OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Številka: 3505-8/2008
Datum: 30. 6. 2008

Zadeva:

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA O UREDITVENEM
NA RTU CENTRALNEGA DELA BRŠLJINA

Namen:

Obravnava predloga obvezne razlage odloka, ki se nanaša
na tolerance obveznih gradbenih linij

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06
UPB-1 in 4/08)
Poslovnik Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 111/01, 72/ in 9/08)

Poro evalec :

Anton Škerlj, predsednik Komisije za statut in poslovnik

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa :

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
obvezno razlago Odloka o ureditvenem na rtu centralnega
dela Bršljina v predloženi vsebini.

Župan
Alojzij Muhi

PRILOGE:
• Predlog obvezne razlage
• Poro ilo Komisije za statut in poslovnik
• Obrazložitev (pripravil Oddelek za prostor MONM)
• Dolo ila veljavnega UN, ki se nanašajo na dolo be obveznih gradbenih linij
• Grafi ne priloge
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PRILOGA 2

MESTNA OB INA NOVO MESTO
Ob inski svet
Komisija za statut in poslovnik
Številka: 3505-8/2008
Datum: 30. 6. 2008
OB INSKEMU SVETU MESTNE OB INE NOVO MESTO
Zadeva:

PORO ILO K PREDLOGU OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA O
UREDITVENEM NA RTU CENTRALNEGA DELA BRŠLJIN

Komisija za statut in poslovnik Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto je v skladu s
105. lenom Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št.
111/2001, 72/2005 in 9/2008) na 5. seji dne 30. 6. 2008 obravnavala predlog obvezne
razlage Odloka o ureditvenem na rtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št.39/98,
74/02 in 40/07 – obvezna razlaga).
Komisija za statut in poslovnik je soglašala z vsebino in obrazložitvijo Oddelka za prostor v
zvezi s predlogom obvezne razlage Odloka o ureditvenem na rtu centralnega dela Bršljin
(priloga 1).
Po obravnavi in razpravi je komisija z ve ino glasov (6 ZA, 1 PROTI) sprejela predlog
sklepa
Komisija za statut in poslovnik predlaga Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo
mesto v sprejem predlog naslednje
OBVEZNE RAZLAGE
Odloka o ureditvenem na rtu centralnega dela Bršljina
V Odloku o ureditvenem na rtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št.
39/98, 74/02 in 40/07-obvezna razlaga) se dolo ila 7. in 20. lena uporabljajo tako, da za
obstoje e objekte z uporabnim dovoljenjem, ki so rekonstruirani z gradbenim
dovoljenjem po uveljavitvi ureditvenega na rta, ne veljajo obvezne gradbene linije
oziroma lahko stavbe in objekti segajo preko obvezne gradbene linije, e s tem
soglašajo upravljavci prometne in druge javne infrastrukture.

Predsednik
Anton Š k e r l j

Šifra:
Datum:

3505-8/2008-1901
23. 6.2008

OB INSKI SVET MESTNE OB INE NOVO MESTO
Komisija za statut in poslovnik
ZADEVA:
PREDMET:

UREDITVENI NA RT CENTRALNEGA DELA BRŠLJINA
OBRAZLOŽITEV OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA, KI SE NANAŠA NA
TOLERANCE OBVEZNIH GRADBENIH LINIJ

1. UVOD
Mestna Ob ina Novo mesto je leta 1998 sprejela osnovni Odlok o ureditvenenem na rtu
centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98); (v nadaljevanju: UN), ki je bil leta 2002
spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št.74/02); v nadaljevanju: Ureditveni na rt. UN
obravnava obmo je Ljubljanske ceste od križiš a s Seidlovo cesto do križiš a pri policijski
postaji ter obmo je centralnega dela Bršljina, kjer je predvidena revitalizacija in
prestrukturiranje proizvodnih oziroma gradbenih dejavnosti v mestotvorne storitvene
dejavnosti. Na podlagi dolo il UN so bile v preteklih letih zgrajeni ali rekonstruirani objekti:
Begrad, Avto Slak, Hedera, McDonalds, EuroSport, Merkur, Hervis, Petrol, Makoma, BTC ...
Zgrajenih je bilo ali so v gradnji tudi ve ve stanovanjskih objektov s poslovnimi prostori ob
poti na Žlebej investitorja Real. Ob obmo ju BTC je bila rekonstruirana Ljubljanska cesta.
V zadnjem obdobju je MONM evidentirala ve pobud za spremembe in dopolnitve UN,
katerih skupni imenovalec so spremembe za namen razli nih poslovnih dejavnosti s
pomožnimi prostori: uprava gradbenega podjetja, o esna klinika, parkirna hiša, dozidava
avtoservisa oziroma avtosalona in podobno. Osnutek programa priprave oziroma osnutek
sklepa o pri etku priprave bo ob inska uprava izdelala po izvedeni anketi s še drugimi
uporabniki in/ali lastniki zemljiš .
Ena od pobud se nanaša na dozidavo avtoservisa oziroma avtosalona Makoma d.o.o.
Novo mesto na lokaciji Bršljin 2, to je rekonstruiranega in že pove anega bivšega objekta
trgovine Kurivo, kar po veljavnem odloku ni predvideno zaradi preseganja obvezne gradbene
linije oziroma je obstoje i objekt predviden za rušitev.
Pobuda se nanaša na dozidavo poslovne stavbe, ki ima uporabno dovoljenje in je bila v
preteklih letih rekonstruirana in dozidana na podlagi gradbenega dovoljenja, ki ga je Upravna
enota Novo mesto izdala dne 30.07.2001 pod številko 35104-177/2001 (glej prilogo).
2. POVZETEK DOLO IL UREDITVENEGA NA RTA
Poslovna stavba Bršljin št. 2 z uporabnim dovoljenjem (zemljiš e parc.št. 309, k.o. Novo
mesto) stoji na ureditvenem obmo ju P4, kjer so v veljavnem UN predvidene izklju no
poslovne dejavnosti.

V nadaljevanju je dolo eno, da se vse obstoje e namembnosti do uvedbe novih
dejavnosti, ki so predvidene v UN, ohranjajo.
V 12. lenu Ureditvenega na rta je predmetni objekt predviden za porušitev, na
njegovem mestu pa je z zgolj rahlim zamikom obvezne gradbene linije predviden nadomestni
poslovni objekt.
V 7. lenu Ureditvenega na rta je dolo eno, da glavna fasada v smeri proti javni cesti ne
sme presegati obvezne gradbene linije.
V 20. lenu Ureditvenega na rta (Tolerance) je dolo eno, da se obvezne gradbene linije
ohranijo brez toleranc.
3. MNENJE OB INSKE UPRAVE
Iz zgoraj opisanih dolo il ureditvenega na rta je razvidno, da so le ta zelo rigorozna do
obstoje ih poslovnih objektov z uporabnim dovoljenjem. V ureditvenem na rtu predvidene
gradbene linije je možno upoštevati v primeru novogradenj, v primeru rekonstrukcij
obstoje ih objektov, še posebej tistih z uporabnim dovoljenjem za dejavnost (npr: Makoma,
gostilna Kump in podobno) pa ne. Hkrati je ulica Bršljin po izgradnji viadukta ez Bršljinski
potok na severni obvoznici bistveno razbremenjena in zato ni pri akovati, da bi prišlo v
prihodnosti, razen rekonstrukcije z izvedbo plo nikov in kolesarske steze, do bistvenih
preureditev cestnega telesa ulice Bršljin na tangiranem mestu. Iz zgoraj navedenega
predlagamo, da se za normalno poslovanje gospodarskih subjektov in prepre itve
gospodarske škode zaradi zahtevanih nadomestnih gradenj na obmo ju Ureditvenega na rta
dovolijo dozidave in druge ureditve, e niso v nasprotju z javnim interesom. Spremenjeni
pogoji se dolo ijo v priloženi obvezni razlagi ureditvenega na rta.
4. PREDLOG SKLEPA
Komisiji za statut in poslovnik predlagamo, da po obravnavi gradiva predlaga
ob inskemu svetu sprejem obvezne razlage.

Pripravil:
Igor MERLIN, višji svetovalec I.

Mojca TAV AR
VODJA ODDELKA

PRILOGE:
•
Predlog obvezne razlage
•
Grafi ne priloge
POSLATI:
•
Naslov, tu
•
Spis, tu

Mag. Sašo MURTI
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

