Številka: 712-41/2021-6 (406)
Datum: 13. 4. 2021

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

UGOTOVITEV JAVNE KORISTI ZA IZGRADNJO POTI OD
MLINA DO MLINA IN DOLOČITEV NARAVNEGA VODNEGA
JAVNEGA
DOBRA
LOKALNE
SKUPNOSTI
NA
NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 1562, K. O. 1456 NOVO MESTO

Pravna podlaga:

Drugi odstavek 194. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17)
Tretji odstavek 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št.
67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20)
15. člen Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19 – UPB1)

Pripravljavec gradiva:

Urad za prostor in razvoj

Izdelovalec gradiva:

/

Poročevalca:

dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve

Predlog sklepa:

Na podlagi drugega odstavka 194. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), tretjega odstavka 16.
člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrIA, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na __________ seji ___________ sprejel
naslednji

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo Poti od mlina do
mlina in določitev naravnega vodnega javnega dobra
lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o.
1456 Novo mesto

www.novomesto.si

1.
Ugotovi se javna korist za izgradnjo Poti od mlina do mlina
na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto (ID
2020983), po projektni dokumentaciji PZI Pot od mlina do
mlina, št. P 1607, julij 2017, izdelovalca Studio vizij,
Projektiranje in nadzor, Boštjan Jurak s.p.
2.
Ugotovi se javna korist za določitev naravnega vodnega
javnega dobra lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št.
1562, k. o. 1456 Novo mesto (ID 2020983).
3.
Grafični prikaz poteka načrtovane Poti od mlina do mlina in
določitve naravnega vodnega javnega dobra lokalne
skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo
mesto (ID 2020983), je sestavni del tega sklepa.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGE:
- obrazložitev,
- izsek iz obrazložitve tekstualnega dela ureditvenega načrta (str. 36),
- izsek iz ureditvenega načrta: Prikaz potrebnih razširitev cestišča J) Jedro levi breg Krke (list št. 6.8.2),
- grafični prikaz poteka načrtovane Poti od mlina do mlina in določitve naravnega vodnega javnega
dobra lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto.
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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

UGOTOVITEV JAVNE KORISTI ZA IZGRADNJO POTI OD MLINA DO
MLINA IN DOLOČITEV NARAVNEGA VODNEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNE SKUPNOSTI NA NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 1562, K. O. 1456
NOVO MESTO

1. SPLOŠNO O PREDVIDENI PROSTORSKI UREDITVI
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN)1 v drugem
odstavku 123. člena določa, da je obvezna obojestranska ureditev in vzdrževanje pešpoti ob
Krki, ki se opremijo z drobno urbano opremo. V ta namen Mestna občina Novo mesto (MONM)
načrtuje izgradnjo manjkajočega dela Poti od mlina do mlina v starem mestnem jedru Novega
mesta od Parka Evropske unije do navezave na Šolsko ulico pri Seidlovem mlinu. Z izgradnjo
predvidene sprehajalne poti bodo občanom in drugim obiskovalcem zagotovljene nove
kakovostne površine za aktivno preživljanje prostega časa.
Trasa predvidene pešpoti se nahaja na območju nepremičnega kulturnega spomenika
lokalnega pomena Novo mesto – Mestno jedro, ki je razglašen z Odlokom o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo
mesto.2 V skladu z 2. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)3 je varstvo
dediščine v javno korist, ta pa obsega tudi omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij
o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom. Izgradnja sprehajalne poti bo
povečala možnosti prezentacije kulturne dediščine.
Z izgradnjo poti se zasleduje tudi javni interes prostega dostopa do in ob vodnem javnem
dobru. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Zakona o vodah (ZV-1)4 mora lastnik ali drug
posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča dopustiti vsakomur neškodljiv prehod
čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali
morskega dobra, vendar to v praksi na trasi pešpoti ni zagotovljeno.
2. UGOTOVITEV JAVNE KORISTI ZA IZGRADNJO POTI OD MLINA DO MLINA
OPN v prvem odstavku 140. člena določa, da z dnem njegove uveljavitve še naprej ostane v
veljavi Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (UN).5 UN
Uradni list RS, št. 101/09 s spremembami in dopolnitvami.
Dolenjski uradni list, št. 30/16 in 29/19.
3 Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg.
4 Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20.
5 Uradni list RS, št. 122/04.
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obravnava Pot od mlina do mlina kot Povezavo J – Jedro – levi breg. V 2. členu UN je
opredeljeno območje predvidene povezave, kjer je navedena tudi nepremičnina parc. št. 1562,
k. o. 1456 Novo mesto. Območje je prikazano na grafični prilogi UN, in sicer na karti Prikaz
potrebnih razširitev cestišča J) Jedro levi breg Krke (list št. 6.8.2). Prikaz je izdelan na
digitalnem katastrskem načrtu (DKN). Kjer območje po UN ni poravnano z obstoječimi
parcelnimi mejami, so na karti označene zakoličbene točke.
Kot izhaja iz obrazložitve tekstualnega dela UN (na str. 36), v grafičnih prilogah in tehničnih
elementih za zakoličenje potrebnih razširitev cestišč niso zajete druge potrebne površine za
posege (brežine vkopov in nasipov), ki bodo lahko natančno definirane ob izdelavi idejnih
oziroma izvedbenih projektov za posamezne povezave. Zaradi neusklajenosti digitalnega
ortofoto posnetka (DOF) in DKN so glede na prikazane razširitve cestišč možna odstopanja
do nekaj metrov.
Za izgradnjo Poti od mlina do mlina je izdelana projektna dokumentacija PZI, št. P 1607, julij
2017, izdelovalca Studio vizij, Projektiranje in nadzor, Boštjan Jurak s.p. V fazi projektiranja se
je izkazalo, da poti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto, ni mogoče v celoti
zgraditi, kot izhaja s Prikaza potrebnih razširitev cestišča J) Jedro levi breg Krke (list št. 6.8.2).
Ob severni meji je bil med predmetno nepremičnino in vodnim zemljiščem parc. št. 1810, k. o.
1456 Novo mesto, brez dovoljenj zgrajen oporni zid, katerega višina ni poravnana s terenom,
ampak se nad njim dviguje nasutje.6 Na podlagi navedenega in ob upoštevanju pogojev
pristojnih služb za varstvo narave in voda je trasa poti vzdolž severne meje nepremičnine parc.
št. 1562, k. o. Novo mesto načrtovana z odmikom od meje sosednje nepremičnine parc. št.
1810, k. o. 1456 Novo mesto, ki je parcela vodotoka. Trasa poti je v smeri proti jugovzhodu
smiselno poravnana, da se stika z obstoječimi stopnicami, ki služijo za dostop do reke Krke.
Odmik v najmanjši možni meri posega v zasebno zemljišče in zagotavlja ustrezno linijsko
navezavo poti na sosednji nepremičnini parc. št. 1563 in 1253, obe k. o. 1456 Novo mesto.
Skladno s 7. členom UN je pot sprojektirana v širini 2 metrov. UN dopušča širino poti od 2,0 m
do 2,4 m. Zaradi narave terena je ob spodnjem robu poti predvidena izvedba manjše utrjene
brežine v skladu z 12. členom UN. Ob zgornjem robu poti je načrtovana javna razsvetljava v
skladu s 13. členom UN.
Zgoraj opisana odstopanja trase so dopustna v skladu s prvim odstavkom 19. člena UN, kjer
je določeno, da se posamezni odseki urejajo glede na določila ureditvenega načrta, vendar
tudi ob upoštevanju razpoložljivega prostora in razmer v naravi. Zato se dovolijo odstopanja,
s katerimi se ureditve prilagodijo neodstranljivim oviram ter racionalnejšim tehničnim rešitvam,
ki se bodo pokazale v nadaljnjih fazah projektiranja posameznih povezav. Prostorske ureditve
se lahko projektirajo z upoštevanjem dopustnih odstopanj, saj se lahko za takšne ureditve
pridobi tudi gradbeno dovoljenje.
Ker UN ni izdelan v predpisani natančnosti in posledično dopustna odstopanja, ureditev brežin
in izvedba javne razsvetljave niso grafično prikazani na zemljiškem katastru, predlagamo, da
občinski svet za potrebe postopka razlastitve na podlagi drugega odstavka 194. člena Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2)7 sprejme sklep, da je gradnja Poti od mlina do mlina na
nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto, nujno potrebna in v javno korist.
3. UGOTOVITEV JAVNE KORISTI ZA DOLOČITEV NARAVNEGA VODNEGA JAVNEGA
DOBRA LOKALNE SKUPNOSTI NA NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 1562, K. O. 1456 NOVO
MESTO
Pot od mlina do mlina je načrtovana na priobalnem zemljišču reke Krke (zelenica), ki je na
nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto, ograjeno in ni dostopno vsem pod enakimi
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Oporni zid in nasutje nad njim je uredil lastnik nepremičnine parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto.
Uradni list RS, št. 61/17.
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pogoji. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o vodah (ZV-1)8 lahko lokalna skupnost
zaradi omogočanja splošne rabe vode določi, da se vzpostavi status naravnega vodnega
javnega dobra tudi na delu priobalnega zemljišča. Lokalna skupnost mora v ta namen
zemljišče predhodno pridobiti v last s pravnim poslom ali v javno korist predlagati razlastitev
po predpisih, ki urejajo razlastitev.9 V skladu s tretjim odstavkom ZV-1 je javna korist izkazana,
če je razlastitev lastnika zemljišča potrebna zaradi omogočanja splošne rabe voda.
O splošni rabi vode govorimo, kadar se vodno ali morsko dobro rabi za pitje, kopanje,
potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, in če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih
naprav ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s
predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. Da se lahko zagotovi splošno rabo
voda, je treba omogočiti tudi dostop in možnost zadrževanja na priobalnem zemljišču.
Na podlagi navedenega želimo med opornim zidom, ki je zgrajen na meji med nepremičninama
parc. št. 1810 in 1562, k. o. 1456 Novo mesto, in zgornjim robom predvidene prostorske
ureditve, to je Poti od mlina do mlina, določiti naravno vodno javno dobro lokalne skupnosti.
Čeprav ZV-1 izrecno ne določa, da mora lokalna skupnost sprejeti sklep o ugotoviti javne
koristi iz tretjega odstavka 16. člena ZV-1, menimo, da je to potrebno ob smiselni uporabi
določbe 41. člena ZV-1, zato občinskemu svetu predlagamo sprejem sklepa o ugotoviti javne
koristi na tej podlagi.

Pripravili:

Luka Rems
strokovni sodelavec VII/1 – za splošne zadeve

Stanislava Bjelajac
vodja Oddelka za premoženjske zadeve
dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj
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dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20.
Drugi odstavek 16. člena ZV-1.
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Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je župan Mestne občine
Novo mesto sprejel naslednji
SKLEP
V času javne razgrnitve Sklepa o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo Poti od mlina do mlina in
določitev naravnega vodnega javnega dobra lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562,
k. o. 1456 Novo mesto, ki je potekala od 15. aprila 2021 do 30. aprila 2021, ni bilo na razgrnjen
sklep podanih nobenih pripomb in predlogov.
Sklep se javno objavi do obravnave sklepa o ugotovitvi javne koristi na seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, in sicer na oglasni deski in spletni strani Mestne občine Novo
mesto (www.novomesto.si).

mag. Gregor Macedoni
župan

OBJAVITI:
- oglasna deska Mestne občine Novo mesto,
- spletna stran Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).
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