Mestna občina Novo mesto

Župan
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesta
tel.: 07/39 39244,faks: 07/3939269
e-pošta:mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 9003-1/2010
Datum: 27.9. 2012
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

Zadeva: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA
V prilogi vam posredujem odgovore na pobude in vprašanja članic in članov občinskega
sveta, podane na 16. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

1.

9003-1/2010/210

Prometna infrastruktura Otočec
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan.

2.

9003-1/2010-213

Sklepi zbora občanov

3.

9003-1/2010-214

Odgovornost za neuspeli projekt izgradnje večnamenske dvorane
Portoval

Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan.

Župan Alojzij Muhič je odgovoril, da bo odgovor na to vprašanje podal pod točko
razno.

4.
5.

9003-1/2010/215
9003-1/2010-216

6.

9003-1/2010/217
9003-1/2010/218
9003-1/2010/219
9003-1/2010/220
9003-1/2010/221
9003-1/2010/223
9003-1/2010/224
9003-1/2010/225
9003-1/2010/226

Plačilo komunalnih priključkov
Pojav nasilja in izsiljevanju otrok in dijakov
Apel, da Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
obravnava razmere in predlaga možne rešitve.
Nezadovoljstvo
zaradi neaktivnosti
Odbora za spremljanje
položaja romske skupnosti, katerega član je,
in njegove
predsednice.
Na pobudo je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Evidenca nepremičnega premoženja
Odkup parcele z objektom pare. št. 1297, KO Kandija
Dostop do trgovine Hofer
Bazen pri Osnovni šoli Grm
Sklep zbora občanov Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec
Delovanje društev v občinskih prostorih
Občinski podrobni prostorski načrt za Šmihel
Ugasnimo luči za temno nebo
Pobuda za izgradnjo 10 novih čolnarn

Namen:

Posredovanje svetnicam in svetnikom
Mestne občine Novo mesto

na 17. sejo Občinskega

Pravna osnova:

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

sveta

lIJ

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939206, fales: 07139 39208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/131
13.09.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

ZVEZA:

Odgovor na vprašanja
na 16. seji občinskega
Odgovor na vprašanje

in pobude članic in članov občinskega sveta, podana
sveta dne 12. 07. 2012:
št. 9003 -1/2010/210: Izgradnja krožišča Otočec

VPRAŠANJE: Kaj je vzrok, da se gradnja krožišča Otočec nenehno odlaga
in kdaj bo tega sprenevedanja konec.

ODGOVOR:
Izgradnja krožišča na regionalni cesti R2-448/0223 Novo mesto - Otočec je v pristojnosti
upravljalca te ceste, to je Ministrstvo za infrastrukturo in promet (v nadaljevanju MIP), ki tudi
vodi to investicijo, Mestna občina Novo mesto pa je sofinancer v dogovorjenem deležu za
dogovorjen obseg del po sporazumu o sofinanciranju, ki sta ga MIP in MONM podpisali 21. 03.
2011. MIP ima že izdelano PGD/PZI projektno dokumentacijo, na Upravni enoti v Novem mestu
pa vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki do danes še ni bilo izdano. MIP vodi
tudi postopek javnega naročila za oddajo gradnje krožišča najugodnejšemu ponudniku. Ko bodo
izbrali najugodnejšega ponudnika, bo podpisana tripartitna izvajalska pogodba med RS MIP, kot
investitorjem, Mestno občino Novo mesto kot soinvestitorko in izbranim izvajalcem gradbenih
del.
Izgradnja krožišča posega v območje arheološke kulturne dediščine - gomilno grobišče
Košenice, zato je Mestna občina Novo mesto po predhodnem dogovoru z RS MIP naročila tudi
arheološka izkopavanja na tem območju, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje.
Arheološka izkopavanja se bodo pričela takoj, ko bomo pridobili še kulturnovarstveno soglasje
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
V kolikor ne bo nepredvidenih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, arheoloških
izkopavanj in izbiri najugodnejšega izvajalca gradnje krožišča, načrtujemo, da bi z gradnjo lahko
pričeli v jeseni 2012, dokončali pa prihodnje leto.

Pripravila:
Danica OKLEŠČEN

Alenka MUHiČ
VODJA URAD
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Številka:
Datum:

9003-1/2010/213
20.8.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

NASLOV:
ZVEZA:

Sklepi zbora občanov Krajevne skupnosti ločna
Svetniško vprašanje svetnice dr. Milene Kramar Zupan podano na 16. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 12.7.2012,

pobudo oz. vprašanje

št. 9003-1/2010/213
Vprašanje:

Odgovor:

Kakšne so pristojnosti Občinskega sveta in župana v zvezi s sklepom iz zapisnika
zbora občanov Krajevne skupnosti Ločna Mačkovec oz. kakšna je nadaljnja
procedura v zvezi s sklepom tega zbora?
Na vprašanje dr. M. Kramar Zupan je na seji delno odgovoril župan Alojzij Muhič,
saj je bilo v zvezi z zapisnikom zbora občanov Krajevne skupnosti Ločna
Mačkovec o nasprotovanju umestitvi hitre tranzitne ceste v območje krajevne
skupnosti, jasno stališče da naj Direkcija RS za ceste poda odgovore na pobude
in zahteve krajevne skupnosti ter da se bo sestala z določeno skupino strokovnih
ljudi, ki so sodelovali v tej zadevi.
Pristojnosti Občinskega sveta in župana so se sicer v postopkih priprave
državnega prostorskega načrta na dan 27.10.2010 z uveljavitvijo Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št.
80/10 in nadaljnji.; v nadaljevanju: ZUPUDPP) spremenile in zmanjšale. Po
določilih zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji; v
nadaljevanju: ZPNačrt), je občina dajala mnenja k predlogom državnih prostorskih
načrtov pred samim sprejemom usklajenega predloga na Vladi RS. Po uveljavitvi
ZUPUDPP pa je zaradi pričakovane večje učinkovitosti priprave državnih
prostorskih načrt ta faza ukinjena. Občina v postopku pred sprejemom državnega
načrta sodeluje z mnenjem na javno razgrnjeni osnutek načrta. V primeru
državnega prostorskega načrta za tretjo os je tako občina na podlagi tretjega
odstavka 39. člena ZUPUDPP dne 1.4.2011 podala mnenje št. 3505-5/2009-76 k
javno razgrnjenemu osnutku DPN, dne 6.4.2012 pa še z mnenjem št. 35055/2009-151 k k javni razgrnjenim spremenjenim rešitvam osnutka DPN. Formalno
je to zadnje mnenje občine pred sprejemom usklajenega predloga državnega
prostorskega načrta na Vladi RS.

Občinski svet tako po ZUPUDPP nima posebnih pristojnosti. Občina oz. v
povezavi s statutarnimi predpisi občine v njenem imenu župan, pa v postopku
priprave državnega prostorskega načrta po določilih ZUPUDPP sodeluje:

- na podlagi 14. člena ZUPUDPP ima občina status »Iokalnega nosilca urejanja
prostora«, ki skrbi za enotno zastopanje vseh lokalnih javnih interesov v postopku
priprave načrta napram koordinatorju in drugim udeležencem postopka priprave
državnega načrta,
- na podlagi 18. člena je občina seznanjena s pobudo pobudnika za pripravo
državnega načrta,
- na podlagi 19. člena daje občina smernice in podatke iz svoje pristojnosti,
- na podlagi 21. člena je občina seznanjena s sklepom o pripravi državnega
prostorskega načrta,
- na podlagi 25. člena je občina seznanjena s študijo variant in nanjo lahko v času
javne razgrnitve daje pripombe in predloge,
- na podlagi 26. člena občina na javno razgrnjeno študijo variant daje mnenje o
upoštevanju smernic z vidika občinskih pristojnosti in tudi pogoje za podrobnejše
načrtovanje z vidika izvajanja njenih lokalnih javnih služb,
- na podlagi 29. člena je seznanjena s sklepom Vlade RS o potrditvi
najustreznejše variante ali rešitve,
- na podlagi 33. člena v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega
načrta občina lahko poda mnenje o tem, ali načrt še vedno sledi smernicam
občine za načrtovanje in ali sledi pogojem za podrobnejše načrtovanje z vidika
izvajanja občinskih lokalnih javnih služb.
Dodatno je na podlagi 42. člena ZUPUDPP možno tudi sodelovanje občin, kadar
gre za sodelovanje države in občine pri načrtovanju prostorskih ureditev skupnega
državnega in občinskega pomena, vendar le, če se država in občina o tem
posebej dogovorita.
Sklep, ki je bil sprejet dne 16.5.2012 na Zboru občanov Krajevne skupnosti Ločna
Mačkovec, v ničemer ne zavezuje države pri pripravi državnega prostorskega
načrta. Ker pa je navedeni sklep zbora občanov vsebinsko identičen sklepom 1.
Izredne seje Občinskega sveta z dne 10.5.2012 in hkrati skladen z mnenjem
občine k osnutku Državnega prostorskega načrta, ki ga je v formalnem postopku
izdaje mnenja na podlagi tretje alineje 39. člena ZUPUDPP občina k javno
razgrnjenim spremenjenim rešitvam osnutka DPN izdala dne 6.4.2012 z dopisom
št. 3505-5/2009-151, je vsebina sklepa za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
zavezujoča v toliko, da se do njega mora opredeliti v smislu upoštevanja ali
neupoštevanja.

Pripravil:
Izidor JERALA
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
rel.: 07/39 39206,faks: 07/39 39208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/131
6.9.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na ustno pobudo mag. Miroslava Bergerja št. 90031/2010/215

NASLOV:

Plačilo komunalnih priključkov

ZVEZA:

Svetniška pobuda mag. Miroslava Bergerja o vprašanju Jožeta
Mikliča, št. 9003-1/2010/131,
podano na 10. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, dne 27.10.2011

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Pobuda v zvezi s plačilom komunalnih priključkov, in sicer, da se pregleda
varianta možnih olajšav v primerih, kot je bil v naselju Krka, ko je naselje
samo asfaltiralo cesto brez sodelovanja občine, samo napeljalo vodovod
brez sodelovanja občine in samo napeljalo telefon brez sodelovanja občine
in za to ni deležno sedaj nikakršnih olajšav. Da se to ne bi ponovilo kje
drugje kasneje v enakem primeru, predlog, da se preveri možne olajšave in
da se to vključi v odlok.

ODGOVOR:
Vaša pobuda je bila upoštevana že pri pripravi Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto ( Uradni list
RS št. 62/10),
ki v osnovi vsebuje določila za znižanje odmere komunalnega
prispevka, vendar pod določenimi pogoji in z ustreznimi dokazili, kot je razvidno iz
določil 17. in 18. člena odloka.
(1) Odlok v 17. členu določa način znižanja plačila komunalnega prispevka za priključevanje
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo. Zavezanci, ki se jim odmerja
komunalni prispevek po uradni dolžnosti in priključujejo objekte na javno vodovodno ali

kanalizacijsko
omrežje, lahko za znižanje odmerjenega
komunalnega
prispevka
uveljavljajo krajevni samoprispevek, ki so ga plačevali od leta 1999. Znižanje plačila
komunalnega prispevka je možno pod pogojem:
da investitor dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval v območju, kjer se
nahaja objekt, za katerega se komunalni prispevek odmerja,
da investitor dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval za komunalno
opremo, za katero se odmerja komunalni prispevek,
da je iz uradnih evidenc občine in krajevne skupnosti razvidno, kolikšen delež
samoprispevka se je plačeval za posamezno komunalno opremo,
da investitor priloži k vlogi za odmero komunalnega prispevka potrdila o plačanem
krajevnem samoprispevku s strani delodajalca ali iz dohodninske odločbe.
Znižanje skupnega zneska komunalnega prispevka lahko uveljavljajo vsi, ki so plačevali
samoprispevek in ki imajo na objektu, ki je predmet odmere komunalnega prispevka,
prijavljeno stalno prebivališče. Samoprispevek se v primeru plačila v SIT preračuna v
evre na podlagi tečaja evra, ki ga vodi Banka Slovenije. Skupno plačan samoprispevek
v EUR se upošteva v nominalni vrednosti.
(2) V 18. členu odloka so opredeljene posebne določbe glede oprostitev:
- Investitor, ki pridobiva gradbeno dovoljenje za novogradnjo na nezazidani parceli in
dokaže, da je vlagal v javno komunalno opremo, ki bo služila isti parceli, lahko pri odmeri
komunalnega prispevka uveljavlja vlaganja v izgradnjo javne komunalne opreme, če pri
vlogi dokaže, da je v obdobju od leta 2000 dalje finančno sodeloval pri izgradnji javne
komunalne opreme. S tem namenom mora vlogi priložiti dokazila o plačilu (blagajniški
prejemki, položnice, bančna potrdila), ki morajo glasiti na investitorja in se upoštevajo v
nominalni vrednosti s preračunom plačanih tolarskih zneskov v evre na podlagi tečaja, ki
ga vodi Banka Slovenije, največ do višine odmerjenega komunalnega prispevka za
posamezno komunalno opremo. K vlogi mora priložiti tudi izjavo pristojnega upravljavca
komunalne opreme, iz katere izhaja, da bo zgrajena komunalna oprema služila predmetni
parceli.
- V primeru, ko investitor pridobiva gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt (legalizacija
objekta), lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja vlaganja v izgradnjo javne
komunalne opreme, če pri vlogi dokaže, da je v obdobju od leta 2000 dalje finančno
sodeloval pri izgradnji javne komunalne opreme, ki služi predmetnemu objektu. Priložena
dokazila o plačilu (blagajniški prejemki, položnice, bančna potrdila) morajo glasiti na
investitorja ali zakonca oz. na takratnega lastnika objekta in se upoštevajo v nominalni
vrednosti s preračunom plačanih tolarskih zneskov v evre na podlagi tečaja, ki ga vodi
Banka Slovenije, največ do višine odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno
komunalno opremo.
- V primeru, ko je investitor sklenil z občino prodajno ali drugo pogodbo, iz katere izhaja,
da je plačal tudi sorazmerni del stroškov komunalne opreme, se v primeru novogradenj
na še nepozidani parceli, šteje kot že plačana akontacija komunalnega prispevka in se
odšteje od odmerjenega komunalnega prispevka v nominalni vrednosti, oziroma se
revalorizira glede na določila pogodbe. V primeru povečanja neto tlorisne površine
objekta, spremembe namembnosti objekta ali novogradnje na že pozidani parceli se po
pogodbi plačan del stroškov komunalne opreme ne upošteva pri odmeri komunalnega
prispevka.
- Če je bila investitorju izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka in plačan
komunalni prispevek, vendar investitor ni pridobil gradbenega dovoljenja ali je to
prenehalo veljati, se plačani komunalni prispevek vrne oz. upošteva pri ponovni odmeri

•
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I

komunalnega

prispevka

za isto zemljišče

v vrednosti,

kot izhaja iz odločbe,

brez

revalorizacije in obresti.
Iz priloženih dokazil mora biti razvidno, kolikšna je dejanska vrednost vlaganj v določeno
komunalno opremo, kar pomeni, da se pri odmeri komunalnega prispevka za konkretno
komunalno

opremo

(npr. vodovod)

lahko odšteje največ toliko vlaganj,

kolikor je z

odločbo odmerjenega komunalnega prispevka za to komunalo opremo.

Pripravila:
Mirjana VARDIJA
Višja svetovalka
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Darja PLANTAN
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Borut NOVAK
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Občinska uprava
Urad za premoženjske
zadeve in kmetijstvo
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939202. faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obdna@novomesto.si
www.novomesta.s;

Številka:
Datum:

9003-1/2010/217

20.9.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje
Evidenca nepremičnega premoženja Mestne občine novo mesto

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Franca Bega 9003-1/2010/217
občine Novo mesto dne 12.7.2012

POBUDA!
VPRAŠANJE:

na16. seji Občinskega sveta Mestne

Evidenca nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto
Ponovno vprašanje (5. seja Občinskega sveta z dne 10. 3. 2011): Ali ima Mestna občina
Novo mesto v skladu s 4. točko 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države, občin
in pokrajin in v skladu s 70. in 71. členom Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin
in
občin
vzpostavljeno
evidenco
nepremičnega
premoženja
?
(priloga 2).

ODGOVOR:
Gospodarjenje s premoženjem Mestne občine Novo mesto ureja Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/2011).
Vodenje evidence premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti je opredeljeno
v 37. členu zakona. Nova uredba ne opredeljuje vsebine vodenja evidenc, pač pa v 41.
členu določa skrb za pravno in dejansko urejenost stvarnega premoženja.
Mestna občina Novo mesto ima vzpostavljene evidence nepremičnega premoženja.
Pripravila:
Vera OCVIRK,
Vodja urada
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Mestna občina Novo mesto
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Občinska uprava
Seidlovacesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939 206. faks: 07/3939208
~pofta: mestna.obdna@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/218

13.9.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško vprašanje

NASLOV

Odkup parcele z objektom parc. št. 1297 k.o. Kandija

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Milene Bartelj, zastavljeno na 16. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto dne, 12.7.2012, št. 9003-1/2010/218.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Ali bo Mestna občina Novo mesto odkupila parcelo z objektom parc. št.
1297 k.o. Kandija za namen rekonstrukcije ceste oziroma izgradnjo
krožiščaldovoza za Hofer?

ODGOVOR:

Projekt Rekonstrukcija križišča cest G2-105/256 in R2-419/1024 - križišče
Belokranjske ceste v Novem mestu, št. projekta PGD P-41/2011, junij
2012, še ni bil recenziran in revidiran. Po izvedeni recenziji in revidiranju
projekta bo z Republiko Slovenijo v skladu s 47. členom Zakona o cestah
sklenjen sporazum o sofinanciranju gradnje državne ceste, s katerim bo
določen sofinancerski delež Mestne občine Novo mesto.
Rekonstrukcija navedenega križišča ni v Načrtu razvojnih programov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Iz občinskega načrta razvojnih
programov za obdobje od 2012 do 2015 je razvidno, da so v letošnjem letu
predvidena sredstva v višini 70.000 EUR, ki so namenjena izdelavi
projektne dokumentacije, v letu 2013 pa ni predvidenih sredstev za
navedeno investicijo.
Na podlagi navedenih dejstev odkup predmetne nepremlcmne ne bo
izveden še najmanj dve leti oziroma do začetka izvedbe projekta.

Pripravila:

~~~eTajac
višji svetovalec I

Vera Ocvirk,
vodja urada,
sekretar

)

~ &J ~

~~AK,
REKTOR OBČiNSKE UPRAVE

lj!)

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

,•.

Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tei.: 07139 39 206, faks: 07! 3939208

e-pošta: mest!lo.obci;lG@novomesto.si
www.rlOvomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/219

3.8.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

NASLOV:

Dostop do trgovine Hofer

ZVEZA:

Svetniška pobuda svetnice Mojce Novak podana na 16. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 12.7.2012,
št. 9003-1/2010/219

Vprašanje:

Ponovna pobuda za čimprejšnje ukrepanje in ureditve dostopa do trgovine Hofer
tudi s krožišča v Bučni vasi zaradi prometne varnosti.
Dostop do trgovine Hofer bo mogoče urediti na podlagi spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu regionalne ceste R3-651 - prej glavne ceste G2-105 (Uradni list RS, št. 74/02,
31/06 - popravek in 68/07). Mestna občina Novo mesto na podlagi pobude
Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, pripravlja spremembe in dopolnitve
navedenega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SDLN) od leta 2009. Priprava
zamuja zaradi izredno dolgotrajnega:
- usklajevanja projektnih rešitev z Direkcijo RS Slovenije (občina je podala vlogo
za soglasje dne 12.1.2011, soglasje pa prejela dne 25.2.2012) in
- .dolgotrajnega pridobivanja soglasja Vlade RS k načrtovanju v območju
veljavnega prostorskega načrta s katerim se načrtuje državna prostorska ureditev,
tj. daljnovod 2 x 110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas (občina je podala vlogo za
soglasje dne 16.1.2011, sklep Vlade RS pa prejela dne 11.5.2012).

Odgovor:

pobudo oz. vprašanje

Postopek priprave je v zaključni fazi, saj je bil predlog SDLN dne 4.7.2012
posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi pozitivnih mnenj k
predlogu, bo občinska uprava pripravila usklajeni predlog in ga predvidoma v
septembru 2012 posredovala v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Pripravil:
Izidor JERALA
Po

pooblastilu direktorja št.
100-23/2007 z dne 26.5.2008
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Borut NOVAK,
KTOR OBČiNSKE UPRAVE

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za šolstvo,
šport in mladino
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939 251,faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.s;
www.novomesto.s;

Številka:
Datum:

9003-1/2010/220
14.9. 2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na pisno pobudo

NASLOV:

Bazen pri Osnovni šoli Grm

ZVEZA:

Pisna pobuda svetnice Mojce Novak, podana na 16. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto dne 12. 7.2012, št. 9003-1/2010/220.

Pobudal
vprašanje:

Pobuda, da se kljub energetski potratnosti in varčevalnim ukrepom omogoči
nadaljevanje učenja plavanja za otroke v bazenu pri OŠ Grm.
Hkrati pobuda, da se izvede izboljšanje energetske učinkovitosti objekta in
poišče vire za to (morda nepovratne). Morebitna razmišljanja o zaprtju bazena
so nedopustna.

Odgovor:

Plavalni tečaji v organizaciji javnega zavoda Agencije za šport potekajo na
bazenu pri Osnovni šoli Grm že vrsto let. Ne glede na to, da so stroški
ogrevanja vode in samega prostora vsako leto visoki, bo Mestna občina
nadaljevala z izvajanjem le-teh. Plavalnih tečajev in tečajev preverjanja znanja
se vsako šolsko leto udeleži okrog 400 otrok iz vrtcev, namen teh plavalnih
tečajev je, da se otroci že v tej starosti prilagajo na vodo, in okrog 300 otrok iz
osnovnih šol iz MONM. Na tak način smo v naši lokalni skupnosti dosegli, da
med otroci, ki končajo osnovno šolo, skoraj ni neplavalcev, zato o zaprtju
bazena nikoli nismo razmišljali.

sveta

v

OŠ Grm se v mesecu septembru izvaja energetski pregled stavbe, vključno
z bazenom. Rezultati izvedenih energetskih pregledov bodo osnova za
nadaljnje investicijske ukrepe za učinkovitejšo rabo energije.
Pripravila:
Ivica MENGE ,
višja sveto
ka
Aleš BERGER,
VODJA URADA ZA
ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINO
Borut NOVAK,

•
Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.1

8000 Novo mesto
tel.: 07/3939 .t06.faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcilw@novomesto.si
www.rlOvomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/221

20.8. 2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

pobudo oz. vprašanje

NASLOV:

Sklep zbora občanov Krajevne skupnosti

ZVEZA:

Svetniška pobuda svetnice Mojce Novak podana na 16. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 12.7.2012,
št. 9003 1/2010/221

LočnamMačkovec

m

Vprašanje:

Pobuda, da v zvezi z jasnim sklepom zbora občanov Krajevne skupnosti Ločna Mačkovec o nasprotovanju umestitve 3. razvojne osi župan in občinska uprava
dajeta podporo in vodita aktivnosti za spoštovanje oz. upoštevanje volje.
Odgovor:
Mestna občina Novo mesto je v dosedanjem postopku priprave
DPN podala smernice za načrtovanje državnih cest 3. razvojne osi, iz katerih
nedvoumno izhajajo temeljne zahteve, ki jih mora upoštevati DPN, da bo skladen
s strategijo in cilji prostorskega razvoja občine. Na podlagi tretjega odstavka 39.
člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(Uradni list RS. št. 80/10 in nadaljnji.; v nadaljevanju: ZUPUDPP) je občina že
dvakrat podala mnenje k osnutku Državnega prostorskega načrta za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
(v nadaljevanju: DPN). Prvič je podala mnenje z dopisom št. 3505-5/2009-76 dne
1.4.2011 k javno razgrnjenemu osnutku DPN. drugič pa z dopisom št. 35055/2009-151 z dne 6.4.2012 k javni seznanitvi s spremenjenimi rešitvami osnutka
DPN. V vsakem primeru je mogoče ugotoviti in tudi iz mnenje občine izhaja, da je
razgrnjeni osnutek DPN upošteval smernice občine v veliki meri, tako da je bil ob
upoštevanju pripomb in predlogov občine primerna podlaga za nadaljevanje
priprave. V drugem mnenje je občina ob seznanitvi s spremenjenimi rešitvami
osnutka DPN, ugotovila, da pripomb in predlogov občine in s tem tudi smernice v
niso bile v celoti upoštevane. Zato je zahtevala, da se v nadaljevanju priprave
DPN upoštevajo že podane in še dodatne pripombe občine, tudi sklepi 1. izredne
seje občinskega sveta z dne 10.5.2012. Najpomembnejše je odstopanje pri rešitvi
priključevanja hitre ceste na vzhodni strani mesta na avtocesto A2. O tej
spremembi je razpravljal občinski svet in zbor občanov KS Ločna Mačkovec,
pripravljavci DPN pa so občinski svet, Krajevno skupnost Lačna Mačkovec in tudi
javnost z javno objavljenimi stališči seznanili z argumenti, zakaj je do odstopanja
prišlo.
Dne 20.7.2012 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor občino seznanilo s
predlogom DPN. Hkrati je občino pozvalo, da poda mnenje na podlagi 4. odstavka
39. člena ZUPUDPP. Občina naj bi z mnenjem ugotovila, ali predlog DPN še

vedno sledi smernicam MO Novo mesto za načrtovanje in podala morebitne
projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov.
Občina je poziv MzlP proučila in ugotovila, da ZUPUDD v celoti, niti njegova 4.
točka 39. člena, ne predvideva, da občina k predlogu DPN poda mnenje ali
projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije, kar sicer velja za državne
nosilce urejanja prostora. Zato je občina MzlP pozvala, naj pri nadaljnji pripravi
upošteva že izdani mnenji občine. Občina je hkrati proučila vsebino predloga DPN
z vidika že podanih pripomb in predlogov v izdanih mnenjih občine. Pri tem je
ugotovila, da so v predlogu DPN-ja izboljšane številne rešitve, ki so posledica
upoštevanih pripomb in predlogov MONM. Predlog DPN zato bolje sledi
smernicam MO Novo mesto in je v večjem delu usklajen s smernicami MO Novo
mesto. Kljub temu je ugotovila, da je najpomembnejše odstopanje še vedno pri
vprašanju opustitve priključevanja hitre ceste pri Lešnici. Spremenjena rešitev
odstopa od rešitve, ki jo je MO Novo mesto uskladila z ministrom pristojnim za
prostor in promet ob pripravi Občinskega prostorskega načrta, ki je uveljavljen od
decembra 2009. Hkrati je občina ugotovila da v predlogu DPN še vedno niso
dovolj podrobno in nedvoumno nekatere spremenjene rešitve, ki bi morale slediti
zavzetim stališčem MzlP in smernicam občine za načrtovanje. Zato je občina
MzlP ponovno zaprosila, da stališča občine upošteva pri dopolnitvi predloga DPN,
saj se nanašajo na rešitve, ki odstopajo od smernic občine za načrtovanje in v
nekaterih primerih tudi od že upoštevanih pripomb in predlogov občine k osnutku
DPN. Hkrati smo jih ponovno pozvali, da občino pred sprejemom nadaljnjih
odločitev, ki se dotikajo pripomb občanov Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec in
Krajevne skupnosti Šmihel, povabijo k dialogu, da bomo uskladiti rešitve s tistimi
pripombami, ki so dolgoročno najoptimalnejša rešitev v interesu občanov
novomeške občine.
Ne glede na navedeno ugotavljamo, da je priprava DPN razmeroma hitra,
učinkovita in da je večina rešitev, določenih v veljavnem Občinskem prostorskem
načrtu povzeta in so zato te rešitve dolgoročno najoptimalnejše v interesu
občanov novomeške občine.
Zelo pomembno je, da DPN predvideva rešitve, po katerih bo nadaljnji razvoj

Pripravil:
Izidor JERALA
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

Direktor
Seidlovacesta 1
8000 Novo mesta
tel.: 07/3939 206,faks: 07/3939208
e-pošta:mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

9003-1/2010/223
28.8.2012

Številka:
Datum:
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

na svetniško

ustno pobudo oziroma vprašanje

NASLOV:

Delovanje

ZVEZA:

Svetniška pobuda Matica Vidica, podana na 16. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto, dne 12.7.2012, št. 9003-1/2010/223.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Ponovitev vprašanja: Katera društva imajo sedež v občinskih prostorih na
Rozmanovi ulici (seznam društev) ter da se preveri aktivnost le-teh
(predložitev letnega dela, pojavljanje v medijih ali drugačnim izkazom, ki
govori o aktivnostih v prid društva). V MONM je veliko aktivnih društev, ki
nimajo svojih prostorov, medtem, ki jih zasedajo neaktivna društva.

ODGOVOR:

1. UVOD
V MONM deluje na področju socialnega in zdravstvenega varstva cca 50
nevladnih organizacij, na področju športa cca 55 športnih društev oz.
klubov, na področju kulture in mladine pa cca 40 nevladnih organizacij. Ti
podatki so vzeti iz seznama prijaviteljev na vsakoletni javni razpis Urada za
kulturo, zdravstvo in socialo in Urada za šolstvo, šport in mladino. Podatki
o številu društev oz. nevladnih organizacij se spreminjajo, saj se društva
nenehno na novo ustanavljajo in tudi ukinjajo.

društev v občinskih

2. OBRAZLOŽITEV
V MONM imajo nevladne
lokacijah:
2.1. Rozmanova

prostorih

organizacije

v uporabi

na različnih

10

Naziv društva

Cas obratovanja

1.
2.
3.
4.
5.

vsak dan
torek od 9. - 12. ure
ponedeliek od 8.-11. ure
sreda od 9.-11. ure
vsak petek

Društvo
Društvo
Društvo
Društvo
Kulturno
Seudah

prostore

Ozara
Ilca
Sožitje
diabetikov
društvo

1

sveta

Stevilo
prostorov
3
1
1
1
1

6. Društvo Srečanie in LAS
7. Društvo življenje brez
nasilja

vsak dan
torek od 16. - 18. ure

8. Društvo Celiac

9. Aeroklub-modelarska
delavnica
10.Astronavtsko raketarski
klub Apollo
11. Radioklub
12. DPM Moica
13. KUD Žumberak
14. Društvo revmatikov

četrtek od 13. - 19. ure,
ostale dni po potrebi
1 krat tedensko

15. Društvo izqnancev SLO
16. Hrvatsko kulturno
društvo
17. Planinsko društvo
18. Srbsko kulturno društvo
19. Klub priiateljev IMV-ia
20. Območno združenje
ZZB
21. Območno združenje
veteranov vojne za
Sloveniio
Opomba:
aktivnosti

1
souporaba
prostorov z zap.
št. 6 in 8
sou poraba
prostorov z zap.
št. 6. in 7
2
1

3 krat tedensko
vsak dan
3 krat tedensko
torek in sreda za člane,
ostale dneve za aktivnosti
ponedeljek od 9. - 11. ure
ostale
dneve
sreda,
za knjižnico,
uporabljajo
pevsko skupino,literati itd.
torek DODoldne
torek, četrtek, ostale dneve
imaio interesne deiavnosti
vsak dan
ponedeljek in sreda

1
1

torek

1

V prostorih, ki jih imajo društva v uporabi
oz. interesne dejavnosti društva.

oz. v najemu

1
1
1
1
1
1

1
1

potekajo

Objekt je v upravljanju
Zarje d.o.o. na podlagi pogodbe
o upravljanju
stanovanj
in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto štev.
360-01-1872005
z dne 18.10.2005.
Pogodba je potekla 18.10. 2011. Z
aneksom
k osnovni
pogodbi
smo pogodbeno
razmerje
podaljšali
do
31.12.2012.
Vsa društva, ki zasedajo prostore na Rozmanovi
10 uporabljajo
poslovne
prostore brezplačno,
razen
Društva Ozara in REXTOM
d.o.o. (Galerija
Kralj), ki plačujeta najemnino.

2.2. Rozmanova

30

Naziv društva

Cas obratovanja

1. Društvo za razvijanje
prostovoljneqa dela
2. Društvo za boj proti
raku
3. Skupina Al-Anan

vsak dan od 7. 19. ure
vsak dan od 8. 16. ure
1 krat tedensko

4. Mestna godba

ponedeljek od 1921. ure
sreda od 18.30 21. ure

2

Stevilo
Drostorov
1
1
uporaba
seine sobe
1

5. Medgeneracijsko
društvo Žarek

petek od 19.30 -21.
ure
torek in četrtek od
10.-18. ure

1

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela uporablja prostore tudi na
Glavnem trgu 24.
Objekt je v upravljanju Zarje d.o.o. na podlagi pogodbe o upravljanju
stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto štev.
360-01-1872005 z dne 18.10.2005. Pogodba je potekla 18.10. 2010. Z
aneksom k osnovni pogodbi smo pogodbeno razmerje podaljšali do
31.12.2012.
Vsa društva, ki zasedajo prostore na Rozmanovi 30 uporabljajo poslovne
prostore brezplačno.
Mestna godba Novo mesto kljub dvakrat posredovani najemni pogodbi lete ni podpisala.
Tekoče obratovalne stroške uporabniki prostorov praviloma plačujejo sami,
razen Mestne godbe.
Objekt je v izredno slabem stanju. Zgrajen je bil leta1949 in obsega klet,
pritličje, nadstropje in podstrešje. Objekt je zidana konstrukcija z armirano
betonskimi medetažnimi konstrukcijami. Strešna kritina je opečni zareznik,
kritina je v izredno slabem stanju. Fasada je ometana, notranjost objekta je
tlakovana s teracom in parketom. Stavbno pohištvo je leseno, notranja
vrata so lesena. Ogrevanje je centralno, vendar je potrebno dogrevati z
električnimi pečmi. Elektroinstalacije so klasične, potrebne celovite
prenove. Tako je celoten objekt potreben celovite prenove tako strešne
kritine, stavbnega pohištva, fasade in instalacij. Kot poslovni objekt
potrebuje tudi dostop za invalide, potrebna je sanacija za dosego ustrezne
požarne varnosti. Objekt tudi ni izoliran.
Zemljišče ob objektu je zelo majhno in meri 186 m2 in zadošča za
parkiranje majhnega števila avtomobilov. Neto površina objekta meri 569,
40 m2.
2.3 Cvelbarjeva 2

Prostori so bili dani v uporabo za razdeljevanje hrane brezdomcem. S
preselitvijo na novo lokacijo v Humanitarni center na Drsko ima sedaj
objekt v uporabi Projekt človek, ki izvaja program Dnevnega centra za
odvisnike.
Objekt je v upravljanju Zarje d.o.o. na podlagi pogodbe o upravljanju
stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto štev.
360-01-1872005 z dne 18.10.2005. Pogodba je potekla 18.10. 2011. Z
aneksom k osnovni pogodbi smo pogodbeno razmerje podaljšali do
31.12.2012.
2.4 KCJT - Novi trg 5

V prostorih KCJT-ja ima sedež JSKD Uavni sklad kulturnih dejavnosti),
katerih primarno poslanstvo je skrb za ljubiteljsko kulturo. Na podlagi
pogodbe med MONM in JSKD-jem daje le ta v uporabo prostore v pritličju
3

KCJT-ja raznim ljubiteljskim društvom:
Kresu, Mestni godbi, Terpsihori, pevskemu zboru Jasmin in Pomlad, ...
Objekt nima upravitelja.

2.5 Športni dom na Loki
Naziv društva

shramba rekvizitov

Stevilo
rostorov
3
1
1
1+ sejna
soba
1

shramba rekvizitov

2

Cas obratovanja

1. KK Krka-Telekom
2. SO Krka Ro
3. Društvo Partizan
4. Zveza za Dolenjsko

Objekt je v upravljanju Agencije za šport na podlagi pogodbe med Agencijo
in MONM.
Vadbene površine na področju športne infrastrukture (Športna dvorana
Marof, ŠRC Portoval, Športni park Loka, bazen Grm, tenis igrišča v
Portovalu), ki so v upravljanju Agencije za šport športna društva in klubi
uporabljajo izključno kot vadbene prostore z izjemo Športnega doma na
Loki, ki prostorsko omogoča le uporabo pisarniških prostorov. Objekt je po
odloku o objektih javnega pomena namenjen izključno športni dejavnosti.
Zaradi boljše preglednosti in sistemske ureditve zasedenosti omenjenih
lokacij občinska uprava že vodi aktivnosti združevanja društev po
posameznih področjih glede na vsebino delovanja.
Objekt na Rozmanovi 10 se rezervira za nevladne organizacije s področja
socialnega in zdravstvenega varstva.
Za športna društva je namenjen objekt na Loki, športni dom na Loki.
Rozmanova 30 je v skladu z letnim načrtom razpolaganja
prodajo.

predvidena za

Poročila o izvedenih aktivnostih društev, ki so predmet sofinanciranja na
podlagi javnega razpisa, društva predložijo v obliki končnega poročila na
pristojni urad in so osnova za izplačilo sredstev, pridobljenih na razpisu.
Pripravili:
Mateja JE
vodja Ura

za kulturo, zdravstvo

in socialo
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Številka:
Datum:

9003-1/2010/224
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OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

NASLOV:
ZVEZA:

Občinski podrobni prostorski načrt Šmihel
Svetniška pobuda svetnika Matica Vidica podana na 16. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 12.7.2012,
št. 9003-1/2010/224

Vprašanje:

Pobuda, da Mestna občina Novo mesto prične z izvedbo in izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta Šmihel oz. Ob Težki vodi zaradi slabe prometne
in infrastrukturne situacije, ki je v tem primestnem naselju nevzdržna.
V južnem delu Novega mesta se je desetletja dopuščala stanovanjska in poslovna
gradnja, kateri ni vzporedno in pravočasno sledilo urejanje prometnih navezav.
Danes manjka zmogljiva mestna povezava med Šmihelsko in Belokranjsko cesto
(južna zbirna cesta) in rekonstrukcija oz. prestavitev dela Šmihelske ceste z
navezavo srednješolskega centra in posredno tudi Drsko in Brod (rekonstrukcija
južne Šmihelske ceste).

Odgovor:

pobudo oz. vprašanje

Mestna občina je z uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta določila koncept
urbanega razvoja. s katerim se razvoj stanovanjske gradnje in spremljajočih
centralnih dejavnosti prioritetno usmerja v južni del Novega mesta, konkretneje v
območje prostih in delno urbaniziranih površin v Regrči vasi. Območji sta določeni
kot enoti urejanja prostora z oznako NM/23-0PPN-c »Regrča vas - osrednji del«
in NM/23-0PPN-d »Regrča vas - vzhod«. Predpogoj za urbanizacija območja je
izgradnja »južne zbirne ceste« od križišča na Belokranjski cesti do križišča s Šmihelsko
(Ljubensko) cesto.
Podrobni prostorski načrt za umestitev južne zbirne ceste v prostor še ni v pripravi.
Zaradi gospodarske krize so se potencialni investitorji iz območja umaknili, občina pa
sama iz proračuna ceste ne bo zmogla financirati. Kljub temu se strokovno delo
nadaljuje. V letošnjem letu je bila z Direkcijo RS za ceste usklajena variantna rešitev
rekonstrukcije južne Šmihelske ceste, na podlagi katere pričenja priprava podrobnega
prostorskega načrta. Hkrati je v zaključni fazi priprava državnega prostorskega načrta
za zahodno povezovalno cesto tretje razvojne osi. Obe ureditvi prostorsko in
prometno tehnično rešujeta priključevanje predvidene južne zbirne ceste na Šmihelsko
cesto in zahodno povezovalnocesto ter način prehajanja preko železniške proge.
Za umeščanje preostalega dela južne zbirne ceste v smeri proti Gotni vasi bo potrebno
pripraviti občinski prostorski načrt. Ta še ni v pripravi, izdelan pa je geodetski načrt in

I

.1 ,

J

okvirne tehnične preveritve. Pobudo za pripravo občinskega prostorskega načrta bomo
upoštevali ob pripravi predloga proračuna občine za leto 2013.

Pripravil:
Izidor JERALA
Po pooblastilu
direktorja
št.
100-23/2007 z dne 26. 5. 2008
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939206,
faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/143
23.01.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

pobudo oz. vprašanje

NASLOV: Ugasnimo luči za temno nebo
ZVEZA:
Svetniško
vprašanje
svetnika Slavka Gegiča, podana na 16. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 12.07.2012, št. 9003-1/2010/226

Ugasnimo luči za temno nebo
Ocenjujem, da je Novo mesto zaradi javne razsvetljave ponoči preveč svetlobno
onesnaženo. Zato dajem svetniško pobudo, da se ugasne vsaj tretjino luči javne
razsvetljave v Novem mestu. S tem bi zmanjšali onesnaženje in izboljšali
kakovost bivanja v mestu, hkrati pa ogromno prihranili pri porabi električne
energije in vzdrževanju infrastrukture. V kolikor bi se v prihodnje izkazalo, da je
zaradi varnostnih ali drugih razlogov, potrebno kakšno luč ponovno vključiti, je to
enostavno rešljivo.
Pobuda Ivprašanje:

Odgovor: Svetlobno onesnaževanje lahko definiramo tudi kot nekontrolirano uhajanje
svetlobe iz umetnih virov izven cilja osvetlitve. Še posebej tisto, ki je usmerjeno nad
vodoravnico. Pri svetilkah skladnih z Uredbo je tako rekoč onesnaženje (nad
vodoravnico) enko nič.
Pravilna postavitev svetlobnih mest in pravilna osvetlitev (izbor svetilke) zagotavljajo
večjo varnost v prometu. Udeleženca v prometu je tako lahko lažje opaziti in se mu varno
izogniti. Poleg tega se dokazano na osvetljenih krajih zmanjšuje pogostost raznih
kriminalnih dejanj, kot so vlomi in tatvine. Javna razsvetljava se skrbno načrtuje in
projektira glede na smernice in zahteve, ki jih diktirajo evropski standardi za razsvetljavo
prometnic. Slednji so povzeti v Priporočilih SDR - cestna razsvetljava. V priporočilih so
točno navedeni parametri osvetljenosti in svetlosti posameznih prometnih in ostalih
površin.
Zaradi zgoraj naštetega je ugašanje (na primer) vsake tretje svetilke na določenem
odseku javne razsvetljave nevamo početje. Z ugašanjem posameznih svetilk bi se
osvetljenost in svetlost občutno zmanjšala in s tem povečala nevarnost prometnih nesreč.
Seveda pa Priporočila SDR ne posegajo v to, katere ceste, ulice, ... je potrebno zares
osvetliti. Potrebnost razsvetljave v večini primerov določajo prostorski izvedbeni akti ter
drugi dokumenti z urejanjem prostora in varnostjo prometa.

er

V Mestni občini Novo mesto nameravamo čim prej zamenjati svetilke, ki so prvič zelo
energijsko potratne in niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. S tem se bo prihranilo na porabi električne energije in ob enem
ohranilo nivo osvetljenosti in s tem varnosti.

PriPirav~~j:
Sim
.
VLlC.
v

Višja vetov Ika

Borut NOVAK,
EKTOR OBČiNSKE UPRAVE

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 206,faks: 07139 39 208
e-pošta: mesma.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/226
20.8.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

NASLOV:
ZVEZA:

Pobuda za izgradnjo 10 novih čolnarn
Svetniška pobuda svetnika Slavka Gegiča podana na 16. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 12.7.2012,
št. 9003-1/2010/226

Vprašanje:

Varnost čolnov, privezanih na Krki, je mestni problem z dolgo zgodovino. Zato
sprašujem, kje lahko lastniki čolnov v Novem mestu na Krki varno privežejo svoje
čolne? Kje lahko zgradijo čolnarno? Kakšno čolnarno lahko zgradijo? Dajem
svetniško pobudo da se pristopi k pripravi ustreznih prostorskih podlag za
izgradnjo 10 novih čolnarn v Novem mestu. S tem bomo spodbudili rečni promet,
vpetost reke v mestni utrip in s tem izboljšali kakovost življenja v mestu.
Veljavni odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) v zvezi z izpostavljen im problemom čolnarn
že določa prostorske pogoje oziroma podlage, na podlagi katerih je gradnja
čolnarn dopustna. Posebej so tako določeni pogoji gradnjo čolnarn ob Krki na:

Odgovor:

pobudo oz. vprašanje

1. OBMOČJU URBANISTiČNEGA NAČRTA MESTA NOVO MESTO
V območju veljajo posebni prostorsko izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP) za
reko Krko in njen obvodni prostor (določila veljajo za zemljišča v enotah urejanja
prostora z oznako NM1/a, NM/25-a, NM/2-a, NM/24-a, NM/10-0PPN-d, NM/10OPPN-c, NM/13-0PPN-a, NM/14-0PPN-a, NM/14-m, NM/14-n, NM/22-0PPN-a,
NM/14-d, NM/14-p, NMI14-e, NM/14-a, NM/14-c, NM/14-h, NM/14-o, NM/14-i,
NM/14-j, NM/11-e, NM/15-a, NM/12-a, NM/16-a in NM/17-a) in sicer:
- Na območju vodnega in obvodnega zemljišča Krke so dopustne gradnje
objektov in naprav, ki so potrebne za izvajanje določil veljavnih predpisov o
določitvi plovbnih režimov na vodotokih in niso v nasprotju z veljavnimi režimi
varstva narave, kulturne dediščine in okolja ter varstvenimi usmeritvami za
ohranjanje varovanih območij narave.
- Pristanišči za motorna in nemotorna plovila sta v skladu z Odlokom o določitvi
plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št. 75/06) dopustni v Irči vasi in na
Loki. Dopustne so tudi nadomestne gradnje.
- Lokacija za vstopno-izstopno mesto za motorna in nemotorna plovila je v
skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št.
75/06) dopustna na Pugljevi ulici. Vstopno-izstopni mesti za motorna in nemotorna
plovila sta dopustni tudi na lokacijah v neposredni bližini Kandijskega mostu ter ob
izteku Resslove ulice. Ureditve vstopno-izstopnih mest za motorna in nemotorna
plovila na drugih lokacijah, določenih z Odlokom o določitvi plovbnega režima na

reki Krki (Portoval, Medičeva ulica in Ragov log), so dopustne le pod pogojem, da
so predhodno usklajene s pristojnimi službami z varstvo narave, kulturne
dediščine in voda. Novogradnje teh objektov na ostalih lokacijah so dopustne le
na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Dopustne so
nadomestne gradnje.
- Za plovila na nemotorni pogon se v čolnarnah in na pomolih dopusti
privezovanje ter ureditev vstopno-izstopnih mest. Čolnarne in pomoli se uredijo na
lokacijah, ki so usklajene s pristojnimi službami z varstvo narave, kulturne
dediščine in voda. Novogradnje teh objektov so dopustne le na podlagi
občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na obstoječih lokacijah čolnarn in
pomolov so dopustne rekonstrukcije, odstranitve in nadomestne gradnje.
- Urejanje pomolov: pomoli se uredijo na obrežju s pontonskim ali grajenim
lesenim pomolom tlorisnih dimenzij širine do 3 m in dolžine do 5 m, lahko v
kombinaciji s čolnarnami ali samostojno.
- Oblikovanje pomolov in čolnarn mora biti poenoteno na celotnem območju, ob
smiselnem upoštevanju oblikovanja tradicionalnih čolnarn v Novem mestu in ob
upoštevanju določil uredbe o plovbnem režimu. Zagotovita se dovoz do pristana in
čolnarne za dostavo čolnov in utrjena manipulacijska površina.
- Pomoli, čolnarne, pristanišča in vstopno-izstop na mesta so v medsebojni
razdalji vsaj 100 m.
- Dovoljenje za gradnjo pomolov, čolnarn, pristanišč, vstopno-izstopnih mest ter
gostinskih vrtov se v primerih, ko je gradnja dopustna brez podlage v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu, izda na podlagi ustrezne projektne rešitve, ki
mora biti usklajena s predhodno izdelano zasnovo umeščanja teh objektov v
prostor.
- Pri vseh posegih se pridobi soglasje pristojnih služb za varstvo narave,
upravljanje z vodami in varstvo kulturne dediščine.

2.

OBMOČJU IZVEN OBMOČJA URBANISTiČNEGA NAČRTA MESTA NOVO
MESTO

Izven območja Urbanističnega načrta mesta Novo mesto je dopustna gradnja
čolnarn ob reki Krki, če k gradnji pridobljeno soglasje za poseg v varovano
morebitno varovana območja in na površinah, ki so z veljavnim občinskim
prostorskim načrtom opredeljene kot:
- površine za rekreacijo in šport z oznako ZS in
- zelene obvodne površine ZDo

Veljavni občinski prostorski načrt torej konkretno določa pogoje pod katerimi je
mogoča gradnja čolnarn ob reki Krki. Posebej določa tudi pogoje za ureditve za
promet na notranjih vodah. Na reki Krki je tako dopustna plovba za prevoz
potnikov in blaga s plovili na motorni pogon na odseku Krke od Drske oz.
Bršljinskega potoka doSeidlovega
mlina, s tehničnimi omejitvami plovil in
omejitvami glede sezone plovbe v povezavi z dolžino odseka, na katerem je
plovba dopustna. Za potrebe vodnega prometa so predvideni pristani na Loki, v
Irči vasi, na Pugljevi ulici, v Portovalu, na Medičevi ulici, v bližini Kandijskega
mostu, ob izteku Resslove ulice na Kandijsko cesto in na ulici V Ragov log ter se
omogoči organizirana plovba v turistične namene v skladu z Odlokom o določitvi
plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št. 75/06). Kot plovna pot je
določena tudi trasa od Mačkovca do Otočca, vendar le za plovila brez motornega
pogona. Na trasi plovne poti se lahko uredijo vstopi in izstopi za čolne. Vsi posegi
in plovba se lahko izvajajo v soglasju službe, pristojne za varstvo narave.
Pristanišča, vstopno-izstopna mesta in plavajoče naprave se uredi v
pretežno leseni izvedbi, v smislu pontona. Gradbena dela se mora izvesti
tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti, v

primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo sonaravno
kamna.

z uporabo lesa in

Z veljavnim občinskim prostorskim načrtom je predvidena tudi priprava
občinskega podrobnega prostorskega načrta, s katerim se bodo v prostor ob reki
Krki umestile novogradnje čolnarn in pomolov, ki še niso predvideni z veljavnim
občinskim prostorskim načrtom. Pobudo za pripravo občinskega prostorskega načrta
bomo upoštevali ob pripravi predloga proračuna občine za leto 2013.

Pripravil:
Izidor JERALA
Po pooblastilu direktorja št.
100-23/2007 z dne 26. 5. 2008
Borut NOVAK,
Izidor JERALA,
DIREKTOR OBČiNSKE UPRAVE
Podsekretar za prostorsko načrtovanje

