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30.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17,
21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO in 207/21), Zakona
o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in Statuta
Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 28. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih
programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih
zneskih:

ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2023
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2023 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
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KONTO

PRORAČUN
2023
v EUR

OPIS

I.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

700
703
704
706

32.881.357

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI

71

23.015.028
8.865.279
1.001.050
0

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

710
711
712
713
714

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

720
721

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

730
731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

73

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

786
787

40

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

II. S K U P A J

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

410
411
412
413
414

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42

2.900.000

55.000

11.065.371

7.501.130
3.564.241

173.004

0

173.004

67.197.492

3.798.574
602.770
7.315.851
26.000
441.021

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

17.695.728

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

36.603.548

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

431
432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

43

2.960.000

12.184.216

400
401
402
403
409

41

5.879.300
65.150
391.000
283.700
4.416.500

55.000
0

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

741

11.035.650

60.000
0

PREJETE DONACIJE (730+731)

740

58.170.382
43.917.007

833.000
8.167.600
2.027.140
6.667.988
0

36.603.548

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

714.000

30.000
684.000

-9.027.110

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

75 IV.

44

V.

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0
0

0
6.200.000
6.200.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

605.000

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

2/7

605.000

-3.432.110

5.595.000
9.027.110

3.432.110
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske
porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt
razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni
strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.
US; v nadaljevanju: ZJF) in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v
posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe
lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje
posameznega področja porabe ne presega 20 % obsega področja
proračunske porabe.
Če gre za nepredvidene časovne ali vsebinske okoliščine lahko župan
odloča o prerazporeditvah, ki presegajo 20 % obsega področja
proračunske porabe, vendar mora o tem poročati občinskemu svetu.
V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne
zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in
prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko
odpre nov konto, poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, odpre
nova proračunska postavka v skladu s programsko klasifikacijo, če
pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge oz.
projekta.
O prerazporejenih proračunskih sredstvih župan poroča občinskemu
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z
zaključnim računom proračuna.
Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko proračunski
uporabnik prerazporeja samostojno in brez omejitev.

5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali
zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega
zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom ZJF.

prvem stavku prvega odstavka 43. člena ,74. členu ter 80. členu ZJF,
tudi naslednji prihodki:
- lastni prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevek, vrnjena
sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), ki
se uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
- prihodki turistične takse na osnovi Odloka o turistični in promocijski
taksi v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/18), ki se
uporabijo za namen, določen v navedenem odloku;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva
iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se
uporabijo za namen, določen v pogodbi;
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo;
- prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva
sorazmeren namenski odhodek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v
zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prihodki v proračun vplačani v nižjem obsegu, kot je
izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti
samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo
v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte,
za katere so opredeljena.

7. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije,
ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika. O uporabi teh sredstev odloča
župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

8. člen
(Proračunska rezerva)
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ
do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerve v
posameznem primeru do višine 50.000 EUR odloča župan in o tem
obvešča občinski svet.

9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunskih postavk 01 016 015 Pokroviteljstva
in 01 016 016 Dogodki – organizacija in sodelovanje odloča o enkratni
odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in
fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu
prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za
namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz
proračuna tekočega leta.

6. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 9.j členu,
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10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni
v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno
vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika:
- v letu 2024 80 % navedenih pravic porabe in
- v letu 2025 60 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter koncesijske pogodbe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno
vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti
za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoči, namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih
postavk slovenske udeležbe.
O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, ki jih
sklepajo neposredni uporabniki občinskega proračuna in pri katerih
lastninska pravica preide ali lahko preide z najemodajalca na najemnika,
morajo le-ti pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje
ministrstva, pristojnega za finance.
Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik odloča o
prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu
ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice
tečajnih razlik.

11. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev
projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Spremembo vrednosti projektov, ki je večja od 20 %, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt
razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega
proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na drugo odstavek
tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne
uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih
oziroma evropskih sredstev.

IV. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
12. člen
(Odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 na
prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine
1.000 EUR.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine, upravljanje z dolgom in
izdana poroštva občine)
V letu 2023 se občina lahko zadolži do višine 6.200.000 EUR za
financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se
občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za
obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Mestna občina Novo
mesto lahko v letu 2023 zadolži do višine obstoječega zadolževanja.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima
odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu
2023 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

14. člen
(Začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu, uporabljati pa se začne 1. 1. 2023.

Številka: 410-0004/2022-2
Novo mesto, dne 26. 5. 2022
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.
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32.

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US), Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19,
30/19-popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 15. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 28. redni seji dne 26. 5. 2022
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja
»OPPN Birčna vas - sever«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »OPPN Birčna vas – sever« (v nadaljevanju:
program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo
komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja,
roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage
za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- podatke o pozidavi območja,
- opis obstoječe in nove komunalne opreme,
- časovni načrt gradnje,
- podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo in
- grafične prikaze.

prispevka za novo cestno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje (za
komunalne in za padavinske odpadne vode), novo vodovodno omrežje
ter za novo infrastrukturo za ravnanje z odpadki, medtem ko se pri
odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem
območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage
in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju:
Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh
ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo
na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega
prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s
posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove
komunalne opreme in obsega celotno območje, ki ga obravnava
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas – sever
(Dolenjski uradni list, št. 20/21).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k
programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma
območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema)
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi
omogočala funkcioniranje predvidenih novogradenj. Novozgrajena
komunalna oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno
opremo na območju opremljanja oz. v neposredni bližini. Gre za
obstoječe cestno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje za
odvajanje komunalnih odpadnih voda, obstoječe vodovodno omrežje
in obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki, v skladu z določili
Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna
ureditev, ki obsega izgradnjo nove prometne infrastrukture, kanalizacije
za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, vodovodnega
omrežja, infrastrukture za ravnanje z odpadki, elektroenergetskega
omrežja in telekomunikacijskega omrežja. Podrobnosti bodo
opredeljene v tehnični dokumentaciji, ko bo izdelana.

III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je:
- podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo,
- podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z
opremljanjem stavbnih zemljišč,
- podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju in
- podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.

6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so
sledeči:

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega
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elektroenergetskega omrežja in telekomunikacijskega
opredeljene v tehnični dokumentaciji, ko bo izdelana.
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6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Tabela
1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v
EUR
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
Proračunska
Obračunski
sredstva in
stroški v EUR
ostali viri
415.356
50.000
365.356
99.245
0
99.245

Skupni stroški
v EUR

Komunalna oprema
1. novo cestno omrežje
2. novo vodovodno omrežje
3. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih
odpadnih voda
4. nova kanalizacija za odvajanje padavinskih
odpadnih voda
5. nova infrastruktura za ravnanje z odpadki
Skupaj

103.263

0

103.263

148.583
3.115
769.562

0
0
50.000

148.583
3.115
719.562

7. člen
(časovni načrt)

10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem
površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem
površine objekta (DtN) znaša 0,3 : 0,7.

7. člen
(časovni
načrt) je predvidena najkasneje do leta
Gradnja nove komunalne opreme na območju opremljanja

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe
se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
stavbe.

8. člen
(financiranje in izvedba predvidene investicije)

11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

2027. Predaja
komunalne
opreme v upravljanje
je predvidena
najkasneje je
do
Gradnja
nove
komunalne
opreme upravljavcem
na območju
opremljanja
31.12.2027.
predvidena
najkasneje do leta 2027. Predaja komunalne opreme v
upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do 31.12.2027.

8.nove
člen
Finančna sredstva za izgradnjo predvidene
komunalne opreme na območju opremljanja
bosta zagotavljala
Mestna občina
mesto (50.000
EUR) in zasebni
investitor (vsa preostala
(financiranje
in Novo
izvedba
predvidene
investicije)
sredstva, potrebna za izgradnjo komunalne opreme). Obvezna je sklenitev pogodbe med
Finančna
sredstva
za
izgradnjo
predvidene
nove
komunalne
opreme na
Mestno občino Novo mesto in zasebnim investitorjem, s katero bosta podrobneje opredelila
območju
bostapovezane
zagotavljala
Mestna
občina območja.
Novo mesto
medsebojnaopremljanja
razmerja in obveznosti,
s komunalnim
opremljanjem
(50.000 EUR) in zasebni investitor (vsa preostala sredstva, potrebna
za izgradnjo komunalne opreme). Obvezna je sklenitev pogodbe med
Mestno občino Novo mesto in zasebnim investitorjem, s katero bosta
podrobneje opredelila medsebojna razmerja in obveznosti, povezane s
komunalnim opremljanjem območja.
Stran 3

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo)
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po
formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno
		
vrsto nove komunalne opreme na posameznem
		obračunskem območju,
AGP =		
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) = 		
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele
		
stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme
		
na posameznem obračunskem območju
DpN = 		
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
		
komunalnega prispevka za novo komunalno
		opremo,
ASTAVBA =		
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) = 		
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine
		
objekta s posamezno vrsto nove komunalne
		
opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN = 		
delež površine objekta pri izračunu komunalnega
		
prispevka za novo komunalno opremo,
i =		
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =		
posamezno obračunsko območje.

11. člen
Obračunski stroški nove komunalne
opreme iz 6. člena tega odloka,
(obračunski stroški na enoto mere)
preračunani na površino
gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno
površino
posamezno
nove
opreme
na
Obračunski objektov
stroški noveza
komunalne
opremevrsto
iz 6. člena
tegakomunalne
odloka, preračunani
na površino
gradbenih parcelobmočju
oziroma bruto
tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove
obračunskem
so sledeči:
komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

Tabela
obračunski
stroški
nazaenoto
za novo opremo
komunalno opremo
Tabela 3:3:
obračunski
stroški
na enoto
novo komunalno
Komunalna oprema
1. novo cestno omrežje
2. novo vodovodno omrežje
3. nova fekalna kanalizacija
4. nova meteorna kanalizacija
5. nova infrastruktura za ravnanje z odpadki
Skupaj

CpN(ij)
(EUR/m2)
25,62
6,96
7,24
10,42
0,22
50,46

CtN(ij)
(EUR/m2)
73,54
19,98
20,79
29,91
0,63
144,84

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)

12. člen

komunalna
(1) Komunalnemu (obstoječa
prispevku za investicijo
v novooprema)
predvideno komunalno opremo,
izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že
zgrajeno
komunalno opremo
po Splošnem
Mestne občine
Novo mesto,
na podlagi
(1)
Komunalnemu
prispevku
zaodloku
investicijo
v novo
predvideno
katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se
prišteje
komunalni
prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno
– obstoječe
vodovodno omrežje,
– obstoječepo
cestno
omrežje, odloku Mestne občine Novo mesto, na podlagi
opremo
Splošnem
– obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in
katerega
investitorjem
prispevek za:
– obstoječese
omrežje
objektov za odmeri
ravnanje zkomunalni
odpadki.

Pri odmerivodovodno
komunalnegaomrežje,
prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se
–(2)obstoječe
oz. jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč
–priključuje
obstoječe
cestno
omrežje,
za območje opremljanja OPPN Birčna vas – sever velja sledeče:
– obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih
 in
če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji
voda
od izračunanega
za posamezno
– obstoječe
omrežjekomunalnega
objektov zaprispevka
ravnanje
z odpadki.vrsto obstoječe komunalne

opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
(2) Pri
komunalnega
obstoječo
komunalno
opremo,
 odmeri
če je izračunani
komunalni prispevka
prispevek zaza
posamezno
vrsto
nove komunalne
opreme
manjšiseodpriključuje
izračunanegaoz.
komunalnega
prispevka
posamezno oprema
vrsto obstoječe
na katero
jo bremeni
nova za
komunalna
iz
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega
programa
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
OPPN KP
Birčna
– nova
sever
(i) – KP
(i). velja sledeče:
obstoječavas

- če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove
komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka
Stran 5
za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) –
KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
- če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove
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komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) –
KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
KPobstoječa(i) – KPnova (i).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(dostop do podatkov )
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne
občine Novo mesto.

14. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Št.: 35113-9/2019 - 13
Novo mesto, 26. 5. 2022				
							
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

32.

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US), Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19,
30/19-popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 15. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 28. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja
»OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN BrodDrage«

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN BrodDrage« (v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo
komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja,
roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage
za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- podatke o pozidavi območja,
- opis obstoječe in nove komunalne opreme,
- časovni načrt gradnje,
- podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo in
- grafične prikaze.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je:
- podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo,
- podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z
opremljanjem stavbnih zemljišč,
- podlaga za morebitno sklenitev pogodbe o opremljanju in
- podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
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telekomunikacijskega omrežja. Tehnične podrobnosti so razvidne iz že izdelane prostorske in
projektne dokumentacije, ki je na vpogled na sedežu občine. Del projektne dokumentacije še
ni izdelan.
INVESTICIJA
V KOMUNALNO OPREMO
DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE III.
NOVO
MESTO
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6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega
prispevka za novo cestno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje
(za komunalne in za padavinske odpadne vode), novo vodovodno
omrežje ter za nove urejene javne površine, medtem ko se pri odmeri
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem
območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage
in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju:
Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh
ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo
na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega
prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s
posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove
komunalne opreme in obsega pretežni del območja, ki ga obravnavata
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina –
zahod (Uradni list RS, št. 62/13) in Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za sosesko Brod Drage (Uradni list RS, št. 113/09,
45/11 in 62/13) v velikosti 116.617 m2.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k
programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma
območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema)
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi
omogočala normalno funkcioniranje, dostop oz. zadostne kapacitete
za predvideno pozidavo. Novozgrajena komunalna oprema se bo
navezala na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja
oz. v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe
kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda,
obstoječe vodovodno omrežje in obstoječo infrastrukturo za ravnanje
z odpadki, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo
mesto.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna
ureditev, ki obsega izgradnjo nove prometne infrastrukture, vključno s
pešpotmi, pločniki in razsvetljavo, kanalizacije za odvajanje komunalne
in padavinske odpadne vode, vodovodnega omrežja, urejenih
javnih površin, elektroenergetskega omrežja, plinskega omrežja in
telekomunikacijskega omrežja. Tehnične podrobnosti so razvidne iz že
izdelane prostorske in projektne dokumentacije, ki je na vpogled na
sedežu občine. Del projektne dokumentacije še ni izdelan.

III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so
sledeči:

Skupni in1:
obračunski
za gradnjo nove
komunalne
opreme
so sledeči: opremo v
Tabela
Skupnistroški
in obračunski
stroški
za novo
komunalno
EUR
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
Komunalna oprema
1. novo cestno omrežje
2. novo vodovodno omrežje
3. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
4. nova kanalizacija za odvajanje padavinskih odpadnih voda
5. nove urejene javne površine
Skupaj

Skupni
Obračunski
stroški
stroški
3.972.911 3.972.911
311.285
311.285
569.954
569.954
411.164
411.164
235.498
235.498
5.500.812 5.500.812

7. člen
(časovni
7. člennačrt)

(časovni načrt)

Gradnja nove komunalne opreme na območju opremljanja je predvidena najkasneje do leta

Gradnja
nove
komunalne
območju
opremljanja
je do
2027. Predaja
komunalne
opreme v opreme
upravljanje na
upravljavcem
je predvidena
najkasneje
31.12.2027. najkasneje do leta 2027. Predaja komunalne opreme v
predvidena
upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do 31.12.2027.
8. člen
(financiranje in izvedba predvidene investicije)

8. člen

Finančna sredstva za izgradnjo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja
(financiranje
izvedba
bo zagotavljala
Mestna občinain
Novo
mesto. V predvidene
primeru dogovorainvesticije)
z investitorjem, ki bo prevzel
Finančna
sredstva
za izgradnjo
nove komunalne
opreme
izgradnjo dela
komunalne
opreme na predvidene
območju opremljanja
in tako v naravi
poravnal
komunalni
prispevek
za novo komunalno
opremo, bosta
Mestna občina
občina Novo
mesto
in zasebni
na
območju
opremljanja
bo zagotavljala
Mestna
Novo
mesto.
investitor sklenila pogodbo o opremljanju, s katero bosta podrobneje opredelila medsebojna
Vrazmerja
primeru
dogovora
z investitorjem,
ki bo prevzel
izgradnjo dela
in obveznosti,
povezane
s komunalnim opremljanjem
območja.

komunalne opreme na območju opremljanja in tako v naravi poravnal
komunalni prispevek za novo komunalno opremo, bosta Mestna občina
Novo mesto in zasebni investitor sklenila pogodbo o opremljanju,
3
sStrankatero
bosta podrobneje opredelila medsebojna razmerja in
obveznosti, povezane s komunalnim opremljanjem območja.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo)
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po
formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno
		
vrsto nove komunalne opreme na posameznem
		obračunskem območju,
AGP =		
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) = 		
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele
		
stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme
		
na posameznem obračunskem območju
DpN = 		
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
		
komunalnega prispevka za novo komunalno
		opremo,
ASTAVBA =		
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) = 		
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine
		
objekta s posamezno vrsto nove komunalne
		
opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN = 		
delež površine objekta pri izračunu komunalnega
		
prispevka za novo komunalno opremo,
i =		
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =		
posamezno obračunsko območje.
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10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem
površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem
površine objekta (DtN) znaša 0,3 : 0,7.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe
se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
stavbe.

11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne
opreme iz 6. člena tega odloka,
11. člen
(obračunski
stroški na
enoto mere)
preračunani na površino
gradbenih
parcel
oziroma bruto tlorisno
površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino
obračunskem
so sledeči:
gradbenih parcelobmočju
oziroma bruto
tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove
komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

Tabela 3: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Tabela 3: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
1. novo cestno omrežje
2. novo vodovodno omrežje
3. nova kanalizacija za odpadne komunalne vode
4. nova kanalizacija za odpadne padavinske vode
5. nove urejene javne površine
Skupaj

CpN(ij)
(EUR/m2)
66,03
5,17
9,47
6,83
3,91
91,41

CtN(ij)
(EUR/m2)
50,78
3,98
7,28
5,26
3,01
70,31

komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) –
KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
KPobstoječa(i) – KPnova (i).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(dostop do podatkov )
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne
občine Novo mesto.

14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu
opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in
OPPN Brod-Drage (Dolenjski uradni list, št. 8/2015, 16/2018).

15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Št.: 354-57/2021 - 13
Novo mesto, 26. 5. 2022				
							
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)

12. člen

(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo,
komunalna
oprema)
izračunanim v skladu(obstoječa
z določili tega odloka,
se prišteje komunalni
prispevek za obstoječo, že
(1)
Komunalnemu
prispevku
zaodloku
investicijo
v novo
predvideno
zgrajeno
komunalno opremo
po Splošnem
Mestne občine
Novo mesto,
na podlagi
katerega se investitorjem
komunalnivprispevek
komunalno
opremo, odmeri
izračunanim
skladuza:z določili tega odloka, se

prišteje
komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno
– obstoječe vodovodno omrežje,
opremo
Splošnem
– obstoječepo
cestno
omrežje, odloku Mestne občine Novo mesto, na podlagi
– obstoječese
kanalizacijsko
omrežje
za odvajanje
komunalnih
odpadnihza:
voda in
katerega
investitorjem
odmeri
komunalni
prispevek
– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki.

–(2)obstoječe
Pri odmerivodovodno
komunalnegaomrežje,
prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se
oz. jo
bremeniomrežje,
nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč
–priključuje
obstoječe
cestno
območje opremljanja »OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod‐Drage« velja sledeče:
–zaobstoječe
kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih
voda
 in
če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji
– obstoječe
omrežjekomunalnega
objektov zaprispevka
ravnanje
z odpadki.vrsto obstoječe komunalne
od izračunanega
za posamezno

opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;

(2) Pri
odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
 če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme
na katero
jo bremeni
nova za
komunalna
iz
manjšiseodpriključuje
izračunanegaoz.
komunalnega
prispevka
posamezno oprema
vrsto obstoječe
komunalne
opreme (KPstavbnih
(i) ≤ 0),
pripadajočiopremljanja
del komunalnega
nova(i) – KPobstoječa
programa
opremljanja
zemljišč
za seobmočje
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
»OPPNprispevka
Mrzla (i)
dolina
– zahod in OPPN Brod-Drage« velja sledeče:
KP
– KP (i).
obstoječa

nova

- če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove
komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka
Stran posamezno
5
za
vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) –
KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
- če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove
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33.

34.

Na podlagi osmega odstavka 29. člena Energetskega zakona – EZ-1
(Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20
– ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22
– ZOTDS) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19 – UPB1) ter skladno z Zakonom o spodbujanju
rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji, dne 26. 5. 2022
sprejel

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni
list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) in
15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.
14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 28. seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prioritetni uporabi energentov za
ogrevanje na območju
Mestne občine Novo mesto
1. člen
(1) V Odloku o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 7/18) se v 4. členu
doda šesta alineja, ki glasi:
»(6) Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka
tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna
energija za ogrevanje pretežno stanovanjske stavbe lahko pridobi iz
geotermalne, hidrotermalne ali aerotermalne energije s toplotnimi
črpalkami.«

2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu.

Številka: 007-0016/2022
Novo mesto, dne 26. 5. 2022
župan mag. Gregor Macedoni, l.r. 					
Mestna občina Novo mesto

SKLEP
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE
V LETU 2022 V MESTNI OBČINI NOVO
MESTO
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini
Novo mesto.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje
za župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno
kampanjo.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadali mandati za člane
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli
najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve
za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz
proračuna Mestne občine Novo mesto 30 dan po predložitvi poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
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35.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 040-0003/2022-3
Datum: 26. 5. 2022
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.
			

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20
– odl. US) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne
komisije Mestne občine Novo mesto
za izvolitev člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti
I.
Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo
mesto za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti v naslednji sestavi:
- za predsednico: Vanja Lakner, Drska 46, 8000 Novo mesto,
- za namestnico predsednice: Maja Mervar, Detelova ulica 4, 8000
Novo mesto,
- za člana: Marko Stojanovič, Brezje 2, 8000 Novo mesto,
- za namestnika člana: Bojan Kovačič, Brezje 14, 8000 Novo mesto,
- za članico: Kristina Cigler, Smrečnikova ulica 32, 8000 Novo mesto,
- za namestnika članice: Uroš Florjančič, Šentpeter 31, 8222 Otočec,
- za člana: Luka Rems, Mestne njive 1, 8000 Novo mesto,
- za namestnika člana: Veno Vranc, Jakčeva ulica 2, 8000 Novo mesto.

II.
Sedež posebne občinske volilne komisije je v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

III.
Mandatna doba posebne občinske volilne komisije traja štiri leta in
prične teči 17. julija 2022.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 041-0006/2022-10 (413)
Datum: 26. 5. 2022
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.
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