
- plačilo stroškov fotokopiranja,
- plačilo tiska,
- plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference,objave
v medijih, propagandni material ..ipd.),
- plačilo strokovne literature, časopisov, knjig in revij,
- plačilo stroškov izobraževanja,
- plačilo stroškov strokovne pomoči,
- plačilo najemnin in ostalih stroškov za poslovne prostore,
- obratovalni stroški poslovnih prostorov,
- plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom
občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov,
- plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja, …),
- plačilo po pogodbah o delu,
- plačilo stroškov študentskega servisa.«
2. člen
Doda se nov tretji odstavek v 7. členu pravilnika, ki se glasi:
»Sredstva za namene, določene v prvem odstavku tega člena se lahko
porabijo zgolj za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov in v
nobenem primeru za delovanje političnih strank.«
3. člen
Črtajo se drugi in tretji stavek v prvem odstavku 8. člena in drugi
odstavek 8. člena pravilnika.
4. člen
Doda se nov 8.a člen pravilnika, ki se glasi:
»Pri pripravi odloka o proračunu občine za posamezno leto svetniške
skupine in samostojni svetniki pripravijo predlog plana porabe sredstev
glede na predlagano kvoto.
Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po
posameznih podkontih proračuna občine na proračunskih postavkah,
namenjenih delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter
pisno obrazložijo plan porabe.
Po sprejetju odloka o proračunu se dodeljene pravice porabe za
posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike lahko skladno z
odlokom o proračunu občine prerazporedijo na druge podkonte.«
5. člen
V prvem odstavku 11. člena pravilnika se na koncu stavka črta pika in
se doda besedilo »s potekom mandata občinskemu svetu, občinskemu
svetniku ali v primeru prenehanja svetniške skupine.«
Doda se nov tretji odstavek 11. člena pravilnika, ki se glasi:
»V letu, ko potekajo lokalne volitve, svetniškim skupinam in samostojnim
svetnikom pripada pravica do uporabe finančnih sredstev do vključno
meseca, v katerem so izvedene lokalne volitve.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 9003-2/2015
Novo mesto, 9. 7. 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

42.
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07) ter na podlagi 7. in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7.2015
sprejel naslednji

PRAVILNIK
o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju
videonadzora na javnih površinah
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto se zaradi izboljšave
varnosti ljudi in njihovega premoženja uvede videonadzor.
Videonadzor se na posamezni javni površini uvede, če namena iz
prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, in
sicer s sklepom Občinskega sveta na predlog župana. Vsakokratni sklep
se objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Videonadzor se lahko izvaja le pod pogoji in z omejitvami, določenimi v
Zakonu o varstvu osebnih podatkov in v tem pravilniku.
2. člen
Kamere, ki se nahajajo na lokacijah, določene v sklepu iz prvega člena
tega pravilnika, morajo biti postavljene tako, da ne snemajo vhodov v
stanovanjske in poslovne zgradbe brez predhodnega pisnega dovoljenja
lastnikov oz. stanovalcev in tako ne kršijo pravice do zasebnosti.
Videonadzorni sistem mora biti fizično tako zavarovan, da je
onemogočen dostop nepooblaščenim osebam.
3. člen
Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje:
- slikovni posnetek oseb,
- datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja,
- čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
4. člen
Videoposnetki se tekoče avtomatsko brišejo oziroma se izbrišejo
najkasneje v tridesetih dneh od nastanka.
Videoposnetki dogodkov, zaradi katerih je uveden kazenski postopek ali
postopek o prekršku, se predajo policiji.
5. člen
Videoposnetke spremljajo na ekranu ali jih kasneje pregledujejo ter
vodijo evidenco videonadzornega sistema uslužbenci oz. osebe, ki jih

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

36

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 8, 10. 7. 2015 / NOVO MESTO, LETO 1, http://dul.novomesto.si

s pisnim pooblastilom določi župan ali pogodbeni obdelovalec skladno
s pogodbo.
Upravljavec videonadzora vodi evidenco oz. poseben dnevnik dela
videonadzornega sistema, iz katerega je mogoče kasneje ugotoviti,
kdaj so bili posamezni osebni podatki iz evidence videonadzornega
sistema uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za
obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi
nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
Za evidenco videonadzornega sistema se vzpostavi katalog zbirke
osebnih podatkov, ki se ga pošlje informacijskemu pooblaščencu.
6. člen
Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno in razločno
nameščeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njim
najpozneje v trenutku, ko se nad njim začne izvajati videonadzor in
vsebuje naslednje informacije:
- da se na določeni javni površini izvaja videonadzor,
- naziv izvajalca videonadzora,
- telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se
shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni velikosti in barvi
glede na velikost območje, ki se snema.

občinskega sveta Gregorju Klemenčiču, roj. 9. 6. 1976, Novo mesto,
Kettejev drevored 14, zaradi odstopa;
- da mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto preide
na naslednjega kandidata z liste Slovenska demokratska stranka - SDS
pod zaporedno številko 5;
- da je naslednji kandidat na listi kandidatov Slovenska demokratska
stranka - SDS za člane Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Peter Kostrevc, roj. 3. 7. 1970, Novo mesto, Dolenje Kamence 9A;
- da je kandidat dne 11. 6. 2015 podal izjavo, da sprejema mandat
člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Številka: 041-1/2015
Datum: 29. 6. 2015
Predsednica
Marjetica Žibert, l. r.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 061-5/2015
Novo mesto, 9. 7. 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

43.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Na podlagi 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08, 79/09,51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 30.
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in
83/12) je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto na seji
dne 29. 6. 2015 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto ugotavlja:
- da je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28.
5. 2015 sprejel ugotovitveni sklep, da je prenehal mandat članu
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