Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
Številka: 9002-3/2018
Datum: 9.3.2021
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET
NAMEN:

Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora

Poročilo s 15. seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, z dne 9.3.2021, se nanaša
na naslednje točke s predloga dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto:
3. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto in predlog
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
4. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu
Brusnice (SD OLN 2) – druga obravnava
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
6. Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN
Obrtno-industrijska cona Livada« – prva obravnava
7. Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg –
prva obravnava
11. Predlog razvoja prostora na območju Drgančevja
12. Premoženjsko - pravne zadeve
12.1 Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin za ureditev
pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval
12.2 Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin ter
omejitvi dela nepremičnine s pravico uporabe za čas gradnje, vse za namen
izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste LZ 299031 (K Roku) s pločnikom in javno
razsvetljavo
12.3 Ugotovitev javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičnini za
namen gradnje javne komunalne kanalizacije Ragovo 20-8
12.4 Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin ter
ustanovitvi trajne služnosti na nepremičninah, vse za namen izvedbe
rekonstrukcije lokalne ceste Ragovo – Krka z gradnjo kolesarske steze in
pešpoti
12.5 Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
12.6 Podelitev statusa grajenega javnega dobra nepremičninam v lasti Mestne
občine Novo mesto, ki predstavljajo objekte gospodarske javne infrastrukture

12.7 Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2021 in popravek sklepa št. 900-19/2020 (405) z dne, 17. 12.
2020

Poročevalec: Peter Kostrevc, predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet

Predsednik
Peter KOSTREVC, l. r.

Priloga: Poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
Številka: 9002-3/2018
Datum: 9.3.2021
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:
NAMEN:

POROČILO ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET
Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora

Poročilo s 15. seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, z dne 9.3.2021, se nanaša
na naslednje točke s predloga dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto:
3. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto in predlog
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
4. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu
Brusnice (SD OLN 2) – druga obravnava
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
6. Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN
Obrtno-industrijska cona Livada« – prva obravnava
7. Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg –
prva obravnava
11. Predlog razvoja prostora na območju Drgančevja
12. Premoženjsko - pravne zadeve
12.1 Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin za ureditev
pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval
12.2 Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin ter
omejitvi dela nepremičnine s pravico uporabe za čas gradnje, vse za namen
izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste LZ 299031 (K Roku) s pločnikom in javno
razsvetljavo
12.3 Ugotovitev javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičnini za
namen gradnje javne komunalne kanalizacije Ragovo 20-8
12.4 Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin ter
ustanovitvi trajne služnosti na nepremičninah, vse za namen izvedbe
rekonstrukcije lokalne ceste Ragovo – Krka z gradnjo kolesarske steze in
pešpoti
12.5 Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
12.6 Podelitev statusa grajenega javnega dobra nepremičninam v lasti Mestne
občine Novo mesto, ki predstavljajo objekte gospodarske javne infrastrukture
12.7 Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2021 in popravek sklepa št. 900-19/2020 (405) z dne, 17. 12.
2020

3

K 3. točki
Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto in predlog
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in po razpravi sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
predloga Elaborata
za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto
in predloga Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi.
K 4. točki
Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu
Brusnice (SD OLN 2) – druga obravnava
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
I.
sprejem
amandmaja
(predlagatelj župan)
V usklajenemu predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu Brusnice (SD OLN 2) se:
- v 26. členu črta peti odstavek, ki se glasi: »(5) Za izboljšanje ogroženosti se predlaga
čiščenje že odloženih nanosov iz pretočnih profilov Šumečega in Vrtaškega potoka
ter Brusničice, kar pa je v pristojnosti države.«
O b r a z l o ž i t e v:
V postopku pridobivanja mnenja na predlog odloka je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija
RS za vode zahtevala, da se črta peti odstavek 26. člena usklajenega predloga odloka (39.
člen NPB).
II.
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
obravnava in sprejme
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usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu Brusnice v drugi obravnavi, z upoštevanjem amandmaja iz I. točke
tega sklepa.
2.
Odlok o se objavi v Dolenjskem uradnem listu.
K 5. točki
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini
Novo mesto v drugi obravnavi.
K 6. točki
Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»UN Obrtno-industrijska cona Livada« – prva obravnava
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»UN obrtno-industrijska cona Livada« v prvi obravnavi.
K 7. točki
Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg
– prva obravnava
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
1.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da obravnava in
potrdi
dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg v
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prvi obravnavi.
2.
Občinska uprava bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, podane na prvi obravnavi, obravnavala kot pripombe iz javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
K 11. točki
Predlog razvoja prostora na območju Drgančevja
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto sprejem sklepov:
1.
Občinski svet podpira pobudo za umestitev projekta »Univerzitetni kampus in
znanstveno-tehnološki park Novo mesto« v program izvajanja razvojnih ukrepov znotraj
Evropske finančne perspektive 2021-2027. V kolikor bi prišlo do možnosti izvedbe
projekta ustanovitve javne univerze s sedežem v Novem mestu bo Mestna občina za
namen izvedbe izgradnje univerzitetne infrastrukture prenesla zemljišča na območju
Drgančevja na državo.
2.
Občinski svet pooblašča župana in Občinsko upravo, da v kolikor v letu 2021 ne bo
bistvenih premikov pri umestitvi projekta »univerzitetni kampus« med ključne državne
razvojne projekte, financirane iz EU in/ali državnih sredstev, da se pristopi k iskanju
načina izvedbe celovitega izobraževalno-športnega kampusa na območju Drgančevja.
V primeru, da ne bo ne Mestna občina Novo mesto ne Republika Slovenija nosilka
tovrstnega projekta se lahko s strani Mestne občine podeli zgolj stavbna pravica (in ne
prenese lastniška pravica) ob pogoju, da bodo vsi programi izvajani na tem področju
odprti in dostopni splošni javnosti.
3.
Občinski svet podpira projekt »Energetske sanacije objekta Muzeja IMV v Drgančevju«
kot pomembnega koraka k celoviti in dolgoročni ureditvi infrastrukturnih pogojev za
dolgoročno umestitev muzejske zbirke zgodovine novomeške avtomobilske tehnične
dediščine na območju Drgančevja.

12.1

K 12. točki
Premoženjsko - pravne zadeve
Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini na območju
Mestne občine Novo mesto

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi nepremičnin
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za ureditev pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval.
1.
Ugotovi se javna korist za odkup oziroma razlastitev:
− nepremičnine parc. št. 1183/5 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu (ID 7038513),
− dela nepremičnine parc. št. 1193 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu (ID 3779245),
− dela nepremičnine parc. št. 1194 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu (ID 472269),
− dela nepremičnine parc. št. 1198 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu (ID 1350537),
− dela nepremičnine parc. št. 1227/1 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu (ID 2189312),
potrebnih za ureditev nujno potrebne pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval, ki se
gradi v javno korist, po projektni dokumentaciji »Pešaško – kolesarske poti v gozdu
Portoval«, št. projekta PZI – 147/2018, projektanta GPR, Igor Rems s.p. iz Novega mesta.
Javna korist velja tudi za nepremičnine, ki nastanejo s parcelacijo nepremičnin iz
prejšnjega odstavka te točke, in na katera bo poseženo z gradnjo po projektu št. PZI –
147/2018, projektanta GPR, Igor Rems s.p.
2.
Mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti zahtevo za razlastitev v
prvem členu tega sklepa navedenih nepremičnin na podlagi 199. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). Kolikor bo tekom razlastitvenega postopka
prišlo do sporazuma glede odkupa navedenih nepremičnin oziroma njihovih delov, se
odkup izvede v skladu s predpisi področne zakonodaje.
3.
Predlaga se razlastitev po nujnem postopku skladno z določbami 205. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
4.
Grafični prikaz poteka pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval, določen z zakonsko
zahtevano natančnostjo na zemljiškem katastru, je sestavni del tega sklepa.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
K 12.2 točki
Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin ter omejitvi
dela nepremičnine s pravico uporabe za čas gradnje, vse za namen izvedbe
rekonstrukcije lokalne ceste LZ 299031 (K Roku) s pločnikom in javno razsvetljavo
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin ter
omejitvi dela nepremičnine s pravico uporabe za čas gradnje, vse za namen izvedbe
rekonstrukcije lokalne ceste LZ 299031 (K Roku) s pločnikom in javno razsvetljavo.
1.
Ugotovi se javna korist za:
− odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin parc. št. 1077/8 (ID 6832802), parc. št.
1077/10 (ID 6958238) in parc. št. 1077/11 (ID 6958237), vse k.o. 1485 Gotna vas ter
− omejitev dela nepremičnine parc. št. 1077/11 (ID 6958237) k.o. 1485 Gotna vas, s
pravico uporabe za čas gradnje zaradi višinske prilagoditve obstoječega uvoza, vse

7

za namen nujno potrebne rekonstrukcije kategorizirane lokalne ceste LZ 299031 z
izgradnjo pločnika in javne razsvetljave, kar vse se ureja v javno korist, po projektni
dokumentaciji »Ureditev lokalne ceste LZ 299031 (K Roku) v dolžini 55 m s
pločnikom in cestno razsvetljavo«, št. projekta PZI – P 2004, projektanta STUDIO
VIZIJ, Boštjan Jurak s.p. iz Novega mesta.
Javna korist velja tudi za nepremičnine, ki nastanejo s parcelacijo nepremičnin parc. št.
1077/8, 1077/10 in 1077/11, vse k.o. 1485 Gotna vas, in bodo v naravi predstavljale
gospodarsko javno infrastrukturo po projektu št. PZI – P 2004, projektanta STUDIO
VIZIJ, Boštjan Jurak s.p. iz Novega mesta.
2.
Mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti zahtevo za razlastitev dela
nepremičnin parc. št. 1077/8 (ID 6832802), parc. št. 1077/10 (ID 6958238) in parc. št.
1077/11 (ID 6958237), vse k.o. 1485 Gotna vas, na podlagi 199. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter zahtevo za omejitev dela nepremičnine parc. št.
1077/11 (ID 6958237) k.o. 1485 Gotna vas s pravico uporabe za čas gradnje na podlagi
211. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
Kolikor bo tekom razlastitvenega postopka prišlo do sporazuma glede odkupa dela
navedenih nepremičnin in ostalih navedenih omejitev lastninske pravice na
nepremičninah, se odkup in omejitev lastninske pravice izvedejo v skladu s predpisi
področne zakonodaje.
3.
Grafični prikaz rekonstrukcije dela lokalne ceste LZ 299031 s pločnikom in javno
razsvetljavo, določen z zakonsko zahtevano natančnostjo na zemljiškem katastru, je
sestavni del tega sklepa.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
K 12.3 točki
Ugotovitev javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičnini za namen
gradnje javne komunalne kanalizacije Ragovo 20-8
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičnini za
namen gradnje javne komunalne kanalizacije Ragovo 20-8.
1.
Ugotovi se javna korist za ustanovitev trajne služnosti na nepremičnini parc. št. 175/2
k.o. 1482 Ragovo (ID 2477434) za namen izgradnje javne komunalne kanalizacije po
projektni dokumentaciji »Komunalna kanalizacija Ragovo 20-8«, št. projekta PZI
13/2018, izdelovalca Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje.
2.
Mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti zahtevo za ustanovitev trajne
služnosti na nepremičnini parc. št. 175/2 k.o. 1482 Ragovo (ID 2477434) za potrebe
izgradnje javne komunalne kanalizacije na podlagi 211. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
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3.
Grafični prikaz poteka načrtovanega kanala komunalne kanalizacije, določen z
zakonsko zahtevano natančnostjo na zemljiškem katastru, je sestavni del tega sklepa.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
K 12.4 točki
Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin ter ustanovitvi
trajne služnosti na nepremičninah, vse za namen izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste
Ragovo – Krka z gradnjo kolesarske steze in pešpoti
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin ter
ustanovitvi trajne služnosti na nepremičninah, vse za namen izvedbe rekonstrukcije
lokalne ceste Ragovo – Krka z gradnjo kolesarske steze in pešpoti
1.
Ugotovi se javna korist za:
− odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin:
− katastrska občina 1482 Ragovo parcela 199/10 (ID 6159082),
− katastrska občina 1482 Ragovo parcela 199/9 (ID 6159081),
− katastrska občina 1482 Ragovo parcela 207/1 (ID 3348289),
− katastrska občina 1482 Ragovo parcela 203/3 (ID 2341209),
− katastrska občina 1482 Ragovo parcela 203/1 (ID 4188751),
− katastrska občina 1481 Smolenja vas parcela 757/1 (ID 6233139),
− katastrska občina 1481 Smolenja vas parcela 768/1 (ID 6233144), ter
− ustanovitev trajne služnosti na nepremičninah:
katastrska občina 1482 Ragovo parcela 207/2 (ID 2003971) za namen rekonstrukcije
fekalne kanalizacije,
− katastrska občina 1482 Ragovo parcela 207/1 (ID 3348289) za namen gradnje
plinovoda,
vse za namen nujno potrebne izvedbe rekonstrukcije kategorizirane lokalne ceste LZ
299062 in LC 295211 z gradnjo kolesarske steze in pešpoti ter nove gradnje oziroma
rekonstrukcije javnih vodov fekalne in padavinske kanalizacije, vodovoda, plinovoda,
cestne razsvetljave ter ureditve odvodnjavanja meteornih voda, kar vse se ureja v javno
korist, po projektni dokumentaciji »Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske
steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka«, št. projekta PZI P-2019/08,
projektanta GPI d.o.o. iz Novega mesta.
−

Javna korist velja tudi za nepremičnine, ki nastanejo s parcelacijo v prvem odstavku
tega člena navedenih nepremičnin, ki bodo v naravi predstavljale gospodarsko javno
infrastrukturo po projektu št. PZI P-2019/08, projektanta GPI d.o.o. iz Novega mesta.
2.
Mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti zahtevo za razlastitev dela
nepremičnin katastrska občina 1482 Ragovo parcela 199/10 (ID 6159082), parcela 199/9
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(ID 6159081), parcela 207/1 (ID 3348289), parcela 203/3 (ID 2341209) in parcela 203/1 (ID
4188751) ter katastrska občina 1481 Smolenja vas parcela 757/1 (ID 6233139) in parcela
768/1 (ID 6233144) na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17) ter zahtevo za ustanovitev trajne služnosti na nepremičninah katastrska občina
1482 Ragovo parcela 207/1 (ID 3348289) in parcela 207/2 (ID 2003971) na podlagi 211.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
Kolikor bo tekom razlastitvenega postopka prišlo do sporazuma glede odkupa dela
navedenih nepremičnin in ostalih navedenih omejitev lastninske pravice na
nepremičninah, se odkup in omejitve lastninske pravice izvedejo v skladu s predpisi
področne zakonodaje.
3.
Grafični prikaz rekonstrukcije ceste z novogradnjo kolesarske steze in pešpoti ter
prikazom vodov gospodarske javne infrastrukture, določen z zakonsko zahtevano
natančnostjo na zemljiškem katastru, je sestavni del tega sklepa.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
K 12.5 točki
Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
1.

− sklepa o ugotovitvi,

da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnine katastrska občina 1458
Črešnjice, parcele 2794/2.
2.

− sklepa o prenehanju statusa

−
−
−

grajenega javnega dobra na nepremičninah:
katastrska občina 1458 Črešnjice, parcela 2794/2,
katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2189/16,
katastrska občina 1491 Lakovnice, parcela 2325/5.

K 12.6 točki
Podelitev statusa grajenega javnega dobra nepremičninam v lasti Mestne občine Novo
mesto, ki predstavljajo objekte gospodarske javne infrastrukture
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

podelitev
statusa grajenega javnega dobra nepremičninam katastrska občina:
1455 Bršljin, parcela 25/10 (ID 6937024)
1455 Bršljin, parcela 26/11 (ID 6937029)
1485 Gotna vas, parcela 558/28 (ID 6903235)
1485 Gotna vas, parcela 584/5 (ID 6903290)
1485 Gotna vas, parcela 584/6 (ID 6903289)
1485 Gotna vas, parcela 584/10 (ID 6903296)
1485 Gotna vas, parcela 587/7 (ID 6903284)
1485 Gotna vas, parcela 588/11 (ID 6903283)
1485 Gotna vas, parcela 588/15 (ID 6903287)
1485 Gotna vas, parcela 588/19 (ID 6903272)
1485 Gotna vas, parcela 1089/4 (ID 6958248)
1485 Gotna vas, parcela 1091/4 (ID 6958241)
1485 Gotna vas, parcela 458/19 (ID 6966178)
1480 Potov Vrh, parcela 1630/2 (ID 6915529)
1480 Potov Vrh, parcela 1639/2 (ID 6915526)
1480 Potov Vrh, parcela 1646/2 (ID 6915543)
1480 Potov Vrh, parcela 1680/2 (ID 6491004)
1454 Daljnji Vrh, parcela 2449/2 (ID 6745687)
1454 Daljnji Vrh, parcela 2460/4 (ID 6745683)
1454 Daljnji Vrh, parcela 2460/6 (ID 6745689)
1454 Daljnji Vrh, parcela 2460/7 (ID 6745693)
1454 Daljnji Vrh, parcela 2460/8 (ID 6745692)
1454 Daljnji Vrh, parcela 2460/9 (ID 6745691)
1448 Prečna, parcela 429/127 (ID 6506278)
1448 Prečna, parcela 569/6 (ID 6912149)
1448 Prečna, parcela 569/8 (ID 6912159)
1448 Prečna, parcela 570/4 (ID 6912147)
1448 Prečna, parcela 570/6 (ID 6912153)
1500 Dobindol, parcela 4097/18 (ID 4998964)
1492 Stranska vas, parcela 1084/36 (ID 6958151)
1492 Stranska vas, parcela 1084/38 (ID 6958230)
1492 Stranska vas, parcela 1084/40 (ID 6958232)
1492 Stranska vas, parcela 1087/91 (ID 6958161)
1492 Stranska vas, parcela 1756/12 (ID 6286061)
1492 Stranska vas, parcela 1756/13 (ID 6286062)
1492 Stranska vas, parcela 1781/10 (ID 6286064)
1459 Herinja vas, parcela 754/8 (ID 7010717)
1459 Herinja vas, parcela 799/2 (ID 7010700)
1459 Herinja vas, parcela 792/13 (ID 7010721)
1491 Lakovnice, parcela 1090/2 (ID 6389913)
1491 Lakovnice, parcela 1093/9 (ID 6389905)
1491 Lakovnice, parcela 425/4 (ID 6944489)
1491 Lakovnice, parcela 426/4 (ID 6944515)
1491 Lakovnice, parcela 690/3 (ID 6944293 )
1491 Lakovnice, parcela 691/2 (ID 6944297)
1478 Gabrje, parcela 1557/2 (ID 6937041)
1478 Gabrje, parcela 1557/3 (ID 6937043)
1501 Vinja vas, parcela 4/19 (ID 5998156)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1501 Vinja vas, parcela 442/2 (ID 6975481)
1501 Vinja vas, parcela 442/3 (ID 6975480)
1501 Vinja vas, parcela 443/2 (ID 6975484)
1501 Vinja vas, parcela 577/2 (ID 6975485)
1501 Vinja vas, parcela 582/2 (ID 6975549)
1501 Vinja vas, parcela 582/3 (ID 6975550)
1501 Vinja vas, parcela 588/2 (ID 6975539)
1491 Lakovnice, parcela 353/180 (ID 6398880)
1491 Lakovnice, parcela 353/186 (ID 6398885)
1458 Črešnjice, parcela 391/20 (ID 6472463)
1458 Črešnjice, parcela 445/2 (ID 6573630)
1458 Črešnjice, parcela 429/9 (ID 6573629)
1458 Črešnjice, parcela 445/5 (ID 6573620)
1481 Smolenja vas, parcela 635/5 (ID 3516118)
1481 Smolenja vas, parcela 515/2 (ID 7005228)
1501 Vinja vas, parcela 1443/6 (ID 6966850)
1501 Vinja vas, parcela 1443/8 (ID 6966848)
1479 Brusnice, parcela 2030/2 (ID 7022263)
1485 Gotna vas, parcela 848/25 (ID 2317672)
1492 Stranska vas, parcela 781/2 (ID 6523261),
1492 Stranska vas, parcela 771/11 (ID 6523245)
1492 Stranska vas, parcela 771/9 (ID 6523243)
1492 Stranska vas, parcela 769/41 (ID 6523278)
1492 Stranska vas, parcela 769/38 (ID 6523274)
1492 Stranska vas, parcela 769/35 (ID 6523283)
1492 Stranska vas, parcela 769/26 (ID 6523265)
1492 Stranska vas, parcela 769/23 (ID 6523249)
1492 Stranska vas, parcela 769/19 (ID 3365815).

K 12.7 točki
Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2021 in popravek sklepa št. 900-19/2020 (405) z dne, 17. 12. 2020
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel
sklep
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
1.
sprejme
2. dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2021, in sicer
− 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.
2.
sprejme
popravek sklepa
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 900-19/2020 (405) z dne, 17. 12. 2020,
ki se pravilno glasi:
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»Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Spremembe in dopolnitve Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2021, ki vsebuje:
− spremembe in dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto
2021
− spremembe in dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto
2021
− načrt razpolaganja s premičnim premoženjem za leto 2021 v posamični vrednosti
nad 10.000 EUR
− spremembe in dopolnitve načrta pridobivanja premičnega premoženja za leto 2021
v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.«

Predsednik
Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet
Peter KOSTREVC, l.r.
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