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KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

O

1. UVOD
V skladu s sklepom št. 961, ki ga je sprejel kolegij občinske uprave Mestne občine Novo
mesto na 72. Seji dne 22.5.2012 in potrdil izvedbo postopkov za pripravo predloga Odloka o
spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, je Urad za
gospodarske javne službe, okolje in promet pričel s postopkom priprave predloga Odloka,
spremembe BCP (baza cestnih podatkov) in uskladitve geoinformacijskih podatkovnih baz
(osi cest) ter posledično vložitve predloga Odloka s pripadajočo dokumentacijo na DRSC za
pridobitev soglasja k spremembi Odloka.
Gradivo je bilo predstavljeno na 74. seji kolegija dne 4.6.2012, s predlogom sklepa
kolegija, da se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto posreduje županu v potrditev s predlogom za uvrstitev
obravnave predloga Odloka na dnevni red seje občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, po skrajšanem postopku. Sklep pod zap. št. 991 je bil sprejet.
V nadaljevanju je priloženo gradivo – predlog za Spremembo Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Mestni občini Novo mesto.

Pripravil:
Jure DUH
VIŠJI SVETOVALEC

mag. Jože KOBE
VODJA URADA

Borut NOVAK
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga: Predlog za spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
- PREDLOG -

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Ur.l.RS; št. 109/10) in 20. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08, MONM-UPB2) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na ……... seji dne …………….. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 18/12).

2. člen
Pod alinejo »mesto Novo mesto« v 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« se
v celoti črta zapis pod zaporedno številko 176,
pod zaporedno številko 175 obstoječi zapis nadomesti z naslednjim:
175

799255

105

LOČNA

HŠ 24

201

V

0

73

V

0

V

0

pod zaporedno številko 272.1 doda naslednji zapis:
272.
1

799456

799454

ŢLEBEJ

HŠ 6

v zadnji vrstici tabele zapis »63.134« nadomesti z »62.248«.

3. člen
Pod alinejo »ostala naselja« v 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« se:
pod zaporedno številko 228.1 doda naslednji zapis:
228.
1

795851

295221

HŠ 6a

GUMBERK

56

v zadnji vrstici tabele zapis »166.912« nadomesti z »166.968«.
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ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
- PREDLOG -

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno
soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste številka 37162-3/2012-157 (507) z dne
13.6.2012.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:
Novo mesto, dne:

Ţupan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič
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1

UVOD

Na podlagi določil Zakona o cestah (ZCes-1) – Ur.l. RS, št. 109/10 morajo občine, kot upravljavci
občinskih cest, voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih. Skladno s predpisi Pravilnika o
načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih – Ur.l. RS, št. 49/97
in 2/04 (v nadaljevanju Pravilnik) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest – Ur.l. RS, št. 59/97
in 113/09 (v nadaljevanju Uredba) so morale občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti Odlok o
kategorizaciji občinskih cest (v nadaljevanju Odlok).
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, katerega mora, po predhodnem soglasju s strani
Direkcije RS za ceste (v nadaljevanju DRSC), potrditi občinski svet občine. V skladu z določili Uredbe
mora občina, ki želi spremeniti ali dopolniti veljavni odlok, na DRSC poslati vlogo za spremembo
kategorizacije občinskih cest. DRSC ji v primeru ustreznega gradiva izda soglasje k predlaganim
spremembam in dopolnitvam oz. občino pozove po odpravi ugotovljenih neskladij.
Mestna občina Novo mesto ima veljaven o Odlok o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 18/12). Razlog za spremembo Odloka je zagotavljanje in izvajanje javnega
interesa na občinskih cestah, zato je v ta namen prišlo do popravkov kategorizacije posameznih cest
in nove kategorizacije občinskih cest, ki jih je predlagala občinska uprava.
Obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju so v nadaljevanju (poglavje št. 3).
Po sprejemu predlaganega odloka se bo v mestni občini Novo mesto malenkostno spremenila skupna
dolžina občinskih cest, kar prikazuje spodnja tabela.
Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12) in osnutkom Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Novo mesto:

KATEGORIJA

ODLOK
marec 2012
(m)

ODLOK
osnutek 2012
(m)

RAZLIKA
(m)

lokalne ceste - LC
glavne mestne ceste – LG
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste - LZ
mestne in krajevne ceste - LK
javne poti - JP
SKUPAJ

122.582
7.319
22.219
3.108
259.743
414.971

122.582
7.319
22.219
3.108
258.913
414.141

0
0
0
0
- 830
- 830

Preglednica 1:

Prikaz dolžin občinskih cest med veljavnim odlokom in predlogom sprememb
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4/14

LOCUS
KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

2

SPLOŠNI DEL

2.1

Podatki o naročniku in izdelovalcu

2.1.1

Naročnik

Naročnik projekta je:
Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
Župan: Alojzij Muhič
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Jure Duh
Identifikacijska številka za DDV: SI 48768111
tel:

(07) 393 92 02

fax:

(07) 393 92 08

2.1.2

Izdelovalec

Izdelovalec projekta je:
LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale
Direktor: Leon Kobetič
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad.
Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760
tel:

(01) 721 93 90

fax:

(01) 721 93 95

2.2

Namen spremembe odloka

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s
potrebami in skladno z razvojem občine, spreminja. Občina spreminja in dopolnjuje odlok, ker želi
evidentirati spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po objavi odloka marca 2012,
ko je bil objavljen veljavni odlok.
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest, občina kategorizira
ceste, ki so v lasti občine ali imajo status javnega dobra ter izkazujejo javni interes in se uporabljajo za
javni promet.
Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo, Mestna občina
Novo mesto postopoma ureja lastništva cest, katere potekajo po zasebnih zemljiščih. Posamezne
ceste, kjer se je uredilo lastništvo in do sedaj še niso bile kategorizirane, občina s spremembami in
dopolnitvami Odloka vključuje v evidenco kategoriziranih cest, ostale, trenutno še lastniško neurejene
ceste, pa bo občina tudi v nadaljevanju urejala skladno z njenimi finančnimi zmožnostmi in potrebami.
Na območju tovarne Krka d.d., ki se namerava širiti proti severu in severovzhodu, se je na pobudo
tovarne in krajevne skupnosti Ločka Mačkovec, predlagala ukinitev javne poti, ki razdvaja zemljišča
tovarne in se že sedaj večinoma uporablja za dostop zaposlenih v Krki. Podjetje tudi pospešeno
odkupuje okoliška zemljišča, kamor se namerava širiti.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Dodatno se na območju naselja Novo mesto ter Gumberk predlaga kategorizacija dveh novih cest, ki
jih občina že vzdržuje. Občina je z novim osnutkom Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
kategorizaciji občinskih cest vzpostavila občinsko cestno omrežje v taki meri in obsegu, da kar
najbolje služi prebivalcem in dejanskemu poteku prometa v naravi.

2.3

Podlage za kategorizacijo občinskih cest

2.3.1

Predpisi

-

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10)

-

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS, št. 49/97, 113/09)

-

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(Ur.l. RS, št. 49/97, 2/04)

2.3.2

Veljavni občinski akti

-

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 69/08, MONM-UPB2)

-

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12)

-

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99)

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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3

3.1

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB GLEDE NA ODLOK O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI NOVO MESTO (MAREC 2012)
Spremembe na občinskem cestnem omrežju

JP 799255, JP 799256
JP 799255 in JP 799256 potekata na območju širitve tovarne Krka. S strani KS Ločna Mačkovec in
tovarne Krka d.d. je bil podan predlog za ukinitev dela javne poti 799255. Prav tako je bil podan
predlog po ukinitvi dela javne poti, ki poteka po parceli 889/2, 893/2 ter 889/19 vse k.o. Bršljin, ki so v
zasebni lasti. Vsi lastniki stanovanjskih hiš na območju naselja Ločna, imajo zagotovljen dostop do
svojih parcel z urejeno služnostjo preko navedenih parcel, kar je evidentirano tudi v zemljiški knjigi.
Dostop do parcele 889/4 k.o. Bršljin (Ločna 21) bo naknadno urejen z vpisom služnosti preko parcele
1134/3 k.o. Bršljin.
Dela JP 799256 in JP 799255 se združita v enoten odsek JP 799255.
Dokazila in priloge so v poglavju »5 PRILOGE«
JP 799256 – OBSTOJEČE STANJE

JP 799255 – OBSTOJEČE STANJE

JP 799255 – PREDLAGANO STANJE

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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3.2

Nova kategorizacija občinskih cest

JP 795851
Kategorizira se nova cesta na območju naselja
Gumberk. Cesta poteka do dveh stanovanjskih
hiš (HŠ 12 in HŠ 6a). Zemljišče po katerem cesta
poteka, ima status javnega dobra.
Cesto občina vzdržuje in izvaja zimsko službo,
trenutno ima makadamsko voziščno konstrukcijo,
v prihodnje pa je v planu za preplastitev.

JP 799456
Kategorizira se nova cesta na območju mesta
Novo mesto. Cesta poteka do treh stanovanjskih
hiš (HŠ 2, HŠ 4 in HŠ 6). Zemljišče po katerem
cesta poteka je v lasti Občine Novo mesto.
Cesto občina vzdržuje in izvaja zimsko službo.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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4

IZVEDBA PROJEKTA

4.1

Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest

Občinska uprava je pripravila predlog sprememb, ki so bile podane v predlog osnutka Odloka o
spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Novo mesto.
Vsi odseki, sprememba poteka in kategorizacija dveh novih cest, so prevzeli digitalne dolžine iz
grafičnega dela odloka.
Pri predlogih nove kategorizacije občinskih cest in spremembe kategorizacije na območju širitve
tovarne Krka d.d., je bil upoštevan kriterij, da mora biti zemljišče po katerem cesta poteka, lastniško
urejeno, v lasti Mestne občine Novo mesto ali imeti status javnega dobra.
Ob pripravi novega Odloka, so se skladno z vsemi spremembami na cestnem omrežju uskladili
začetki in konci odsekov ter popravili opisi potekov odsekov oz. cest.
4.2

Gradivo za pridobitev soglasja DRSC

Gradivo za pridobitev soglasja je izdelano kot elaborat sprememb, kjer so podrobno opisane
spremembe in dopolnitve veljavnega odloka. Vse spremembe so obrazložene tudi z dodatno
dokumentacijo, izpiski iz zemljiške knjige, izjave vpletenih oseb ter slikovnim gradivom.
Osnutek odloka predstavlja Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
mestni občini Novo mesto, grafični del odloka (digitalni sloj) pa prikazuje celotno občinsko cestno
omrežje občine.
Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12) in osnutkom Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Novo mesto:

KATEGORIJA

ODLOK
marec 2012
(m)

ODLOK
osnutek 2012
(m)

RAZLIKA
(m)

lokalne ceste - LC
glavne mestne ceste – LG
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste - LZ
mestne in krajevne ceste - LK
javne poti - JP
SKUPAJ

122.582
7.319
22.219
3.108
259.743
414.971

122.582
7.319
22.219
3.108
258.913
414.141

0
0
0
0
- 830
- 830

Preglednica 2:

Prikaz dolžin občinskih cest med veljavnim odlokom in predlogom sprememb
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5
5.1

PRILOGE
Predlog za ukinitev dela javne poti 799255
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KS Lodna Madkovec Novo mesto
Seidlova cesta 28
8000 Novo mesto
in

Novo mesto, 10.11.2011

ll llll

Krka, d. d., Novo mesto
Smarje5ka cesta 6
8501 Novo mesto

llllllllllllllllllllllllllll
25.Lt.20rr

zad.: 4782O'L48l2O1l

Mestna obdina Novo mesto
Urad za premoienjske zadeve in kmetijstvo
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Zadeva= PREDLOG ZA UKINITEV DELA JAVNE POTI 799255

Severno od industrijskega obmodja Tovarne zdravil Krka poteka javna pot 799255, ki
jo tranzitno koristijo delavci tovarne in drugi obdani, kar povzroda v stanovanjski
soseski Lodna precej5nje motnje (povedan promet in s tem slab5a prometna varnost,
hrup, smrad,.-.). Predvsem je to motede ob konicah, to je ob prihodu in odhodu z
Hkrati del te javne poti loduje Krkina zemlji5da, ki leZijo na obeh straneh te poti, kar
onemogoda funkcionalne povezave med zemlji5di, ker ne fuorijo enovitega
kompleksa.TeLava se bo le 5e stopnjevala z dodatnimi nakupi razpololllivih zemlji56,
kijih podjetje nujno potrebuje za Siritev dejavnosti, kar je 2e upo5tevano v veljavnem
OPN-ju.

Ocenjujemo, da je ukinitev dela JP 799255 (od kriZi5da z javno potjo 799256 do
kriZi5da z javno potjo 799251) nujna tako z vidika ureditue prometnih razmer v
prostoru in odprave motenj v naselju kot tudi zaradi razvojnih nadrtov tovarne, zato
predlagamo ukinitev opisanega dela javne poti.
Kontaktne osebe predlagateljev v zvezi z ukinitvijo javne poti so:
za KS Lodna Madkovec:
Karolina Dragica Nenadi6
Slobodan Novakovid
ks*lecna.mackov_ec@novomesto.si, tel. 332 52 76

.
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Mestna obdina

Novo mesto

)reieto: 23.4,2072

it. zad.:
y'

{

Sio. zn.: 2004

5t. prilos:

m KRKk

4782O-L4AI zOtL

seznanitev:

Vrednost:

KRKA, d. d., Novo mesto

Mestna obiina Novo mesto
Obiinska uprava
Seidlova cesta 1 *
s000

Smarjeika cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

Telefon (07) 331 21 11
Telefaks (07) 33215 37

Novo MESTO

www.krka.si

Novo mesto, 20.4.2012
Zadevaz INTERES ZA ODKUP ZF.I{LJISCA

V postopku je pobuda krajevne skupnosti Lodna Madkovec in Krke, d. d., Novo mesto za ukinitev
deia javne poti JP7gg255.V zvezi s tem Krka, d. d., Novo mesto izraLa interes za odkup celotnega
r.*5i5du ukinjene poti, ki poteka od Andrijanideve ceste do kriZiSda v naseuu Lodna.
V pridakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo.

lfr

rRKA,
KRKA,

iovorno zdrovfl,d,d,, c\a
€
Novo mesfo
C'

tehnidni direktor
Krka, d. d., Novo mesto

Poslati: nasiov

Registrski vlo2ek 1/00097/00 pri Okroinem sodi5du Novo mesto. Osnovni kapital 59.126.194,28 EUR. Davdna itevilka 82646716.

LOCUS
KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

5.2

Izjava za vpis služnosti za parcelo 889/4 k.o. Bršljin preko parcele 1134/3

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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KRKA
KRKA, d. d., Novo mesto

Mestna °Ulna Novo mesto
Obeinska uprava
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Snnarje§ka cesta 6
Inieniring in tehnidne
storitve

8501 Novo mesto
Slovenija
Telefon (07) 331 30 13
Telefaks (07) 332 38 54
www.krka.si

IZJAVA ZA VPIS SLUZNOSTI

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Smarjegka 6, dovoljuje lastniku objekta na
zemljigeu parc. gt. 889/4 k.o. Brgljin vpis slu2nosti preko zemljigaa parcelna §1. 1134/3 k.o.
Brgljin, v zemljigko knjigo za dostop do stanovanjske hie lastnice Krajgek Marijane, Lana
21, 8000 Novo mesto.

Marko La ret
tehnieni direktor

Novo mesto, 23.5.2012

i<RKA
KRKA,

tv)

tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto

MMINIMMIIIIISIMMeteleneW..1101.11.11••■=114..berT

Registrski vlo2ek 1/00097/00 pri Okro2nem sodiSeu Novo mesto. Osnovni kapital 59.126.194,28 EUR. Davena Stevilka 82646716.

LOCUS
KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

5.3

Dokazila o urejeni služnosti - izpiski iz zemljiške knjige

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 24.5.2012 - 14:57:36
Nepremičnina
tip nepremičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

1 - zemljiška parcela
1 - zemljiški kataster
1455-893/4-0

parcela št. 893/4 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 4699484)
Plombe:
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
1. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 893/5 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 3029160)
ID pravice
12888681
2. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 893/6 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 6817)
ID pravice
12888680
3. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 889/2 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 2020999)
ID pravice
12447242
4. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 893/2 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 678098)
ID pravice
12448504
5. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 889/19 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 2189141)
ID pravice
12447709
6. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 889/21 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 872545)
ID pravice
12449144
Osnovni pravni položaj nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
6689874
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/2
imetnik:
1. EMŠO:
0104961******
osebno ime:
Andrejka Štih
naslov:
Ločna 22, 8000 Novo mesto
začetek učinkovanja vpisa imetnika 07.06.2002 14:00:00

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

24.5.2012 - 14:57
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini
ID osnovnega položaja:
6689875
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/2
imetnik:
1. EMŠO:
2911961******
osebno ime:
Vinko Štih
naslov:
Ločna 22, 8000 Novo mesto
začetek učinkovanja vpisa imetnika 07.06.2002 14:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 24.5.2012 - 14:59:12
Nepremičnina
tip nepremičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

1 - zemljiška parcela
1 - zemljiški kataster
1455-893/2-0

parcela št. 893/2 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 678098)
Plombe:
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
2819423
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/1
imetnik:
1. EMŠO:
2008940******
osebno ime:
Jožica Krajšek
naslov:
Ločna 22 , 8000 Novo mesto - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika 16.11.2009 10:45:00

omejitve:
ID omejitve
12448504
12226685

čas začetka učinkovanja
07.06.2002 14:00:00
10.01.2011 09:00:00

vrsta
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
612 - zaznamba - urejanje prostora

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
ID pravice / zaznambe
12448504
čas začetka učinkovanja
07.06.2002 14:00:00
vrsta pravice / zaznambe
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina:
parcela št. 893/2 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 678098)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi darilne pogodbe 3.6.2002se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vrstami vozil.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 72/2006 se poočiti drugi vpis.
imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: parcela št. 893/4 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 4699484)
zveza - ID osnovnega položaja:
2819423
pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo
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ID pravice / zaznambe
12226685
čas začetka učinkovanja
10.01.2011 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe
612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina:
parcela št. 893/2 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 678098)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS, Upravne enote Novo mesto, Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in kmetijstvo, z
dne 21.12.2010, št. 330-6627/2010-7,se zaznamuje, da se nepremičnina šteje za ZAŠČITENO KMETIJO.
zveza - ID osnovnega položaja:
2819423
pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 24.5.2012 - 14:55:55
Nepremičnina
tip nepremičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

1 - zemljiška parcela
1 - zemljiški kataster
1455-874/1-0

parcela št. 874/1 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 1046138)
Plombe:
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
1. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 889/23 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 6816)
ID pravice
12972455
2. vrsta pravice:
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 889/2 k.o. 1455 - BRŠLJIN (ID 2020999)
ID pravice
12972456
Osnovni pravni položaj nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
9154842
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/1
imetnik:
1. EMŠO:
1711968******
osebno ime:
Elizabeta Krajšek
naslov:
Ločna 22 , 8000 Novo mesto - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika 11.10.2010 13:40:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini
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LOCUS
KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

5.4

Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v mestni občini Novo mesto

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
- OSNUTEK -

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Ur.l.RS; št. 109/10) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08, MONM-UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ……...
seji dne …………….. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 18/12).

2. člen
Pod alinejo »mesto Novo mesto« v 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« se


v celoti črta zapis pod zaporedno številko 176,



pod zaporedno številko 175 obstoječi zapis nadomesti z naslednjim:

175



799255

105

LOČNA

HŠ 24

201

V

0

73

V

0

56

V

0

pod zaporedno številko 272.1 doda naslednji zapis:

272.1



799456

799454

ŽLEBEJ

HŠ 6

v zadnji vrstici tabele zapis »63.134« nadomesti z »62.248«.

3. člen
Pod alinejo »ostala naselja« v 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« se:

228.1



pod zaporedno številko 228.1 doda naslednji zapis:
795851

295221

HŠ 6a

GUMBERK

v zadnji vrstici tabele zapis »166.912« nadomesti z »166.968«.

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije
Republike Slovenije za ceste številka …………….. z dne …………...
-1-

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
- OSNUTEK -

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:
Novo mesto, dne:

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič

-2-

LOCUS
KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

5.5

Digitalni sloj občinskega cestnega omrežja

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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