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Datum:
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu
Zadeva:

AMANDMA K USKLAJENEMU PREDLOGU ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU BUČNA
VAS – VZHOD/2

Namen:

Obravnava in sprejem amandmaja

Pravna podlaga:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list, RS, št. 52/2013)

Poročevalec:

Mojca Tavčar, Vodja Urada za prostor
Predlog amandmaja:

V tekstualnem delu predloga Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna
vas – vzhod/2 (v nadaljevanju: odlok) se spremenijo naslednje vsebine:
•

v prvem odstavku 8. člena se:
- briše 6. alinea,
- spremeni vsebina 7. alinee tako, da se glasi: »gradnja priključkov na obstoječo
(mešano) kanalizacijo komunalnih odpadnih voda - po zemljiščih s parc. št.
758, 760/1, 760/2, 875/4, 876/1 in 1147/1 (k.o. Daljnji vrh);«,
- v nadaljevanju ostale alinee ustrezno preštevilčijo;

•

na koncu 28. člena se doda sedmi odstavek: »Izdelovalec projektne
dokumentacije PGD in PZI je dolžan pridobiti projektne pogoje za projektiranje
vodovodnega omrežja.«

•

v 29. členu se:
- doda četrti odstavek: »Izdelovalec projektne dokumentacije PGD in PZI je
dolžan pridobiti projektne pogoje za projektiranje kanalizacijskega omrežja.«,
- spremeni vsebina četrtega (po preštevilčenju petega) odstavka tako da se glasi:
»Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno tako, da se nova
kanalizacija ob cesti C1 in C2 naveže na obstoječ (mešani) sistem južneje ob
Tržiški ulici.«
- v nadaljevanju ostali odstavki ustrezno preštevilčijo.

Obrazložitev:
Komunala Novo mesto d.o.o. je pri usklajevanju za izdajo pozitivnega mnenja na predlog
odloka oziroma besedila, ki naj se zapiše v odlok, podala zahtevo za njegovo spremembo.
Pri usklajevanju smernic oziroma besedila, ki naj se zapiše v odlok, je prišlo do napačnega
razumevanja vsebine, zato je bilo potrebno v času pridobivanja mnenj k predlogu, oziroma
pred izdajo pozitivnega mnenja k predlogu, odlok uskladiti s pogoji nosilca urejanja prostora
in njegovo vsebino dopolniti, kot je navedena v amandmaju.
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