Številka:
Datum:

350-57/2010 (1905)
10. 1. 2013

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

Zadeva:

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT REGRŠKE KOŠENICE - 2

Namen:

2. obravnava prostorskega akta (usklajen predlog)

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12)
Statut Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (Statut
MONM-UPB-2, Uradni list RS, št. 96/08)

Pripravljavec gradiva: Urad za prostor
Izdelovalec gradiva:

BD projektiranje d.o.o. Novo mesto

Poročevalec:

Mojca Tavčar, Vodja Urada za prostor

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepa:

Občinski svet MONM je obravnaval usklajeni predlog Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Regrške Košenice – 2 in ga sprejel z
Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške
Košenice – 2 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu
RS in na spletnih straneh MONM.

ŽUPAN
Alojzij MUHIČ

PRILOGE:
•
Obrazložitev pripravljavca;
•
Usklajen predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 (tekstualni del);
•
Grafična priloga (celostno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
1. nadstropje);
•
Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek prostorskega akta.
DOSTAVITI:
•
Naslov, tu
•
spis, tu

Številka:
Datum:

350-57/2010 (1905)
10. 1. 2013

OBČINSKEMU SVETU, TU
ZADEVA: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT REGRŠKE KOŠENICE – 2
PREDMET: OBRAZLOŽITEV USKLAJENEGA PREDLOGA PROSTORSKEGA AKTA (2.
OBRAVNAVA IN SPREJEM)
1. PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN PREDMET OPPN
Znotraj soseske individualnih stanovanjskih hiš na Regrških Košenicah na jugovzhodu Novega
mesta leži nepozidano območje, ki obsega terensko razgibane, zaraščajoče se zelene površine
in urejeno športno in otroško igrišče. Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-tehn. popr., 76/10-tehn. popr., 26/11obvezna razlaga, 4/12-tehn. popr.) (OPN) se je na tem območju predvidela pozidava s
stanovanjskimi objekti nizke gostote ter ureditev rekreativnih površin.
Območje obravnave je v OPN opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako: NM/23OPPN-e, za katero je predvideno bivanje s spremljajočimi dejavnostmi. S predmetnim OPPN, ki
je v postopku priprave, se določi izvedbene pogoje za stanovanjsko pozidavo, ureditev javnih
rekreativnih površin in izvedbo spremljajoče infrastrukturne opreme.
Smiselnost pozidave obravnavanega območja je bila preverjena že v okviru veljavnega OPN in
njemu pripadajočih strokovnih podlagah, predvsem v Urbanističnem načrtu Novo mesto.
Izsledki teh preveritev in določila OPN so pri izdelavi predmetnega OPPN obvezna izhodišča.
2. OPIS GLAVNIH REŠITEV UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
Rešitev omogoča izvedbo 23 stanovanjskih enot z velikostjo parcel od pribl. 600 m² do pribl.
1000 m². Za ustrezno pozidavo območja je potreben večji poseg v teren z zasutjem vrtače.
Teren se uredi z nagibom približno 5%.
Notranje cestno omrežje ima dve priključni točki na zunanjo krožno prometnico: na severu na
JP 799123, na jugu pa na JP 799124. Peš promet je usmerjen na enostranski oz. dvostranski
pločnik ob cestah, pod posebnimi pogoji je mogoča tudi dodatna peš povezava iz jugo vzhodne
smeri prek parkovnih površin. Kolesarski promet se lahko odvija po notranjih cestah, saj na tem
cestnem omrežju zaradi specifične lege Regrških Košenic in načina njihovega priključevanja na
zunanje cestno omrežje ni pričakovati drugega kot promet, ki ga generira naselje samo.
Zazidljivo območje je razdeljeno na posamezne parcele, na katerih je predvidena individualna
stanovanjska hiša kot prostostoječa ali kot hiša-dvojček. Območje za pozidavo je določeno z
gradbeno linijo in območjem za gradnjo objekta. V primeru gradnje hiš-dvojčkov, se hiša izvaja
do meje. Velikost in razporeditev objektov na parcelah je prilagojena velikosti parcel na tak
način, da se zagotavlja dovolj prostora tudi za zelenice z visokoraslim listnatim drevjem.
Predvidene hiše so pritlične z mansardo ter možnostjo izvedbe kleti, pri katerih se stremi za
tem, da se jo v celoti zasuje oziroma dovoli viden del le zaradi padca terena. Vse hiše imajo

lahko pomožne stavbe (shrambe, garaže). Predvidene so strehe z naklonom od 35º do 45º z
dopustnim odstopanjem +/-10% in kolenčnim zidom največ 100 cm do kapne lege.
V okviru posameznih stanovanjskih parcel je predvidena zasaditev visokoraslega avtohtonega
listnatega drevja, razporeditev objektov na parcelah pa je taka, da so stavbe in tlakovanja
predvideni ob cesti, medtem, ko je zaledje parcel prepuščeno zelenju in intimnejši, privatni
uporabi.
Rekreativno območje je predvideno na območju obstoječega. Možna je ureditev manjšega
travnatega nogometnega igrišča, košarkarskega igrišča ter izvedbo dveh igrišč za odbojko na
pesku, kakor tudi manjši objekt za sanitarije in hrambo športnih rekvizitov. Ureditev zajema še
izvedbo otroškega igrišča, sprehajalne poti in parkovni del. Pomemben del parka je tudi ureditev
obstoječega gozdička na manjši vzpetini, ki zajema redčenje drevja in izvedbo sprehajalnih poti
ter postavitev klopi.
Na Regrških Košenicah so prisotni srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko elektroomrežje ter trafo postaja (TP) Regrške Košenice. Na TP je možna priključitev dodatnih cca. 25
stanovanjskih enot brez potrebe po povečanju kapacitete. Do ureditvenega območja se od TP
izvede nova cevna kabelska kanalizacija. Na obravnavanem območju je zgrajeno plinovodno
omrežje zemeljskega plina. Trasa plinovoda za nove ulice se naveže na obstoječi plinovod.
Predmetno območje se bo s pitno vodo oskrbovalo iz VH Sv. Rok, ki stoji na koti 240 m n.m.,
kar pomeni, da bodo tlaki v vodovodnem omrežju razmeroma nizki, zato bo potrebno predvideti
za zagotavljanje požarne varnosti nekoliko večje premere cevovoda. Pri nekaterih hišah bodo
potrebne interne naprave za dvig tlaka. Za odvajanje fekalnih voda na obravnavanem območju
je možna priključitev na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode iz cest in
utrjenih površin se rešujejo s ponikanjem v okviru območja urejanja tega OPPN. Območje je
dobro oskrbovano s telekomunikacijskim omrežjem različnih upravljavcev.
3. OBRAZLOŽITEV ZAVZEMA STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PREJETIH V ČASU
JAVNE RAZGRNITVE NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN
V času javne razgrnitve so bili pripombe in predlogi s strani zainteresiranih posameznikov in KS
Šmihel podani po pošti in na javni obravnavi. Pripombe in predlogi na dopolnjeni osnutek OPPN
so bili podani tudi na 10. skupni seji Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet.
Med prejetimi pripombami oziroma predlogi so se izpostavili trije ključni problemi, in sicer:
- možnost odkupa zemljišč v območju OPPN, ki ga imajo stanovalci Regrških košenic v najemu
oziroma tistim, ki so zanj izrazili interes,
- poseganje v območje sedanjega urejenega parka za šport in rekreacijo z ureditvami, ki so
predvidene z OPPN,
- izgradnja dela južne zbirne ceste (Štukljeve ceste), zaradi izboljšanja navezave Regrških
Košenic z bližnjimi soseskami in drugih delov Novega mesta.
V iskanju najugodnejših rešitev, ki bi v največji meri zagotovile javni interes in želje pobudnikov,
je Urad za prostor izvedel dodatna usklajevanja tako s pristojnimi uradi in službami znotraj
občinske uprave, kakor tudi s samimi pobudniki. Zaključki usklajevanj, ki so bili izhodišče za
oblikovanje stališč do pripomb in predlogov so bili naslednji:
- pobude za odkupe zemljišč se smiselno upoštevajo tako, da se z OPPN predvidijo možnosti
odkupa zemljišč v podaljšku parcel in sicer tako, da se s tem ne spreminja rešitve pozidave iz
dopolnjenega osnutka OPPN-ja in da se zemljišča na celotnem območju OPPN-ja vsem
zainteresiranim za odkup ponudijo v vrednosti stavbnih zemljišč,
- investitorji krijejo stroške nadomestitve urejenih otroških in športnih igrišč ob morebitni njihovi
izgubi zaradi izgradnje javne infrastrukture,
- za zgoščevanje zazidave, ki se načrtuje z OPPN Regrške Košenice - 2 je sedanja prometna
infrastruktura še zadostna, zato izgradnja Štukljeve ceste na odseku Šmihelska cesta - K
Roku ni nujni pogoj. Morebitno pogojevanje pričetka gradnje v OPPN Regrške Košenice - 2 z
gradnjo dela Štukljeve ceste na odseku Šmihelska cesta - K Roku bi zadržala gradnjo za
daljše obdobje, najmanj pa do tolikšne okrepitve investicijskih namer v območju Regrče vasi,
da bo pomemben del Štukljeve ceste mogoče financirati iz sredstev sorazmernih stroškov
komunalnega opremljanja za centralne dejavnosti in stanovanja v območju Štukljeve ceste.
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Stališča do pripomb in predlogov, ki so v prilogi tega dopisa, so sestavni del spisa postopka
priprave OPPN Regrške Košenice - 2 in so do uveljavitve OPPN javno objavljena na oglasni
deski Mestne občine Novo mesto, Urada za prostor, Seidlova cesta 1, Novo mesto ter na
spletni strani MONM.
4. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Postopek priprave OPPN se je začel na podlagi pobude MONM, ki je tudi lastnica zemljišč in
Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Regrške Košenice - 2,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104/10, dne 23. 12. 2010.
Na podlagi povabila k izdelavi OPPN je izbrani izdelovalec podjetje BD projektiranje d.o.o. iz
Novega mesta izdelalo strokovne podlage z variantnimi rešitvami, med katerimi je bila za
podlago izdelave osnutka OPPN, novembra 2011 s sklepom župana z dne 15. 11. 2011 izbrana
varianta 2, ki jo je bilo potrebno glede na geotehnične raziskave optimizirati z rešitvami za
odvajanje meteornih voda.
Osnutek OPPN je bil izdelan decembra 2011 in je bil poslan v pridobitev smernic pristojnim
nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi smernic je bil ob upoštevanju zahtev iz smernic
pripravljen dopolnjen osnutek OPPN, ki je bil na podlagi javnega naznanila javno razgrnjen od
25. 5. 2012 do vključno 26. 6. 2012 v prostorih Mestne občine Novo mesto. V sklopu javne
razgrnitve je bila sklicana javna obravnava dne 6. 6. 2012. Odbor za okolje in prostor ter Odbor
za komunalo in promet sta dopolnjen osnutek prostorskega akta obravnavala na 10. skupni seji
odborov dne 29. 5. 2012 in Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne
31. 5. 2012. Stališča do podanih pripomb in predlogov je v sodelovanju z MONM izdelalo
podjetje BD projektiranje, d.o.o. Novo mesto v mesecu novembru 2012. Župan je stališča do
pripomb in predlogov zavzel s sklepom z dne 20. 11. 2012. Na podlagi zavzetih stališč do
pripomb in predlogov je bil izdelan predlog OPPN in posredovan v pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora. Po prejetju vseh pozitivnih mnenj je bil izdelan usklajen predlog OPPN, ki je
posredovan v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
V skladu z zakonskimi in občinskimi akti je možna sprememba usklajenega predloga z
amandmaji, če se ne posega v materijo nosilcev urejanja prostora.
Po sprejetju Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice - 2 je
predvidena objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh MONM.
5. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter
izvedene vse ostale ureditve, se območje ureja z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom
Mestne občine Novo mesto.
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE OPPN
OPPN z izdelavo potrebnih strokovnih podlag v celoti financira MONM, ki v postopku nastopa
kot pobudnik, investitor in pripravljavec.
7. VPLIV NA PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Priprava in uveljavitev OPPN bo na odhodkovni del proračuna MONM vplivala s stroškom
izdelave, na dohodkovnem delu pa so predvideni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov in
prodaje zemljišč za gradnjo, ki so v lasti MONM. V primeru, da bo občina sama gradila potrebno
komunalno opremo bo tudi to vplivalo na odhodkovni del proračuna, vendar le začasno, ker bo
sorazmerni del stroška dobila povrnjen skozi komunalni prispevek zaračunan investitorjem
gradenj stanovanjskih hiš.

3

8. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet MONM je obravnaval usklajeni predlog Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Regrške Košenice – 2 in ga sprejel z Odlokom o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 v predloženem besedilu. Odlok se
objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh MONM.

Pripravil:
Tomaž PRAZNIK,
VIŠJI SVETOVALEC

Mojca TAVČAR,
VODJA URADA ZA PROSTOR

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloge:
1. Usklajen predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice - 2
(tekstualni del);
2. Grafična priloga (celostno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor MONM, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, 1. nadstropje);
3. Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek prostorskega akta.

Poslano:
1. Naslov, tu
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP
(106/10-popr.) in 43/11-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/12) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 96/08 - UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 444. seji dne 4444 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice - 2

I. UVODNE DOLOČBE
1.

člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09,
37/10 – teh. popr., 76/10, – teh. popr., 26/11 – obvezna razlaga, 4/12 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Občinski
podrobni prostorski načrt Regrške Košenice - 2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2.

člen

(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. Njegova vsebina je določena v III. poglavju tega odloka.

3.

člen

(priloge OPPN)
(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen Strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so elaborirane v
posebnih mapah in se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN
4.

člen

(pomen izrazov)
HIŠA je enodružinska hiša ali hiša-dvojček.
ENODRUŽINSKA HIŠA je prostostoječa enostanovanjska stavba.
HIŠA-DVOJČEK je prostostoječa dvostanovanjska stavba, katere vsaka stanovanjska enota ima svojo gradbeno parcelo.
POMOŽNA STAVBA k stanovanjski hiši je lahko garaža, drvarnica ali shramba za spravilo orodja in podobnih stvari, z možnostjo
združevanja naštetih namembnosti, če njene dimenzije presegajo merila, ki jih za nezahtevne in enostavne objekte določajo
predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost.
POMOŽNA STAVBA-DVOJČEK sta dve pomožni stavbi združeni v eno stavbo, obenem pa stojita vsaka na svoji gradbeni parceli.
Obe pomožni stavbi sta v tem primeru postavljeni do (na) posestne meje in pripadata vsaka svoji stanovanjski enoti.
POMOŽNI OBJEKTI so pomožne stavbe opredeljene s tem odlokom ter nezahtevni in enostavni objekti razvrščeni skladno s
predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost .
GRADBENA LINIJA je črta, na katero mora biti postavljen zunanji rob zidu hiše oz. fasada hiše, ki se gradi na zemljišču ob tej črti.
Gradbena linija se pri hišah upošteva v najmanj 75% deležu fasade orientirane proti ulici, pri čemer zunanji zidovi stavbe te linije
1
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navzven ne smejo presegati. Pomožne stavbe, kakor tudi nezahtevni in enostavni objekti iz kategorije stavb morajo gradbeno linijo
upoštevati v smislu gradbene meje, katere načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v
notranjost območja označenega s to mejo razen v primeru, ko je s tem odlokom določeno drugače.
OBMOČJE ZA RAZVOJ STAVB je v grafičnem delu označen predel, znotraj katerega je možno graditi hišo in pomožno stavbo.
Predel je opredeljen deloma z gradbeno linijo in deloma z gradbeno mejo, katere načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se
je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost območja označenega s to mejo razen v primeru, ko je s tem odlokom določeno
drugače.
FAKTOR ZAZIDANOSTI (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž stavbe nad terenom in površino
gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo balkoni, napušči ipd., upošteva pa se tlorisna projekcija pomožnih stavb ter
nezahtevnih in enostavnih objektov iz kategorije stavb, kakor tudi tlorisna projekcija nadstreškov, večjih od 2 m².
GRADBENA PARCELA obsega zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stojijo oziroma
na katerem so predvideni objekti in površine, ki služijo načrtovanemu objektu.

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5.

člen

(območje urejanja)
(1) Območje urejanja OPPN obsega naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo načrtovane
prostorske ureditve: 1020/2, 1021/3, 754/2 in 1020/120, vse k.o. Gotna vas.
(2) Območje urejanja je grafično določeno v grafičnem delu, na karti št. 3. Prikaz območja urejanja.
(3) Zaradi izvedbe infrastrukturne opreme obravnavanega območja so možni posegi tudi izven območja urejanja tega OPPN.

6.

člen

(načrtovane prostorske ureditve)
(1) S tem OPPN se načrtuje:
-

izvedba stanovanjskega naselja s prostostoječimi enodružinskimi stanovanjskimi hišami ali hišami-dvojčki,

-

ureditev parkovnih in rekreacijskih površin ter obstoječega gozda na jugovzhodu območja,

-

izvedba notranje ceste ter druge infrastrukturne opreme.

(2) Ureditveno območje je členjeno na ureditvene enote (UE), za vsako od teh enot pa so s tem odlokom predpisani pogoji in
usmeritve za projektiranje in gradnjo. Območje urejanja se deli na naslednje UE:
-

stanovanjsko naselje: UE S1 in S2,

-

park: UE P in

-

javno cestno omrežje: UE C.

(3) Vse rešitve so prikazane tudi v grafičnem delu.

2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
7.

člen

(odnos do sosednjih območij)
(1) Soseska Regrške Košenice leži na jugozahodu Novega mesta, v bližini stanovanjskih območij nizke gostote. Od drugih
poseljenih območij je ločena z zeleno cezuro in ima slabše prometne povezave. Nahaja se na griču, ki je izpostavljen pogledom iz
bližnje okolice in sicer predvsem predel, ki je namenjen pozidavi. Boljša integriranost naselja v preostalo mestno strukturo in
predvsem programe bo zagotovljena s prometnimi ureditvami, ki so načrtovane v veljavnem OPN.
(2) Območje, namenjeno pozidavi in ureditvi predstavlja zaradi svoje lege sredi naselja klasično zapolnitev obstoječe grajene
strukture, tako imenovano plombo, kar je pri načrtovani ureditvi upoštevano.
(3) Načrtovana soseska se navezuje na obstoječe javno cestno omrežje znotraj naselja Regrške Košenice in sicer na jugu na javno
pot JP 799124, ki se navezuje na lokalno zbirno cesto LZ 299031, na severu pa na javno pot JP 799123. Priključuje se tudi na
ostalo obstoječe javno infrastrukturno omrežje z izjemo odvajanja padavinskih voda, ki se rešujejo lokalno s ponikovanjem.
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2.2. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
8.

člen

(vrste dopustnih dejavnosti in programov)
(1) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti in OPN so v UE S1 in S2 poleg stanovanjske namembnosti dopustne
naslednje dejavnosti:
-

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti: 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane
dejavnosti in 63 Druge informacijske dejavnosti,

-

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,

-

L Poslovanje z nepremičninami,

-

M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti: 69 Pravne in računovodske dejavnosti, 70.2 Podjetniško in poslovno
svetovanje, 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje - 71.1 Arhitekturno in
tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 73
Oglaševanje in raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,

-

N druge raznovrstne poslovne dejavnosti,

-

P Izobraževanje: 85.1 Predšolska vzgoja, 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje - 85.52
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti in 85.6 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje,

-

Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost in 86.9 Druge
dejavnosti za zdravje,

-

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti - 90.03 Umetniško ustvarjanje,

-

S Druge dejavnosti: 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo; 96 Druge storitvene dejavnosti razen 96.03
Pogrebna dejavnost.

(2) Dejavnosti iz prvega odstavka so dopustne v kolikor:
-

se v objektu odvijajo kot dodatna dejavnost poleg osnovne stanovanjske namembnosti in prostori zanjo ne presegajo
polovico neto površin hiše,

-

so parkirne površine zagotovljene na gradbeni parceli objekta, v katerem se dejavnost odvija in ne obsegajo več kot 5
parkirnih mest,

-

ne povzroča motenj v okolju.

(3) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti in OPN so v UE P dopustne: R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti - 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas.
(4) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti so v UE C ter smiselno na celotnem območju urejanja tega OPPN
dopustne naslednje dejavnosti:
-

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO: 35.12 Prenos električne energije, 35.13 Distribucija
električne energije, 35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži in 35.3 Oskrba s paro in vročo vodo,

-

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA,

-

H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.3 Drug kopenski potniški promet,

-

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI: 61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih in 61.2
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti.

9.

člen

(vrste dopustnih del in gradenj)
Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov, sprememba namembnosti dela objekta znotraj
dopustnih dejavnosti, določenih s tem odlokom, dela v zvezi z urejanjem javnih in drugih zunanjih površin in dela v skladu s
predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

10. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE S1 in S2 dopustna gradnja manj zahtevnih objektov:
enodružinskih hiš ali hiš-dvojčkov ter njihovih pomožnih stavb, ki v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji objektov sodijo med 111
Enostanovanjske stavbe, 1242 Garažne stavbe in 1274 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE S1 in S2 dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih objektov:
-

objekti za lastne potrebe: drvarnica, garaža, steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene
dovozne poti,

-

ograje ter

-

škarpe in podporni zidovi. Izvaja se jih lahko samo v primeru, da drugačna podpora terena (npr. z brežino) ni možna.
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(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE S1 in S2 dopustna izvedba naslednjih enostavnih objektov:
-

objekti za lastne potrebe: nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za kapnico, enoetažni
pritlični objekt, utrjeno dvorišče,

-

pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste,
- pomožni energetski objekti, razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin,
- pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, objekt s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, cestni priključek
na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod.

(4) Določila drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za parcele od P-2 do P-15 v UE P in za parceli C-3 in C-4 v UE C , v
kolikor bodo odkupljene in priključene k sosednjim gradbenim parcelam izven območja urejanja tega OPPN.
(5) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE P dopustno izvesti naslednje manj zahtevne objekte: travnato
nogometno igrišče, odprto košarkarsko igrišče, površino za odbojko na pesku (dve igrišči), otroško igrišče in park, ob tem pa je
dopustna tudi izvedba manjšega servisnega objekta za sanitarije, garderobe in spravilo športnih rekvizitov ter izvedba drugih
spremljajočih športnih in parkovnih ureditev (poti, ograj itd.). Vsi našteti objekti in ureditve skladno s predpisi o enotni klasifikaciji
objektov sodijo med 12650 Stavbe za šport, 241 Objekte za šport, rekreacijo in prosti čas ter 24205 Drugi gradbeni inženirski
objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(6) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE P dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih objektov:
-

objekti za lastne potrebe: bazen, utrjene dovozne poti,

-

ograje,

-

škarpe in podporni zidovi. Izvaja se jih lahko samo v primeru, da drugačna podpora terena (npr. z brežino) ni možna,

-

pomožni infrastrukturni objekti: razen baznih postaj in malih komunalnih čistilnih naprav,

-

začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam: kiosk,

-

spominska obeležja.

(7) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE P dopustna izvedba naslednjih enostavnih objektov:
-

objekti za lastne potrebe: zbiralnik za kapnico, en nadstrešek in rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki sta
dopustna samo za potrebe servisnega objekta znotraj UE P, utrjeno dvorišče,

-

pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave in cestni silos,
- pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto,
signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje,
- pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, objekt s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, zbiralnica
ločenih frakcij (ekološki otok), cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma
toplovod,
- vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,

-

začasni objekti: oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna,

-

vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem: igrišče za šport in rekreacijo na prostem, smučišče,
kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza,

-

spominska obeležja,

-

urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga
prostorska inštalacija, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu
javne razsvetljave.

(8) V območju UE P se postavijo klopi in druga spremljajoča drobna urbana oprema, vključno z občasnimi stojnicami za prodajo
različnih izdelkov ob morebitnih prireditvah.
(9) V UE C je dopustna izvedba infrastrukturnih objektov in naprav, ki v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov spadajo
med naslednje gradbeno-inženirske objekte: 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 222 Lokalni
cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja in 24205 - Drugi gradbeni
inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(10) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE C dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih objektov:
-

objekti za lastne potrebe: utrjene dovozne poti,

-

ograje,

-

škarpe in podporni zidovi. Izvaja se jih lahko samo v primeru, da drugačna podpora terena (npr. z brežino) ni možna,

-

pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, postajališče, pomožni objekti vodne
infrastrukture, mala komunalna čistilna naprava,

-

spominska obeležja.
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(11) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v UE C dopustna izvedba naslednjih enostavnih objektov:
-

objekti za lastne potrebe: nadstrešek, utrjeno dvorišče,

-

pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
- pomožni energetski objekti, razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin,
- pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, objekt s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, mala
komunalna čistilna naprava, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno
zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod,
- vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,

-

spominska obeležja,

-

urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga
prostorska inštalacija, večnamenski kiosk, obešanka na drogu javne razsvetljave.

2.3. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
11. člen
(velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov v okviru UE S1 in S2)
(1) Tlorisna površina hiš, njihovih pomožnih stavb, kakor tudi nezahtevnih in enostavnih objektov, ki sodijo v kategorijo stavb ter
nadstreškov večjih od 2m², je v okviru posamezne gradbene parcele določena s FZ, ki znaša do 0,4. V primeru izvedbe hišdvojčkov in/ali pomožnih stavb-dvojčkov, se območje za razvoj stavb pomakne do meje gradbene parcele, na kateri se gradi druga
polovica stavbe; FZ se v tem primeru zmanjša na 0,32.
(2) V okviru posameznega območja za razvoj stavb v UE S1 in S2 lahko stoji ena enodružinska hiša ali ena stanovanjska enota
hiše-dvojčka in ena pomožna stavba. Namesto pomožne stavbe se lahko izvede eden od naslednjih nezahtevnih objektov:
drvarnica, garaža, ali lopa. Če želi investitor na svoji gradbeni parceli postaviti dva ali tri od prej naštetih nezahtevnih objektov, jih
mora združiti v eno stavbo - več posamičnih tovrstnih nezahtevnih objektov ni dovoljeno postavljati.
(3) Stavbe se zasnujejo sodobno, upoštevati pa morajo izpostavljeno lego na vrhu griča, zato naj bo njihovo oblikovanje takšno, da
bodo pri pogledih iz okolice čim manj opazni (npr.: obitje morebitnih trikotnih čel z lesom). Oblikovanje vseh stavb na posamezni
gradbeni parceli mora biti poenoteno.
(4) Kota pritličja je na nivoju terena ali največ 30 cm nad njim. Če je teren nagnjen, se kota poravna z najvišjim delom zemljišča ob
stavbi. Višinska kota zemljišča ob stavbi lahko odstopa od višinske kote ceste ob kateri stavba stoji za ± 30 cm navzgor ali navzdol.
(5) Hiše:
-

tloris: razmerje med osnovnima stranicama je najmanj 1:1,2. Izjema je dvojček, ki je lahko tudi kvadraten. Dopustno je
dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovatega tlorisa L - oblike,

-

višinski gabarit: povsem vkopana ali delno vidna klet, pritličje in mansarda. Klet je lahko delno vidna samo kot posledica
nagnjenega terena in mora imeti najmanj dve tretjini zunanje stene zasute. Kolenčni zid hiše je lahko največ 1,0 m s
kapno lego vred, merjeno od betonske plošče med pritličjem in mansardo,

-

strehe hiš naj bodo dvokapne, z naklonom od 35º do 45º z dopustnim odstopanjem +/-10%. Kritina naj bo opečna, v
naravni oranžno-opečni barvi. Na strehah so dopustni: strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade,
lahko tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Frčade na eni strehi se poenotijo po obliki in
velikosti. Na eni strešini so lahko največ tri frčade,

-

fasade: oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter
oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni, barve fasad pa umirjene.

(6) Pomožne stavbe ter nezahtevni in enostavni objekti:
-

nezahtevni in enostavni objekti se gradijo v skladu z določili glede njihove velikosti iz predpisov o vrstah objektov glede
na zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače. Na gradbenih parcelah, ki pripadajo stanovanjski stavbi, se
lahko zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste, kar ne velja za nadstreške, ki v skupni površini ne smejo
presegati 45 m2, vendar največ toliko objektov oz. stavb, da ni presežena meja faktorja zazidanosti, določenega s tem
odlokom. Združevanje dveh objektov za lastne potrebe iste vrste ni dovoljeno.

-

tloris: razmerje stranic je lahko poljubno. Bruto tlorisna površina pomožne stavbe je lahko največ 50 m². K pomožni
stavbi se lahko dogradijo tudi posamezni nezahtevni in enostavni objekti, ki skupaj s pomožno stavbo ne smejo
presegati s tem odlokom predpisano skupno bruto tlorisno površino za pomožno stavbo.

-

višinski gabarit: pomožna stavba je lahko samo pritlična in sme biti visoka največ 2,3 m do kapne lege.

-

strehe naj bodo dvokapne, z naklonom 35º do 45º z dopustnim odstopanjem +/-10%. Kritina naj bo opečna, v naravni
oranžno-opečni barvi. Dopusten je tudi naklon do 15º. V primeru strehe z nizkim naklonom naj bo kritina ravna
kovinska. Nadstrešnice imajo lahko tudi svetloboprepustno kritino,

-

fasade: veljajo enaka določila kot pri hišah,

-

ograje in podporni zidovi: medsosedske ograje so lahko visoke največ 1,8 m. Oblikovane naj bodo preprosto. Podporni
zidovi ali škarpe so na vidni strani lahko samo kamniti. Kamniti zidovi vseh vrst in obloge iz kamna morajo biti narejeni iz
domačih vrst kamna položenih na tradicionalen način: kamni smejo biti le grobo obdelani, daljša stranica kamnov mora
ležati vodoravno z minimalnimi fugami (tako imenovani »kiklopski« zidovi niso dovoljeni).
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(7) Določila šestega odstavka tega člena, ki se nanašajo na nezahtevne in enostavne objekte, veljajo tudi za parcele od P-2 do P-15
v UE P in za parceli C-3 in C-4 v UE C, v kolikor bodo odkupljene in priključene k sosednjim gradbenim parcelam izven območja
urejanja tega OPPN.

12. člen
(velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov v okviru UE P)
(1) Obseg športnih in intenzivnejših parkovnih ureditev je določen z območjem urejenih parkovnih in športnih površin, prikazanim v
grafičnem delu. Obseg površine, namenjene ohranitvi in ureditvi obstoječega gozda, je določen z območjem gozda, prikazanim v
grafičnem delu. Izven teh dveh območij je predel zelenic z manj intenzivno parkovno ureditvijo.
(2) Posamezne programe oz. elemente ureditve je potrebno, načrtovati in razvijati tako, da se nobeden od teh programov oz.
elementov ne izvaja na račun drugega. Območje mora ostati večnamensko in zadovoljevati rekreativne potrebe različnih kategorij
prebivalstva.
(3) Servisni objekt v okviru UE P:
-

tloris: razmerje stranic je lahko poljubno. Bruto tlorisna površina je lahko največ 40 m²,

-

višinski gabarit: stavba je lahko samo pritlična in sme biti visoka največ 2,4 m do kapne lege,

-

streha: naklon in kritina naj bosta enaka kot pri hišah, dopustna so strešna okna,

-

fasade: veljajo enaka določila kot pri hišah iz 11. člena tega odloka.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti se gradijo v skladu z določili glede njihove velikosti iz predpisov o vrstah objektov glede na
zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače in se oblikovno poenotijo (uskladijo) s servisnim objektom oz. ostalim ureditvam
za šport in rekreacijo. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah ter objektih.
Začasni objekt, namenjen prireditvi, se lahko postavi le za čas prireditve, vendar ne za več kot trideset dni.
(5) Ograje in podporni zidovi: višina ograj se prilagodi njihovemu namenu. Zaščitne ograje oz. mreže ob športnih igriščih se
oblikujejo skladno s funkcijo. Oporni zidovi ali škarpe se oblikujejo na enak način, kot je to določeno v 11. členu tega odloka za UE
S1 in S2.
(6) Urbana oprema se oblikuje po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi elementi obcestnega prostora ter
kakovostne okoliške parkovne in obcestne ureditve.

13. člen
(velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov v okviru UE C)
Pogoji za projektiranje in gradnjo objektov v okviru UE C so predpisani v točki 3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Glede velikosti, zmogljivosti in oblikovanja
nezahtevnih in enostavnih objektov v UE C veljajo določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost ter peti in šesti
odstavek 12. člena tega odloka.

14. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Lega objektov v okviru UE S1 in S2:
-

hiše morajo biti postavljene ob gradbeno linijo ter ležati znotraj območja za razvoj stavb, razen v primeru, ko se gradi
hiša-dvojček - takrat se lahko stavba gradi do meje gradbene parcele. Sleme najdaljše stranice hiše naj bo vzporedno z
ulico proti kateri je hiša orientirana. Izjema je edino hiša, grajena v obliki črke L, ko je lahko daljša stranica pravokotna
na cesto,

-

pomožne stavbe morajo ležati v območju za razvoj stavb, razen v primeru, ko se gradi pomožna stavba-dvojček; le-ta
se lahko gradi do meje gradbene parcele,

-

nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo znotraj in izven območja za razvoj stavb, pri čemer ne smejo biti grajeni
izven gradbene linije. Ne glede na določilo prejšnjega stavka se lahko izven gradbene linije izvajajo: nadstreški, utrjene
dovozne poti, utrjeno dvorišče, medsosedske ograje, podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, rezervoar za
utekočinjeni naftni plin ali nafto in zbiralnik za kapnico; slednja dva morata biti vkopana. Medsosedske ograje se lahko
postavljajo med gradbenimi parcelami posameznih hiš; med hišami in javno cesto ograje niso dopustne.

(2) Določila prejšnjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na nezahtevne in enostavne objekte, veljajo tudi za parcele od P-2 do
P-15 v UE P in za parceli C-3 in C-4 v UE C, v kolikor bodo odkupljene in priključene k sosednjim gradbenim parcelam izven
območja urejanja tega OPPN.
(3) Lega objektov v okviru UE P:
-

meji območij urejenih parkovnih in športnih površin ter gozda, znotraj katerih je dovoljena gradnja objektov, sta prikazani
v grafičnem delu in sta definirani z gradbeno mejo,

-

lega športnih in intenzivnejših parkovnih ureditev ter servisnega objekta ni posebej opredeljena, nahajati pa se morajo
znotraj območja urejenih parkovnih in športnih površin. Pred izdajo gradbenega dovoljenja se izdelajo celovite
urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi MONM. Znotraj območja gradbene
parcele servisnega objekta, ki se jo opredeli v strokovnih rešitvah morata biti tudi morebitna, temu objektu pripadajoča
nadstrešek in rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto,
6
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-

lega nezahtevnih in enostavnih objektov se opredeli skladno z vrsto objekta in programom dejavnosti ter ostalih
elementov prostorske ureditve v območju. Začasni objekt kiosk, namenjen sezonski turistični ponudbi ali prireditvam se
lahko postavi samo na že urejene tlakovane površine.

-

zven območja urejenih parkovnih in športnih površin in območja gozda je predel zelenic z manj intenzivno parkovno
ureditvijo, pri čemer je poudarek na zatravljenih površinah z drevjem in grmovjem v sonaravni obliki ter manj na ureditvi
površin namenjenih uporabi obiskovalcev parka. V ta predel je možno umeščati tudi s tem odlokom dopustno urbano
opremo ter izvajati pešpoti.

(4) Lega objektov v okviru območja UE C je prikazana v grafičnem delu OPPN.

15. člen
(odmiki za nezahtevne in enostavne objekte)
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč odmaknjeni najmanj 1,5 m, razen škarp in podpornih zidov,
pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme, ki morajo biti od sosednjega zemljišča oddaljeni 0,5 m ter ograje, ki se lahko
gradijo do meje. Ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča se lahko vsi ti objekti postavljajo do meje, ograje pa tudi na posestno
mejo. Rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj toliko, kot to določajo
predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.

16. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Zaradi racionalne izkoriščenosti razpoložljivega zemljišča, se izvede rekonstrukcija terena z zasutjem vrtače na severnem delu
območja urejanja tega OPPN. Ureditev terena je prikazana v grafičnem delu na karti št. 6. Prikaz ureditve terena.
(2) Ureditve v okviru UE S1 in S2 in :
-

pri zunanji ureditvi zemljišč v okviru posameznih gradbenih parcel naj prevladujejo zelene površine; predvsem naj bo v
obliki zelenic in vrtov urejeno ozadje parcel,

-

za vse ozelenitve se uporabljajo avtohtona drevesa in grmovje. Vsaka gradbena parcela naj ima najmanj eno
visokoraslo listnato drevo. Pritlikavo sadno drevje ni dopustno.

(3) Ureditve v okviru UE P1:
-

nogometno igrišče se izvede v travnati obliki. Območje košarkarskega igrišča se asfaltira. Odbojkarski igrišči se
posujeta z mivko. Otroško igrišče se posuje z drobnim prodom,

-

v kolikor parcela P1-8 ne bo odkupljena in priključena k eni od sosednjih gradbenih parcel izven območja urejanja tega
OPPN je preko nje za lažjo dostopnost do parka možno izvesti peš povezavo do lokalne zbirne ceste LZ 299031. Po
celi UE P se izvedejo pešpoti oz. steze. Poti in steze se tlakujejo, ali izvedejo v peščeni obliki,

-

obstoječi gozdiček se razredči in uredi predvsem v smislu zagotavljanja pogojev za zdravo rast in razvoj dreves,

-

preostale zelene površine se uredijo v travnati obliki z avtohtonim drevjem in grmovjem ter deloma v sonaravni, deloma
pa v urejeni parkovni obliki (vključno z zasaditvijo cvetja). Parcele, ki bodo priključene k obstoječim gradbenim parcelam
izven območja urejanja tega OPPN se urejajo v prvi vrsti kot vrtovi in zelenice z avtohtonim drevjem, grmovjem in
drugimi avtohtonimi zasaditvami,

-

v okviru parka in športnih površin se izvede diskretna javna razsvetljava.

(4) Ureditve v okviru UE C: v obcestnem prostoru, je dopustna ureditev zelenic. Zelene površine se uredijo v sonaravni travnati
obliki z avtohtonim drevjem in grmovjem.

17. člen
(javne površine)
Med javne površine sodita UE P in C, katerih obseg je prikazan v grafičnem delu, na karti št. 4. Prikaz ureditvenih enot. Parcele od
P-2 do P-15 v UE P in parceli C-3 in C-4 v UE C, ki so predvidene z možnostjo odkupa s strani lastnikov sosednjih gradbenih parcel
izven območja urejanja tega OPPN in ki v primeru odkupa izgubijo status javne površine, so prikazane v grafičnem delu, na karti št.
9. Prikaz gradbenih parcel. V kolikor do odkupa parcel ne pride, ostanejo javna površina.

2.4 PARCELACIJA IN GRADBENE PARCELE
18. člen
(1) Gradbene parcele so določene v grafičnem delu in prikazane na karti: 9. Prikaz gradbenih parcel. Zemljiške parcele se v
območju, ki se ureja s tem prostorskim aktom, lahko delijo ali združujejo le skladno s karto št. 9. Prikaz gradbenih parcel.
Odstopanja od pogojev za določitev gradbenih parcel so dopustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih
postopkov, kadar zaradi odstopanj dopustnih s tem prostorskim aktom pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali
tehničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objektov ali cestnih površin.
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(2) Parcele v UE S1 in S2 so namenjene gradnji novih stanovanjskih hiš. Parcele z oznakami od S1-21 do S1-34 in parcele od S2-4
do S2-6 niso samostojne gradbene parcele, ampak so lahko del gradbenih parcel v območju tega OPPN, ali del gradbene parcele
izven območja tega OPPN na katere mejijo.
(3) Parcele v UE P so namenjene ureditvi parkovnih in rekreativnih površin. Ne glede na to se lahko parcele z oznakami od P-2 do
P-15 pripojijo sosednjim obstoječim gradbenim parcelam izven območja OPPN.
(4) Parcela v UE C z oznako C-1 je namenjena javni cesti, parceli z oznakama C-2 in C-5 javnima zelenicama s ponikovalnicami in
ekološkim otokom, parcela C-6 pa javni površini z ekološkim otokom. Parceli z oznakama C-3 in C-4 se lahko pripojita sosednjim
obstoječim gradbenim parcelam izven območja OPPN.
(5) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh
zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.

3.

ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(splošni pogoji za izvedbo infrastrukturne opreme v območju urejanja)

(1) Pri izvedbi posegov v prostor zaradi izgradnje objektov in omrežij infrastrukture je treba zagotoviti sprotno in končno sanacijo
poškodb prostora ter izvedbo različnih vrst infrastrukture načrtovati sočasno.
(2) Za priključitev na posamezne infrastrukturne vode in naprave je potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljavcev. Pred
gradbenim posegom v varovalni pas infrastrukturnih objektov je potrebno pridobiti pogoje upravljavca posameznega voda.
Smernice, podane k temu OPPN v okviru postopka njegove priprave, se smiselno upoštevajo v nadaljnjih fazah projektiranja.
(3) Podrobnosti, ki niso zajete v tem OPPN, in se dorečejo v fazi projektiranja za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ne
smejo presegati smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, podanih k temu OPPN.
(4) Za projektiranje in gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture ter priključevanje nanje, za katere prostorsko izvedbeni
pogoji s tem odlokom niso podrobneje določeni, se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji, ki jih določa OPN , če
ti niso v nasprotju z določili tega odloka.
3.1 Prometna infrastruktura
20. člen
(cestno omrežje)
(1) Koncept prometne ureditve temelji na ureditvi notranjih povezovalnih cest, ki omogočajo dostopnost do novih gradbenih parcel.
Cestno omrežje sestavljajo:
Cesta »A«: predstavlja osrednjo cestno povezavo nove stanovanjske soseske, ki se na severu in jugu navezuje na obstoječo
ulico Košenice. Na severu se izvede nov priključek, na jugu pa se izvede rekonstrukcija obstoječega priključka. Cesta se
izvede v asfaltu. Za potrebe peš prometa se ob desnem in levem robu vozišča zgradi hodnik za pešce.
Cesta »B«: predstavlja interno cesto, s priključkom na cesto »A« in obračališčem na koncu trase.
(2) Tipski prečni profil ceste »A« znaša:
vozni pas
hodnik za pešce
bankina ob hodniku
skupaj
(3) Tipski prečni profil ceste »B« znaša:
vozni pas
hodnik za pešce
bankina ob hodniku
bankina ob vozišču
skupaj

2 x 2,50 = 5,00 m
2 x 1,50 = 3,00 m
2 x 0,50 = 1,00 m
= 9,00 m
1 x 4,00 = 4.00 m
1 x 1,50 = 1.50 m
1 x 0,50 = 0,50 m
1 x 0,75 = 0,75 m
= 6,75 m

(5) Končno debelino posameznega sloja cestišča se določi v projektni dokumentaciji glede na predvideno prometno obremenitev,
ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloških raziskav.
(6) Pri projektiranju in izvedbi cestnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki urejajo predmetno področje.

21. člen
(mirujoči promet)
(1) Za potrebe obiskovalcev parka in športnih igrišč se ob levem robu vozišča ceste »A« zgradijo vzdolžna parkirišča za osebna
vozila (cca. 10 PM). Parkirišča se izvedejo v protiprašni izvedbi.
(2) Stanovanjski objekti morajo imeti zagotovljena parkirišča na lastni parceli.
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22. člen
(požarne poti in dostopne ceste)
Kot požarne poti so opredeljene vse notranje dostopne ceste. Njihova označitev na terenu se izvede skladno s predpisi o varstvu
pred požarom. Požarni in intervencijski dostopi so prikazani v grafičnem delu.
3.2 Komunalna infrastruktura
23. člen
(vodovod)
(1) Predmetno območje se bo oskrbovalo iz VH Sv. Rok, ki stoji na koti 240 m n.m., kar pomeni, da bodo tlaki v vodovodnem
omrežju razmeroma nizki, zato je potrebno za zagotavljanje požarne varnosti predvideti nekoliko večje premere cevovoda, kar bo
omogočalo, da se bo s priklopom gasilskih črpalk na hidrant dosegel ustrezen tlak za gašenje.
(2) Objekti, ki bodo locirani nad koto 220 m n.m. bodo imeli omejen tlak - med 1 in 1,5 bar., zato bodo potrebovali interne naprave
za dvig tlaka. Le-te bo upravljavec omrežja svetoval v soglasju za priklop.
(3) Novo vodovodno omrežje za potrebe oskrbe novih objektov se projektira v notranji povezovalni cesti »A«. Izvede se v materialih
in dimenzijah, ki jih zahteva upravljavec in sicer od mesta navezave na obstoječi vodovod PVC 140 do obstoječega vodovoda PVC
110, ki poteka v obstoječi dostopni cesti na severnem delu območja. Pod enakimi pogoji se izvede tudi vodovod, ki poteka v vozišču
ceste »B«. Zagotovita se oskrba s pitno in požarno vodo.
(4) Pri projektiranju se upošteva umestitev potrebnega števila požarnih hidrantov.
(5) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upoštevajo predpisi, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo.
24. člen
(Fekalna kanalizacija)
(1) Odvajanje fekalnih voda je možno s priključkom na obstoječo javno mešano kanalizacijsko omrežje, ki poteka po ulici Košenice.
(2) Znotraj območja urejanja se izvede kanalizacija v ločenem sistemu.
(3) Vse fekalne odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem. Vse naprave in objekti se morajo
izvesti vodotesno. Pri dejavnostih, pri katerih se pojavljajo obremenjene odpadne vode, se morajo predhodno dodatno obdelati tako,
da je možna kontrola pred izpustom v javno kanalizacijo. Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva vsa veljavna
zakonodaja, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(4) Materiali, s katerimi bo zgrajena komunalna kanalizacija, morajo ustrezati vsem zahtevanim normativom in standardom.
25. člen
(Meteorna kanalizacija)
(1) Meteorne vode iz cest in utrjenih površin ni možno priključiti na obstoječo mešano kanalizacijsko omrežje, ker je
preobremenjeno z obstoječimi meteornimi vodami.
(2) Za potrebe odvajanja meteornih voda iz območja urejanja se v vozišču dostopnih cest izvede meteorna kanalizacija, ki se spelje
v ponikovalne vrtine na severnem in južnem delu območja, prikazane v grafičnem delu, na karti št. 13 Zbirna situacija komunalne
infrastrukture.
(3) Meteorne vode s cestišča se lahko spelje v novo meteorno kanalizacijo. Ustrezna je tudi rešitev z razpršenim ponikanjem preko
ponikovalnega drenažnega jarka, ki poteka vzdolž ceste.
(4) Meteorne vode iz streh in parkirnih površin se speljejo v novo meteorno kanalizacijo.
(5) Ponikanje meteornih voda je potrebno projektno obdelati fazi izdelave PGD projektne dokumentacije, kjer mora sodelovati
hidrogeolog. Delovanje projektiranih objektov je potrebno preveriti z ustreznim ponikovalnim testom.
(6) Ponikanje meteorne vode s športnih igrišč se izvede z drenažnimi polji (zasutimi in pokritimi drenažnimi jarki), ki potekajo ob
robu igrišča.
(7) Onesnažene padavinske vode iz parkirišč in utrjenih povoznih površin se pred izpustom v ponikovalnice oz. javno meteorno
kanalizacijo predhodno ustrezno očisti.
(8) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in meteorne
vode.
26. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen s predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto.
(2) Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na ekološko tehnično ustrezen prostor.
(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, je potrebno deponirati skladno s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki
in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
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27. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje stavb je predvideno preko novozgrajenega plinovodnega omrežja. Stavbe se lahko ogrevajo tudi na druga ekološko
sprejemljiva goriva, oziroma z izkoriščanjem drugih virov energije - npr. alternativnih virov ogrevanja in tudi hlajenja (pasivna hiša), s
solarno energijo (obnovljivi viri energije), toplotne črpalke, ipd.
3.3 Energetska infrastruktura
28. člen
(nizkonapetostni razvod in EKK)
(1) Električni vodniki nizke napetosti so obstoječi in so zemeljske izvedbe, deloma položeni prosto v zemljo, večinoma pa v ceveh
obstoječe elektro kabelske kanalizacije (EKK). Tangirane vode, ki potekajo skozi območje, bo potrebno prestaviti oz. nadomestiti z
nadomestnimi vodi v novo EKK, saj se kakovost napajanja obstoječih odjemalcev s posegom ne sme poslabšati.
(2) Za potrebe napajanja novih objektov in navezavo do obstoječih objektov ter potrebe informatike se izvede elektokabelska
kanalizacija (EKK) ustreznih dimenzij, skladno z zahtevami in pogoji upravljavca. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in
naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in normativi. Nova odjemna mesta bodo v omaricah, velikosti glede na
število in velikost odjema, locirane na mestih, ki omogočajo stalen dostop. Vgradijo se lahko tudi skupinske omarice za več
odjemnih mest. Tehnični parametri odjemnih mest bodo podani v soglasju za priključitev za posamezno odjemno mest.
29. člen
(javna razsvetljava)
(1) Uredi se klasična cestna oz. ulična razsvetljava. Svetilke so tipizirane in skladne z veljavno zakonodajo. Svetilke javne
razsvetljave se navežejo na obstoječe omrežje javne razsvetljave. Kabli se vodijo ob cestišču in pod hodnikom za pešce, v cevni
kabelski kanalizaciji. Tip kandelabrov in njihova višina se določi v fazi izdelave PGD projektne dokumentacije. Možna je izvedba
osvetlitve igrišč. Kabli naj bodo tipske zemeljske izvedbe za polaganje v stigmafleks cevi. Vsa križanja in vzporedno vodenje naprav
javne razsvetljave se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in normativi.
(2) Izvede se novo odjemno mesto s krmiljenjem javne razsvetljave, in sicer prosto stoječa omarica OJR z ločenim merilnim in
krmilnim delom, postavljeno na tipski obbetoniran podstavek. Pozicija OJR je v bližini ceste napajana iz PMO omarice.
30. člen
(omrežje zemeljskega plina)
(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno plinovodno omrežje zemeljskega plina. Za nove objekte se izvede plinovodno omrežje,
ki poteka vzporedno z vodovodnim omrežjem.
(2) Pri dimenzijah distribucijskega plinovoda za obravnavano območje naj se upoštevajo pogoji upravljavca, v fazi projektiranja.
(3) Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v ki jih
predpisuje zakonodaja s področja oskrbe s plinom.
3.4 Telekomunikacije
31. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Za načrtovane prostorske ureditve se skladno s pogoji in potrebami upravljavcev ustrezno dopolni telekomunikacijsko in
krajevno kabelsko omrežje (KKS) in sicer s kabelsko kanalizacijo ustreznih dimenzij. Omrežje se uredi z zaščito in prestavitvijo
tangiranih TK in KKS vodnikov (bakreni zemeljski, koaksialni zemeljski in optični vodniki). Kabelski objekti bodo predmet kasnejše
projektne dokumentacije in se izvedejo skladno s potrebami novih odjemalcev oz. investitorjev. Vsa križanja in vzporedno vodenje
telekomunikacijskih in krajevnih kabelskih vodov se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in normativi, kot tudi pod nadzorom oz. v
soglasju z upravljavcem posameznega voda. Izhodiščne podatke za projektno obdelavo TK vodov, KKS vodov, posameznega KKS
priključka in posameznega TK priključka ,bo podal pristojen predstavnik sektorja za kabelska omrežja.
(2) Vsi telekomunikacijski vodi morajo biti izvedeni znotraj območja cestnega telesa.

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
32. člen
V območju urejanja tega OPPN ni registriranih območij ali enot kulturne dediščine. V primeru, da se tekom izvedbe zemeljskih del
odkrijejo arheološke plasti ali arheološke strukture, se o tem obvesti pristojno ustanovo.
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5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
33. člen
(splošno)
Pri izvajanju vseh dejavnosti ter pri varstvu okolja je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s podzakonskimi akti. Povzročitelj
onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne
presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Povzročitelj obremenitve mora pri svojem ravnanju upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja. Morebitne emisije v okolje je potrebno sanirati na samem izvoru.
34. člen
(varstvo pred hrupom)
Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene. V skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter v
skladu z OPN MONM spada območje obravnave v III. stopnjo varstva pred hrupom. Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo
uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih mejnih
vrednosti.
35. člen
(varstvo zraka)
Pri vgradnji oziroma rekonstrukciji naprav mora investitor izbrati v praksi uspešno preizkušeno in na trgu dostopno tehnologijo, ki
zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti onesnaženja zraka niso presežene in hkrati omogoča najnižjo tehnično dosegljivo
emisijo.
36. člen
(varstvo pred elektromagnetnimi sevanji)
Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega sevanja, mora biti
izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati mejnih vrednosti količin
elektromagnetnega polja v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z veljavnimi predpisi.
37. člen
(varstvo plodne zemlje)
(1) Objekti, ki bi lahko ogrožali tla, plodno zemljo in naravne dobrine, niso dopustni.
(2) Tla pod delovnimi stroji za časa gradnje objektov morajo biti ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva
nevarnih snovi iz strojev direktno v tla. Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki,
topila) mora biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži.
(3) Investitorji morajo plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2m in ločeno od ostalega
izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.). Vse z gradnjo prizadete površine je
potrebno sanirati in po zaključeni gradnji ustrezno urediti.
38. člen
(varstvo vegetacije)
Pogoji za varstvo vegetacije so podani v poglavju 3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ki je v celoti namenjeno
osrednji zelenici v okviru območja urejanja tega OPPN.
39. člen
(varstvo voda)
(1) Vse fekalne odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem. Padavinske vode iz obravnavanega območja (s
streh, parkirišč, cest4) je treba prek ustreznih filtrov (lovilec olj ipd.) speljati v ponikovalnice, izvedene v skladu z določili poglavja:
3.2 Pogoji za gradnjo in urejanje infrastrukture.
(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz strojev
direktno v tla (podtalnico). Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora
biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
40. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Objekti v okviru območja urejanja tega prostorskega akta morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipožarne odmike
oziroma morajo imeti protipožarno zasnovane vmesne fasade, če so odmiki manjši.
(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali.
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(4) Cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje
opreme za gasilce (glej karto 8 iz grafičnega dela tega odloka, ki prikazuje dostope za intervencijska vozila), zazankano hidrantno
omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
41. člen
(varstvo pred naravnimi in drugim nesrečami)
(1) Pri rekonstrukciji obstoječih objektov in gradnji novih je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in izvedbi
objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje Evropske potresne lestvice, kakor tudi projektni
pospešek (g), ki znaša 0,175.
(2) Pred gradnjo je potrebno preveriti stabilnost tal zaradi temeljenja.
(3) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati proti požarne predpise. Pri gradnji je potrebno upoštevati potrebne
protipožarne odmike med objekti in/ali izvajati druge protipožarne ukrepe.
(4) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi
predpisi oziroma programi.
42. člen
(obramba)
(1) Pri pripravi projektnih dokumentacij je glede obrambe potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske akte.
(2) V primeru vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma programi.

7. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
43. člen

(1) OPPN se izvaja v fazah. Prva faza zajema rekonstrukcijo terena - zasutje vrtače in druge priprave terena za gradnjo. Druga faza
zajema izvedbo javne cestne in druge javne infrastrukture. Morebitne izgube urejenih otroških ali športnih igrišč, zaradi izgradnje
javne infrastrukture, se nadomestiti z novimi v enakem obsegu v sklopu iste faze izvajanja. V nadaljevanju se izvajanje posegov v
ureditvenih enotah S1, S2 in P lahko izvaja neodvisno ena od druge.
(2) Posamezno fazo za izvedbo tega OPPN je možno deliti na posamezne etape. Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno
ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se
določi v projektni dokumentaciji.
(3) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne ureditvene enote
posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote.

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
44. člen
(1) Rešitve, ki so s tem prostorskim aktom določene okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji. Pri realizaciji
OPPN so dopustna manjša odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. Za podrobnosti, ki niso zajete v tem OPPN in se dorečejo v fazi projektiranja za
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno, v kolikor presegajo smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, podanih
k temu OPPN, ponovno pridobiti njihovo soglasje.
(2) Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in cestne ureditve so dopustne tolerance, če se pri izdelavi projektne
dokumentacije ali gradnji sami zaradi prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugotovi, da je z manjšimi
spremembami mogoče doseči tehnično, ekonomsko ali okoljsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oz.
predvidenega stanja.
(3) Odstopanja od pogojev, določenih v tem odloku v poglavju 3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, so dopustna, če so utemeljena zaradi napredka tehnike, spremenjenih
predpisov ali tehničnih smernic za projektiranje infrastrukturnih objektov in naprav, če tako utemeljena odstopanja niso v neskladju z
ostalimi določili tega odloka.
(4) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev, načrtovanih s tem odlokom, je zaradi zagotavljanja funkcionalnosti gradnje
in uporabe navedenih prostorskih ureditev v času gradnje ali času fazne/etapne izvedbe investicij dopustno z brežinami in drugimi
ukrepi za prilagoditev raščenemu reliefu in začasnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na površine drugih gradbenih parcel
izven območja gradbene parcele na kateri je prostorska ureditev načrtovana.
(5) Ob izvedbi posamezne etape ali faze, ki predvideva izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustno izvesti tudi
nujno potrebne ureditve gospodarske javne infrastrukture, sicer načrtovane v drugih etapah, ali fazah.
(6) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja,
prometne sheme, načrtovanih programov, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju tega OPPN oziroma na
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sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati soglasodajalci in organizacije
delovnih področij, katerih spadajo ta odstopanja.

9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
45. člen
Po izvedbi s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev OPPN lahko preneha veljati in se območje ureja z občinskim prostorskim
načrtom. Urejanje se prednostno usmeri v vzdrževanje in obnovo.

10. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
46. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma etap/faz izgradnje
sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo, ki bo omogočila funkcioniranje takega območja.
(2) Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno občino Novo
mesto. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju, v kateri se podrobneje
definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah
podrobneje dogovorijo o pogojih financiranja.
(3) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja urejanja, če je
to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih ureditev oziroma je njena posledica. Na enak način investitorji krijejo stroške
nadomestitve urejenih otroških in športnih igrišč ob morebitni njihovi izgubi zaradi izgradnje javne infrastrukture.
(4) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s
področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje
strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.
(5) Investitorji izgradnje ali rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja, ki niso lokalne gospodarske javne službe, so svoje komunalne
vode dolžni izvajati sočasno z ostalo načrtovano komunalno opremo.
(6) Po končanih delih na sosednjih zemljiščih izven območja OPPN, ki bodo tangirana zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije
obstoječe infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje terena, zelenic, prometnih površin in pešpoti oziroma hodnikov za pešce.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

47. člen
(vsebina grafičnega dela)
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN MONM - PNRP in EUP

M 1:2500

2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3. Prikaz območja urejanja

M 1:1000

4. Prikaz ureditvenih enot

M 1:1000

5. Prikaz ureditvene situacije

M 1:1000

6. Prikaz ureditve terena

M 1:1000

7. Prikaz prereza A-A

M 1:500

8. Prikaz območij varovanj in požarnih poti

M 1:1000

9. Prikaz gradbenih parcel

M 1:1000

10. Prikaz cestnega omrežja

M 1:1000

11. 1 Vzdolžni profil ceste »A«

M 1:1000/100

11. 2 Vzdolžni profil ceste »B«

M 1:1000/100

12.1 Tipski prečni profil ceste »A«

M 1:50

12.2 Tipski prečni profil ceste »B«

M 1:50

13. Zbirna situacija komunalne infrastrukture

M 1:500
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se zaradi razširitve območja urejanja tega OPPN ustrezno zmanjša območje enote urejanja prostora
iz OPN MONM: NM/23-g.
49. člen
(hramba OPPN)
(1) OPPN je izdelan v analogni in digitalni obliki.
(2) OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto. V
primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna obloka.
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani Mestne
občine Novo mesto.

Številka: 350-57/2010
Novo mesto, 4444444.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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2EUD]ORåLWHY ,QYHVWLWRU L]YHGEH 2331 ãH QL ]QDQ LQ QL QXMQR GD ER WR REþLQD .HU VR SRYUãLQH
SDUNDRSUHGHOMHQHNRWMDYQDSRYUãLQDERREþLQD]QMLPLNDVQHMHXSUDYOMDODLQMLKY]GUåHYDODVDPDDOL
SDMLKERGDODYXSUDYOMDQMHWLVWLPNLERGR]DWRL]ND]DOLXSUDYLþHQLQWHUHV


.DMMHVSDUFHORYREPRþMX2331NLMHYVRODVWQLãWYX"

6WDOLãþH1$35,320%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHY=DSDUFHORNR*RWQDYDVYREPRþMXSDUNDNLMRLPD0210YVRODVWQLãWYXVH
]2331YSRJRMLK]DSDUFHODFLMRSUHGYLGLSDUFHODFLMDJOHGHQDSULSDGDMRþLODVWQLãNLGHOHåVRODVWQLNRY

$ORM]7XUN


âSRUWQHSRYUãLQHVR QDG VWDQGDUGNLMHYEUHPHREþLQHQDþLQRKUDQMDQMDLQY]GUåHYDQMDYVHKWHK
UHNUHDFLMVNRãSRUWQLKSRYUãLQ

6WDOLãþD1$35,320%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHY3DUNVãSRUWQRUHNUHDFLMVNLPLSRYUãLQDPLYQDVHOMX5HJUãNLK.RãHQLFNLMHWUHQXWQRY
XSRUDELLQYGDQLKUD]PHUDKWXGL]JOHGQRXUHMHQSUHGVWDYOMDHQRRGRVQRYQLKSRVODQVWHYREþLQHGD
Y RNYLUX ]PRåQRVWL SURVWRUVNHJD SODQLUDQMD VWDQRYDOFHP ]DJRWDYOMD RPHQMHQH SRYUãLQH = YLGLND
XJRWRYLWYH GD RPHQMHQH SRYUãLQH VHGDQMLP VWDQRYDOFHP WUHQXWQR SUHGVWDYOMDMR ELYDOQL
QDGVWDQGDUG  MH QRYD SR]LGDYD ãH WROLNR EROM XSUDYLþHQD VDM VH ER V WHP SRYHþDOR ãWHYLOR QRYLK
XSRUDEQLNRY3UHGYLGHQL2331YSRJRMLK]DXUHGLWHYSUHGYLGHYDVPLVHOQRSUHXUHGLWHYSDUNDNLJUH
SUHGYVHP QD UDþXQ RKUDQLWYH REVHJD REVWRMHþLK GHMDYQRVWL QH L]NOMXþXMH SD WXGL QMLKRYHJD
SRYHþDQMD
,QYHVWLWRUL]YHGEH2331ãHQL]QDQLQQLQXMQRGDERWRREþLQD.HUVRSRYUãLQHSDUNDRSUHGHOMHQH
NRWMDYQDSRYUãLQDERREþLQD]QMLPLNDVQHMHXSUDYOMDODLQMLKY]GUåHYDODVDPDDOLSDMLKERGDODY
XSUDYOMDQMHWLVWLPNLERGR]DWRL]ND]DOLXSUDYLþHQLQWHUHV



6WUDQRG



5D]PLVOLWLRSURPHWQLSRYH]DYL]DKRG±Y]KRGQDWHPREPRþMXNRWGHOXMXåQHREYR]QLFH

6WDOLãþD1$35,320%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY

0DUNR+DEMDQ

$OLMHYFHQRJUDGEHQHSDUFHOHYNOMXþHQDWXGLFHQDUHNUHDFLMVNRãSRUWQLKSRYUãLQ"

6WDOLãþH35,320%$1,35('0(72331
2EUD]ORåLWHY9RNYLUXSURVWRUVNHJDDNWDVHFHQH]HPOMLãþQHGRORþDMR&HQRJUDGEHQHSDUFHOHVH
GRORþL QD SRGODJL XUDGQH FHQLWYH QMHQD NRQþQD FHQD SD VH REOLNXMH JOHGH QD QDþLQ SRVWRSND
SURGDMHNLJDERL]YHGOD0210

)UDQFL%DþDU


*UH]DYLãMLVWDQGDUGELYDQMD

6WDOLãþH1$35,320%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY


=DQRYRQDVWDORXOLFRY2331.RãHQLFHVHY2GORNXRXOLFDKY10GRGD LPHQXMH QRYDXOLFD

6WDOLãþH35,320%$1,35('0(72331
2EUD]ORåLWHY 2EþLQVND XSUDYD 0210 ER SULSUDYLOD SUHGORJ GRSROQLWYH 2GORND R XOLFDK Y 1RYHP
PHVWX 8UDGQLOLVW56ãWLQ WHUJDSRVUHGRYDODYXVNODMHYDQMHRG
äXSDQD 0HVWQH REþLQH 1RYR PHVWR LPHQRYDQL .RPLVLML ]D SRLPHQRYDQMH XOLF WHU .RPLVLML ]D
VWDQGDUGL]DFLMR]HPOMHSLVQLKLPHQYVNORSX6ORYHQVNHDNDGHPLMH]QDQRVWLLQXPHWQRVWL3RVWRSHNER
L]YHGHQ SR GRORþLOLK =DNRQD R GRORþDQMX REPRþLM WHU R LPHQRYDQMX LQ R]QDþHYDQMX QDVHOLM XOLF LQ
VWDYE ='2,21868UDGQLOLVW56ãW 

,YDQ%XNRYHF

6WURNRYQR MH ]DGHYD MDVQD YHQGDU NHU JUH WXGL ]D REþLQVNL GHQDU NULWLND QD UDþXQ WDNHJD
QDG VWDQGDUGD ãSRUWQHJD SDUND RE YHOLNR EROM QXMQLK ]DGHYDK Y 0210 NDQDOL]DFLMD« 
QDGVWDQGDUGGDYHQGDUQHQDUDþXQREþLQH

6WDOLãþH1$35,320%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY

-DQH]0DOHQãHN

9SUDãDQMH]DNDMVH]DGHYDUHãXMHSDUFLDOQRQHSDNRWFHORWDJOHGHQDåHREVWRMHþHQDVHOMH

6WDOLãþH1$35,320%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHY 8UHGLWHY LQ ]DSROQLWHY SURVWLK ]D]LGOMLYLK SRYUãLQ Y REVWRMHþHP QDVHOMX QH SRPHQL
SDUFLDOQHJDUHãHYDQMDVDMVRWHSRYUãLQHUHODWLYQRPDMKQHLQQRYHVWDQRYDQMVNHHQRWHREVWRMHþHJD
LQIUDVWUXNWXUQHJDRPUHåMDQHERGRELVWYHQRGRGDWQRREUHPHQLOH


6WUDQRG

$QGUHM5HVPDQ

3UREOHP MH GRVWRS Y RGORN GRGDWL GD MH JUDGQMD GRSXVWQD ãHOH SRWHP NR ER ]JUDMHQ MXåQL GHO
REYR]QLFH

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY

3ULSRPEDR]SREXGD2GERURYL]]DSLVQLNDSUHGJODVRYDQMHP

3R REUDYQDYL GRSROQMHQHJD RVQXWND RGORND R REþLQVNHP SRGUREQHP SURVWRUVNHP QDþUWX 2331
5HJUãNH .RãHQLFH   Y SUYL REUDYQDYL ± ] YLGLND SULVWRMQRVWL RGERURY VWD RGERUD RSR]RULOD GD MH
QXMQDL]JUDGQMDâWXNOMHYHFHVWHQDRGVHNXâPLKHOVNDFHVWD.5RNX

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY = YHOMDYQLP REþLQVNLP SURVWRUVNLP QDþUWRP MH Y MXåQHP GHOX PHVWD QDþUWRYDQD WL
MXåQD PHVWQD ]ELUQD FHVWD âWXNOMHYD FHVWD  NL MH QDPHQMHQD SRYH]DYL âPLKHOVNH LQ %HORNUDQMVNH
FHVWH UD]YRMX FHQWUDOQLK GHMDYQRVWL Y JUDYLWDFLMVNHP VUHGLãþX 5HJUþD YDV âPLKHO 6Y 5RN LQ
QDGDOMQMLXUEDQL]DFLMLSURVWLKVWDYEQLKSRYUãLQ]DVWDQRYDQMVNRJUDGQMRYREPRþMX*UDGQMDâWXNOMHYH
FHVWH ER KNUDWL L]EROMãDOD GRVWRSQRVW REVWRMHþLP VWDQRYDQMVNLP REPRþMHP Y 5HJUþL YDVL GHOX
âPLKHODLQ6Y5RNX*UDGQMDFHVWHMHLQYHVWLFLMVNR]DKWHYQD]DWRERQMHQDL]YHGEDPRåQDVDPRRE
KNUDWQL XUEDQL]DFLML 5HJUþH YDVL =D ]JRãþHYDQMH ]D]LGDYH NL VH QDþUWXMH ] 2331 5HJUãNH
.RãHQLFLHMHVHGDQMDSURPHWQDLQIUDVWUXNWXUDãH]DGRVWQD]DWRL]JUDGQMDâWXNOMHYHFHVWHQDRGVHNX
âPLKHOVNDFHVWD.5RNXQLQXMQLSRJRM0RUHELWQRSRJRMHYDQMHSULþHWNDJUDGQMHY23315HJUãNH
.RãHQLFH]JUDGQMRGHODâWXNOMHYHFHVWHQDRGVHNXâPLKHOVNDFHVWD.5RNXEL]DGUåDODJUDGQMR
]DGDOMãHREGREMHQDMPDQMSDGRWROLNãQHRNUHSLWYHLQYHVWLFLMVNLKQDPHUYREPRþMX5HJUþHYDVLGD
ER SRPHPEHQ GHO âWXNOMHYH FHVWH PRJRþH ILQDQFLUDWL L] VUHGVWHY VRUD]PHUQLK VWURãNRY
NRPXQDOQHJDRSUHPOMDQMD]DFHQWUDOQHGHMDYQRVWLLQVWDQRYDQMDYREPRþMXâWXNOMHYHFHVWH


35,320%(,135('/2*,35(-(7,3232â7,

'UXåLQD/XNDQ $QGUHM-DQD8UãND-HUFD .RãHQLFH1RYRPHVWR

'UXåLQD /XNDQ VWDQXMRþD QD .RãHQLFDK  VPR ODVWQLNL ]HPOMLãþD V SDUFHOQR ãWHYLONR  NL
PHMLQD]HPOMLãþHNLMHSUHGPHWUD]JUQLWYH6YRMHSULSRPEHVPRSRGDOLåHQDMDYQLUD]JUQLWYLVNXSDMV
SUHGVHGQLNRP .6 0 âNXIFHP 9 FHORWL VH VWULQMDPR V SULSRPEDPL GUXåLQH =DMF 'RGDMDPR SD ãH
VOHGHþH SULSRPEH LQ SUHGORJH QD RVQXWHN 2EþLQVNHJD SRGUREQHJD SURVWRUVNHJD QDþUWD 5HJUãNH
.RãHQLFH 2331 
3ROHJ REVWRMHþLK SUHGORJRY VHP SULSUDYOMHQ $QGUHM /XNDQ  DNWLYQR VRGHORYDWL SUL XVNODMHYDQMX
SULSRPE VRNUDMDQRY QD RVQXWHN 2331 ] QDPHQRP QMHJRYH XVNODGLWYH LQ ]DJRWRYLWYH XVWUH]QH
NDNRYRVWLELYDQMD


3UHGODJDPRGDVHSRLãþHUHãLWHYFHVWQHSRYH]DYHNLELVHRGGDOMLODRGRWURãNLKLQRVWDOLKLJULãþ

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY5HãLWHYFHVWQHJDRPUHåMDYGRSROQMHQHPRVQXWNX2331NLMHELOMDYQRUD]JUQMHQMH
]DVQRYDQDWDNRGDQDVPRWUQQDþLQUD]GHOLUD]SRORåOMLYHSRYUãLQHPHGWLVWH]PRåQRVWMRSR]LGDYHY
VWDQRYDQMVNHQDPHQHLQWLVWHQDPHQMHQHSDUNRYQLPLQUHNUHDWLYQLPSRYUãLQDP6OHGQMHVRY2331
]DVQRYDQH EROM UDFLRQDOQR ãSRUWQLP LQ UHNUHDWLYQLP XUHGLWYDP VH QDPHQL WXGL GHO VHGDM
QHL]NRULãþHQLK JR]GQLK SRYUãLQ  RE L]YHGEL FHVWQH LQIUDVWUXNWXUH SD VH LQYHVWLWRUMD REYHåH GD
L]JXEOMHQDãSRUWQDLJULãþDQDGRPHVWL]QRYLPL


.RWVRVHGMHVPRELOLQDMSUHMSREXGQLNLL]JUDGQMHLJULãþ.OMXEWHPXGDVRYþDVLKPRWHþD]DVRVHGH
VRQXMQRSRWUHEQD]DWDNãQRQDVHOMHNRWVR.RãHQLFH3UHGODJDPGDVOHGLPR]JOHGX02/LQRVWDOLK
6WUDQRG

REþLQY6ORYHQLMLLQQDMPDQMYWDNãQLPHUL]DJRWRYLPRSURVWRU]DUHNUHDFLMRRWURNLQRGUDVOLK9YHþLQL
2331GUXJLKREþLQNLVRGRVWRSQLQDLQWHUQHWXMHWXGLSUHGODJDQSHãGRVWRSGRLJULãþYQDVHOMX

6WDOLãþH35,320%$-(ä(832â7(9$1$
2EUD]ORåLWHY 1DþUWRYDQH SDUNRYQH LQ ãSRUWQH SRYUãLQH VR QDPHQMHQH UHNUHDFLML YVHK JHQHUDFLM
SUHELYDOFHY SUHGPHWQHJD QDVHOMD LQ VR SR REVHJX GHMDYQRVWL SULPHUOMLYH ] RVWDOLPL QD REPRþMX
0210'RQMLKMHSUHGYLGHQWXGLSHãGRVWRSL]QDMPDQMGYHKJODYQLKVPHUL


3UHGODJDPR GD VH FHVWQD SRYUãLQD PLQLPL]LUD LQ ]DJRWRYL GRVWRS GR SDUFHO NL ER QDMPDQM PRWLO
REVWRMHþHVWDQRYDOFHLQQHERWUDQ]LWþH]QDVHOMH

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY &HVWQR RPUHåMH Y GRSROQMHQHP RVQXWNX 2331 MH RE XSRãWHYDQMX SUHGSLVRY
]DVQRYDQR Y VYRMLQDMEROM UDFLRQDOQL REOLNL  WDNãQL NL ãH ]DJRWDYOMD QRUPDOQR SUHNUYDYLWHY QD QRYR
XUHMHQLK SRYUãLQ YDUQRVW LQ SUHJOHGQRVW QDVHOMD WHU SULPHUQR YHOLNH SRYUãLQH ]D YVH SUHGYLGHQH
JUDGQMH LQ XUHGLWYH =DUDGL RGPDNQMHQRVWL 5HJUãNLK .RãHQLF QD URE 1RYHJD PHVWD WHU ]DVQRYH
]XQDQMHJD FHVWQHJD RPUHåMD WUDQ]LWQHJD FHVWQHJD SURPHWD þH] QDVHOMH 5HJUãNH .RãHQLFH QL Y
QDVHOMX VH RGYLMDMR VDPR SURPHWQL WRNRYL NL MLK JHQHULUD QDVHOMH VDPR ]DWR GRJUDGLWHY FHVWQHJD
RPUHåMD]QDPHQRPGRGDWQHVWDQRYDQMVNHSR]LGDYHQHPRUHJHQHULUDWLWUDQ]LWQHJDSURPHWD


5D]XPHPRGDMHSRWUHEQRXUHGLWLGRGDWQH]D]LGOMLYHSRYUãLQHNLVRVHYHGDL]YHQRNYLUDSUYRWQHJD
]D]LGDOQHJD QDþUWD 1H EL SRQDYOMDOL QDãHJD WUXGD SUL XUHMDQMX QDãLK QDMHPQLK SDUFHO ]ELUDQMD
SRGSLVRYLQSULSUDYHSUHGORJRY]DRGNXSREþLQL6DP $QGUHM/XNDQ VHPQDMPDQMGYDNUDWVRGHORYDO
LQ]EUDOSRGSLVHVRVHGRYLQXVNODMHYDOSUHGORJH'RVHGDMWLSUHGORJLQLVRELOLXSRãWHYDQLâHQDMEOLåMH
MH QDã ]DGQML SUHGORJ XVNODMHYDOL =DMF /XNDQ 'åDPGåLü  XSRãWHYDQ Y VHGDQMHP RVQXWNX 2331
(QDNR NRW VRVHGMH GUXåLQD =DMF  SUHGODJDPR GD VH QDP RPRJRþL RGNXS Y VPLVHOQHP SRGDOMãNX
QDãLKSDUFHO=DWRSUHGODJDPRGDVHGRSROQLýOHQ2331LQYWRþNLãH]SDUFHODPL6LQ
6LQWDNRRPRJRþLSULSRMLWHY

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHY9SUHGORJX2331VHSREXGH]DLQWHUHVLUDQLKQDMHPQLNRY]HPOMLãþXSRãWHYDMRWDNRGD
VHMLPRPRJRþLRGNXS]HPOMLãþYSRGDOMãNXQMLKRYLK JUDGEHQLKSDUFHOLQVLFHUYRNYLUXPRåQRVWLGD
VH V WHP QH VSUHPLQMD UHãLWHY SR]LGDYH L] GRSROQMHQHJD RVQXWND 2331 9 NROLNRU GRVHGDQML
QDMHPQLNL WHK SDUFHO QH ERGR åHOHOL RGNXSLWL VH MLK SULSRML K JUDGEHQLP SDUFHODP ]D QRYH
VWDQRYDQMVNHREMHNWHSUHGYLGHQHYREUDYQDYDQHP2331

 'UXåLQD =DMF %RåLGDU VW ,YDQD %RåLGDU PO 5HQDWD 7HRGRU LQ $QJHOLND  .RãHQLFH 
1RYRPHVWR

6PR GUXåLQD =DMF LQ VWDQXMHPR QD .RãHQLFDK  LQ VPR ODVWQLNL ]HPOMLãþD V SDUFHOQR ãWHYLONR
NLPHMLQD]HPOMLãþHNLMHSUHGPHWUD]JUQLWYH9QDGDOMHYDQMXSRGDMDPRVYRMHSULSRPEHLQ
SUHGORJHQDRVQXWHN2EþLQVNHJDSRGUREQHJDSURVWRUVNHJDQDþUWD5HJUãNH.RãHQLFH 2331 

9]YH]L]UD]JUQLWYLMRNL]DGHYDSDUFHODFLMRLQSURGDMRWHUSUHXUHGLWHY]HPOMLãþQD.RãHQLFDKMHELOR
VNODGQR ]  SULSRPEDPL SRGDQLK åH QD MDYQL REUDYQDYL  PRþ SRY]HWL GD LPDPR NUDMDQL
âPLKHODLQSUHELYDOFL.RãHQLFYFHORWLQDVOHGQMHSULSRPEHQDRVQXWHN2331


9þDVXJUDGQMHLQWXGLSRQMHMERPRþQRREUHPHQMHQDREVWRMHþDLQIUDVWUXNWXUDNLåHVHGDMQHGRVHJD
RVQRYQLK VWDQGDUGRY QL SORþQLND LQ NROHVDUVNH SRWL L] QDVHOMD SURWL FHQWUX 10  'RNOHU QH ER
Y]SRVWDYOMHQD RVQRYQD LQIUDVWUXNWXUD ]D QDþUWRYDQR ãLULWHY QDVHOMD VPR SUHELYDOFL RGORþQR SURWL
YVDNUãQLJUDGQMLQDSUHGPHWQHP]HPOMLãþX

'RGDWQDREUD]ORåLWHYGUXåLQH=DMFNWRþNDPDLQ
3UHGVHGQLN .6 âPLKHO J 0LUR âNXIFD MH QDSRYHGDO QD -DYQL REUDYQDYL GD ERGR SUHGVWDYQLNL .6
âPLKHOQDSUYLGYHWRþNLSRGDOLVYRMHNULWLþQHLQNRQVWUXNWLYQHSULSRPEH]DWRMLKPLQHERPGRGDWQR
6WUDQRG

NRPHQWLUDOL MLK SD Y FHORWL SRGSLUDPR äHOLPR SD WXGL VDPL SRXGDULWL GD MH SUREOHPDWLND SHUHþD LQ
QXMQRSRWUHEXMHNRQNUHWQDSRMDVQLODLQSUHGORJHVVWUDQL0210

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY 3URPHWQD REUHPHQLWHY QDVHOMD VH SR L]JUDGQML GRGDWQLK  KLã QH ER ELVWYHQR
SRYHþDODOHWRMHåHVHGDMREUHPHQMHQRVDPR]QRWUDQMLPLSURPHWQLPLWRNRYLWLVWLPLNLMLKJHQHULUD
QDVHOMH VDPR ,]JUDGQMD SORþQLND LQ NROHVDUVNH VWH]H QD REVWRMHþHP FHVWQHP RPUHåMX QH PRUH
SRJRMHYDWLUHDOL]DFLMH2331


2VQXWHN SRVHJD Y REVWRMHþR ãSRUWQHSDUNRYQH SRYUãLQH 9 L]JUDGQMR LQ Y]GUåHYDQMH YORåHQHJD
YHOLNR GHQDUMD LQ SURVWRYROMQHJD GHOD LQ VR GDQHV WH NDSDFLWHWH RVUHGQML UHNUHDWLYQL LQ GUXåDEHQ
SURVWRUYQDVHOMXNLVRYVDNGDQL]MHPQRGREURRELVNDQH.UDMDQL]DKWHYDPRGD0210]DJRWRYL
RKUDQLWHYREVWRMHþLKSRYUãLQR]LURPDSUHGODJDNRPSOHNVQRUHãLWHY]D]DJRWDYOMDQMHHQDNLKDOLEROMãLK
UHNUHDWLYQLKNDSDFLWHWQDREVWRMHþLORNDFLMLWHU]DJRWRYLSRWUHEQDILQDQþQDVUHGVWYD

6WDOLãþH35,320%$-(ä(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY5HãLWHYFHVWQHJDRPUHåMDYGRSROQMHQHPRVQXWNX2331NLMHELOMDYQRUD]JUQMHQMH
]DVQRYDQDWDNRGDQDVPRWUQQDþLQUD]GHOLUD]SRORåOMLYHSRYUãLQHPHGWLVWH]PRåQRVWMRSR]LGDYHY
VWDQRYDQMVNHQDPHQHLQWLVWHQDPHQMHQHSDUNRYQLPLQUHNUHDWLYQLPSRYUãLQDP6OHGQMHVRY2331
]DVQRYDQH EROM UDFLRQDOQR ãSRUWQLP LQ UHNUHDWLYQLP XUHGLWYDP VH QDPHQL WXGL GHO VHGDM
QHL]NRULãþHQLK JR]GQLK SRYUãLQ  RE L]YHGEL FHVWQH LQIUDVWUXNWXUH SD VH LQYHVWLWRUMD REYHåH GD
L]JXEOMHQD ãSRUWQD LJULãþD QDGRPHVWL ] QRYLPL 1DþUWRYDQH SDUNRYQH LQ ãSRUWQH SRYUãLQH VR
QDPHQMHQH UHNUHDFLML YVHK JHQHUDFLM SUHELYDOFHY SUHGPHWQHJD QDVHOMD LQ VR SR REVHJX GHMDYQRVWL
SULPHUOMLYH]RVWDOLPLQDREPRþMX0210
9VHELQD 2331 QH GRORþD YLURY ILQDQFLUDQMD ]D L]YHGER ,QYHVWLWRU L]YHGEH 2331 ãH QL ]QDQ LQ QL
QXMQR GD ER WR REþLQD .HU VR SRYUãLQH SDUND RSUHGHOMHQH NRW MDYQD SRYUãLQD ER REþLQD ] QMLPL
NDVQHMHXSUDYOMDODLQMLKY]GUåHYDODVDPDDOLSDMLKERGDODYXSUDYOMDQMHWLVWLPNLERGR]DWRL]ND]DOL
XSUDYLþHQLQWHUHV


2VQXWHN SR PQHQMX YHþLQH SULVRWQLK QH SRQXMD RSWLPDOQLK UHãLWHY JOHGH SRWHND FHVWH ãWHYLOD
XYR]RYSR]LFLMHSRVDPH]QLKLQIUDVWUXNWXUQLKHOHPHQWRY SRQLNDOQLFDPHWHRUQLKYRG 

'RGDWQDREUD]ORåLWHYGUXåLQH=DMFNWRþNL
âWHYLORXYR]RYLQRUJDQL]DFLMRQDVHOMDRFHQMXMHPRNRWVSUHMHPOMLYR3ULþDNXMHPRSDGDERGRSRGDOL
NULWLþQHSULSRPEHWLVWLSUHELYDOFL.RãHQLFNLVHMLKERXPHVWLWHYRPHQMHQLKLQIUDVWUXNWXUQLKHOHPHQWRY
QHSRVUHGQRGRWDNQLOD

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY &HVWQR RPUHåMH Y GRSROQMHQHP RVQXWNX 2331 MH RE XSRãWHYDQMX SUHGSLVRY
]DVQRYDQR Y VYRMLQDMEROM UDFLRQDOQL REOLNL  WDNãQL NL ãH ]DJRWDYOMD QRUPDOQR SUHNUYDYLWHY QD QRYR
XUHMHQLK SRYUãLQ YDUQRVW LQ SUHJOHGQRVW QDVHOMD WHU SULPHUQR YHOLNH SRYUãLQH ]D YVH SUHGYLGHQH
JUDGQMH LQ XUHGLWYH =DUDGL RGPDNQMHQRVWL 5HJUãNLK .RãHQLF QD URE 1RYHJD PHVWD WHU ]DVQRYH
]XQDQMHJD FHVWQHJD RPUHåMD WUDQ]LWQHJD FHVWQHJD SURPHWD þH] QDVHOMH 5HJUãNH .RãHQLFH QL Y
QDVHOMXVHRGYLMDMRVDPRSURPHWQLWRNRYLNLMLKJHQHULUDQDVHOMHVDPR
3RQLNRYDOQLFH PHWHRUQLK YRGD VR QDþUWRYDQH VNODGQR ] ]DNOMXþNL JHRORãNHJD LQ KLGURORãNHJD
SRURþLODREHãWXGLMLVWDELOLSULSUDYOMHQLNRWVWURNRYQLSRGODJL]DSUHGPHWQL2331


3UHGVWDYOMHQMHELOSUHGORJSDUFHODFLMH]HPOMLãþNLQDMELELODSRQXMHQDYRGNXSODVWQLNRPREPHMQLK
SDUFHONLVRMLKY]DGQMLKYHþNRWOHWLKLPHOL YQDMHPXLQYDQMHYODJDOLLQMLKXUHMDOL3UHGVWDYOMHQ
RVQXWHN QH SRQXMD RSWLPDOQH UHãLWYH VNODGQH ] GRVHGDQMLPL GRJRYRUL LQ SUHGORJL LQ WXGL QH SRQXMD
HQDNH PRåQRVWL RGNXSDGUXåLQDPD/XNDQ LQ=DMF Y SULPHUMDYL ] YHþLQR RVWDOLK ODVWQLNRY SDUFHO NL
PHMLMRQDSUHGPHWQR]HPOMLãþH

'RGDWQDREUD]ORåLWHYGUXåLQH=DMFNWRþNL
1HåHOLPRVHSRQDYOMDWLSDYHQGDUPRUDPRQDNUDWNRSRY]HWL


.UDMDQLNRãHQLFVPRLPHOLQD]HPOMLãþXNLMHSUHGPHWGHEDWHQDMHWHSDUFHOH]HPOMLãþD
6WUDQRG



1D WHK ]HPOMLãþLK VPR VL XUHGLOL YUWRYH LQ ]HOHQLFH =HPOMLãþD VPR RþLVWLOL Y]GUåHYDOL XUHMDOL WHU
SUHSUHþHYDOL]DUDãþDQMH9]HPOMLãþDVPRYODJDOLGHQDULQGHOR



=HNVSOLFLWQLPQDPHQRP2+5$1-$1-$=(/(1,+3295â,1VPRY]DGQMLKOHWLKGDOLåHYHþSREXG
]DRGNXSWHK]HPOMLãþ9HþNUDWQDPMHELOR]DJRWRYOMHQRVVWUDQL0210GDERPRWD]HPOMLãþDODKNR
RGNXSLOLLQGDQDPERGRSRQXMHQDYRGNXSSUHGQRVWQR SULORJD GHONRUHVSRQGHQFH 



 VPR NRW SREXGQLNL SUHGVWDYQLNL LQ VRSRGSLVQLNL ]GUXåHQH LQLFLDWLYH ODVWQLNRY REPHMQLK
]HPOMLãþ RGGDOL QD 0210 YORJR ]D RGNXS REþLQVNLK ]HPOMLãþ NL MLK LPDPR Y XSRUDEL 9ORJL VPR
SULORåLOLSUHGORJ]DSDUFHODFLMRYREOLNL VNLFH 3ROHJQDVVRYORJRSRGSUOLWXGLRVWDOLNUDMDQLNLPHMLMRV
VYRMLPL SDUFHODPL QD SUHGPHWQR ]HPOMLãþH QD SRGURþMH 6 RVQXWND 2331  LQ WXGL SUHGVWDYQLNL .6
âPLKHO SULORJD YORJDVNLFDSDUFHODFLMHSRGSLVLVRNUDMDQRYLQSLVPR.6âPLKHORSRGSRULRGGDQL
YORJL 

9HVHOLQDVGDVWHXVSHOLYSUHGVWDYOMHQHPRVQXWNX2331YHþDOLPDQML]SROQLWLSULþDNRYDQMDQDãLK
VRVHGRY NL VR ELOD ]DSLVDQD Y RPHQMHQL YORJL ] GQH  9HþLQD VRVHGRY MH V VRSRGSLVRP
YORJH]DY]HODHQRWQRVWDOLãþHNROLNR]HPOMLãþDNLJDLPDMRGDQHVYXSRUDELåHOLMRRGNXSLWL1MLKRYH
åHOMHVRYRVQXWNX2331YFHORWLXSRãWHYDQH
äDOSDSUHGVWDYOMHQRVQXWHN2331QLYVNODGXVSREXGDPL åHOMDPLLQSULþDNRYDQML GDQLPLVVWUDQL
GUXåLQ=DMFLQ/XNDQ QDãLVRVHGMH LQMH]DWRGRREHKGUXåLQNULYLþHQVDMQHSRQXMDHQDNLKPRåQRVWL
RGNXSD]HPOMLãþNLMLKLPDPRYXSRUDELNRWRVWDOLPVRVHGRP1DMSRMDVQLPR

2EþLQVNR ]HPOMLãþH NL JD LPDPR Y QDMHPX LQ JD REGHOXMHPR þODQL GUXåLQH =DMF EL ELOR JOHGH QD
RVQXWHN 2331 NDU QD WUHK SDUFHODK 6 6 LQ 6  3ROHJ WHJD PHMH WHK WUHK SDUFHO
QLNDNRU QLVR VNODGQH ] PHMDPL GHMDQVNH UDEH ]D UD]OLNR RG SDUFHODFLMH  YVHK RVWDOLK SDUFHO  QD
SUHGPHWQHP]HPOMLãþX LQQLVRVNODGQH]ORJLþQLPQDGDOMHYDQMHPREVWRMHþLKPHMDSDUFHO
3ROHJWHJDMHYRVQXWNXSUHGYLGHQRGDELELOLSDUFHOL6LQ6QDNDWHULKLPDPRVHGDMYUWLQ
]HOHQLFR JUDGEHQL SDUFHOL PHGWHP NR SDUFHOH RG 6 GR 6 NL ERGR SRQXMHQH RVWDOLP
QDMHPQLNRP WRQLVR
1DM GRGDPR GD MH ELOR QD MDYQL REUDYQDYL  V VWUDQL SUHGVWDYQLNRY 0210 SRMDVQMHQR GD
ERGR LPHOH SDUFHOH RG 6 GR 6 VWDWXV ]HPOMLãþD ] RPHMHQR UDER LQ ERGR GRVHGDQMLP
XSRUDEQLNRPSRQXMHQHYRGNXSSUHGQRVWQR

*OHGH QD QDYHGHQR VPDWUDPR SUHGVWDYOMHQ RVQXWHN 2331 NRW QHSULPHUHQ VDM QH RPRJRþD
PRåQRVWLQDNXSD]HPOMLãþNLMLKREGHOXMHPRYVHPSRQXGQLNRPSRGHQDNLPLSRJRML

=DYROMR ]DJRWRYLWYH HQDNLK PRåQRVWL YVHP ]DLQWHUHVLUDQLP ]D QDNXS ]HPOMLãþ 9DV SR]LYDPR GD
VSUHPHQLWHSUHGVWDYOMHQRVQXWHN2331LQRGSUDYLWHQDSDNHSRPDQMNOMLYRVWLR]SRWHQFLDOQHNULYLFH
WDNRGDQRY2331XSRãWHYDQDVOHGQMDL]KRGLãþD

 =HPOMLãþHNLJDXSRUDEOMDQDãDGUXåLQDLQQDPELELORSRQXMHQRYRGNXSQDMVHREUDYQDYD
NRW HQD ]DNOMXþHQD SDUFHOD 7R VH ODKNR L]YHGH ] PLQLPDOQLPL NRUHNFLMDPL REVWRMHþHJD
RVQXWND2331LQSRQDãHPPQHQMXQLQLNRPXUYãNRGR
 0HMHSDUFHOHNLVHQDPELSRQXGLODYRGNXSQDMERGRVNODGQH]PHMDPLGHMDQVNHUDEHWDNR
ERGRVOHGLOHWXGLORJLþQHPXQDGDOMHYDQMXJOHGHQDPHMHREVWRMHþLKSDUFHO SULORJDVNLFD 
SUHGORJ REDUYDQ ]HOHQR =JROM NRW RSFLMD MH ]D QDV VSUHMHPOMLYD UD]ãLULWHY WUHQXWQH UDEH LQ
RGNXS WXGL SRYUãLQHNL VPRMR Y SULORåHQL VNLFL REDUYDOL RUDQåQR 9 YVDNHP SULPHUX QDM VH
]HPOMLãþHREUDYQDYDNRWHQRYLWD]DNOMXþHQDSDUFHOD
 3DUFHOD PRUD LPHWL HQDN VWDWXV NRW SDUFHOH RG 6 GR 6 WRUHM VWDWXV ]HPOMLãþD ]
RPHMHQRUDERLQQHVWDWXVJUDGEHQHSDUFHOH
 3DUFHODQDMQDPERSRQXMHQDYRGNXSSUHGQRVWQRLQSRGHQDNLPLSRJRMLNRWERGRSRQXMHQH
RVWDOH SDUFHOH QSU RG 6 GR 6  NL VH ERGR SRQXMDOH ] QDPHQRP RKUDQLWYH
REVWRMHþLK ]HOHQLK SRYUãLQ Y RGNXS GRVHGDQMLP XSRUDEQLNRP VNODGQR ] ]DJRWRYLORP J
3UD]QLNDQDMDYQLREUDYQDYLGQH

äHOLPR ãH SRGDWL PQHQMH QD L]MDYR SUHGVWDYQLNRY 0210 GD VL ERPR NXSFL Y SULPHUX QDNXSD WHK
]HPOMLãþNLELLPHODVWDWXV]HPOMLãþ]RPHMHQRUDER ]DUDGLQRUPDOQRQLåMHQDNXSQHFHQH XVWYDULOL
SUHPRåHQMVNRNRULVWþHERPRWD]HPOMLãþDQDNQDGQRSURGDMDOL,]MDYDMHQHVPLVHOQDVDMELYSULPHUX
PRUHELWQHJD QDNQDGQHJD VSUHPLQMDQMD VWDWXVD SDUFHO L] ]HPOMLãþD ] RPHMHQR UDER Y JUDGEHQH
SDUFHOR PRUDOL SODþDWL SULSDGDMRþH SULVSHYNH LQ GDMDWYH NDU EL L]HQDþLOR L]GDWNH ]D QDNXS LQ
VSUHPHPER VWDWXVD RPHQMHQLK SDUFHO V SURGDMQR FHQR ýH SD XSRãWHYDPR VWURãHN YH]DQHJD
NDSLWDOD GDQDãQMH FHQH QHSUHPLþQLQNUþHQMH JRVSRGDUVWYD Y 0210 WHU DEVROXWQRPUWYLOR QD WUJX
6WUDQRG

QHSUHPLþQLQ Y REþLQL GDQHV PRUD ELWL YVDNRPXU MDVQR GD PRWLY ]D QDNXS RPHQMHQLK ]HPOMLãþ QH
PRUHELWLSUHPRåHQMVNDNRULVWWHPYHþ]DJRWDYOMDQMHNDNRYRVWLELYDQMD

3RQRYQRSRXGDUMDPRQDPHQQDNXSDQLPHãHWDUMHQMH]]HPOMLãþLDPSDNRKUDQLWHYNDNRYRVWLELYDQMD
NRWJDXåLYDPRGDQHV2KUDQMDQMH]HOHQLKSRYUãLQSDMHSUDY]DSUDYYLQWHUHVXYVHKNUDMDQRYREþLQH
LQWXGLERGRþLKVRVHGRYVDMERGRXUHMHQH]HOHQDSRYUãQHSRYHþDOHNDNRYRVWELYDQMDYVRVHVNLLQQD
NRQFXNRQFHYWXGLSRYHþDOHYUHGQRVWRVWDOLPSDUFHODPNLMLKåHOLSURGDWLREþLQD

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHY9SUHGORJX2331VHSREXGH]DLQWHUHVLUDQLKQDMHPQLNRY]HPOMLãþXSRãWHYDMRWDNRGD
VHMLPRPRJRþLRGNXS]HPOMLãþYSRGDOMãNXQMLKRYLK JUDGEHQLKSDUFHOLQVLFHUYRNYLUXPRåQRVWLGD
VH V WHP QH VSUHPLQMD UHãLWHY SR]LGDYH L] GRSROQMHQHJD RVQXWND 2331 9 NROLNRU GRVHGDQML
QDMHPQLNL WHK SDUFHO QH ERGR åHOHOL RGNXSLWL VH MLK SULSRML K JUDGEHQLP SDUFHODP ]D QRYH
VWDQRYDQMVNHREMHNWHSUHGYLGHQHYREUDYQDYDQHP2331
9VD ]HPOMLãþD Y REPRþMX SUHGYLGHQHJD 2331 VR SR QDPHQVNL UDEL åH VHGDM RSUHGHOMHQD NRW
REPRþMH VWDYEQLK ]HPOMLãþ NDWHULP ER XYHOMDYOMHQL 2331 GRORþLO ãH SRGUREQHMãH SURVWRUVNR
L]YHGEHQHSRJRMH=HPOMLãþDNLERGRSRQXMHQDYRGNXSVWDQRYDOFHPYSRGDOMãNLKQMLKRYLKJUDGEHQLK
SDUFHOERGRLPHODHQRWQDGRORþLOD]DXUHMDQMHWHUVWDWXVVWDYEQLK]HPOMLãþVNDWHULPLVHSRYHþXMHMR
REVWRMHþHJUDGEHQHSDUFHOHNLNRWWDNHWXGLVOXåLMRREMHNWRP

,QJULGLQ%RULV2NOHãþHQ.RãHQLFH1RYRPHVWR

,QJULG LQ %RULV 2NOHãþHQ VYD ODVWQLND SDUFHOH  RG OHWD  SD LPDYD Y QDMHPX ]HPOMLãþH Y
YHOLNRVWL FFD  P SULORJD ]DNXSQD SRJRGED  ]D NDWHUHJD YVD OHWD SODþXMHYD WXGL QDMHPQLQR
,]PHUD]HPOMLãþDMHSULEOLåQD
=HPOMLãþH MH ELOR SRSROQRPD QHXUHMHQR SRWUHEQR MH ELOR QDYR]LWL SUHNR  NDPLRQRY ]HPOMH LQ MR
NXOWLYLUDWLYELVWYXVPRMRXUHMDOLYVHKOHW=DXUHMHQRVWVPRSUHMHOLFHORREþLQVNRSUL]QDQMH
2EHQHPVPRYVDOHWDY]WUDMQRYODJDOLYORJH]DRGNXS]HPOMLãþDVDMQDPMHELORWRVVWUDQLREþLQH
WXGLREOMXEOMHQR
9QRYHPSURVWRUVNHPQDþUWXQDPQLRPRJRþHQRGNXSQLWLPHWUDSRYUãLQHSDUFHOD]R]QDNR&MH
SUHGYLGHQDNRWHNRORãNLRWRN]YUWLQDPL]DPHWHRUQRYRGR
0HQLYDGDUHãLWHYQLXVWUH]QD2ESDUFHOLVPRåHOHWD]DUDGLYLVRNHEUHåLQH]JUDGLOLãNDUSR]
RGPLNRPRGFHVWHP6HGDMVRQDSORþQLNXNRQWHMQHUML]DVPHWL
3UHGODJDYD GD VH HNRORãNL RWRN SUHPHVWL QD QDVSURWQR VWUDQ FHVWH SORþQLN SD DVIDOWLUD 9 VNORSX
HNRORãNHJDRWRNDVRODKNRWXGLSRQLNRYDOQHYUWLQHVDMMHSDUFHODWXGLODVW0HVWQHREþLQH
1RYRPHVWRYVHWRSDELELORYSULPHUQLRGGDOMHQRVWLRGYVHKKLã
=HPOMLãþH & MH XUHMHQR NRW RNUDVQD SRYUãLQD ]HPOMLãþH GHO SDUFãW   SD LPDPR Y FHORWL
XUHMHQRNRWVDGQR]HOHQMDYQLYUW
äHOLYDGDQDPRPRJRþLWHRGNXSRPHQMHQHJD]HPOMLãþDSULWHPSDXSRãWHYDWHGDMHQDPHQQDNXSD
RKUDQLWHYNYDOLWHWHELYDQMDNRWJDLPDPRGDQHVLQ]DNDUVPRVHYVDOHWDWUXGLOL

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHY *UDGEHQD SDUFHOD & QD NDWHUL VWD Y GRSROQMHQHP RVQXWNX 2331 SUHGYLGHQD
HNRORãNLRWRNLQSRQLNRYDOQLFDPHWHRUQLKYRGDVHUD]GHOLQDGYHORþHQLSDUFHOLWDNRGDHQDãHYHGQR
RVWDQHMDYQDSRYUãLQD]DQDPHQNRWJDMHSUHGYLGHOGRSROQMHQLRVQXWHN2331GUXJDSDVHSRQXGL
YRGNXSODVWQLNXSDUFHOHãWNR*RWQDYDV2PRJRþLVHWXGLRGNXSGHODSDUFHOH]R]QDNR3

0DUMDQ=DOHWHOM.RãHQLFHQRYRPHVWR

1DVSOHWQLVWUDQL021RYRPHVWRSRGUXEULNR3URVWRUVNLDNWLVHPVLRJOHGDO2VQXWHNLQ'RSROQMHQ
RVQXWHNVSULORåHQLPL'RNXPHQWL JUDILþQHSULORJHRGGR ]D23315HJUãNHNRãHQLFH
3R SUHJOHGX SULORåHQH GRNXPHQWDFLMH YDP NRW NUDMDQ R] QHSRVUHGQL VRVHG ªREPRþMD XUHMDQMD©
SRGDMDPQDVOHGQMHSULSRPEH JOHMVSRGDM 

'RSROQLWHYSULSRPEH
9 ]YH]L ] 2331 5HJUãNH NRãHQLFH YDP SRãLOMDPR ãH VNHQLUDQ GRNXPHQW  VNLFR QDãH SDUFHOH QD
.RãHQLFDKVãWNLVPRMRGRSROQLOL]YULVRPQDMHWHJD]HPOMLãþD VNXSDMPQDMXåQL
VWUDQL SDUFHOH JUH ]D P [ P LQ QD ]DKRGQL ]D  P[ P  9VHJD QDMHWHJD ]HPOMLãþD QH
6WUDQRG

XSRUDEOMDPR SRHQHPGHOXMHVSHOMDQDSHãSRWQDãSRUWQDLJULãþD XUHGLOLSDVPRSULEOLåQRP
NLMHQDVNLFLR]QDþHQVSRãHYQLPLþUWDPL
3UHGODJDPR GD EL ELO XYR] QRYH FHVWH SRPDNQMHQ SURWL ]DKRGX GD EL LPHOL ãH QDSUHM PRåQRVW
XSRUDEH  R] RGNXSD  ]HPOMLãþD NL VPR JD XUHGLOL  QDSHOMDOL ]HPOMR ]DVDGLOL JUPLþHYMH  LQ JD
GHMDQVNRXSRUDEOMDPR


2EPRþMHXUHMDQMDVHJDQDVYRMLVHYHUQLVWUDQLWLN
QD]DKRGQLLQMXåQLUREPRMHSDUFHOHãW
9 WHP REPRþMX LPDPR WUHQXWQR Y QDMHPX
SRJRGEHQR]0HVWQRREþLQR1RYRPHVWRFFD
P ]HPOMLãþD NL VPR JD WXGL XVWUH]QR NXOWLYLUDOL
1DMHWR]HPOMLãþHåHOLPRYSULEOLåQRWDNHPREVHJX
JOHGH QD SRWUHEH SURMHNWD LQ FHQR RGNXSD 
REGUåDWLR]RGNXSLWL

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHY &HVWD ª$© MH RVUHGQMD FHVWQD
SRYH]DYD QRYH VWDQRYDQMVNH VRVHVNH NL VH QD
VHYHUX LQ MXJX QDYH]XMH QD REVWRMHþR XOLFR
.RãHQLFH 9 ID]L SULSUDYH SUHGORJD 2331 MH
PRåQR QMHQ VHYHUQL SULNOMXþHN QD ]XQDQMH FHVWQR
RPUHåMHSUHVWDYLWL]DFFDPSURWL]DKRGXWHUV
WHPQHNROLNRSRYHþDWLSDUFHOR&L]GRSROQMHQHJD
RVQXWND 2331 LQ MR SRQXGLWL Y RGNXS ODVWQLNX
VRVHGQMH SDUFHOH ãW  NR *RWQD YDV 1D
VOLNLMHVãUDIXURR]QDþHQREVHJSUHVWDYLWYHFHVWH
SURWL ]DKRGX 9HþML SUHPLN FHVWH SURWL Y]KRGX RG
SUHGODJDQHJDQLPRåHQVDMELVH]PDQMãDOH]D]LGOMLYHSDUFHOHSUHGYVHPYRNYLUXXUHGLWYHQHHQRWH
6]DUDGLSURPHWQRWHKQLþQLK]DKWHYMHQDPUHþSRWUHEQRSUHPLNDWLFHORWQRRVFHVWH
9VNODGXVSREXGRVHSUHGYLGLPRåQRVWRGNXSDWXGLGHOSDUFHOH6


3UHGODJDPGDVHªXUHGLWYHQDHQRWD&©QDVHYHUQLVWUDQL]DNOMXþLR]]RåLSRãLULQLSUHGSULNOMXþNRP
QDREVWRMHþRFHVWRLQVLFHUYGROåLQLPRMHSDUFHOHVSULþHWNRP]RåLWYHSULEOLåQRREMXåQLVWUDQLFL
SDUFHOQHPHMH3UHGORJXWHPHOMXMHPYQDVOHGQMLWRþNL
9ªXUHGLWYHQLVLWXDFLML©QDMVHVHYHUQLFHVWQLSULNOMXþHNQDREVWRMHþRFHVWRVSUHPHQLYSULNOMXþHN]D
SHãFHLQNROHVDUMHNLQDMVHSRPDNQHQDVNUDMQR]DKRGQRPHMRXUHGLWYHQHJDREPRþMDQDWHPGHOX
9 QDþUWX FHVWQHJD RPUHåMD QDM VH VHYHUQL SULNOMXþHN FHVWH ª$© QD REVWRMHþR FHVWR RSXVWL Y
SUHGODJDQL YDULDQWL &HVWD ª$© QDM VH QDVHYHUQHPGHOX ]QRWUDMQRYHJDQDVHOMD ]DNOMXþLNURåQRV
FHVWR ª%© 1DPHVWR SUHGYLGHQHJD SULNOMXþND SUHGODJDP Y WHP GHOX L]YHGER ªSHã LQ NROHVDUVNH
SRWL© NL ]DY]HPD ELVWYHQR PDQM SURVWRUD .RW JODYQL DUJXPHQW ]D RSXVWLWHY VHYHUQHJD SULNOMXþND
FHVWH ª$© QD REVWRMHþR FHVWR SD QDYDMDP GHMVWYR GD EL QRYR SUHGYLGHQD FHVWD ª$© SRPHQLOD
GHMDQVNR EOLåQMLFR LQ SUHVHN VHYHU ± MXJ VNR]L QDVHOMH .RãHQLFH NDU EL GHILQLWLYQR SRVODEãDOR
ELYDQMVNHUD]PHUHVWDQRYDOFHYQRYRQDVWDOHJDREPRþMD3UHGODJDPWXGLGDVHFHVWLª$©LQª%©QH
SURMHNWLUDWDYSUHGYLGHQLKJDEDULWLKNRWL]KDMDL]WLSVNHJDSUHþQHJDSURILOD9R]QLSDVYãLULQL[
P LQ KRGQLND ]D SHãFH  [   SUHGVWDYOMDMR SUHFHMãHQ SRVHJ Y SURVWRU NL M WXGL HNRQRPVNR
QHUDFLRQDOHQ 6DPR ]D SULPHUMDYR REVWRMHþD NURåQD FHVWD QD .RãHQLFDK LPD ]JROM HQ KRGQLN ]D
SHãFH
0HQLPGDELELOHQXYR]YQDVHOMH MXåQDVWUDQ VNURåQRFHVWR]QRWUDMQRYHJDQDVHOMDEROMãDUHãLWHY
RGSUHGODJDQH

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY 2EVWRMHþH FHVWQR RPUHåMH VWDQRYDQMVNH VRVHVNH 5HJUãNH .RãHQLFH MH L]MHPQR
QHSUHJOHGQR]DWRMHRULHQWDFLMDYQDVHOMXVODED'REUDVWUDQSURPHWQHVLWXDFLMH5HJUãNLK.RãHQLFSD
MHGDVR]DUDGLOHJHQDVHOMDREUREXPHVWDUD]EUHPHQMHQHWUDQ]LWQHJDSURPHWDYQDVHOMXSRWHNDOH
WLVWLSURPHWNLJDXVWYDUMDQDVHOMHVDPR,]YHGED GRGDWQLKKLãSURPHWQHREUHPHQLWYHFHVWQHJD
RPUHåMD QDVHOMD QH ER ELVWYHQR SRYLãDOD &HVWQR RPUHåMH Y REPRþMX XUHMDQMD 2331 PRUD
]DJRWDYOMDWL YDUQRVW SUHJOHGQRVW WHU ]DGRVWQR SURPHWQR SUHNUYDYLWHY QRYLK REPRþLM SR]LGDYH HQ
VDP FHVWQL SULNOMXþHN QD ]XQDQMH FHVWQR RPUHåMH R] QD XOLFR .RãHQLFH WHJD QH RPRJRþD 5DYQR
6WUDQRG

WDNRMHVPRWUQRSURPHWNLERQDVWDOSRL]YHGELGRGDWQLKKLãUD]GHOLWLQDGYDSULNOMXþNDWHUVWHP
SURPHWQR REUHPHQLWHY UD]SRUHGLWL HQDNRPHUQR QD VHYHUX LQ MXJX XOLFH .RãHQLFH Y QDVSURWQHP
SULPHUX EL ELO MXåQL SULNOMXþHN WHU V WHP MXåQL GHO XOLFH .RãHQLFH QHVRUD]PHUQR REUHPHQMHQ Y
SULPHUMDYLVVHYHUQLP VWHPWXGLVWDQRYDOFLYWLVWHPGHOX 

9LGD3RãWUDN.RãHQLFH1RYRPHVWR

1DVSOHWQLVWUDQL0HVWQHREþLQH1RYRPHVWRMHMDYQRQD]QDQLORRMDYQRUD]JUQLWYLLQMDYQLREUDYQDYL
GRSROQMHQHJDRVQXWND23315HJUãNH.RãHQLFH±NLWUDMDRGGR
1DMDYQRUD]JUQLWHYUHãLWHYQLPDPSULSRPE

0RMD SDUFHOD ãW  NMHU LPDP ]JUDMHQR VWDQRYDQMVNR KLãR PHML QD SDUFHOR ãW  NL MH Y
XUHGLWYHQHP REPRþMX äH YHþ OHW LPDP VNOHQMHQR SRJRGER ]D GHO ]HPOMLãþD NL MH VHGDM Y
XUHGLWYHQHP REPRþMX NRW GHO REPRþMH XUHMHQLK SDUNRYQLK SRYUãLQ LQ ãSRUWQLK SRYUãLQ WHU REPRþMD
JR]GD
3UHGODJDP GD VH SURXþL PRåQRVW GD EL VH GHO VHGDM QDMHWHJD ]HPOMLãþD VSUHPHQL DOL L]Y]HO L]
XUHGLWYHQHJDREPRþMXLQVHSRQXGLOYRGNXS]DNDUVHP]DLQWHUHVLUDQD

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHY9SUHGORJX2331VHSREXGH]DLQWHUHVLUDQLKQDMHPQLNRY]HPOMLãþXSRãWHYDMRWDNRGD
VHMLP]DJRWRYLRGNXS]HPOMLãþYSRGDOMãNXQMLKRYLKJUDGEHQLKSDUFHOLQVLFHUYRNYLUXPRåQRVWLGD
VHVWHPELVWYHQRQHVSUHPLQMDUHãLWHYXUHMDQMDL]GRSROQMHQHJDRVQXWND2331

0DMD*DEULþ=LUNHOEDFKLQ0DWHM=LUNHOEDFK.RãHQLFH1RYRPHVWR

.RWYHþOHWQDQDMHPQLND]HPOMLãþD NRSLMDYSULORJL NLPHMLQDQDMLQRSDUFHORãWNR*RWQD
YDVSUHGODJDYDVSUHPHPERSDUFHOH6LQ6.HUVYDGHOQDMHWHJD]HPOMLãþDXUHGLODWDNRGDVH
NDU QDMEROMH VNODGD ] XUHGLWYLMR QD QDMLQL SDUFHOL LQ ãSRUWQHP SDUNX SURVLYD GD XSRãWHYDWH QDMLQ
SUHGORJVSUHPHPEH YSULORJL 5HVMHGDELVHSDUFHOD6QHNROLNR]PDQMãDODYHQGDUSDELELOD
ãHYHGQRYYHOLNRVWLSRYSUHþQHJUDGEHQHSDUFHOHQD.RãHQLFDK

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHY9SUHGORJX2331VHSREXGH]DLQWHUHVLUDQLKQDMHPQLNRY]HPOMLãþXSRãWHYDMRWDNRGD
VHMLPRPRJRþLRGNXS]HPOMLãþYSRGDOMãNXQMLKRYLK JUDGEHQLKSDUFHOLQVLFHUYRNYLUXPRåQRVWLGD
VH V WHP QH VSUHPLQMD UHãLWHY SR]LGDYH L] GRSROQMHQHJD RVQXWND 2331 9 NROLNRU GRVHGDQML
QDMHPQLNL WHK SDUFHO QH ERGR åHOHOL RGNXSLWL VH MLK SULSRML K JUDGEHQLP SDUFHODP ]D QRYH
VWDQRYDQMVNHREMHNWHSUHGYLGHQHYREUDYQDYDQHP2331

69(7.6â0,+(/

2EþLQVNL VYHW ER QD  VHML REþLQVNHJD VYHWD 02 1RYR PHVWR NL ER Y þHWUWHN GQH 
REUDYQDYDOWXGLWRþNRNLVHQDQDãDQDSURVWRUVNRXUHMDQMHREPRþLMYQDãLNUDMHYQLVNXSQRVWL2331
±5(*5â.(.2â(1,&(

*OHGH QD GRVHGDQMH GLVNXVLMH R WHP PHG 6YHWRP .6 âPLKHO NUDMDQL QD .RãHQLFDK LQ REþLQVNLPL
VWURNRYQLPLVOXåEDPLSRY]HPDPRQDãDVWDOLãþDSULSRPEH


1LVPRSURWLGHOQLSR]LGDYL.RãHQLFYHQGDUWDNãQLNLRKUDQMDQDãGROJROHWQLWUXGYODJDQMDNUDMDQRYY
ãSRUWQHSRYUãLQHNLVPRMLKLQYHþVDPLILQDQFLUDOLLQY]GUåHYDOL.OMXEGRJRYRUXYSUHWHNORVWL
 LQ NDVQHMH  R GHOLWYL SRYUãLQ QD ]D]LGDOQH  SRYUãLQH LQ ]HOHQL ãSRUWQR UHNUHDWLYQL GHO NL ER
RKUDQMDO YVD L]JUDMHQD ãSRUWQD LJULãþD UD]HQ  %0; SURJH WHPX QL WDNR 'HO ãSRUWQLK SRYUãLQ VH
MHPOMH  LQ VLFHU YRJDO ]DWUDYOMHQHJDQRJRPHWQHJDLJULãþDNL MH L]UHGQR OHSR Y]GUåHYDQR LQ ODQLQD
QRYR]DWUDYOMHQRWHUSRORYLFDLJULãþD]DRGERMNRQDPLYNL

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
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2EUD]ORåLWHY5HãLWHYFHVWQHJDRPUHåMDYGRSROQMHQHPRVQXWNX2331NLMHELOMDYQRUD]JUQMHQMH
]DVQRYDQDWDNRGDQDVPRWUQQDþLQUD]GHOLUD]SRORåOMLYHSRYUãLQHPHGWLVWH]PRåQRVWMRSR]LGDYHY
VWDQRYDQMVNHQDPHQHLQWLVWHQDPHQMHQHSDUNRYQLPLQUHNUHDWLYQLPSRYUãLQDP6OHGQMHVRY2331
]DVQRYDQH EROM UDFLRQDOQR ãSRUWQLP LQ UHNUHDWLYQLP XUHGLWYDP VH QDPHQL WXGL GHO VHGDM
QHL]NRULãþHQLK JR]GQLK SRYUãLQ  RE L]YHGEL FHVWQH LQIUDVWUXNWXUH SD VH LQYHVWLWRUMD REYHåH GD
L]JXEOMHQDãSRUWQDLJULãþDQDGRPHVWL]QRYLPL


,]2331MHUD]YLGQDWXGLSR]LGDYDXUHMHQLKYUWRYVDGRYQMDNRYWHUGYRULãþNUDMDQRYQD]HPOMLãþLKNL
VR MLP ELOD SUHG GYDMVHWLPL LQ YHþ OHWL SUHGDQD Y QDMHP 1DMHPQLNL ]D QDMHWD ]HPOMLãþD VNUELMR NRW
GREHUJRVSRGDU]HPOMLãþHLQREVWRMHþHQDVDGHREGHOXMHMRQDQDþLQNLXVWUH]DNUDMHYQLPUD]PHUDP
9VHKLãHQDYUKX.RãHQLFVRELOHWDNRSURMHNWLUDQHGDVRGQHYQLSURVWRULRULHQWLUDQLSURWL]HOHQHPX
SDVXR]QDMHWLP]HPOMLãþHP1DMRPHQLPRGDMHELORYID]LVNOHSDQMD]DNXSQHSRJRGEHVVWUDQL
0HVWQH2EþLQH1RYRPHVWRREOMXEOMHQRGDVHERGRQDMHWD]HPOMLãþDSURGDODQDMHPQLNRPVWDNãQR
QDPHPEQRVWMRNRWMRLPD]HPOMLãþHYþDVXQDMHPD3URFHVRGNXSDQDMHWLK]HPOMLãþSRWHNDåHQHNDM
OHW .UDMHYQD VNXSQRVW âPLKHO MH YHþNUDW SRVUHGRYDOD SLVQD VWDOLãþD JOHGH RGSURGDMH QDMHPQLK
NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ QD .RãHQLFDK 0HVWQL 2EþLQL 1RYR PHVWR YHQGDU ]DPDQ .UDMDQL .RãHQLF NL
PHMLMRQDSUHGODJDQRSR]LGDYRVR]DLQWHUHVLUDQLRGNXSLWLGHO]HOHQLFNLVRMLKXUHGLOLR]MLKNXOWLYLUDOL
äHOLMR MLK RGNXSLWL NRW NPHWLMVNH SRYUãLQH LQ RKUDQLWL NRW QH]D]LGOMLYH SRYUãLQH 9VDN NL ER åHOHO
GRGDWQR SR]LGDYR ER SDþ SR SRWUHEL SODþDO VSUHPHPER 7R VPR QDSLVDOL Y GRVHGDQMLK GRSLVLK QD
REþLQRLQL]SRVWDYLOLQDVHVWDQNXGQH1DãLQWHUHVMHELO]DSLVDQY]DEHOHåNLVHVWDQNDNLMR
MH]DSLVDO ,]WRN -HUDOD 7HPX VOHGL WXGL RGJRYRU 02 10 ] GQH  SUHMHOL
=DMF/XNDQ'åDPGåLþ VHSWHPEHU   =DWR WXGL GUXåLQH =DMF 2NOHãþHQ /XNDQLQ RVWDOLåHOLMR
RGNXSLWLQDMHWR]HPOMRSRGHQDNLPLSRJRMLþHSUDYQLWRSRVHEHMSUHGYLGHQR
,] 2331 MH UD]YLGQD SR]LGDYD YVDNHJD PRåQHJD LQ QHPRåQHJD NYDGUDWQHJD PHWUD VNXSDM SD MH
SUHGYLGHQLKNDUQRYLKKLãQDJQHWHQLKLQYULQMHQLKFHORQDGHOQR]HOHQLSDV

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY


3URVLPR ]D UD]XPQR RGGDOMHQRVW VWDYEQLK ]HPOMLãþ RG LJULãþNDU ER RPRJRþLOR XVWUH]QR VRELYDQMH
WDNR QRYLP ODVWQLNRP NRW þODQRP ãSRUWQHJD GUXãWYD LQ YVHP GUXJLP ãSRUWQLNRP NL NRULVWLMR LQ
QHJXMHMR ãSRUWQH SRYUãLQH 3R QDãLK LQIRUPDFLMDK åH REVWDMDMR SULPHUL SUDYQLK± GREULK SUDNV QD
*RUHQMVNHPNLRSUHGHOMXMHMRSRWUHEQRPLQLPDOQRUD]GDOMR9ãSRUWQDLJULãþDVPRYORåLOLYHOLNRODVWQLK
VUHGVWHYLQGHOD YGRJRYRUX]0210 LQåHOLPRRKUDQLWLQMLKRYRIXQNFLRQDOQRVW

6WDOLãþH35,320%$-('(/12ä(832â7(9$1$
2EUD]ORåLWHY 0HVWQD 2EþLQD 1RYR PHVWR NRW ODVWQLN ]HPOMLãþ Y RNYLUX REPRþMD XUHMDQMD
SUHGPHWQHJD 2331 WHU NRW SULSUDYOMDYHF SURVWRUVNHJD DNWD PRUD ] ]HPOMLãþL NL VR QD UD]SRODJR
UDYQDWLJRVSRGDUQRVDMMLKXSUDYOMDYLPHQXLQLQWHUHVXãLUãHVNXSQRVWL5HãLWHYXUHGLWYHUHNUHDWLYQLK
SRYUãLQSUHGYLGHYDWDNRãSRUWQDLJULãþDNRWSDUNRYQHXUHGLWYHSRQDþHOXª]DYVDNRJDUQHNDM©NLVR
YVH SUHGYLGHQH Y ]DGRVWQL RGGDOMHQRVWL RG KLã VDM JUH ]D VWDQRYDQMVNR VRVHVNR V SULSDGDMRþLP
SDUNRPLQLJULãþLLQQH]DãSRUWQLFHQWHU
5HãLWHY FHVWQHJD RPUHåMD Y GRSROQMHQHP RVQXWNX 2331 NL MH ELO MDYQR UD]JUQMHQ MH ]DVQRYDQD
WDNR GD QD VPRWUQ QDþLQ UD]GHOL UD]SRORåOMLYH SRYUãLQH PHG WLVWH ] PRåQRVWMR SR]LGDYH Y
VWDQRYDQMVNHQDPHQHLQWLVWHQDPHQMHQHSDUNRYQLPLQUHNUHDWLYQLPSRYUãLQDP6OHGQMHVRY2331
]DVQRYDQH EROM UDFLRQDOQR ãSRUWQLP LQ UHNUHDWLYQLP XUHGLWYDP VH QDPHQL WXGL GHO VHGDM
QHL]NRULãþHQLK JR]GQLK SRYUãLQ  RE L]YHGEL FHVWQH LQIUDVWUXNWXUH SD VH LQYHVWLWRUMD REYHåH GD
L]JXEOMHQDãSRUWQDLJULãþDQDGRPHVWL]QRYLPL
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0âNXIFD±SUHGVHGQLNVYHWD.6âPLKHO

3ULSRPEH.6âPLKHOLQQMLKRYHJDãSRUWQHJDGUXãWYDVRELOHSRGDQHWXGLYSLVQLREOLNLYþDVXSRWHND
MDYQHUD]JUQLWYH*OHMWRþNR


3RGD SULSRPER Y LPHQX NUDMDQRY .6 âPLKHO LQ VLFHU GD MH SRWUHEQR SUHG SULþHWNRP JUDGQMH
SUHGYLGHQLK VWDQRYDQMVNLK KLã XUHGLWL R] ]DJRWRYLWL SRJRMH NL VR SRYH]DQL V ãLUãR RNROLFR VRVHVNH
5HJUãNH.RãHQLFH3ULWHPSRXGDULSURPHWQRXUHGLWHYYSRYH]DYL]L]JUDGQMRMXåQH]ELUQHFHVWHNL
EL VRVHVNL RPRJRþLOD XVWUH]QR SRYH]DYR QD 69GHOX NL VHGDM SRWHND SR GRWUDMDQL ORNDOQL FHVWL L]
5HJUþHYDVL6WHPELVHUD]EUHPHQLODWXGLREVWRMHþDSRYH]DYDQD6=GHOXL]UHJLRQDOQHFHVWH1RYR
PHVWR±âNUMDQþH

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHY 3URPHWQD REUHPHQLWHY REVWRMHþHJD FHVWQHJD RPUHåMD QD ãLUãHP REPRþMX 5HJUãNLK
.RãHQLF VH ] L]JUDGQMR GRGDWQLK  VWDQRYDQMVNLK HQRW QH ER ELVWYHQR VSUHPHQLOD ]DWR QMLKRYD
L]YHGED QH PRUH ELWL SRJRMHQD ] L]JUDGQMR MXåQH ]ELUQH FHVWH ,]YHGED VOHGQMH MH YVHNDNRU WXGL Y
LQWHUHVXREþLQHVDMELVH]QMHQRUHDOL]DFLMR]QDWQRL]EROMãDODSURPHWQDVLWXDFLMDMXåQHJDGHODPHVWD
= YHOMDYQLP REþLQVNLP SURVWRUVNLP QDþUWRP MH Y MXåQHP GHOX PHVWD QDþUWRYDQD WL MXåQD PHVWQD
]ELUQD FHVWD âWXNOMHYD FHVWD  NLMHQDPHQMHQDSRYH]DYL âPLKHOVNH LQ %HORNUDQMVNHFHVWH UD]YRMX
FHQWUDOQLKGHMDYQRVWLYJUDYLWDFLMVNHPVUHGLãþX5HJUþDYDVâPLKHO6Y5RNLQQDGDOMQMLXUEDQL]DFLML
SURVWLK VWDYEQLK SRYUãLQ ]D VWDQRYDQMVNR JUDGQMR Y REPRþMX *UDGQMD âWXNOMHYH FHVWH ER KNUDWL
L]EROMãDODGRVWRSQRVWREVWRMHþLPVWDQRYDQMVNLPREPRþMHPY5HJUþLYDVLGHOXâPLKHODLQ6Y5RNX
*UDGQMDFHVWHMHLQYHVWLFLMVNR]DKWHYQD]DWRERQMHQDL]YHGEDPRåQDVDPRREKNUDWQLXUEDQL]DFLML
5HJUþH YDVL =D ]JRãþHYDQMH ]D]LGDYH NL VH QDþUWXMH ] 2331 5HJUãNH .RãHQLFLH MH VHGDQMD
SURPHWQDLQIUDVWUXNWXUDãH]DGRVWQD]DWRL]JUDGQMDâWXNOMHYHFHVWHQDRGVHNXâPLKHOVNDFHVWD.
5RNXQLQXMQLSRJRM0RUHELWQRSRJRMHYDQMHSULþHWNDJUDGQMHY23315HJUãNH.RãHQLFH]JUDGQMR
GHOD âWXNOMHYH FHVWH QDRGVHNXâPLKHOVND FHVWD . 5RNX EL ]DGUåDOD JUDGQMR ]D GDOMãH REGREMH
QDMPDQMSDGRWROLNãQHRNUHSLWYHLQYHVWLFLMVNLKQDPHUYREPRþMX5HJUþHYDVLGDERSRPHPEHQGHO
âWXNOMHYH FHVWH PRJRþH ILQDQFLUDWL L] VUHGVWHY VRUD]PHUQLK VWURãNRY NRPXQDOQHJD RSUHPOMDQMD ]D
FHQWUDOQHGHMDYQRVWLLQVWDQRYDQMDYREPRþMXâWXNOMHYHFHVWH


1DNRQFXSRGDãHSULSRPERY]YH]LãSRUWQLPSDUNRP GDQHVRJODãDMR]SURPHWQRXUHGLWYLMRNLEL
NDNRUNROLSRVHJDODYãSRUWQLSDUNQDUDþXQ]PDQMãDQMDQMHJRYHJDSURJUDPDLQWUHQXWQHJDREVHJD
REPRþMD

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY


0=DOHWHOM


,]SRVWDYL SUREOHP SRVODEãDQMD ELYDOQHJD VWDQGDUGD ]D REVWRMHþH SUHELYDOFH 5HJUãNLK .RãHQLF NL
ERGRQDVWDOLYþDVXWDNRREVHåQHJUDGQMHLQSUHGODJDGDVH]DSUHSUHþLWHYWHJDSUHGSLãHMRXVWUH]QL
XNUHSL

6WDOLãþH1$35,32%26(32'$32-$61,/2
2EUD]ORåLWHY 9 2331 LQ NDVQHMH Y SURMHNWQL GRNXPHQWDFLML ]D L]YHGER GHO VR GRORþHQL SRJRML ]D
XSRãWHYDQMH SUHGSLVRYJOHGH SRY]URþDQMD PRWHQM PHG JUDGQMR NL VRMLKL]YDMDOFL GROåQL XSRãWHYDWL
0RUHELWQDãNRGDNLELREWHPQDVWDODJUHQDãNRGRL]YDMDOFDR]LURPDLQYHVWLWRUMD


,]SRVWDYLSUREOHPJOHGHQDMHPD]HPOMLãþNLMLKLPDMRREVWRMHþLSUHELYDOFLYQDMHPXLQSUHGODJDGDVH
Y QDGDOMHYDQMX SRVWRSND XSRãWHYDMR QMLKRYH åHOMH GD EL SRYUãLQH ]D NDWHUH VR ]DLQWHUHVLUDQL Y
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QDMYHþMLPHULODKNRRKUDQLOLYQDGDOMQMLQMLKRYLUDELNRWQDMHPQLNLR]GDVHMLPWD]HPOMLãþDSRXVWUH]QL
FHQLSRQXGLYRGNXS

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY


3RGDQDMHELODWXGLSULSRPEDR]SUHGORJQDSURPHWQRXUHGLWHYNLVHQDQDãDQDSRYH]DYRREPRþMD
QRYHSR]LGDYHQDVHYHUQHPGHOXL]REVWRMHþHFHVWH -3 LQVLFHUGDMHWDSURPHWQDSRYH]DYDYWHP
GHOX]DPRWRUQLSURPHWQHSRWUHEQDLQGDMH]DQDSDMDQMHVRVHVNHGRYROMOHHQDGHOQRåHREVWRMHþD
NL MH SUHGYLGHQD QD MXåQHP GHOX 3UHGODJD GD VH QD VHYHUQHP GHOX ]D GRVWRS Y QRYR VRVHVNR
SUHGYLGLOHNROHVDUVNRLQSHãSRWSRYH]DYRLQGDVHMRSUHVWDYLQDVNUDMQLPRåQL6=GHOREPRþMD

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY

$/XNDQ

3UHGODJDPRåQRVWRGNXSD]HPOMLãþDNLJDLPDMRYQDMHPXRSUHGHOMHQHJDNRW]HOHQHSRYUãLQHLQQH
NRWJUDGEHQDSDUFHOD

6WDOLãþH35,320%$6(1(832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY


%2NOHãþHQ

1D MXåQHP GHOX MH ODVWQLN SDUFHOH V VWDQRYDQMVNR VWDYER RNROL NDWHUH LPD Y QDMHPX REþLQVNR
]HPOMLãþH XUHMHQR ]D SRWUHEH ]HOHQLK SRYUãLQ 1D GHOX WHJD ]HPOMLãþD 2331 SUHGYLGHYD XUHGLWHY
MDYQLK SRYUãLQ ]D SRWUHEH L]JUDGQMH SRQLNRYDOQLFH PHWHRUQLK YRGD LQ XUHGLWYH HNRORãNHJD RWRND
1MHJRYD SULSRPED R] SUHGORJ MH GD VH SUHGYLGHQH XUHGLWYH QD RPHQMHQL SDUFHOL SUHVWDYLMR QD
SDUFHOR  NR *RWQD YDV  VNR]L FHVWR -3  NL MH WXGL Y ODVWL 0210 WHU L]UD]L LQWHUHV ]D
QDGDOMQMRXSRUDER]HPOMLãþDREQMHJRYLSDUFHOLNRWQDMHPQLNR]]DRGNXSOHWH

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWHY

0'åDPGåLü


3RGUREQRSRMDVQLSRGNDNãQLPLSRJRMLLQYNDNãQHPVWDQMXVRQDMHPQLNLSULGRELOL]HPOMLãþDYNDWHUH
VR Y SUHWHNORVWL PRUDOL YORåLOL YHOLNR VYRMHJD GHOD LQ VUHGVWHY WDNR GD VR GDQHV WR Y]RUQR XUHMHQH
]HOHQHSRYUãLQH SULSDGDMRþHNQMLKRYLPVWDQRYDQMVNLP KLãDP3RXGDUL REOMXER REþLQH RE VNOHSDQMX
QDMHPQLKSRJRGEGDERGRWD]HPOMLãþDNDVQHMHODKNRRGNXSLOLSRYUHGQRVWLQHVWDYEQHJD]HPOMLãþD
=DWR SUHGODJD GD VH REPRþMH ]HPOMLãþ Y QDMHPX NL JD ER PRåQR RGNXSLWL RSUHGHOL NRW ]HOHQH
SRYUãLQH

6WDOLãþH35,320%$6('(/12832â7(9$
2EUD]ORåLWHYJOHMREUD]ORåLWYL


1DVSORãQRãHRSR]RULQDSRVODEãDQMHNYDOLWHWHELYDQMDREVWRMHþLKSUHELYDOFHYYþDVXJUDGQMHLQGD
VHMLKLQWHQ]LYQHMHYNOMXþLYSRVWRSHNSULSUDYH2331
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