Številka:
Datum:

350-41/2016-38 (603)
21. 6. 2017

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

Zadeva:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 4)

Namen:

1. obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta (dopolnjen
osnutek)

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Statut Mestne občine Novo
mesto (Dolenjski uradni list št. 33/16)

Pripravljavec gradiva: Urad za prostor in razvoj
Izdelovalec gradiva:

SAPO d.o.o.

Poročevalec:

dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)
2. Občina bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, podane na prvi obravnavi, obravnavala in do njih zavzela stališča po
končani javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

mag. Gregor Macedoni,
župan
PRILOGI:
1. Obrazložitev pripravljavca,
2. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto (SD OPN 4) (celotno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor in razvoj MONM,
Seidlova cesta 1, I. nadstropje in na spletni strani MONM: http://prostor.novomesto.si/si/obcinski-prostorskiakti/.

Številka:
Datum:

350-41/2012-38 (603)
21. 6. 2017

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:
PREDMET:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
MESTNE OBČIME NOVO MESTO (SD OPN 4)
OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKEGA AKTA (1. OBRAVNAVA)

1. UVOD
Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z Odlokom o
Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 teh. 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; v nadaljevanju: OPN).
2. PREDMET IN VSEBINA PROSTORSKEGA AKTA
Od konca leta 2009, ko se za izvedbo gradenj in drugih posegov v prostor v Mestni občini Novo
mesto uporablja Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
101/09, 37/10 - teh. 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; v nadaljevanju: OPN) ugotavljamo, da so
prostorsko izvedbeni pogoji OPN ustrezna podlaga za pripravo razvojnih projektov in izvajanje
investicij. Pri usklajevanju nekaterih posamičnih razvojnih projektov pa se je izkazalo, da je
mogoče v območju SD OPN 4 optimizirati rešitve, za kar je potrebno spremeniti oziroma v
manjšem obsegu dopolniti prostorsko izvedbene pogoje izvedbenega dela OPN. Razlogi za
pripravo SD OPN 4 torej izhajajo iz potreb načrtovanih investicij Mestne občine Novo mesto,
Krke tovarne zdravil d.d. in nosilcev urejanja prostora, na podlagi pridobljenih prvih mnenj. V
delu projektov, za katere načrtovanje investicij planira Mestna občina Novo mesto, se SD OPN
4 nanašajo na projekte, ki jih Mestna občina Novo mesto želi prijaviti za črpanje evropskih
sredstev preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Načrtovane SD OPN 4 se nanašajo na spremembo tekstualnega (izvedbenega dela) OPN, in
sicer:
(1) Dopolnitev 73. člena (Splošni PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del), in sicer v
delu, ki se nanaša na obveznost pridobitve projektnih pogojev in soglasij vseh pristojnih
upravljavcev obstoječih objektov GJI, ki so evidentirani v zbirnem katastru GJI ter vseh s
prostorskimi akti načrtovanih GJI, v fazi projektiranja gradenj.
(2) Dopolnitev 108. člena (Splošni PIP za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) in
135. člena (PIP za Poslovno-industrijsko cono Cikava - EUP NM/18-a), skladno z

dopolnitvijo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in
54/15).
(3) Dopolnitev 123. člena (Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Novo
mesto)
a) NM/11-OPPN-a OPPN Arheološki park Marof
Enota urejanja prostora NM/11-OPPN-a OPPN Arheološki park Marof (Slika 1) določa, da je
obvezna pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih
rešitev z javnim natečajem. SD OPN 4 se v tem delu nanašajo na obvezo po pridobitvi
rešitve z javnim arhitekturnim natečajem le za vstopno informacijsko točko, saj so ostale
rešitve pogojene z že izdelanim konzervatorskim načrtom in urbanistično-krajinski natečaj ni
potreben.

Slika 1: prikaz EUP NM/11-OPPN-a

b) NM/11-OPPN-c Poslovna cona Ločna
Meseca septembra 2016 je Mestna občina Novo mesto od podjetja Krka tovarna zdravil d.d.
prejela pobudo za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Novo mesto, in sicer enote urejanja prostora (EUP) NM/11-OPPN-c Poslovna cona Ločna
(Slika 2), za katero je načrtovan OPPN. Pobudi je priložila strokovno preveritev za ureditev,
ki jo je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. Gospodarska družba Krka tovarna zdravil
d.d. želi pred sprejetjem OPPN in pred realizacijo ureditev, načrtovanih z OPPN, urediti
parkirišča za potrebe dejavnosti v EUP NM/12-OPPN-a in v EUP NM/11-OPPN-a, Mestna
občina Novo mesto pa urediti dostopno cesto s spremljajočo potrebno infrastrukturo do
Arheološkega parka Situla v EUP NM/11-OPPN-a.

Slika 2: prikaz EUP NM/11-OPPN-c

c) NM/14-k Kettejev drevored
S ciljem zagotavljanja zadostnih pokritih športnih površin za potrebe osnovne in srednje šole
je potrebna dopolnitev določil enote urejanja prostora NM/14-k Kettejev drevored (Slika 3),
kjer bi bile s SD OPN 4 dopustne dozidave oziroma novogradnje dodatnih telovadnic in/ali
pomožne športne dvorane k Športni dvorani Marof ter Gimnaziji Novo mesto, in sicer na
podrobnejši namenski rabi ZS-površine za šport in rekreacijo, pri čemer se za dozidavo
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oziroma novogradnjo faktor zazidanosti na gradbeni parceli, kot je določen za ZS v (2)
odstavku 114. člena odloka o OPN, ne upošteva oziroma ni določen.

Slika 3: prikaz EUP NM/14-k

d) NM/14-OPPN-a UN Novi trg v Novem mestu, NM/22-OPPN-a UN Zdravstveni kompleks
in NM/14-m do NM/14-n Reka Krka
Lokacija mostu za pešce in kolesarje med Loko in Kandijo se nahaja v treh EUP, in sicer
EUP NM/14-OPPN-a UN Novi trg v Novem mestu, NM/22-OPPN-a UN Zdravstveni
kompleks in NM/14-m do NM/14-n Reka Krka (Slika 4). Določila OPN dopuščajo gradnjo
mostu, določila predmetnih OPPN-jev pa so z določili OPN neusklajena. Določila EUP
NM/14-OPPN-a UN Novi trg v Novem mestu in EUP NM/22-OPPN-a UN Zdravstveni
kompleks, za katere veljajo določila Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem
mestu in Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu, namreč ne določajo pogojev za
gradnje mostu za pešce in kolesarje. Gradnja mostu je določena v hierarhično višjem aktu,
t.j. OPN. S SD OPN 4 bo podana pravna podlaga za pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj
in odpravljeno nesoglasje.

Slika 4: prikaz EUP NM/14-OPPN-a in NM/22-OPPN-a

e) OTO/1-a Novi Otočec
V enoti urejanja prostora OTO/1-a Novi Otočec na površini SBv (Slika 5) je dopustna
gradnja vrtca, poleg že dopuščene ureditve doma za starejše občane in varovanih
stanovanj, vendar pa PIP za oblikovanje objektov ne ustrezajo merilom in normativom za
vrtec, zato bodo s SD OPN 4 usklajeni pogoji za gradnjo pritličnega vrtca.

Slika 5: prikaz EUP OTO/1-a
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3. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta se je pričela na podlagi Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto,
ki je bil sprejet 8.11.2016 in je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 43.
SD OPN 4 se na podlagi 53. člena ZPNačrt pripravlja po skrajšanem postopku, saj se
spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta nanašajo samo na prostorske
izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora.
Mestna občina Novo mesto je pripravila razpisno dokumentacijo na podlagi katere je izvedla
postopek izbire izdelovalca sprememb in dopolnitev prostorskega akta. V postopku izbire je bil
izbran najugodnejši ponudnik, t.j. podjetje Sapo d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za
izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
V marcu 2017 je bil s strani izdelovalca pripravljen osnutek prostorskega akta, katerega je
občina v skladu s 47.a členom ZPNačrt posredovala Ministrstvu za okolje in prostor, da zagotovi
njegovo dostopnost nosilcem urejanja prostora na svetovnem spletu. Po prejetem obvestilu
Ministrstva za okolje in prostor, da je gradivo objavljeno na svetovnem spletu, je občina v
mesecu aprilu 2017 o tem obvestila pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo prva mnenja.
Po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov
na okolje je občina v juniju 2017 Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo
vplivov na okolje, posredovala vlogo za pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Mestna občina Novo mesto je prejela
odločitev Ministrstva dne 20.6.2017 z odločbo št. 35409-140/2017/4 z dne 16.6.2017, da v
postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Novo mesto (SD OPN 4), ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Osnutek SD OPN 4 je vseboval tudi spremembo EUP NM/10 Bršljin, podenoto NM/10 OPPN h:
OPPN Stanovanjska zazidava nad šolo Bršljin. Navedena EUP je bila izvzeta iz dopolnjenega
osnutka SD OPN 4, saj je občina v tem času pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca
Bršljin. Ravno tako, je bilo potrebno, na podlagi pridobljenih prvih mnenj nosilcev urejanja
prostora, dopolniti odlok na podlagi prvega mnenja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za
zaščito in reševanje, ter prvega mnenja Telemacha d.o.o.
V juniju 2017 je bil pripravljen dopolnjen osnutek SD OPN 4, ki je posredovan v prvo obravnavo
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Dopolnjen osnutek bo posredovan v 15 dnevno javno razgrnitev, ki bo potekala od 14.7.2017 do
vključno 31.7.2017 v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1, na kateri bo
zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge. V okviru javne razgrnitve bo
izvedena tudi javna obravnava akta, ki bo 19.7.2017. Po zaključku javne razgrnitve bo sledila
priprava stališč do pripomb in predlogov na podlagi katerih bo izdelan predlog SD OPN 4, ki bo
v skladu s 51. členom ZPNačrt posredovan Ministrstvu za okolje in prostor, ki bo zagotovilo
njegovo dostopnost nosilcev urejanja prostora na svetovnem spletu. Po prejetem obvestilu, da
je gradivo objavljeno na svetovnem spletu, bo občina o tem obvestila pristojne nosilce urejanja
prostora, da podajo druga mnenja. Po prejetju pozitivnih mnenj bo izdelan usklajen predlog SD
OPN 4, ki bo posredovan v drugo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine
Novo mesto.
Po sprejetju bo odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto objavljen v Dolenjskem uradnem listu in na spletnih straneh Mestne občine
Novo mesto.
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4. FINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZDELAVE SD OPN 4
Izdelavo SD OPN 4 financira Mestna občina Novo mesto v višini 7.137,00 EUR in bremeni
proračunsko postavko 19062001-Planska in urbanistična dokumentacija.
5. PREDLOG SKLEPOV
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD
OPN 4)
2. Občina bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
podane na prvi obravnavi, obravnavala in do njih zavzela stališča po končani javni
razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

Pripravila:
mag. Lidija Plut
podsekretarka

dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor
in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Priloga:
– Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto (SD OPN 4) (celotno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor MONM, Seidlova cesta
1, I. nadstropje in na spletni strani MONM: http://prostor.novomesto.si/si/obcinski-prostorski-akti/).
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Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,109/12
in 35/13-skl. US: U-I-43/13-8) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni
list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ... seji dne .......2017 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr.,
76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13teh.popr., 83/13-obv. razl., 18/14, 46/14-teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list št. 12/15)- v
nadaljnjem besedilu: OPN.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN) se nanašajo na spremembo
posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora NM/11-OPPN-a, NM/11OPPN-c, NM/14-k , EUP NM/14-m do NM/14-n, EUP NM/14-OPPN-a, EUP NM/22-OPPN-a in
OTO/1-a.
2. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in so izdelane v digitalni in analogni
obliki.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne in končna določba
3.1 Posebne določbe
3.2 Končna določba
3. člen
(obvezne priloge SD OPN)
Obvezne priloge vsebujejo:
1. Izvleček iz hierarhično višjega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Smernice nosilcev urejanja
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
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2. IZVEDBENI DEL
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)
V prvem odstavku 73. člena se doda stavek, ki se glasi: »V fazi projektiranja gradenj je potrebno
pridobiti projektne pogoje in soglasja vseh pristojnih upravljavcev obstoječih objektov GJI, ki so
evidentirani v zbirnem katastru GJI in objektov GJI, ki so načrtovani s prostorskimi akti.«
5. člen
(1) Črta se vsebina drugega odstavka 108. člena.
(2) Četrti odstavek 108. člena se popravi tako, da se glasi: »Za zaklanjanje prebivalstva se gradijo
zaklonišča. Zaklonišča osnovne zaščite se morajo graditi v vseh objektih, namenjenih za javno
zdravstveno službo z več kot 50 posteljami, vzgojno- varstvene ustanove za več kot 100 otrok;
redno izobraževanje za več kot 200 udeležencev izobraževalnega programa, javne
telekomunikacijske in poštne centre, nacionalno televizijo in radio, javni potniški, železniški in
avtobusni promet (centralne postaje), pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, delo
državnih organov z več kot 50 zaposlenimi. Za vsa nova zaklonišča in za vse posege v obstoječa
zaklonišča je obvezna revizija projektne dokumentacije.«
6. člen
(1) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega
načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja
prostora NM/11 Marof, Mestne njive, podenota NM/11-OPPN-a: OPPN Arheološki park Marof
preimenuje v podenoto NM/11-OPPN-a: OPPN Arheološki park Situla, deveti stavek »Obvezna
je pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z
javnim natečajem.« pa se nadomesti z naslednjim: »Za vstopno informacijsko točko je obvezna
pridobitev rešitve z javnim arhitekturnim natečajem.«
(2) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega
načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja
prostora NM/11 Marof, Mestne njive, podenota NM/11-OPPN-c: OPPN Poslovna cona Ločna
preimenuje v NM/11-OPPN-c: OPPN Poslovna cona Kosova dolina za zadnjim stavkom pa doda
stavek: »Pred sprejetjem OPPN in pred realizacijo ureditev načrtovanih z OPPN je v EUP
dopustna gradnja parkirišč za potrebe dejavnosti v EUP NM/12-OPPN-a in v EUP NM/11-OPPNa ter gradnja dostopne ceste s potrebno spremljajočo infrastrukturo do Arheološkega parka Situla
v EUP NM/11-OPPN-a. Parkirišča za potrebe dejavnosti v EUP NM/11-OPPN-a morajo biti
dostopna za uporabo širše javnosti, pri čemer se spodbuja povezavo s sistemom javnega
potniškega prometa in ureditve, ki bodo pripomogle k povečanju trajnostne mobilnosti.«
(3) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega
načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja
prostora NM/14 historično jedro, podenoto NM/14-k: Kettejev drevored za zadnjim stavkom doda
stavek: »Za zagotavljanje zadostnih pokritih športnih površin za potrebe osnovne in srednjih šol
so dopustne dozidave oziroma novogradnje dodatnih telovadnic in/ali pomožne športne dvorane
k Športni dvorani Marof ter Gimnaziji Novo mesto in sicer na podrobnejši namenski rabi ZS površine za šport in rekreacijo, pri čemer se za dozidavo oziroma novogradnjo smiselno upošteva
faktor zazidanosti na gradbeni parceli, kot je določen za ZS v (2) odstavku 114. člena odloka o
OPN.«
(4) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega
načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja
prostora EUP NM/14-m do NM/14-n: Reka Krka, se v prvem stavku beseda »pešmostovi«
nadomesti z besedo »most za pešce in kolesarje«. Za prvim stavkom se doda nov stavek:
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»Lokacije mostov za pešce in kolesarje, določene v grafičnem delu OPN, se lahko na podlagi
predhodnih strokovnih prostorskih preveritev ustrezno prilagodijo.«
V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega
načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoti urejanja
prostora EUP NM/14-OPPN-a in EUP NM/22-OPPN-a doda zadnji stavek: »Na območju se po
predhodni strokovni prostorski preveritvi lahko izvedejo mostovi za pešce in kolesarje preko reke
Krke.«
(5) V 128. členu se dopolnijo Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Otočec in
sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja prostora OTO/1
Otočec-novi del, podenoto OTO/1-a: Novi Otočec zadnji stavek dopolni tako, da se pred piko
doda: »ter vrtca«. Za zadnjim stavkom pa se doda stavek: »V primeru gradnje vrtca oziroma
dozidave vrtca k osnovni šoli Otočec na površini podrobnejše namenske rabe SBv, se pri
projektiranju za vrtec uporabljajo Podrobnejši PIP za območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje
in športa ter zdravstva (CDi in CDz). Pri ureditvah naj se posebno pozornost nameni zelenim
površinam in varnim peš ter kolesarskim povezavam s sosednjimi območji.«
7. člen
V drugi alineji osme točke 135. člena se dopolni navedba predpisa tako, da se glasi: » Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15).«
3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA
3.1 POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(hramba SD OPN)
(1) SD OPN 4 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(2) SD OPN 4 Mestne občine Novo mesto v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled
na sedežu Mestne občine Novo mesto, Upravne enote Novo mesto in na Ministrstvu za okolje in
prostor.
9. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad SD OPN Mestne občine Novo mesto opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.
3.2 KONČNA DOLOČBA
10. člen
(veljavnost SD OPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Št. 350-41/2016
Novo mesto, dne FFFFFFFF
župan
mag. Gregor Macedoni l.r.
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