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32.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS;
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 –
popr., 43/11-ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) ter 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6.7.2017 sprejel

obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero
komunalnega prispevka.

2. člen
(Vsebina programa opremljanja)

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja
Verdun

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja kanalizacijskega
omrežja, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno
konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter
prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka in
- grafični prikaz obračunskega območja.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)

1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje naselja Šentjošt in del naselja Verdun in podlage za odmero
komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne
opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun

(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Šentjošt
in delu naselja Verdun. Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri
komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, 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
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občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo
mesto).
(2) Splošni odlok MONM se uporablja 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.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
OPREME
4. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Na območju opremljanja je vzpostavljeno primarno kanalizacijsko
omrežje (območje je delno opremljeno), na katerega se predvideno
kanalizacijsko omrežje tudi priključuje.

5. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v naselju
Šentjošt in delu naselja Verdun. Podrobnosti so navedene v projektih
Gradbena situacija kanalizacije I/II in II/II - PZI, št. PR-R4/2011 ( ACER,
d.o.o.).

6. člen
(Obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja enotno območje
opremljanja in obsega naselje Šentjošt in del naselja Verdun, na
katerem se zagotavlja priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega
prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja,
poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(Skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne
opreme:

8. člen
(Terminski plan)
Predvidena investicija bo izvedena 1. septembra 2017.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(Izračun in merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela . Cp1 . Dp) + (Kdejavnost . Atlorisna . Ct1 . Dt)
Oznake pomenijo:
KP
znesek komunalnega prispevka izgradnje kanalizacijskega 		
omrežja
Aparcela
površina gradbene parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dp
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega 		
prispevka
Kdejavnosti faktor dejavnosti
Cp1
indeksirani stroški opremljanja zemljišč, določeni na enoto 		
gradbene parcele
Ct1
indeksirani stroški opremljanja zemljišč, določeni na enoto 		
NTP
Stroški opremljanja za obstoječe kanalizacijsko omrežje, na katerega se
priključuje novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, se obračunajo skladno
z vsakokrat veljavnim Splošnim odlokom Mestne občine Novo mesto,
ob upoštevanju stroškov na enoto mere, ki veljajo za delno opremljena
območja (K1).
Skupni znesek odmerjenega komunalnega prispevka predstavlja vsoto
komunalnega prispevka, izračunanega za novozgrajeno kanalizacijsko
omrežje po tem odloku in komunalnega prispevka za obstoječe omrežje,
po vsakokrat veljavnem Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto,
ki velja za delno opremljena območja s kanalizacijskim omrežjem (K1).

10. člen
(Stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp] in m2 neto
tlorisne površine objekta [Ct] s kanalizacijskim omrežjem)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine
objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka,
preračunane na površino gradbenih parcel oziroma neto tlorisno
površino objektov za kanalizacijsko omrežje, so razvidni iz naslednje
tabele:

1. 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.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je
Dpi : Dti = 0,3 : 0,7,
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(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. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz
veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva
stavbišče x 1,5.
(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.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti
na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc
Geodetske uprave Republike Slovenije.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto
tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine
parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

2. člen
(Indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno
vrsto komunalne opreme [Cp] in obračunski stroški opremljanja m2
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
[Ct] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo
predvideno komunalno opremo se uporablja datum 30.6.2017.

3. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na
kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v skladu z
določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, vendar se mora
investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(2) Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno
upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na oprostitve in
plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na
novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.

I. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

5. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu
Mestne občine Novo mesto.
		
Številka: 35113-3/2017		
Novo mesto, dne 6.7.2017		
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

33.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS;
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 –
popr., 43/11-ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) ter 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6.7.2017 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja v naselju Potov Vrh
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje naselja Potov Vrh in podlage za odmero komunalnega
prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in
obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov
na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka.
(2) S tem odlokom se upoštevajo strokovne podlage (določitev skupnih
in obračunskih stroškov ter določitev gradbenih parcel in neto tlorisnih
površin objektov), določenih s programom opremljanja stavbnih
zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik, katerega je junija 2014
izdelalo podjetje Eplan d.o.o. iz Novega mesta.

2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja kanalizacijskega
omrežja, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno
konstrukcijo opremljanja in z izračunom po¬vezane parametre ter
prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka in
- grafični prikaz obračunskega območja.

3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Potov Vrh.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka
za kanalizacijsko omrežje, 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
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komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
(2) Splošni odlok MONM se uporablja pri vseh ostalih vprašanjih, ki s
tem odlokom niso posebej urejena in se na¬našajo na: razumevanje
splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka,
izračun komunalnega pri¬spevka, 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.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
OPREME
4. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Na območju opremljanja
kanalizacijskega omrežja.

stavbnih

zemljišč

ni

obstoječega

5. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja novega zaključenega kanalizacijskega omrežja
v naselju Potov Vrh, ki je del enovitega sistema Veliki Slatnik – Križe –
Potov Vrh. Podrobnosti so navedene v projektih Situacija kanalizacije
– PZI, M 1:1.000, Št. projekta KI-29/2008, Št. lista 3/1.5.4, GPI d.o.o.

6. člen
(Obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja enotno območje
opremljanja in obsega naselja Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, kjer se
zagotavlja priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere ko¬munalnega
prispevka, je razviden v besedilnem delu progra¬ma opremljanja,
poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(Izračun in merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela . Cp1 . Dp) + (Kdejavnost . Atlorisna . Ct1 . Dt)
Oznake pomenijo:
KP
znesek komunalnega prispevka izgradnje kanalizacijskega 		
omrežja
Aparcela
površina gradbene parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dp
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega 		
prispevka
Kdejavnosti faktor dejavnosti
Cp1
indeksirani stroški opremljanja zemljišč, določeni na enoto 		
gradbene parcele
Ct1
indeksirani stroški opremljanja zemljišč, določeni na enoto 		
NTP
Obračun komunalnega prispevka po vsakokrat veljavnem programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto,
se ne izvede, ker obravnavano območje ne sodi v obračunsko območje
kanalizacije po Splošnem odloku.

10. člen
(Stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp] in m2 neto
tlorisne površine objekta [Ct] s kanalizacijskim omrežjem)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine
objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka,
preračunane na površino gradbenih parcel oziroma neto tlorisno
površino objektov za kanalizacijsko omrežje, so razvidni iz naslednje
tabele:

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(Skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne
opreme:

11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

8. člen
(Terminski plan)
Predvidena investicija bo izvedena 1. septembra 2017.

(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.
(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. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz
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veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva
stavbišče x 1,5.
(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.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti
na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc
Geodetske uprave Republike Slovenije.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto
tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine
parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

12. člen
(Indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno
vrsto komunalne opreme [Cp] in obračunski stroški opremljanja m2
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
[Ct] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo
predvideno komunalno opremo se uporablja datum 30.6.2017.

13. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na
kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v skladu z
določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, vendar se mora
investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(2) Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno
upoštevajo tudi vse ostale 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
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu
Mestne občine Novo mesto.
		
Številka: 35113-4/2017		
Novo mesto, dne 6.7.2017		
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

34.
Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 33/16) in 105. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
2. alineje 2. odstavka 4. c) tč. 135. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto v delu (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 naslednjem besedilu:
»Šteje se, da se pogoj višine vidnega dela fasade od kote terena do
vrha parapetnega zidu (fasadnega venca) nanaša na ugotavljanje
višine vidnega dela fasade, ki je orientirana proti javni površini, ki je
določena kot javna cesta v 9. odstavku 82. člena OPN.«

Številka: 350-13/2017
Novo mesto, dne 6.7.2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.

35.
Na podlagi drugega odstavka 49. člena 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) in 76/16 – odl. US), prvega
odstavka 15. ter četrtega odstavka 52. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 23. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne
občine Novo mesto (DUL, št. 4/15, v nadaljevanju odlok) se v drugem
odstavku 8. člena beseda zveza »Občinski inšpektorat« nadomesti z
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in
Občine Straža«.
V tretjem odstavku 8. člena se črta peta alineja. Šesta alineja se
nadomesti z besedno zvezo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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5. člen

Mestne občine Novo mesto in Občine Straža«
V 8. členu se doda novi četrti odstavek z naslednjim besedilom:
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in
Občine Straža kot organ skupne občinske uprave opravlja upravne in
prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora
na območju občin ustanoviteljic skladno z odlokom o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave.”
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 8. člena postanejo peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek 8. člena.

2. člen
V 9. členu se črtata osma in deseta alineja.

3. člen
V 10. členu se dodajo nove alineje, ki se glasijo:
» - opravlja organizacijskotehnična in administrativna opravila za
delovanje občinskega sveta, kamor spada tudi delovanje odborov in
komisij ter drugih organov mestne občine,
- načrtuje in izvaja lokalne volitve ter skrbi za financiranje političnih
strank,
- opravlja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti
ter zagotavlja strokovnotehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji
programov krajevnih skupnosti,
- spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga
ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti,«.

Črta se 13. člen.
Dosedanji 14. do 29. členi se preštevilčijo in postanejo 13. do 28. členi.

6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in
Občine Straža je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje nalog na
področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin
ustanoviteljic.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in
Občine Straža kot
upravni in prekrškovni organ opravlja naloge na naslednji področjih:
– opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s
katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in
zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
– opravlja naloge medobčinskega redarstva,
– spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na
področjih, ki jih nadzira,
– vodi upravni postopek s področja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža,
– pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža,
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega
področja.»

4. člen
V 12. členu se dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»- opravlja naloge s področja urejanja prometa, trajnostne mobilnosti
in plovbe po celinskih vodah,
- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive
in vzgoje v cestnem prometu,
- opravlja strokovne, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi
z načrtovanjem, vzdrževanjem, upravljanjem in varstvom objektov
in omrežij s področja gospodarskih javnih služb in javnih površin
(oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, urejanje
in čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter
urejanje pokopališč, vzdrževanje občinskih cest, dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, gospodarjenje
z javnimi komunalnimi objekti, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih
sanitarij, urejanje javne razsvetljave, urejanje javnih parkirišč na javnih
površinah, urejanje javnih parkirnih hiš, urejanje svetlobnih prometnih
znakov, urejanje mestnega prometa, plakatiranje in obveščanje,
urejanje zelenih površin),
- predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe,
- opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
- opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na
oblikovanje tarif in cen storitev gospodarskih javnih služb in na razvoj
posameznih gospodarskih javnih služb,
- opravlja naloge s področja varstva okolja,
- opravlja naloge na področju zagotovitev zavetišča za zapuščene
živali,
- opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb izvajanja del v
gozdovih v lasti mestne občine,«.

7. člen
V prvem odstavku 20. člena, se besedna zveza “občinski inšpektorat
pa vodja občinskega inšpektorata inspektor svetnik” črta in nadomesti
z “medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto
in Občine Straža pa vodja organa skupne občinske uprave (inšpektor
svetnik)”.

8. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.

9. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V roku 3 mesecev od veljavnosti tega odloka župan sprejme akt o
sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Mestne občine Novo
mesto.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
Številka: 007-21/2016
Datum: 6. 7. 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto:
mag. Gregor Macedoni, l.r.
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36.

37.

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 in 68/16), 3. 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 in 15/17 - odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 23. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 33/16) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16) je
Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 23. redni seji dne 6.7.2017
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto

1. člen

1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16 in 4/17) (v nadaljevanju:
odlok) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na
predpisan način na parkomatih ob parkirišču ali z mobilno aplikacijo.
Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine.
Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji
strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Uporabnik za katerega
je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in kateri je bil s strani
pristojnega urada Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka
o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od
prejema obvestila pristojnega urada Občinske uprave Mestne občine
Novo mesto o neplačilu parkirnine na vozilu, plača parkirnino v višini 10
EUR. V primeru plačila zneska parkirnine 10 EUR v roku, oškodovanec
ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane
parkirnine.
(2) Če voznik oziroma lastnik vozila ne plača parkirnine, poda
oškodovanec prekrškovnemu organu, pristojnemu na območju Mestne
občine Novo mesto, predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.«

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16 in 1/17) – v
nadaljevanju: Odredba, se v 14. členu doda novi šesti odstavek, ki glasi:

2. člen

‘‘(6) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki imajo
sklenjeno pogodbo o uporabi tržnice lahko sklenejo pogodbo za izdajo
dovoljenja za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na
območju 1. tarifnega razreda v času tržnih dni. Način uporabe in ceno
dovolilnice določi župan z sklepom.’’

2. člen
Dosedanji odstavki od šest do deset se smiselno preštevilčijo v odstavke
od sedem do enajst.

3. člen
Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

4. člen
Ta Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu.

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

3. člen
Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati dne 1.
10. 2017.

Št. 007-14/2017 - 703
Novo mesto, dne 6. julija 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r

Št. 007-12/2017 (406)
Novo mesto, dne 6. julij 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r

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 / lektor: Franc Zaman (Uredbeni del) / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2017 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

7

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 15, 14. 7. 2017 / NOVO MESTO, LETO 3, http://dul.novomesto.si

38.

39.

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/2012, 36/2014 – odl. US in 46/2015) in 15. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/2016)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 6.7.
2017 sprejel

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/2012, 36/2014 – odl. US in 46/2015) in 15. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/2016)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne
6.7.2017 sprejel

ODREDBO
o spremembi prometne ureditve na občinski
cesti
JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo na
delu od km 0,000 do km 1,764

ODREDBO
o spremembi prometne ureditve na občinski cesti
LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km
2,160 do km 3,120

1. člen

S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinski cesti
LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120.

S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinski cesti
JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo od km 0,000 do km 1,764.

2. člen
Spremeni se potek prednostne ceste v trikrakem križišču z R2-448/0415,
priključek Otočec, LC 295311, Lešnica - Otočec in JP 798961, Otočec –
Dolenje Kronovo tako, da je prednostna smer R2 - LC, JP pa se na obe
cesti priključuje pravokotno.
Na JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo se izvede ukrepe za
spremembo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
ukrepe za umirjanje prometa in druge, kot so predvideni v Elaboratu
spremembe prometne ureditve za objekt:

SPREMEMBA PROMETNE UREDITVE NA JP 798961
Otočec – Dolenje Kronovo
Št. elaborata: E-801/16
Izdelal: Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva ulica 10,
8000 Novo mesto
Kraj in datum: Novo mesto, december 2016
Odgovorni projektant: Lidija Radež, univ. dipl. inž. grad.; IZS G-0318

3. člen

1. člen

2. člen
Na delu občinske ceste LC 295311, Lešnica – Otočec od km 2,160 do km
3,120 se ukine motorni promet. Cestni odsek se nameni kolesarskemu
in peš prometu. Za motorni promet se ohranja zgolj dostop lastnikom
zemljišč in za potrebe intervencij.
V km 2,165 in v km 3,120 se postavi dvižno-potopne stebričke za
preprečitev vožnje motornih vozil.
Na LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120 se
izvede ukrepe za spremembo prometne ureditve, kot so predvideni v
izvedbenemu načrtu za izvedbo za objekt:
Ukinitev motornega prometa na odseku lokalne ceste LC 295311
Lešnica – Otočec, na odseku od pokopališča pri naselju Otočec do
parkirišča pri gradu Otočec
Št. izvedbenega načrta: INZI-93/2016
Izdelal: GPR, gradbeno projektiranje in svetovanje, Igor Rems s.p.,
Mestne njive 1, 8000 Novo mesto
Kraj in datum: Novo mesto, januar 2016
Odgovorni projektant: Igor Rems, inž. grad.; IZS G-9013

Elaborat spremembe prometne ureditve št.: E-801/16 je sestavni del
te Odredbe.

3. člen

4. člen

Izvedbeni načrt za izvedbo spremembe prometne ureditve št.: INZI93/2016 je sestavni del te Odredbe.

Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno
signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015).

5. člen

4. člen
Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno
signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015).

Ta odredba začne veljati 30 dni po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.

5. člen
Ta odredba začne veljati 30 dni po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.

Številka: 371-23/2017 (704)
Novo mesto, dne 6. julija 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

Številka: 371-24/2017 (704)
Novo mesto, dne 6. julija 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

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 / lektor: Franc Zaman (Uredbeni del) / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2017 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si
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DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 15, 14. 7. 2017 / NOVO MESTO, LETO 3, http://dul.novomesto.si

40.
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 33/16) ter 1. člena Pravilnika o varovanju osebnih
podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni
občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
naslednji

SKLEP
O VZPOSTAVITVI VIDEONADZORA
1. člen
Mestna občina Novo mesto vzpostavi videonadzor na območju
zemljišča parc. št. 1087/2 (del javne poti št. 799526) in 1086/5, obe
KO 1454-Daljni vrh.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 371-28/2017 - 703
Novo mesto, dne 6. julija 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

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 / lektor: Franc Zaman (Uredbeni del) / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2017 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si
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