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53.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 –
ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin ((Uradni list RS, št.
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20
– ZIUOOPE), Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list,
št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16.
redni seji dne 17.12.2020 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2022

poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
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 je določen v naslednjih
zneskih:

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2022 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
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KONTO

OPIS

I.
70

SKUPAJ

A. B IL ANCA PRIHODK OV IN ODHODK OV
P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEK OČI PRIHODK I (70+71)

DAVČNI PRIHODK I (700+703+704+706)

700
703
704
706

DAVK I NA DOHODEK IN DOB IČEK
DAVK I NA PREMOŽENJ E
DOMAČI DAVK I NA B L AGO IN STORITVE
DRUGI DAVK I

71

2 .5 4 5 .0 0 0

PRIHODK I OD PRODAJ E OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODK I OD PRODAJ E ZAL OG

722

PRIHODK I OD PRODAJ E ZEML J IŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

730
731

PREJ ETE DONACIJ E IZ DOMAČIH VIROV
PREJ ETE DONACIJ E IZ TUJ INE

PREJ ETE DONACIJ E (730+731)

74

TRANSFERNI PRIHODK I (740+741)

TRANSFERNI PRIHODK I IZ DRUGIH J AVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJ ETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSK E UNIJ E

741

78

PREJ ETA SREDSTVA IZ EVROPSK E UNIJ E (786+787)

786
787

22.390.468
7.766.279
866.050
0

K APITAL SK I PRIHODK I (720+721+722)

720
721

740

3 1 .0 2 2 .7 9 7

9 .5 1 1 .0 5 0

UDEL EŽB A NA DOB IČK U IN DOHODK I OD PREMOŽENJ A
TAK SE IN PRISTOJ B INE
GL OB E IN DRUGE DENARNE K AZNI
PRIHODK I OD PRODAJ E B L AGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODK I

73

52.589.453
40.533.847

NEDAVČNI PRIHODK I (710+711+712+713+714)

710
711
712
713
714

72

PRORAČUN 2022
v EUR

OSTAL A PREJ ETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSK E UNIJ E
PREJ ETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSK IH INSTITUCIJ

45.000
0

2.500.000

5 3 .0 0 0

53.000
0

8 .9 0 6 .6 7 8

6.076.937

2.829.741

5 5 0 .9 2 8

0

550.928

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

54.614.096

400
401
402
403
409

PL AČE IN DRUGI IZDATK I ZAPOSL ENIM
PRISPEVK I DEL ODAJ AL CEV ZA SOCIAL NO VARNOST
IZDATK I ZA B L AGO IN STORITVE
PL AČIL A DOMAČIH OB RESTI
REZERVE

3.648.586
507.090
6.788.658
151.000
525.000

410
411
412
413
414

SUB VENCIJ E
TRANSFERI POSAMEZNIK OM IN GOSPODINJ STVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJ AM IN USTANOVAM
DRUGI TEK OČI DOMAČI TRANSFERI
TEK OČI TRANSFERI V TUJ INO

40

II. S K U P A J

4.947.200
35.150
172.000
205.700
4.151.000

TEK OČI ODHODK I (400+401+402+403+409)

41

42

TEK OČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1 6 .5 9 1 .8 6 7

INVESTICIJ SK I ODHODK I (420)

2 5 .9 9 6 .8 9 5

420

NAK UP IN GRADNJ A OSNOVNIH SREDSTEV

431
432

INVESTICIJ SK I TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEB AM
INVESTICIJ SK I TRANSFERI PRORAČUNSK IM UPORAB NIK OM

43

1 1 .6 2 0 .3 3 4

INVESTICIJ SK I TRANSFERI (431+432)

III. PRORAČUNSK I PRESEŽEK (PRIMANJ K L J AJ ) (I. - II.)

B . RAČUN FINANČNIH TERJ ATEV IN NAL OŽB

873.000
7.946.480
1.904.365
5.868.022
0

25.996.895

4 0 5 .0 0 0

30.000
375.000

-2.024.643

0

750

PREJ ETA VRAČIL A DANIH POSOJ IL IN PRODAJ A K APITAL SK IH
DEL EŽEV (750+751+752)

PREJ ETA VRAČIL A DANIH POSOJ IL

0

751

PRODAJ A K APITAL SK IH DEL EŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

7 5 I V.

44

V. DANA POSOJ IL A IN POVEČANJ E K APITAL SK IH DEL EŽEV (440+441)

440

DANA POSOJ IL A

441

0

POVEČANJ E K APITAL SK IH DEL EŽEV IN FINANČNIH NAL OŽB

VI .

0

PREJ ETA MINUS DANA POSOJ IL A IN SPREMEMB E K APITAL SK IH
DEL EŽEV (IV. - V.)

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

0

0

50 VII. ZADOL ŽEVANJ E (500)

3 .7 7 1 .6 4 3

55 VIII. ODPL AČIL A DOL GA (550)

1 .7 4 7 .0 0 0

500
550

DOMAČE ZADOL ŽEVANJ E

ODPL AČIL A DOMAČEGA DOL GA

POVEČANJ E (ZMANJ ŠANJ E) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOL ŽEVANJ E (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJ E (VI.+X.-IX.)
I X.

STANJ E SREDSTEV NA RAČUNIH OB K ONCU PRETEK L EGA L ETA

3.771.643
1.747.000

0

2.024.643
2.024.643

1 .8 9 3 .5 5 0
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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.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem
odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med
posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe
lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje
posameznega področja porabe ne presega 20 % obsega področja
proračunske porabe.
Če gre za nepredvidene časovne ali vsebinske okoliščine lahko župan
odloča o prerazporeditvah, ki presegajo 20 %, vendar mora o tem
poročati občinskemu svetu.
V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne
zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in
prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko
odpre nov konto, poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, odpre
nova proračunska postavka v skladu s programsko klasifikacijo, če
pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge oz.
projekta.
O prerazporejenih proračunskih sredstvih župan poroča občinskemu
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z
zaključnim računom proračuna.
Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko proračunski
uporabnik prerazporeja samostojno in brez omejitev.

5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali
zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega
zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih
financah.

6. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- lastni prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevek, vrnjena
sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 - s spremembami in dopolnitvami), ki se
uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
- prihodki turistične takse na osnovi Odloka o turistični in promocijski
taksi v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/18), ki se
uporabijo za namen, določen v navedenem odloku;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva
iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se
uporabijo za namen, določen v pogodbi;
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo;
- prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva
sorazmeren namenski odhodek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v
zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prihodki v proračun vplačani v nižjem obsegu, kot je
izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti
samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo
v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte,
za katere so opredeljena.

7. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije,
ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika. O uporabi teh sredstev odloča
župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

8. člen
(Proračunska rezerva)
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do
višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča
župan in o tem obvešča občinski svet.

9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunskih postavk 01 016 015 Pokroviteljstva
in 01 016 016 Dogodki – organizacija in sodelovanje odloča o enkratni
odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in
fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu
prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za
namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz
proračuna tekočega leta.

10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni
v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno
vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
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postavkah proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika:
- v letu 2023 80 % navedenih pravic porabe in
- v letu 2024 60 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter koncesijske pogodbe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno
vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti
za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoči, namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih
postavk slovenske udeležbe.
O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, ki jih
sklepajo neposredni uporabniki občinskega proračuna in pri katerih
lastninska pravica preide ali lahko preide z najemodajalca na najemnika,
morajo le-ti pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje
ministrstva, pristojnega za finance.
Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik odloča o
prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu
ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice
tečajnih razlik.

11. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Spremembo vrednosti projektov, ki je večja od 20 %, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt
razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega
proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na prvi odstavek tega
člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne
uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih
oziroma evropskih sredstev.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2022 se občina lahko zadolži do višine 3.771.643 EUR za
financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je
na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev občine v proračunu
države do višine 121.643 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja
občine.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se
občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za
obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima
odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu
2022 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

14. člen
(Začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu, uporabljati pa se začne 1. 1. 2022.

Številka: 410-6/2020
Novo mesto, dne 17.12. 2020
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

IV. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
12. člen
(Odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 na
prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine
1.000 EUR.
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54.

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17-ZUreP-2) v povezavi z 61. členom 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, 14/15-ZUUJFO in
61/17-ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto – uradno prečiščeno besedilo - UPB1 (Dolenjski uradni list, št.
14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. redni seji,
dne 17. 12. 2020 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik SDZN 2
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh.popr.,
87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh. popr., 83/13-obv.razl., 18/14,
46/14-teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.
razl., 13/18-obv.razl., 15/18 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: OPN)
sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu
Podbreznik – SDZN 2 (Uradni list RS, št. 74/02 in 80/12; v nadaljnjem
besedilu: SDZN 2).

2. člen
(Vsebina in oblika SDZN 2)
(1) SDZN 2 vsebuje tekstualni del, ki je določen v II. poglavju tega
odloka in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Grafični del SDZN 2 vsebuje naslednje načrte:.
1.a / Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN – namenska
raba / M 1: 5000
1.b / Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN – infrastruktura
/ M 1: 5000
2. / Ureditvena situacija iz veljavnega ZN s prikazom območja urejanja
/ M 1: 1000
3. / DOF s prikazom območja urejanja / M 1: 2500
4. / DKN s prikazom območja urejanja / M 1: 1000
5. / Geodetski načrt s prikazom območja urejanja / M 1: 1000
6. / Ureditvena situacija / M 1: 500
7. / Prometna in komunalno-energetska infrastruktura / M 1: 500
8. / Načrt parcelacije / M 1: 500

3. člen
(Priloge SDZN 2)
(1) Priloge SDZN 2 so:
1. Izvleček iz OPN
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev SDZN 2
6. Povzetek za javnost
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.
(2) Priloge SDZN 2 so sestavine vezane mape SDZN 2.

II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
(1) V 7. členu (Program in splošni pogoji za oblikovanje) se v prvem
odstavku preoblikuje četrti stavek tako, da se na novo glasi: »Organizacija
dejavnosti po posameznih etažah je praviloma naslednja: v kletnih
etažah so predvidene parkirne in skladiščne površine, v pritličjih
proizvodni in prodajni prostori, pisarne in drugi poslovni prostori pa se
uredijo v nadstropjih.«.
(2) V 7. členu se v prvem odstavku za četrtim stavkom doda nov
peti stavek, ki se glasi: »Drugačna ureditev je dovoljena v primeru
optimizacije delovnega procesa oziroma prilagajanja posamezni
dejavnosti.«.

III. URBANISTIČNO – ARHITEKTURNI POGOJI ZA
OBJEKTE
5. člen
(1) V 9. členu (Arhitekturni pogoji) se v Preglednici 2: Pogoji za
načrtovanje objektov v tehnološkem parku besedilo šestega stolpca
pod šifro T8a dopolni tako, da se na koncu doda: »*****«.
(2) V 9. členu se na koncu besedila pod Preglednico 2 za zadnjim
odstavkom doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»***** Dovoli se gradnja več stavb (tudi za namen skladiščenja in
nadstrešnice) pravokotne in kvadratne oblike, ki so med sabo lahko
povezane. Zagotovi se najmanj 20% delež zelenih površin na gradbeni
parceli. Če prostor / eventualen potek infrastrukturnih vodov ne
omogoča zasaditve gozdnega drevja, se lahko zasadijo tudi grmovnice.
Na gradbeni parceli se lahko uredi več ločenih parkirnih površin in tudi
le na terenu. Dostop do parkirišča na južni meji gradbene parcele se
dopusti preko lokacije T10a, dostop do požarne poti na vzhodni strani
pa tudi preko sosednjih zemljišč. Grafični del SDZN 2 predstavlja
shematski prikaz objektov. Gabariti se natančneje definirajo v fazi
projektiranja. Sprememba tlorisnega gabarita je dopustna, pri čemer
se morajo upoštevati % pozidanosti, gradbene meje in gradbene
linije.«.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA
6. člen
Doda se 12. člen (splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture), ki se glasi:
»Pri vseh predvidenih posegih se upošteva obstoječo in predvideno
gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih
varovalnih pasovih skladno s predpisi.
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.
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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.
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.
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.
Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih
koridorjih in koridorjih javnih cest.
Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih
upravljavcev.
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, ki je
potrebna za funkcioniranje objektov na posameznih gradbenih
parcelah oziroma v okviru posameznih funkcionalno zaključenih celot.«.

7. člen
V 13. členu (Pogoji za prometno ureditev) se spremeni ime preglednice
tako, da na novo glasi: »Preglednica 6: Najmanjše število PM*«.

8. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a. člen
(Letalski promet)
Pri načrtovanju posegov v prostor se skladno z ICAO referenčno
kodo bližnjega letališča Novo mesto upošteva vzletno, priletno in
druge omejitvene ravnine skladno s predpisi o letalstvu in letališčih.
Omejitvene ravnine letališča se nad območjem urejanja nahajajo na
nadmorski višini 213 m n.v. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju
objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Javne agencije za
civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt
pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«.

9. člen
(1) V 14. členu (Pogoji za ureditev energetske in komunikacijske
infrastrukture) se v šestem odstavku v prvem stavku kratica »PGD«
zamenja z besedo: »projektni«.
(2) V 14. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva
omejitve v varovalnih pasovih ter veljavne varnostne in tehnične
predpise.«.
(3) V 14. členu se besedilo desetega odstavka preoblikuje tako, da se
na novo glasi:
»Raba energije: Ogrevanje objektov in priprava tople sanitarne vode
se uredi z uporabo biomase, toplotnih črpalk, sončne energije ter
drugih alternativnih virov ter z uporabo zemeljskega plina. Za uporabo
zemeljskega plina se predvidi plinovodno omrežje. Upoštevajo se
predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah ter o prioritetni uporabi
energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto.«.
(4) V 14. členu se za zadnjim odstavkom doda nov zadnji odstavek, ki

se glasi:
»Upoštevajo se predpisi o elektronskih komunikacijah.«.

10. člen
(1) V 14.a členu (Pogoji za ureditev okoljske infrastrukture) se za tretjim
odstavkom dodata nov četrti in nov peti odstavek, ki se glasita:
»Pri posegih v varovalnem območju obstoječega javnega vodovodnega
omrežja je obvezen nadzor upravljavca. Vse posege na obstoječem
javnem vodovodnem omrežju lahko izvaja le upravljavec.
Pri projektiranju in izvedbi projekta morajo investitorji upoštevati
določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo ter tehničnih predpisov glede
javnega vodovoda.«.
(2) V 14.a členu se besedilo šestega odstavka preoblikuje tako, da se
na novo glasi:
»Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadrževanje (npr. za
sanitarne, tehnološke ali druge potrebe) in ponikanje čim večjega dela
padavinskih voda.«.
(3) V 14.a členu se za sedmim odstavkom dodata nov deseti in nov
enajsti odstavek, ki se glasita:
»Pri posegih v varovalnem območju obstoječega javnega
kanalizacijskega omrežja je obvezen nadzor upravljavca.
Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične
predpise in standarde o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo
odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in odpadne padavinske
vode v vode in javno kanalizacijo.«.
(4) V 14.a členu se v osmem odstavku preoblikuje prvi stavek tako, da
se na novo glasi: »Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s
postavitvijo zabojnikov za odpadke, ki se postavijo na posebej urejena
odjemna mesta, ki se jih lahko ogradi in nadkrije.«.
(5) V 14.a členu se v osmem odstavku za prvim stavkom dodata nov
drugi in nov tretji stavek, ki se glasita: »Pri postavitvi odjemnih mest
se upošteva gostoto poselitve (eno odjemno mesto do največ 55 ljudi
oziroma eno odjemno mesto na vsako večstanovanjsko stavbo), pri
čemer se na vsakem odjemnem mestu zagotovi prostor za zabojnika
za embalažo in mešane komunalne odpadke. Pravne osebe, ki
izvajajo dejavnost, zagotovijo odjemna mesta in zabojnike na lastnih
površinah.«.
(6) V 14.a členu se v osmem odstavku preoblikuje drugi stavek tako,
da se na novo glasi: »Odjemna mesta za zabojnike za odpadke so
predvidena v naravni prijazni ureditvi; omogočen je dostop s specialnim
vozilom za odvoz odpadkov v vsakem času.«.
(7) V 14.a členu se za zadnjim odstavkom dodata dva odstavka, nov
trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto deponije viška
zemeljskega in gradbenega materiala. Višek izkopanega materiala
ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati
struge in poplavnega prostora vodotokov. Začasne deponije morajo
biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo
urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in
odplavljanjem materiala.
Pri projektiranju, 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. Upošteva se tudi občinski predpis o izvajanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.«.
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V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

VIII. KONČNE DOLOČBE

11. člen

16. člen

V 18. členu (Varstvo pred požarom) se besedilo četrtega odstavka
preoblikuje tako, da se prvi do vključno četrti stavek v celoti briše.

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo
ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.
(2) SDZN 2 se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na
sedežu Mestne občine Novo mesto in Upravne enote Novo mesto.
(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu. Odlok se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

12. člen
V 19. členu (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se besedilo
tretjega odstavka preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»Skladno s predpisi se na ureditvenih območjih mest in drugih naselij
z več kot 10000 prebivalci namenjenih vzgojno varstveni ustanovi za
več kot 100 otrok zagotovi zaklonišče osnovne zaščite. V vseh novih
objektih se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi tako, da zdrži
rušenje objektov nanjo.«.

Številka: 350-5/2018
Novo mesto, dne 17. 12. 2020
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

13. člen
V 20. členu (Rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine)
se besedilo prvega odstavka preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»Na območju urejanja ni objektov ali območij varovanja narave in
kulturne dediščine.«.

VI. TOLERANCE
14. člen
V 22. členu se besedilo zadnjega odstavka v celoti briše.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, IZVAJALCEV IN
LASTNIKOV ZEMLJIŠČ
15. člen
V 23. členu se za zadnjim odstavkom doda pet odstavkov, in sicer nov
osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»Organizacija gradbišča: 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.
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.
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.
Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno
upoštevati predpise s področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del
na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske
(varnostne) ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in
zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem nastajajo.
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.«.
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55.
Na podlagi 119. člena v povezavi z drugo alinejo četrte točke 289. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi in 15.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo
- UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 16. redni seji, dne 17.12.2020 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno
oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem
mestu
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o
Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v
Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02), ki jih je izdelalo podjetje Acer
Novo mesto d. o. o., pod številko J-13/19. Sestavlja jih samo tekstualni
del brez grafičnega dela.

2. člen
V 6. členu se:
- v alineji z Najnižjo dopustno višino objektov na koncu doda besedilo
»pomožni objekti so lahko nižji«;
- alineja s Pomožnimi objekti spremeni tako, da se glasi: »Pomožni
objekti, kot na primer lope in nadstrešnice ali prizidki morajo biti
manjših dimenzij in smiselno vkomponirani v celotno stavbno
kompozicijo. Pomožni objekti so dovoljeni za razne nadstrešnice
nakupovalnih vozičkov, streha nad parkirišči za kolesa, kontejnerji za
plin ter kot vetrolovi oziroma zaprti vhodi v objekte in dostavni prostori
za raztovarjanje.«;
- v alineji z Odprtimi površinami doda manjkajoča črka »n« v besedi
»reprezentančni«;
- pred alinejo Ostalo doda nova alineja, ki se glasi: »Med objekti v enoti
UE1 in Knafelčevo ulico je dopustna ureditev servisnih dostopov in
manipulacijskih površin ter parkirnih površin, ki so namenjene samo
parkiranju malih odjemalcev za prevzem blaga, ki ga ni mogoče
opraviti skozi glavni vhod«.

plinovodnega omrežja, in o pogojih za dobavo in odjem plina iz
javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto ter predpis o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.«.

6. člen
V 8. členu se zadnji stavek prvega odstavka v poglavju Odstranjevanje
odpadkov spremeni tako, da se glasi: “Pri opredelitvi končne dispozicije
odpadkov se upoštevata predpis o ravnanju z odpadki ter občinska
regulativa s tega področja.«.

7. člen
V 17. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Zagotovijo
se potrebni odmiki v od mej parcel in med objekti ali izvedejo potrebne
protipožarne ločitve.«.

8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi: »Pri načrtovanju dozidave in
gradnje novih objektov je potrebno upoštevati predpis o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov, upošteva se projektni pospešek
tal, ki velja na tem območju in znaša 0,175 g. Na tem območju ne
bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10. Za zaposlene v
novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna zaklonišča. V vseh novih
objektih je obvezna ojačitev prve plošče.«.

9. člen
Poglavje »IX. Predpisana vsebina izvlečka iz zazidalnega načrta«, ki
obsega 22. člen, se črta. Posledično se preštevilčijo vsi naslednji členi
in poglavja.

10. člen
V 23. členu (preštevilčen v 24. člen) se na koncu doda besedilo: »Na
območju UE 1 je pri izvedbi prizidav dopustno odstopanje od dovoljene
gradbene linije na območju, ki ga določajo koordinate:
T1 - x: 514411.7662, y: 72725.6262
T2 - x: 514415.1167, y: 72728.3836
T3 - x: 514426.1482, y: 72714.9797
T4 - x: 514422.8480, y: 72712.2636«.

3. člen
V 8. členu se zadnji odstavek v poglavju Vodovod spremeni tako, da
se glasi: “Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upoštevajo predpisi
o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo ter o zaščiti vodnih
virov na območju Občine Novo mesto.«.

4. člen
V 8. členu se zadnji odstavek v poglavju Kanalizacija spremeni tako,
da se glasi: “Pri projektiranju se upoštevajo predpisi o javni kanalizaciji,
o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih in padavinskih voda in o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.«.

5. člen
V 8. členu se zadnji stavek v poglavju Oskrba s plinom spremeni tako,
da se glasi: “Objekti se preko sekundarnih vodov priključijo nanjo,
pri čemer se upoštevajo predpisi o oskrbi naselij s plinom iz javnega

KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo
ministrstvo, pristojno za prostor, in druge inšpekcijske službe.
(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno
oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu so v analogni in
digitalni obliki na vpogled pri pristojni občinski službi Mestne občine
Novo mesto in Upravni enoti Novo mesto. Objavijo se na spletni strani
Mestne občine Novo mesto in v Dolenjskem uradnem listu.
(3) Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
Št. 350-14/2019
Novo mesto, dne 17. 12. 2020
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.
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56.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 - UPB 1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08
- ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 60/17 - ZDMHS, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg,
84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A), 3. in 7.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Urani list RS, št. 32/93,
30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17, 78/19), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl.
US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl.), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski
uradni list št. 13/18 - UPB1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 16. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN
PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV
IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE
ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE
NOVO MESTO
1. člen
(1) V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine
Novo mesto Uradni list RS, št. 15/14, Dolenjski uradni list št. 26/17 in
7/18) – v nadaljevanju odlok, se spremeni 1. točka 1. odstavka 4. člena
tako, da se sedaj glasi:
»1. Komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo okolja.«
(2) V prvem odstavku 4. člena se črtajo 6.-10. točka, 13.-18. točka in
20. točka.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se sedaj glasi:
»(1) Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki je obvezna
za lastnike, najemnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju
občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali
počitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih ali če se v njih
izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.«

zbiranja nevarnih frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z
uredbo, ki ureja to področje.«

4. člen
V odloku se črta 4. alineja 1. odstavka 25. člena.

5. člen
Spremeni se 31. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta pri novih
stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah in
spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega
odloka. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki je mnenjedajalec
v postopku priprave prostorskih aktov občine skladno s predpisi o
urejanju prostora in pogojedajalec ter mnenjedajalec k dokumentaciji
za gradnjo skladno s predpisi, ki urejajo graditev.«

6. člen
V tretjem odstavku 34. člena se črta tretja alineja.

7. člen
Spremeni se 35. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»(1) Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni
odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki so namenjene
prepuščanju komunalnih odpadkov.
(2) Prepovedano je pisati, risati ali barvati na zabojnike za ločene frakcije
ali posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, ter
nanje lepiti plakate in obvestila.
(3) Prepovedano je brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih
odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke ali
komunalne odpadke odložene ob zabojnikih.
(4) Prepovedano je samovoljno premikanje zabojnikov za ločeno
zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo.«

8. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
» (1) Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo oddati nevarne frakcije
v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
- mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov ali
mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
- prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne odpadke in
druge ločene frakcije, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in
zbiranje na poseben način,
- prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v
katerih so zmešane nevarne frakcije,
- prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene frakcije ali v
posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov in
- prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.«

9. člen
3. člen
Spremeni se 22. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
» Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja na poziv povzročiteljev
odpadkov čez celo leto. Zbiranje nevarnih frakcij se izvaja po programu

(1) V 4. alineji 37. člena se pred besedo pepel doda beseda: »vroč«.
(2) Spremeni se 7. alineja 37. člena odloka tako, da se sedaj glasi:
»odpadke z vrtov, razen zelenega vrtnega odpada v zabojnik za
biološke odpadke,«
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10. člen
V prvem odstavku 38. člena odloka, se v besedni zvezi »v/ob/na« črta
črka »v«.

11. člen
V drugem odstavku 39. člena odloka, se pred piko doda besedna zveza
»skladno s predpisi.«.

12. člen
Na koncu drugega odstavka 42. člena odloka se besedna zveza »z
Zakonom o varstvu okolja« nadomesti z besedno zvezo »s predpisom,
ki ureja varstvo okolja«.

13. člen
Črta se 2. alineja 1. odstavka 56. člena odloka.

57.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP),
6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13
– UPB, 68/16, 54/17, 69/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13,
111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17
- ZPro, 73/19 - odl.) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 16. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

14. člen
V 58. členu odloka se spremeni višina globe tako, da globa sedaj znaša
200 EUR.

15. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 007-6/2020
Datum: 17. 12. 2020
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO
mag. Gregor MACEDONI, l. r.

1. člen
(1) V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 18/20) – v nadaljevanju odlok, se v petem
odstavku 5. člena za besedo »odredbo« postavi pika in se preostali del
stavka briše.
(2) Spremeni se šesti odstavek 5. člena odloka tako, da se glasi:
»(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim in četrtim odstavkom tega člena.«

2. člen
Za 23. členom odloka se doda nov 23. a člen, ki se glasi:
»(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, razen na
območjih kratkotrajnega parkiranja in Garažni hiši Novi trg, fizičnim in
pravnim osebam izda pristojni organ.
(2) Dovoljenje za parkiranje iz prejšnjega odstavka se izkazuje s parkirno
dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji
strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.«

3. člen
(1) Spremeni se prvi odstavek 24. člena odloka tako, da se glasi:
»(1) Če je za izdajo dovoljenja iz 23. in 23. a člena določena taksa v
skladu z odredbo, se plača pred izdajo dovolilnice iz prejšnjega člena
taksa v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne
vrača.«
(2) Tretji odstavek 24. člena odloka se črta.

4. člen
V 59. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
» Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št.
8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17, 14/19 in 28/19).«
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5. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

RAZGLASNI DEL
58.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 007-7/2020
Datum: 17. 12. 2020
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO
mag. Gregor MACEDONI, l. r.

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19 - UPB1),
v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z
namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

ODREDBO
1.
s katero odrejam, da se na spodaj navedenih javnih parkirnih površinah,
kjer je skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 18/20 - v nadaljevanju Odlok)
ter Odredbo o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 45/16, 1/17,
15/17, 21/17, 14/19, 28/19, 6/20 in 17/20 - v nadaljevanju Odredba
o izvedbenih aktih k Odloku) določeno plačevanje parkirnine in njena
višina, ne plačuje parkirnina v času veljavnosti te odredbe.
Parkirnina se po tej odredbi ne plačuje na sledečih javnih parkirnih
površinah:
- parkirni prostori ob Težki vodi pri Kandijski cesti,
- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval (parkirna hiša),
- parkirni prostori na Trdinovi ulici.

2.
Odredba stopi v veljavo dne 16. 11. 2020 in velja do 30. 11. 2020.

Številka: 843-6/2020
Datum: 16. 11. 2020
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.
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59.

60.

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1),
v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z
namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1),
v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z
namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

ODREDBO
O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ODREDBE

ODREDBO
O SPREMEMBI ODREDBE

1.

1.

V drugi točki Odredbe župana Mestne občine Novo mesto z dne 16. 11.
2020 (v nadaljevanju odredba) se podaljša njena veljavnost tako, da
odredba velja do 17. 12. 2020.

V drugi točki Odredbe župana Mestne občine Novo mesto, z dne 16.
11. 2020, (v nadaljevanju odredba) se podaljša njena veljavnost tako,
da odredba velja do 15. 12. 2020.

2.

2.

Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Številka: 843-6/2020
Datum: 30. 11. 2020

Številka: 843-6/2020
Datum: 15. 12. 2020

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

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