Številka:
Datum:

3500-138/2008- (1901)
12. 01. 2009

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Stališča do pripomb in predlogov ki so bile podane v času
ponovne javne razgrnitve Dopolnjenega osnutka Občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto in okoljskega
poročila za Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto z
revidiranim dodatkom za varovana območja v času od 09.10.2008
do 07.11.2008

NAMEN:

Obravnava predloga in potrditev Stališč do pripomb in predlogov

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno
prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2),
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt
in 70/2008-ZVO-1B),
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08, Statut
MONM UPB-2).

POROČEVALCA:

Mojca TAVČAR, vodja oddelka za prostor
Izidor JERALA, podsekretar

OBRAZLOŽITEV:
PREDLOG SKLEPA:

v prilogi
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Stališča do
pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek Občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
ŢUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Prilogi:
1. Obrazloţitev (PRILOGA 1).
2. Predlog Stališč do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega
načrta MO Novo mesto, javno razgrnjenega v času od 9.10. do 7.11.2008 (PRILOGA 2).
Vročiti:
 naslovu,
 zbirka dokumentarnega gradiva.

Priloga 1

Številka:
Datum:

3500-138/2008 - (1901)
12. 01. 2009

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Stališča do pripomb in predlogov ki so bile podane v času ponovne
javne razgrnitve Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Mestne občine Novo mesto in okoljskega poročila za Občinski
prostorski načrt Mestne občine Novo mesto z revidiranim dodatkom za
varovana območja v času od 09.10.2008 do 07.11.2008

PREDMET:

Obravnava in potrditev Stališč do pripomb in predlogov

1. UVOD
Na podlagi Sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 89/07), ki ga
je župan MO Novo mesto sprejel dne 11.09.2007, je bil v oktobru 2008 pripravljeni
Dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto v času od
9.10. do 7.11.2008 javno razgrnjen in obravnavan. Občinski svet Mestne občine Novo mesto
in pristojni odbori Občinskega sveta so dopolnjeni osnutek obravnavali na svoji 18. redni seji,
dne 20.11. in 28.11.2008.
V času ponovne javne razgrnitve so bile organizirane štiri javne obravnave, ki so potekale v
prostorih KC Janeza Trdine v Novem mestu in rotovžu. V času javne razgrnitve so bile
podane pripombe k ponovno dopolnjenemu osnutku OPN tako s strani Občinskega sveta,
pristojnih odborov občinskega sveta kot tudi s strani gospodarskih družb, fizičnih oseb,
krajevnih skupnosti, organizacij in zainteresiranih javnosti. V času javne razgrnitve so
prispele pripombe z redno pošto, po elektronski pošti, poleg tega pa so bile tudi zapisane in
zavedene v knjigo pripomb in ustno podane na javnih obravnavah.
Skupno smo pripravljavci OPN prejeli eno ali več pripomb oziroma predlogov s strani 203
pripombodajalcev.
2. OPREDELITEV DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

Občina na podlagi šeste alineje 50. Člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07 in nadaljnji) preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga
objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Do pripomb in predlogov, prejetih v

času javne razgrnitve, se je najprej opredelil in do njih zavzel stališče župan Mestne občine
Novo mesto. Do stališč se na podlagi sklepa št. 355, ki ga je sprejel Občinski svet MO Novo
mesto na svoji 18. redni seji, ki je bila v četrtek, 20. Novembra 2008 s potrditvijo opredeli tudi
Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
Stališča do posameznih pripomb sta pripravila strokovna služba za prostor na MO Novo
mesto in izdelovalec OPN, Acer Novo mesto d.o.o., Novo mesto. Vse pripombe so bile
podrobno preučene in na tej podlagi je pripravljeno gradivo predlog »Stališč do pripomb in
predlogov na dopolnjeni osnutek OPN MONM – javno razgrnjen v času od 9.10. do
7.11.2008«. Gradivo je v prilogi 2.
3. PREDLOG SKLEPA
V skladu s poslovnikom Občinskega sveta Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava
predlog »Stališč do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek OPN MONM – javno
razgrnjen v času od 9.10. do 7.11.2008«, nanj poda morebitne pripombe ter sprejme spodaj
naveden sklep:
»Potrdijo se Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek Občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki so bile podane v času njegove
ponovne javne razgrnitve od 09.10.2008 do 07.11.2008. Stališča do pripomb in
predlogov na dopolnjeni osnutek OPN MO NM je sestavni del tega sklepa.
Stališča so sestavni del spisa postopka priprave Občinskega prostorskega načrta MO
Novo mesto in se naslednji dan po sprejemu Stališč javno objavijo na oglasni deski
Mestne občine Novo mesto, Oddelka za prostor, Seidlova 1, Novo mesto ter na spletni
strani MO NM. Stališča bodo javno objavljena do dneva sprejema predloga
Občinskega prostorskega načrta.«

Pripravil:
Izidor JERALA, Podsekretar

Mojca TAVČAR

mag. Sašo MURTIČ
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

VODJA ODDELKA

POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.
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