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Užitki v zelenem 
 

Čudovite ter atraktivne 

sprehajalne poti ob reki Krki, ki 

meščanom omogočajo sprehode, 

sproščene pogovore in trenutke za 

odklop od podivjanega sveta, so 

prav gotovo ena izmed prioritet 

prebivalcev Novega mesta. 

Desetletje nazaj so bili enakih misli 

tudi občinski veljaki, ki so tedaj 

uspešno podaljšali dolžino 

novomeških sprehajališč za okoli 3 

kilometre.  Dobili smo Julijino 

sprehajališče, pot na Šance, 

podaljšek Župančičevega sprehajališča proti Lastovčam ter Mordaxovo pot za Revozom. 

Temu so pristojni dodali tudi pravno podlago, in sicer so vse potrebno zapisali v Odlok o 

ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta. A začetnega prebliska je bilo 

potem konec – nastala je velika tema. 

Kaj dejansko pomeni tema? Predvsem to, da od leta 2005 nismo zgradili nobene sprehajalne 

poti, čeprav  imamo izvrstne zelene kotičke ob vodi, ki kar kličejo po ureditvi. Še bolj bode v 

oči podatek, da smo z letom 2009 v občinskem proračunu dokončno opustili postavko, ki je 

bila namenjena urejanju novih zelenih prometnic za pešce in kolesarje. Kaj za božjo voljo so 

mislili tisti, ki imajo moč in vpliv v našem mestu ob Krki? So bili morda mnenja, da zeleni 

projekti, sonaraven razvoj in spodbujanje rekreacije niso rešitve prihodnosti? So bili 

prepričani, da je boljše vlagati v nove ceste, v nov beton in tako naprej? Morda, vendar to 

danes nikakor ni več pomembno. Kar je bilo, je bilo, in tega ne moremo več spremeniti. 

Če ne moremo spreminjati preteklosti, 

lahko prihodnost. Imamo proste roke, 

imamo možnost stvari obrniti v drugo 

smer. Sedaj je čas, da se oglasimo in 

povemo, da prebivalci Novega mesta 

še zmeraj menimo, da so sprehajalne 

poti ena izmed najbolj pozitivnih 

stvari, s katerimi lahko obogatimo 

okolje, v katerem živimo. Želimo 

naravo, torej urejene in zelene 

prostore, kjer bomo še več tekli, kjer 

Slika 1: Župančičevo sprehajališče proti Bršljinu 

Slika 2: Seidlov jez na reki Krki 
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bomo lahko pokazali še več ljubezni. In ne, nočemo ograj, betonskih škarp in nesramnih 

pozivov vplivnih lastnikov obrečnih zemljišč, ki vsem preostalim meščanom odrekajo 

zapeljive korake po danes nedostopnih in zaprtih brežinah. Reka Krka je javno dobro, je last 

vseh nas, zato mora biti tudi dostop temu primeren.  

Prepričan sem, da moramo ponovno začeti delati drugače. Enkrat smo namreč že poskusili, a 

kmalu obupali. Nič hudega, nova priložnost je tu. Pa da ne boste mislili, ne govorim o tem, da 

bomo sedaj z lopatami hiteli po mestu ter v trenutku nadoknadili vse zamujeno. Sploh ne, v 

glavi imam zgolj manjši projekt, manjši odsek sprehajališča, s katerim bi prebivalcem 

približali okoli 400 metrov čudovitega severnega brega v mestnem jedru, ki je danes talec 

zasebnih interesov.  

Pot do tega sprehajališča ni težka. Nekaj se je celo že delalo na tem. Imamo podpisano eno 

služnostno pogodbo, potrebujemo še dve ter dogovor z Ministrstvom za pravosodje o 

brezplačnem prenosu zemljišča.  Nikakor zapletena zadeva, še posebej ob dejstvu, da stroški 

gradbenih del verjetno ne bi presegli 10.000 €. Pa vendar, potrebujemo ljudi, ki verjamejo v 

to mesto in ki bodo javni interes postavili pred zasebnega. Se bodo našli? 

 

 Luka Rems 
 Avtor spletne strani ZA Novo mesto 
 

  



REMS, LUKA: Sprehajališče od mlina do mlina 
Spletna stran ZA Novo mesto, 2013  5 
 

Argumenti za sprehajališče 
 

Uživanje v zelenem okolju, ki ponuja številne možnosti rekreacije, je prav gotovo želja 

vsakega meščana. To pa nikakor ni edini argument, ki govori v prid izgradnji sprehajališča, saj 

je nasploh ogromno pozitivnih učinkov urejenih zelenih površin. Spodaj so navedeni splošni 

argumenti, ki veljajo za vse urejene zelene površine (tudi za Sprehajališče od mlina do mlina), 

medtem ko sta na koncu zapisana tudi specifična argumenta, ki veljata zgolj za obravnavano 

sprehajalno pot.  

 

SPLOŠNI ARGUMENTI: 

 Rekreacija. Urejene zelene površine omogočajo meščanom, da svoj prosti čas grad ijo 

na zdravem življenju, torej da tečejo, kolesarijo, hodijo in tako naprej. Pomen 

aktivnega preživljanja prostega časa je v sodobnem svetu zelo velik. 

 Odmik od podivjanega sveta. Sprehajalne poti, drevesa in prijetni kotički ob vodi 

ljudem zagotavljajo možnost, da se umaknejo od realnega sveta, ki je poln neprijetnih 

preizkušenj, ter na ta način sproščajo svoje telo.  

Slika 3: Pogled na čudovite brežine reke Krke, v ozadju frančiškanski samostan 
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 Obvozne poti za pešce. Sprehajališča, ki so ločena od prometnic, prebivalcem 

omogočajo, da lahko do določenih mestnih lokacij dostopajo tudi preko sprehajalnih 

poti ter se na ta način izognejo prometnim cestam. Gre za alternativne možnosti. 

 Razkrivanje čarobnih kotičkov. Mnogo predelov ob Krki je danes neprehodnih, zato 

prebivalci do njih nimajo dostopa. Z ureditvijo sprehajališč take kotičke odpiramo 

javnosti ter ljudem omogočamo bolj pristen stik z mestom. 

 Urejanje brežin. Z izgradnjo sprehajališč ob reki Krki poskrbimo za celovito urejanje 

brežin. Dejstvo je, da so bregovi Krke danes zanemarjeni in nedostopni, zato je 

naložba v sprehajališče hkrati tudi naložba v lepše brežine reke Krke. 

 Prekinitev nelegalnih praks. Ob reki Krki so zasebni lastniki zemljišč postavili številne 

nelegalne ograje, ki prebivalcem preprečujejo dostop do vodotoka. Ravno tako so 

nekateri izmed njih zgradili lope, peščica tudi večje objekte, vse seveda v nasprotju z 

veljavnimi prostorskimi akti. Čeprav mora zakonito stanje zagotoviti pristojna 

inšpekcija, je sprehajališče garant, da se ograjevanje in podobni nelegalni posegi v 

prihodnje ne bodo več dogajali. 

 Dolgoročna zavest o pomembnosti zelenih površin. Prispevki, pobude ter na koncu 

tudi izgradnja novih poti in parkov v ljudeh utrjujejo zavest o pomembnosti 

kakovostnih zelenih površin. Na ta način se razvija sodoben način razmišljanja, kar na 

dolgi rok koristi vsem prebivalcem Novega mesta.   

SPECIFIČNA ARGUMENTA: 

 »Problem Suhy«. Ob predvideni trasi je zgrajen na pol dokončan objekt, ki ga je znani 

novomeški slikar predvidel kot umetnostno galerijo. Stavba je bila zgrajena v 

nasprotju z gradbenim dovoljenjem ter kasneje legalizirana. Objekt, ki kazi okolico, bi 

bilo potrebno ali porušiti ali dokončati, izgradnja sprehajališča pa v tem primeru 

pomeni pritisk na lastnika, naj vendarle nekaj stori. 

 »Problem Wachter«.  Ob trasi poti stoji tudi nedokončani Seidlov mlin, ki je bil 

ponovno zgrajen po njegovem zrušenju leta nazaj. Investitor želi v stavbi urediti 

stanovanja, v pritličnih prostorih pa ima namen odpreti gostilno. Z izgradnjo 

sprehajalne poti lastnika spodbudimo k aktivnostim za razrešitev problema, obenem 

pa ni zaman omeniti, da bi nova sprehajalna  pot morebitni gostilni ves čas 

zagotavljala stalen dotok gostov.  
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Predstavitev pobude sprehajališča 
Oris projekta 

Novo mesto  premore ogromno 

čudovitih zelenih površin in v 

preteklosti je bilo na njih urejenih 

precej igrišč, parkov in sprehajališč. 

Eno izmed najbolj atraktivnih se 

vije po levem bregu reke Krke, kjer 

se lahko danes po sklenjeni poti 

sprehodimo vse med Pugljevo ulico 

v starem mestnem jedru in 

Lastovčami, ki ležijo v neposredni 

bližini tovarne steklene volne v 

Bršljinu. Več kilometrov dolga pot 

omogoča meščanom obilo 

rekreacije, sprehodov in drugih aktivnosti, kar vsekakor vpliva na kakovost življenja v našem 

mestu ob Krki. Vendar bi omenjeno sprehajalno pot lahko podaljšali, in sicer tako, da bi jo 

povezali s parkom Evropske unije, ki se nahaja pod Jerebovo ulico pri ragovskem mostu. V ta 

namen bi bilo potrebno urediti pot mimo hiš Pugljeve ulice, pod zgradbo frančiškanskega 

samostana, pod ulicami Strojarska pot, Šolska in Jerebova ulica. Ker gre za precej dolg odsek 

poti, se je v preteklosti že predvidelo, da se projekt razdeli na dve fazi, in sicer naj bi prva 

faza obsegala krajši odsek poti med Parkom Evropske unije in Seidlovim mlinom, medtem ko 

bi druga faza obsegala območje pod frančiškanskim samostanom vse do Pugljeve ulice in 

navezave na Župančičevo sprehajališče.  

Predmet te pobude, ki sicer ni nova, saj 

jo je že v letu 2004 podala Revija Park 

(maj 2004, str. 8; kasneje pobudnik v 

občinskem svetu Tomaž Levičar – 

predstavitev projekta županu, dne 6. 

junij 2004), je odsek sprehajalne poti 

med Parkom Evropske unije in Seidlovim 

mlinom, ki predstavlja prvo fazo pri 

sklenitvi sprehajališč na levem bregu 

reke Krke. Neuradno ime za pot je 

»Sprehajališče od mlina do mlina«, to pa 

zato, ker sta obeh straneh nekoč 

delovala mlina, in sicer na eni strani 

Seidlov in na drugi Zajčev mlin.  

Slika 4: Travnik pod sodiščem 

Slika 5: Načrt sklenitve poti na levem bregu reke Krke - polna 
črta označuje ureditev sprehajališča v prvi fazi (predmet 

pobude) 
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Umestitev sprehajalne poti 

Sprehajališče od mlina do mlina je predlog za ureditev nekaj manj kot 400 metrov 

sprehajalne poti po izjemno atraktivnem predelu severnega brega v starem mestnem jedru, 

od Parka Evropske unije pod Jerebovo ulico mimo zelenice pod zgradbo sodišča, naprej proti 

nedokončani galeriji znanega novomeškega slikarja mimo javne poti, ki vodi do reke Krke, v 

nadaljevanju po zelenici, ki je že kategorizirana kot pot in na katero je vpisana služnostna 

pravica izgradnje sprehajališča do vključno območja Seidlovega mlina, kjer bi se pot 

navezovala na ulico Strojarska pot. Do poti se predvidi dve povezovalni dostopni točki, in 

sicer preko javnih poti št. 1563 in 1569. Na ta način ohranjamo zgodovinske javne povezave. 

Glede na opisano lokacijo 

sprehajališče delno ali v celoti 

posega na parcele št. 1246 (pod 

sodiščem), 1253 (pod sodiščem), 

1562 (nedokončana galerija), 1563 

(javna pot), 1568 (zraven 

Seidlovega mlina) in 1571 (Seidlov 

mlin), vse katastrska občina 1456 

Novo mesto. Izmed navedenih 

zemljišč predstavljata parceli št. 

1246 in 1253 območje in okolico 

sodišča ter sta v lasti Republike 

Slovenije, upravljavec pa je 

Ministrstvo za pravosodje. Na podlagi podobnih primerov se lahko opravi brezplačen prenos 

dela zemljišč na novomeško občino. Parcela št. 1562 zaokrožuje območje zasebne posesti 

znanega novomeškega slikarja, za potrebe sprehajališča se mora podpisati služnostno 

pogodbo, medtem ko je zemljišče št. 1563 javna pot, zato niso potrebne nobene aktivnosti. 

V primeru parcele št. 1568 je vse urejeno, saj je bila z lastnikom že podpisana služnostna 

pogodba (Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 16.11.2007, št. 624-32/2007-1412). 

Kar se tiče območja Seidlovega mlina (parcelna št. 1571), je enako kot pri zasebni posesti 

znanega slikarja, potrebno je podpisati služnostno pogodbo.  

Pravna podlaga in karakteristike sprehajališča 

Opisana trasa sprehajališča ima podlago v Odloku o ureditvenem načrtu za pešpoti in 

kolesarske poti Novega mesta (objavljen v Uradnem listu, dne 12. 11. 2004), kjer je pot (4. 

člen odloka) označena kot »Povezava J – Jedro« in opredeljena z opisom »J – Jedro – levi 

breg na poteku od Seidlovega mlina pod Strojarsko potjo na jugu do stopnišča v Ulico talcev 

na severu«. V nadaljevanje je za sprehajališče zapisano (7. člen odloka), da se pot uredi kot 

kombinirana pešaško-kolesarska povezava, oblikovno sorodna Župančičevemu sprehajališču 

na levem bregu Krke gorvodno. Navedeno je, da se uredi makadamska pot širine 2 do 2,4 

metra z utrjenimi muldami oziroma robniki iz naravnih materialov (granitne kocke, mačje 

Slika 6: Nedokončana galerija z nelegalno postavljeno ograjo na brežini 
reke Krke 
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glave v betonu, kamen ipd.). Glede na 13. člen odloka se na poti uredi javna razsvetljava, kar 

pa se lahko v primeru pomanjkanja finančnih sredstev doda tudi kasneje.  

Časovni okvir in finance 

Poznavajoč dejstva, da se je 

priprava projekta iz nerazumljivih 

razlogov zaustavila že nekaj let 

nazaj, je potrebno nemudoma 

pristopiti k aktivnostim za 

realizacijo projekta. To pomeni, da 

župan Mestne občine Novo mesto 

zadolži občinske uradnike, ki bodo 

vodili pogajanja z lastnikoma 

udeleženih zemljišč ter pooblasti 

zaposlenega, ki bo urejal razmerje 

z Ministrstvom za pravosodje. To 

je možno izpeljati relativno hitro ob predpostavki, da zaposleni vložijo maksimalno količino 

energije in ob upanju, da lastnika ne bosta neupravičeno zaustavljala projekta. V primeru, da 

kompromisa ne bo možno skleniti, lahko občina zoper oba lastnika sproži postopek 

razlastitve. V kolikor bi bil razplet pogajanj ugoden, bi občina lahko že v prihodnjem letu 

zgradila sprehajalno pot. Pogoj za to je, da v proračunu za leto 2014 predvidi sredstva, s 

katerimi bo možno izpeljati projekt sprehajalne poti.  

Potrebno je poudariti, da izgradnja Sprehajališča od mlina do mlina ne predstavlja pretiranih 

finančnih stroškov. Po oceni strokovnjakov, je bila predvidena cena gradbenih del ob 

predstavitvi projekta Tomaža Levičarja v letu 2004 okoli 1.000.000 SIT (+ DDV), kar 

preračunano znese okoli 4.173 € (+ DDV). Seveda to trenutno ni več realna ocena, saj časi 

danes niso enaki, vendar jo vseeno lahko uporabimo za približen oris stroškov. Ob tem je 

potrebno omeniti, da stroški nakupa urbane opreme (klopi, koši, znaki) niso všteti.  

  

Slika 7: Dostop do Seidlovega jeza trenutno sploh ni mogoč 
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Pravna podlaga za sprehajališče 
 

Pravna podlaga za Sprehajališče od mlina do mlina je zapisana v Odloku o ureditvenem 

načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (objavljen v Uradnem listu, dne 12. 11. 

2004), kjer je omenjena sprehajalna pot natančno opredeljena. 

V nadaljevanju so povzeti najpomembnejši členi odloka vezani na urejanje sprehajališča na 

severnem bregu mestnega jedra. Deli, ki se neposredno navezujejo na Sprehajališče od mlina 

do mlina, so odebeljeni, oziroma obarvani rdeče. 

4. člen 

Območja obravnave  

Lokacijski načrt obravnava izvedbo devetih kolesarskih in pešpovezav v območju mesta Novo 

mesto v dolžini približno 10 km, in sicer povezave:  

A – Bršljin – Straška cesta na poteku od križišča s severno obvoznico na severu do križišča z 

ulico Bršljin na jugu,  

B – Seidlova cesta, vzhodni del, na poteku od križišča s severno obvoznico na vzhodu do 

križišča s Koštialovo ulico na zahodu,  

D – Vzhodna cesta na poteku od križišča s severno obvoznico in Seidlovo cesto na severu do 

križišča v Žabji vasi na jugu,  

F – Šentjernejska cesta na poteku od križišča v Žabji vasi na zahodu do križišča s Podbevškovo 

ulico v območju Cikave na vzhodu,  

G – Ob Težki vodi (Kandija) na poteku od kompleksa bolnišnic na severu do mostiča preko 

potoka Težke vode v območju Šmihela na jugu,  

H – Ob Težki vodi (Gotna vas) na poteku od Belokranjske ceste na vzhodu preko mostiča čez 

Težko vodo do Gotne vasi na zahodu,  

I – Drska – Šmihel na poteku od pokopališča v Šmihelu, mimo srednješolskega centra čez 

Šipčev hrib ter po Ulici Slavka Gruma do križišča s Topliško cesto,  

J – Jedro – levi breg na poteku od Seidlovega mlina pod Strojarsko potjo na jugu do 

stopnišča v Ulico talcev na severu in  

K – Ragov log na poteku od Jakčeve ulice na jugu, po Ragovem logu do naselja Ragovo 

oziroma prek mostu čez Krko do Plave lagune na Seidlovi cesti. 

 



REMS, LUKA: Sprehajališče od mlina do mlina 
Spletna stran ZA Novo mesto, 2013  11 
 

7. člen 

Ureditve novih povezav, ločenih od cest (tip 3 in 4)  

Povezava G – Ob Težki vodi (Kandija): Povezava se uredi kot kombinirana pešaško-kolesarska 

povezava, oblikovno sorodno Župančičevemu sprehajališču na levem bregu Krke. Uredi se 

makadamska pot širine 2 do 2,40 m z utrjenimi muldami oziroma robniki iz naravnih 

materialov (granitne kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).  

Povezava H – Ob Težki vodi (Gotna vas): Pot se uredi kot kombinirana pešaško-kolesarska 

povezava, makadamska pot širine 2 do 3 m z utrjenimi muldami oziroma robniki (granitne 

kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).  

Povezava J – Jedro – levi breg Krke: Pot se uredi kot kombinirana pešaško-kolesarska 

povezava, oblikovno sorodno Župančičevemu sprehajališču na levem bregu Krke 

gorvodno. Uredi se makadamska pot širine 2 do 2,40 m z utrjenimi muldami oziroma 

robniki iz naravnih materialov (granitne kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).  

Povezava K – Ragov log: obstoječa gozdna pot se uredi v sprehajalno pešaško pot. Uredi se v 

makadamu, širine do 2 m z robniki iz naravnih materialov (les, kamen). Del poti se uredi po 

predvidenem (lesenem) pešaškem mostu čez Krko v območju naselja Ragovo. Na odseku od 

Ragovske ulice do Ragovskega mostu se zagotovi režim gozdne poti – ne za gozdno vlako. Od 

mostu proti naselju Ragovo se dovolijo prevozi (in ne vlačenje lesa) z namenom 

gospodarjenja z gozdom, vendar je pot treba po izvedbi del sanirati v prvotno stanje. 

9. člen 

Oblikovanje in oprema kolesarskih in pešpovezav  

Tlakovanje: kolesarske steze vzdolž prometnic se načeloma uredijo v asfaltu ali (delno) 

tlakujejo ter opečno obarvajo, pločniki se uredijo v asfaltu ali tlakujejo. Ureditve se 

prilagodijo obstoječim kakovostnim talnim ureditvam prostora, na katerega mejijo. Druge 

peš in kolesarske povezave oziroma poti se tlakujejo, uredijo v makadamu ali asfaltirajo.  

Počivališča: Počivališča za pešce in kolesarje s pripadajočo urbano opremo (klopi, koši za 

smeti, na bolj prometno frekventnih mestnih lokacijah pa lahko tudi stojala za kolesa) se 

uredijo ob križanjih peš in kolesarskih poti na mestih povečane intenzivnosti javnih 

programov v kombinaciji s posebnimi mestnimi programi ipd.  

Lokacije počivališč se kombinirajo z obstoječimi javnimi površinami, v čim večji meri pa se 

izkoristijo tudi obstoječa počivališča ter obstoječa urbana oprema prostora (npr. 

nadstrešnice in klopi na postajališčih mestnega avtobusnega prometa).  

Prehodi prek vodotokov: Uporabijo se obstoječi prehodi prek reke Krke in potoka Težka 

voda, ki so že urejeni pretežno kot pešaški in kolesarski mostovi. Na izteku poti skozi Ragov 

log se predvidi nov pešaško-kolesarski most na lokaciji pod naseljem Ragovo skladno z 
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ureditvijo stanovanjskega območja Plava laguna. Oblikovanje tega mostu naj se prilagodi 

obema obstoječima pešaškima mostovoma v Novem mestu, pri čemer naj bo oblikovanje 

novega mostu moderno.  

Urbana oprema: vse povezave (poti, kolesarske steze in pasovi ter pločniki) se opremijo z 

ustrezno prometno signalizacijo, kažipoti, info-tablami ter ovirami za motorni promet in 

avtomobile. Uporabniki povezav bodo uporabljali tudi preostalo obstoječo urbano opremo 

prostora: čolnarne, klopi, koše za smeti ipd. Na novih počivališčih se namesti nova urbana 

oprema. Urbana oprema naj bo na povezavah, ki se urejajo izven cest, poenotena, na 

povezavah, ki se uredijo vzdolž cest, pa usklajena z oblikovanjem cestne urbane opreme. 

Uporabi se urbana oprema (ulične svetilke, koši za smeti, klopi, ograje, konfini in druge ovire 

za motorni promet, stojala za kolesa, pitniki ipd.), ki naj bo tipološko usklajena po 

posameznih povezavah, obenem pa tudi z obstoječo kakovostno urbano opremo prostora, 

po katerem poteka. 

12. člen 

Ureditev opornih zidov, uporaba materialov  

Podpornih zidov naj se načeloma ne načrtuje, razen v primeru, ko bi se s tem poseg v 

območje bistveno zmanjšal. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešave pokrovne rastline.  

Oblikovanje opornih zidov, ograj ipd. naj povzema kakovostno oblikovanje podobnih 

elementov v danem prostoru. V gozdnih območjih in ob vodotokih naj se uporablja 

predvsem naravne materiale (kamen, les ipd.) in kakovostno tradicionalno oblikovanje, v 

območjih ob cestah pa lahko tudi sodobnejše materiale (beton, kovina, steklo ipd.) in 

kakovostno sodobno oblikovanje.  

Ureditev in zaščita brežin  

Brežine se izvedejo v naklonu 1:2 do 1:1,5 in se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma 

zasadijo z nizkim grmičevjem, odvisno od posameznega območja. 

13. člen 

Javna razsvetljava: Vzdolž cest je delno javna razsvetljava že urejena, kjer pa ni, se na 

povezavah tipa 1 in 2 (6. člen tega odloka) predvidi nova. Predvidena je izvedba dveh tipov 

javne razsvetljave, in sicer cestnih svetilk po eni strani vozišča in uličnih svetilk, ki se  

namestijo po drugi strani vozišča. Ulične svetilke se lahko namestijo tudi na drogove cestnih 

svetilk.  

Na povezavah tipa 3 in 4 se javna razsvetljava predvidi ali ne. Na povezavi J – Jedro – levi 

breg Krke se javna razsvetljava uredi, pot se osvetli podobno kot v Župančičevem 

sprehajališču.  
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Drugo: Peš in kolesarske povezave in počivališča bodo na več mestih tangirale javno 

komunalno omrežje (vodovod, kanalizacija, plin). Na te komunalne naprave ni dovoljeno 

postavljati objektov in stvari, ki bi lahko povzročale poškodbe komunalnih naprav ali 

ovirale njihovo delovanje in vzdrževanje.  

Prostori za ureditev novih kolesarskih in peš površin ponekod posegajo v območja drugih 

obstoječih ali načrtovanih infrastrukturnih vodov. Pri načrtovanju pešaškega in kolesarskega 

omrežja je treba upoštevati predhodna mnenja in pogoje ter smernice za projektiranje vseh 

upravljavcev infrastrukturnih omrežij in cest.  

Za ureditev peš in kolesarskih površin je na nekaterih povezavah potrebna ureditev javne 

razsvetljave in meteorne kanalizacije, in sicer:  

– Povezava A – Bršljin – Straška cesta: predvidi se javna razsvetljava ter sanira meteorna 

kanalizacija.  

– Povezava C – Seidlova cesta: predvidi se javna razsvetljava.  

– Povezava D – Vzhodna cesta: predvidi se javna razsvetljava in meteorna kanalizacija.  

– Povezava F – Šentjernejska cesta: predvidi se javna razsvetljava.  

– Povezava I – Drska – Šmihel: predvidi se javna razsvetljava na poteku mimo pokopališča.  

– Povezava J – Jedro – levi breg Krke: predvidi se javna razsvetljava.  

Odpadki: Ob poteh bodo na mestih križanj povezav in drugih prostorskih zanimivosti 

predvidene razširitve utrjenih površin – počivališča, kjer se namesti urbana oprema (klopi, 

koši, stojala za kolesa ipd.) in uredi se odvoz odpadkov.  

Zbiranje odpadkov se uredi s postavitvijo posod za odpadke. Predviden je odvoz odpadkov in 

posebnih odpadkov v občinsko deponijo. Posebnih odpadkov oziroma odpadkov, ki imajo 

značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki, steklovina ter ostali 

odpadki, ki se jih lahko predeluje), se ne pričakuje. 

14. člen 

Rešitve v zvezi z ohranjanjem narave in varovanjem kulturne dediščine  

Z Odlokom o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto iz leta 1992 (Uradni list RS, št. 38/92) so na 

obravnavanem območju oziroma v njegovi neposredni soseščini zaščiteni številni objekti 

oziroma območja.  

Skladno s predhodnim mnenjem in smernicami za načrtovanje Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto, podanih k spremembam planskih aktov 
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Mestne občine Novo mesto – za območje Urbanistične zasnove Novega mesta, v dokumentu 

obravnavane poti zadevajo predvsem naslednje enote kulturne dediščine:  

Novo mesto – Mestno jedro (EŠD 492) s smerjo J.  

Na teh območjih je speljava poti načeloma možna, vendar se morajo pri podrobnejši 

obravnavi upoštevati natančnejša konservatorska izhodišča. Njihova končna izvedba pa mora 

biti v skladu s pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji v kasnejših fazah.  

Predvsem je treba poudariti obojestransko dopolnjevanje – kulturna dediščina poveča 

atraktivnost določene poti, hkrati pa ustrezna pot poveča možnosti prezentacije kulturne 

dediščine. Umestitev poti ne sme krniti historične pričevalnosti in prostorske pojavnosti 

objekta kulturne dediščine.  

Pri ureditvah povezav v območjih dediščine in spomenikov ter ureditvi počivališč je treba 

upoštevati pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Enote Novo mesto, in Zavoda RS 

za varstvo narave. 

16. člen 

Rešitve v zvezi z vplivi na okolje  

Varstvo pred hrupom  

Za kolesarje in pešce bodo moteči hrup in vizualne obremenitve okolja (predvsem motorni 

promet), po katerem bodo potekale njihove poti. Posebej to velja za kolesarske steze in 

pešpločnike vzdolž prometnic. Ob primarnih prometnicah so kot vizualna bariera predvideni 

drevoredi med voziščem in kolesarsko ter pešpovršino. Tudi na območjih, kjer drevoreda 

oziroma druge zasaditve zaradi tehničnih ali prostorskih omejitev ne bo možno predvideti, 

naj se v nadaljnjih fazah projektiranja preverijo rešitve, ki bi pešca in kolesarja vsaj delno 

zavarovale pred hrupom in vizualno izpostavljenostjo.  

Varstvo zraka  

Za kolesarje in pešce bo moteče onesnaženje zraka na območju povezav, predvidenih vzdolž 

cest z motornim prometom. Kolesarji in pešci ne onesnažujejo zraka.  

Odpadki  

Ob kolesarskih in pešpoteh bodo na območju počivališč postavljeni koši za odpadke. Odvoz 

komunalnih odpadkov bo organiziran. Komunala Novo mesto bo odvažala odpadke na 

občinsko komunalno deponijo v Leskovec. 
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Popis parcel za sprehajalno pot 
 

Za izgradnjo sprehajališča je potrebno urediti dve lastniški vprašanji ter doseči dogovor z 

Ministrstvom za pravosodje glede zelenice pod zgradbo sodišča, medtem ko je pri nekaterih 

zemljiščih situacija že rešena, npr. s podpisano služnostno pogodbo. V spodnjem pregledu so 

parcele, ki ležijo na trasi sprehajališča, natančno opisane, na koncu pa so v tabeli zbrani vsi 

ključni podatki, in sicer o posamezni parceli, lastniku in potrebnih operacijah. 

Parcela št. 1246, katastrska občina 1456 Novo mesto 

Lastnik: Republika Slovenija – Ministrstvo 

za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 

Ljubljana  

Opis: Parcela zavzema stavbo 

novomeškega sodišča (brez notranjega 

dvorišča) s parkiriščem na zahodni strani 

ter dvoriščem in parkiriščem na vzhodni 

strani, kjer deluje Zavod za prestajanje 

kazni zapora Ljubljana, oddelek Novo 

mesto. Del zemljišča je tudi zelenica na 

severni strani stavbe tik poleg strmega 

brega, ki se spušča proti reki Krki. Zelenica pod strmim pobočjem ni del omenjene parcele, z 

izjemo manjšega dela na severozahodni strani, po katerem je predvidena sprehajalna pot. 

Zaradi navedenih dejavnikov se predvidi, da se manjši del parcele tik ob reki Krki pripoji 

sosednji parceli št. 1253, k.o. Novo mesto, ki dejansko zavzema zelenico ob reki Krki in h 

kateri bi po vsej logiki tudi moral pripadati ta manjši del zemljišča št. 1246, k.o. Novo mesto. 

Predlagana operacija: Majhen del parcele, ki leži na predvideni poti, se pripoji sosednji 

parceli 1253, k.o. Novo mesto. 

Potrebna dela: Na delu parcele ni nobenih objektov, za izgradnjo poti bi bilo potrebno le 

očistiti teren. 

Parcela št. 1253, katastrska občina 1456 

Novo mesto 

Lastnik: Republika Slovenija – Ministrstvo 

za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 

Ljubljana 

Slika 8: Del parcele št. 1246 

Slika 9: Parcela št. 1253 
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Opis: Parcela zavzema zelenico v neposredni bližini reke Krke, in sicer pod stavbo 

novomeškega sodišča, kjer jo z ene strani obdaja manjši kos parcele št. 1246 in z druge 

parcela št. 1562. Pristojne službe, ki delujejo v omenjeni stavbi (okrožno in okrajno sodišče), 

z zelenico nimajo nobenih interesov, obenem pa na njej ne izvajajo nobenih vzdrževalnih del 

(urejanje, odstranjevanje zarasti …). 

Predlagana operacija: Parcelo št. 1253 se skupaj s pripojenim delom v skladu z dogovorom 

brezplačno prepiše na Mestno občino Novo mesto. Tovrstnih prenosov na relaciji država – 

občina je bilo v preteklosti precej (primer: prenos lastništva velodroma v Češči vasi), zato ni 

razloga, da ga ne bi mogli izvesti tudi v tem primeru. Potrebno je poudariti, da je izgradnja 

sprehajalne poti vsekakor javni interes, kar bi država morala prepoznati.  

Potrebna dela pred izgradnjo: Na parceli ni nobenih objektov, za izgradnjo poti bi bilo 

potrebno le očistiti teren. 

Parcela št. 1562, katastrska občina 1456 Novo mesto 

Lastnik: Branko in Marija Suhy, 

Streliška ulica 5, 8000 Novo mesto 

Opis: Parcela zavzema stanovanjsko 

hišo, nedokončano galerijo ter 

zelenico v neposredni bližini reke 

Krke, ki jo z ene strani obdaja parcela 

št. 1253, z druge pa parcela št. 1563, 

ki je javna pot z dostopom do Krke. 

Celotna posest je v zasebni lasti 

(posestvo Suhy). Zelenica na 

spodnjem delu parcele je z obeh 

strani ograjena, čeprav ne bi smela 

biti, saj javno dostopnost do vodotoka 

in ob njem zagotavlja Zakon o vodah in Odlok o občinskem prostorskem načrtu v Mestni 

občini Novo mesto.   

Za ureditev sprehajalne poti bi bilo z lastnikom najbolje podpisati služnostno pogodbo, s 

katero bi ta dovolil izgradnjo in uporabo sprehajališča, obenem pa bi ostal lastnik zemljišča in 

glede na služnostno pogodbo prejel tudi ustrezno odškodnino. Ta opcija je vsekakor cenejša 

od odkupa zemljišča, ob tem pa je potrebno omeniti, da se okoliščine za lastnika, v kolikor bi 

spoštoval predpise, ne bi smele bistveno spremeniti, saj bi že sedaj moral zagotavljati javno 

dostopnost. Seveda morajo pred postopki za ureditev sprehajališča svoje delo vsekakor 

opraviti inšpekcijske službe in odrediti odstranitev ograj. Ni zanemarljivo omeniti, da se z 

odstranitvijo vseh nelegalnih elementov okrepi pogajalska moč na strani občine.  

Slika 10: Parcela št. 1562 
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Predlagana operacija: Z lastnikom se podpiše služnostna pogodba, ki bo omogočila izgradnjo 

sprehajalne poti. 

Potrebna dela pred izgradnjo: Na delu parcele, in sicer na zelenici ni objektov, razen 

nelegalno postavljena škarpa z ograjo na strani, ki meji na zemljišče sodišča (parcela št. 

1253), ter ograja na strani, ki meji na javno pot (parcela št. 1563). Potrebno je poudariti, da 

to ne predstavlja nobenih stroškov za sprehajalno pot, saj bo v vsakem primeru moral te 

nelegalne ovire odstraniti lastnik. 

Parcela št. 1563, katastrska občina 1456 Novo mesto 

Lastnik: JAVNO DOBRO – Mestna 

občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 

8000 Novo mesto 

Opis: Parcela zavzema javno pot, ki 

vodi mimo stanovanjskih hiš na 

naslovih Streliška ulica 5 in Šolska 

ulica 10 do reke Krke. V zgornjem 

delu jo z ene strani obdaja parcela št. 

1562, z druge parcela št. 1564, v 

spodnjem delu, po katerem je predvidena sprehajalna pot pa na strani proti Seidlovemu 

mlinu meji na parcele št. 1565/2, 1567 in 1568. Omenjena javna pot bi za novo sprehajališče 

predstavljala eno od povezovalnih dostopnih točk.  

Predlagana operacija: Ker je zemljišče v javni lasti, za izgradnjo poti niso potrebne nikakršne 

pogodbe ali druge obveznosti.  

Potrebna dela pred izgradnjo: Na javni poti bi bilo potrebno opraviti nekaj manjših 

vzdrževalnih del, pred tem pa mora pristojni inšpektor odrediti odstranitev nadstreška ter 

drugih zadev, ki so jih lastniki bližnjih stanovanjskih hiš naredili z namenom prisvajanja javne 

poti in odganjanja morebitnih mimoidočih.  

Parcela št. 1568, katastrska občina 1456 Novo mesto 

Lastnik: Sophos zastopanje, posredovanje, trgovina 

Novo mesto d.o.o., Germova ulica 9, 8000 Novo 

mesto 

Opis: Parcela zavzema ozek pas ob reki Krki in leži na 

trasi sprehajališča. Na strani proti sodišču meji na 

parcelo št. 1563, medtem ko se na drugi strani dotika 

parcele št. 1571. Zemljišče je bilo v preteklosti že 

pripravljeno za izgradnjo sprehajališča, saj je Mestna 

občina Novo mesto konec leta 2007 z lastnikom 

Slika 11: Parcela št. 1563 

Slika 12: Parcela št. 1568 
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podpisala služnostno pogodbo, ki omogoča izgradnjo in uporabo sprehajališča.  

Izpis služnostne pravice iz zemljiške knjige: 

ID pravice / zaznambe: 11065625 

Čas začetka učinkovanja: 22. 11. 2007 

Vrsta pravice / zaznambe: 415 – vknjižena neprava stvarna služnost 

Glavna nepremičnina: parcela št. 1568/0, k.o. 1456 Novo mesto (ID 4691882) 

 

Podatki o vsebini pravice / zaznambe: Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne 

služnosti z dne 16. 11. 2007, št. 624-32/2007-1412, se vknjiži služnostna pravica 

izgradnje in vzdrževanja kombinirane pešaško-kolesarske povezave ter pravice javne 

pešpoti in kolesarske poti. 

Imetnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 

Predlagana operacija: Ker je bila z lastnikom zemljišča že podpisana služnostna pogodba, za 

izgradnjo poti na tej parceli ni nobenih ovir. 

Potrebna dela pred izgradnjo: Ni potrebnih nobenih del pred izgradnjo.  

Parcela št. 1571, katastrska občina 1456 Novo mesto 

Lastnik: Aleš Wachter, Prisojna pot 7, 8000 

Novo mesto 

Opis: Parcela zavzema na novo zgrajeni, a žal 

nedokončani Seidlov mlin z dvema objektoma, 

in sicer z mlinom ter garažo umeščeno pod 

strmim bregom Strojarske poti. Na eni strani 

meji na parcelo št. 1568, na drugi pa na javno 

pot št. 1576. Po spodnjem delu parcele teče 

predvidena trasa poti, in sicer med mlinom in 

garažo, ob tem pa bi se na sprehajalno pot 

naredili dve dostopni točki. Ena izmed njih bi 

bila pri cestnem vstopu za mlin s Strojarske 

poti, druga pa s Šolske ulice, preko poti št. 

1569, ki se strmo spušča proti mlinu.  

Za ureditev sprehajalne poti bi bilo z lastnikom najbolje podpisati služnostno pogodbo, s 

katero bi ta dovolil izgradnjo in uporabo sprehajališča, obenem pa bi ostal lastnik zemljišča in 

glede na služnostno pogodbo prejel tudi ustrezno odškodnino. Ta opcija je vsekakor cenejša 

od odkupa zemljišča, ob tem pa je potrebno omeniti, da se okoliščine za lastnika, v kolikor bi 

spoštoval predpise, ne bi smele bistveno spremeniti, saj bi že sedaj moral zagotavljati javno 

dostopnost. Seveda morajo pred postopki za ureditev sprehajališča svoje delo vsekakor 

Slika 13: Parcela št. 1571 
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opraviti inšpekcijske službe in odrediti odstranitev ograj. Ni zanemarljivo omeniti, da se z 

odstranitvijo vseh nelegalnih elementov okrepi pogajalska moč na strani občine.  

Seveda je izgradnja poti v interesu lastnika zemljišča, ki ima namen v objektu urediti gostinski 

obrat. Sprehajalna pot bi mu namreč omogočila stalni dotok gostov ter večjo prepoznavnost 

med lokalnim prebivalstvom.  

Predlagana operacija: Z lastnikom se podpiše služnostna pogodba, ki bo omogočila izgradnjo 

sprehajalne poti. 

Potrebna dela pred izgradnjo: Na delu parcele, in sicer med mlinom in garažo, ni večjih ovir 

za izgradnjo sprehajališča, potrebno bi bilo le nekaj estetskih ureditev. Pred morebitno 

izgradnjo je potrebno obvezno odstraniti gradbeno ograjo ob koncu poti št. 1569 ter ograje, 

ki preprečujejo dostop do Seidlovega jeza, saj je to v nasprotju z Zakonom o vodah in 

Odlokom o občinskem prostorskem načrtu v Mestni občini Novo mesto. 

  



REMS, LUKA: Sprehajališče od mlina do mlina 
Spletna stran ZA Novo mesto, 2013  20 
 

Preglednica s popisom parcel 

 

Parcelna št. Celotna velikost Opis Lastnik Predlagana 
operacija 

1246, 
katastrska 
občina 1456 
Novo mesto 

6274 m2 Parcela zavzema 
celotno območje 
sodišča z okolico, 
v spodnjem delu 
se košček 
zemljišča dotika 
predvidene poti 

Republika 
Slovenija – 
Ministrstvo za 
pravosodje 

Majhen del 
parcele, ki 
leži na 
predvideni 
poti, se 
pripoji 
sosednji 
parceli št. 
1253 

1253, 
katastrska 
občina 1456 
Novo mesto 

1267 m2 Zelenica pod 
sodiščem je v 
celoti na 
predvideni trasi 
poti 

Republika 
Slovenija – 
Ministrstvo za 
pravosodje 

Parcela št. 
1253 se po 
dogovoru 
brezplačno 
prepiše na 
občino 

1562, 
katastrska 
občina 1456 
Novo mesto 

1958 m2 Parcela zavzema 
celotno posestvo 
družine Suhy, v 
spodnjem delu je 
po zelenici 
predvidena pot 

Branko in Marija 
Suhy 

Z lastnikom 
se podpiše 
služnostna 
pogodba 

1563, 
katastrska 
občina 1456 
Novo mesto 

293 m2 Javna pot vodi 
mimo hiše 
družine Suhy do 
reke Krke, leži na 
trasi poti – 
zadeva je urejena 

JAVNO DOBRO – 
Mestna občina 
Novo mesto 

Ni potrebne 
operacije 

1568, 
katastrska 
občina 1456 
Novo mesto 

125 m2 Na parcelo je že 
vpisana 
služnostna 
pravica za 
ureditev 
sprehajalne poti – 
zadeva je urejena 

Sophos 
zastopanje, 
posredovanje, 
trgovina Novo 
mesto d.o.o. 

Ni potrebne 
operacije 

1571, 
katastrska 
občina 1456 
Novo mesto 

1250 m2 Na parceli stoji 
nedokončan 
Seidlov mlin, pot 
bi se uredila 
mimo mlina 

Aleš Wachter Z lastnikom 
se podpiše 
služnostna 
pogodba 
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Nelegalno ograjevanje reke Krke 
 

Sprehajališče od mlina do mlina je 

načrtovano na območju severnega 

brega v mestnem jedru, kjer tako 

kot drugje ob mestu zasebni lastniki 

ograjujejo svoja obrečna zemljišča 

ter s tem preprečujejo dostop do 

Krke in prehod ob njej. Glavni 

namen ograjevanja je odganjanje 

ribičev, sprehajalcev in drugih 

radovednežev, ki pa ne povzročajo 

prav nobene škode. Tovrstno 

preprečevanje dostopa do reke 

Krke je v nasprotju z državnim 

predpisom, in sicer z Zakonom o vodah, na občinskem nivoju pa takšna dejanja prepoveduje 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu v Mestni občini Novo mesto. Čeprav lahko pristojne 

inšpekcije dosežejo (do sedaj še niso) odstranitev ograj, škarp in drugih v nasprotju s predpisi 

zgrajenih objektov, je edina dolgoročna rešitev, ki trajno onemogoča ograjevanje, izgradnja 

sprehajališča, s katerim javni interes postavimo pred zasebnega. 

Na severnem bregu imamo dva opazna primera ograjevanja, in sicer sta to: 

Posestvo Suhy 

Območje posestva Suhy (parcela št. 1562, k.o. Novo mesto) obsega stanovanjsko zgradbo, 

nedokončano galerijo ter zelenico ob njej na brežini reke Krke. Omenjena zelenica je iz obeh 

strani ograjena, in sicer z ograjo, ki je v spodnjem delu betonirana. Na obeh straneh sta na 

ograji pripeta napisa, ki sporočata, da območje varuje varnostna služba, čeprav dejansko 

varovanja ni. 

Seidlov mlin 

Na novo zgrajeni Seidlov mlin in pripadajoča garaža (parcela št. 1571, k.o. Novo mesto), oba 

sta nedokončana in se nahajata v neposredni bližini reke Krke, sta okrog in okrog ograjena. 

Na strani ob Strojarski poti, kjer je tudi vhod, je nameščena ograja. Še pred časom je ta 

ograja med drugim zapirala dostop tudi po javni poti (parcela št. 1576, k.o. Novo mesto), kar 

je bilo kasneje po posredovanju premaknjeno znotraj meja zasebne parcele. Dostop je 

onemogočen iz vseh smeri, do reke se ne da priti niti po javni poti s strani Šolske ulice 

(parcela št. 1569, k.o. Novo mesto). 

 

Slika 14: Primer nezakonitega ograjevanja na severnem bregu 
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Pravna podlaga zoper ograjevanje  

Zakon o vodah 

38. člen 

(omejitve, povezane s splošno rabo) 

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti 

vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter 

dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen, če je na vodnem, priobalnem 

ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena. 

(2) Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na 

priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in 

podobno), je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s 

takšno rabo ne povzroča škoda. 

(3) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki 

bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. 

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik ali drug posestnik objekta 

javne infrastrukture izključi splošno rabo na območju, na katerem se nahaja objekt, če je to 

nujno zaradi varovanja življenja ali zdravja ljudi. 

(5) Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev iz 

prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nima pravice do odškodnine, razen za 

navadno škodo. 

200. člen 

(zagotovitev prostega prehoda) 

(1) Lastnik objekta in naprave, ki je bila zgrajena na podlagi pravnomočnega dovoljenja za 

poseg v prostor, pa parcela pozidanega stavbnega zemljišča sega do meje vodnega 

zemljišča, mora dovoliti prost prehod ob vodnem ali obmorskem dobru. 

(2) Če ni mogoče zagotoviti prostega prehoda ob vodnem ali morskem dobru na način iz 

prejšnjega odstavka, ministrstvo osebi iz prejšnjega odstavka določi obveznost, da to 

zagotovi s posegom na vodno zemljišče. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka postane objekt, s katerim se omogoča prost prehod ob 

vodnem ali morskem dobru, grajeno vodno ali morsko javno dobro, skladno z določbami 

tega zakona. 
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(4) Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za vodni objekt in napravo po tem zakonu, za 

objekt in napravo, namenjeno obrambi države ali izvajanju nalog policije ter izvajanju javnih 

služb po drugih zakonih. 

 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu v Mestni občini Novo mesto 

103. člen 

(Splošni PIP za varstvo voda) 

(5) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor 

v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov na območju.  

(6) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta 

dopustni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda ter za ohranjanje narave.  

(7) Pri poseganju v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč, ki v naseljih 

znašajo 15 m in zunaj naselij 40 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 1. reda (Krka) 

ter 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, 

kot jih določajo predpisi o vodah. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno 

posegati v prostor, razen za izjeme skladno s predpisom, ki določa pogoje za upravljanje 

voda. Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, 

velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija ali prenova, ki bistveno ne 

spreminja namembnosti in velikosti objekta.  

(8) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki 

bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred 

škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ali onemogočili 

obstoj in razmnoževanje vodnih ter obvodnih organizmov. 

114. člen 

(Podrobnejši PIP za zelene površine) 

(6) Podrobnejši PIP za površine za zelene obvodne površine (ZDo) 

3 Dopustne dejavnosti: dejavnosti, namenjene oddihu in preživljanju prostega časa ter 

dejavnosti, vezane na rabo in varstvo površinskih voda, urejanje in vzdrževanje zelenih 

površin.  

5 Dopustne gradnje (zadnja poved):  

 Spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja 

(zlasti zemeljska dela), trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne 

dostopnosti, niso dopustne.  
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7 Druga merila in pogoji:  

-  prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje retenzijskega 

območja;  

-  utrjevanje brežin z gradnjo opornih zidov, betoniranje dostopnih ramp in posegi, ki 

onemogočajo dostop do vodotokov, niso dopustni;  

-  pri urejanju priobalnega zemljišča se v največji možni meri zagotavljajo sonaravne ureditve 

z uporabo avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranja obstoječa vegetacija. Zavarovanja brežin se 

prioritetno izvajajo sonaravno, z vegetacijskimi materiali;  

-  zagotavlja se redno vzdrževanje obrežij vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami 

obvodne zarasti;  

-  ureditve, objekti, naprave in ograje morajo biti na celotnem kompleksu oblikovno 

poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.  
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Fotografije s trase sprehajališča 
 

 

 

  

Slika 16: Zelenica pod sodiščem s pogledom na nedokončano galerijo 

Slika 15: Zelenica pod sodiščem, kjer je predvidena sprehajalna pot 
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Slika 17: Pogled na zgradbo sodišča 

Slika 18: Nedokončana galerija z nelegalno ograjo spredaj 
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Slika 19: Nelegalna ograja na posestvu Suhy, pogled s strani javne poti št. 1563 

Slika 20: Prisvajanje javne poti št. 1563 
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Slika 21: Zelenica pod strmim bregom Šolske ulice - podpisana služnostna pravica 

Slika 22: Blokiran dostop ob koncu javne poti št. 1569 
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Slika 24: Območje Seidlovega mlina 

Slika 23: Ograja, ki preprečuje dostop do Seidlovega jezu (pred časom nekoliko premaknjena) 


