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Številka:
Datum:

350-37/2010 (1907)
7. 1. 2011

OB INSKEMU SVETU MESTNE OB INE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:

Ob inski podrobni prostorski na rt Grad Grm

PREDMET:

USKLAJENI PREDLOG PROSTORSKEGA AKTA
ZA DRUGO OBRAVNAVO IN SPREJEM - OBRAZLOŽITEV

1. UVOD
Ob inski podrobni prostorski na rt Grad Grm (v nadaljevanju: OPPN) obravnava obmo je na vrhu
vzpetine Grm v Novem mestu, kjer stoji grad Grm z delom grajskih površin, ki so ostale od nekdaj
celovitega grajskega kompleksa. V prejšnjem stoletju je bil najprej z individualno stanovanjsko
gradnjo pozidan severni del grajskih površin, v 70. letih pa še južni del zaradi širitve takratne
Industrije motornih vozil (IMV). Grajski kompleks je postal prostorsko utesnjen, njegova nekdaj
strateška lega na vrhu enega izmed novomeških gri ev je tako v prometnem, vsebinskem kot
vizualnem smislu izgubila pomen, hkrati pa je grad tudi v mentalni podobi meš anov izginil v
pozabo. Zunanje površine okrog gradu so bile prepuš ene stihijski rabi, posegom v reliefno
strukturo ter propadu parkovnih ureditev.
Namen OPPN je, da se z dolo itvijo pogojev za gradnjo in posege na tem obmo ju omogo i
postopno revitalizacijo in oživitev grajskega kompleksa.
Pobudnik izdelave OPPN, investitor in pripravljavec je Mestna ob ina Novo mesto. Izdelovalec
OPPN je podjetje BD projektiranje, d.o.o., ki je bilo izbrano na podlagi zakonodaje s podro ja
javnega naro anja.
2. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Postopek priprave OPPN se vodi na podlagi Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) in sklepa o za etku priprave (Uradni list RS,
št. 89/07). Priprava prostorskega dokumenta se je sicer za ela že v asu prejšnje prostorske
zakonodaje, vendar je nato ve krat zastala predvsem zaradi nerešenega vprašanja lastništva in
posledi no nejasnosti glede predvidenih programov in namembnosti gradu.
Strokovne podlage so bile izdelane aprila 2007, ko je bil grad še v lasti družbe Holding IMV.
Oktobra 2007 so bile predstavljene Odboru za okolje in prostor, Odboru za komunalo in promet ter
Odboru za družbene dejavnosti. Od dveh variantnih rešitev, ki sta se razlikovali predvsem po
prostorski razporeditvi nekaterih objektov oz. dejavnosti, je bila ena izbrana za nadaljnjo obdelavo
(varianta 2). Bistvena razlika v primerjavi z današnjo rešitvijo je ta, da takrat na podlagi opredelitve
Revoza ni bila predvidena ohranitev dostopne ceste za Revoz po Trdinovi ulici, kar je dajalo boljše
izhodiš e za neposredno povezavo gradu Grm in kapele Božjega groba ter rekonstrukcijo
nekdanjega terena. Poleg tega je bila na mestu današnjega gospodarskega objekta vzhodno ob
gradu predvidena restavracija oz. gostinski objekt, medtem ko je danes na podlagi potreb
sedanjega lastnika predviden objekt za hrambo zgodovinskega gradiva.

Leta 2008 je grad Grm in okoliške površine od Holdinga IMV odkupila družba Grad Grm, d.o.o., ki
je na rtovala grajski kompleks nameniti predvsem hotelski dejavnosti višjega nivoja. Koncept
zasnove, ki je vklju eval tudi apartmajsko naselje v okolici gradu, pa ni bil usklajen s konceptom
varstva kulturne dediš ine.
Novembra 2009 je Ministrstvo za kulturo s sklepom Vlade RS odkupilo grad Grm in nekaj okoliških
površin (parc. št. 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1344/1, vse k.o. Kandija) za potrebe
svojih inštitucij - Zavoda za varstvo kulturne dediš ine Slovenije (Obmo na enota Novo mesto) in
Zgodovinskega arhiva Ljubljana (Enota za Dolenjsko in Belo krajino), ki sta postala upravljalca
predmetnih nepremi nin.
Mestna ob ina Novo mesto je od družbe Grad Grm d.o.o. v likvidaciji maja 2010 odkupila ostale
odprte površine okrog gradu (parc. št. 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1350, vse k.o. Kandija). Celota
zelenih površin okrog gradu namre predstavlja velik potencial za ureditev mestnega parka, ki ga v
Novem mestu sicer nimamo, z raznolikimi parkovnimi, rekreacijskimi in prireditvenimi ureditvami.

Lastniki ostalih zemljiš znotraj obmo ja urejanja so Revoz, Evangelijska cerkev Dobrega pastirja
Novo mesto, Komunala Novo mesto in zasebni lastniki.
Na podlagi pridobljenih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in odlo be Ministrstva za
okolje in prostor (št. 35409-19/2005-IL), da za predmetni prostorski na rt ni potrebno izvesti
celovite presoje vplivov na okolje, je izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek OPPN. Javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala v prostorih Mestne ob ine Novo mesto od 1. 7. 2010
do 20. 8. 2010 (51 dni), javna obravnava pa je bila dne 7. 7. 2010. Dopolnjen osnutek OPPN je bil s
strani Ob inskega sveta in pristojnih odborov potrjen na prvi obravnavi v okviru nadaljevanja 31.
seje dne 19.7.2010.
Pripombe in predlogi, ki so bili podani na dopolnjeni osnutek OPPN v sklopu javne razgrnitve, so
bili posredovani izdelovalcu, ki je skupaj s pripravljavcem pripravil stališ a do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve (v prilogi). Stališ a je zavzel župan dne 2. 11. 2010 s sklepom št. 1940. Stališ a
so bila objavljena na spletni strani in v prostorih MONM ter poslana strankam, ki so podale
pripombe.
Na podlagi zavzetih stališ do pripomb in predlogov je izdelovalec pripravil predlog OPPN, ki je bil
posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev kon nih mnenj k prostorskemu
aktu. Na podlagi usklajevanja s tremi nosilci urejanja prostora (Elektro Ljubljana, Zavod RS za
varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediš ine Slovenije) in po kon ni pridobitvi vseh
pozitivnih mnenj je izdelovalec pripravil usklajeni predlog, ki ga posredujemo v drugo obravnavo in
sprejem.

3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE IN RAZLOGOV ZA PRIPRAVO OPPN
Besedilo v tem poglavju je deloma povzeto po strokovnih gradivih Zavoda za varstvo kulturne
dediš ine, OE Novo mesto.
3.1 Opis obmo ja urejanja
Grad Grm je nekdanji družinski grad družine Mordax. Leta 1586 ga je pozidal baron Krištof Mordax.
Za asa njegovega lastništva sta nastala tudi kapela Božjega groba, ki predstavlja rodbinski
mavzolej Mordaxov ter najpomembnejša ohranjena znamenitost gradu – baro ni strop stolpne
sobe z odli no ohranjenim bogatim štukaturnim okrasjem in poslikavami, ki je edini take vrste na
Dolenjskem. Do gradu vodi kostanjev drevored iz konca 19. stoletja. Pred vhodom v grad je manjša
parkovna zasnova, ki je bila leta 1935 preurejena v edini primerek t.i. arhitektonskega vrta na
Dolenjskem. V parku je tudi vodnjak, ki je s svojimi tridesetimi metri globine najgloblji v Novem
mestu.
Od druge polovice 16. stoletja do druge polovice 18. stoletja je grad doživljal dopolnitve in
prezidave. Ok. leta 1870 je bil prodan deželi Kranjski, ki ga je namenila Kmetijski šoli Grm. Ta se je
ok. leta 1980 preselila na novo lokacijo na Bajnof pod Trško goro, grad pa je prešel v last tedanjega
Holdinga IMV.
Lega gradu je imela strateški pomen, saj je ez obmo je (med gradom in kapelo Božjega groba)
potekala glavna prometna povezava iz mestnega jedra Novega mesta proti Beli krajini (po današnji
Trdinovi ulici in naprej ez obmo je današnjega industrijskega kompleksa).
Znotraj obmo ja urejanja z OPPN je evidentiranih šest enot kulturne dediš ine, od tega so štiri
zavarovane z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremi nih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92):
- Novo mesto - Grad Grm (EŠD 8677); stavbna profana dediš ina – kulturni spomenik
- Novo mesto - Hiša Trdinova 27 (EŠD 8098); stavbna profana dediš ina – kulturni spomenik
- Novo mesto - Kapela Božjega groba (EŠD 2759); stavbna sakralna dediš ina – kulturni
spomenik
- Novo mesto - Park ob gradu Grm (EŠD 9148); vrtno-arhitekturna dediš ina – kulturni spomenik
in naravna znamenitost.
- Novo mesto - Obmo je gradu Grm (EŠD 8762); kulturna dediš ina
- Novo mesto - Hiša Trdinova 25 (EŠD 14400); stavbna profana dediš ina – kulturna dediš ina

3.2 Razlogi za pripravo OPPN
Obmo je gradu Grm ima za Novo mesto kot hitro razvijajo e se regionalno središ e in uspešno
gospodarsko mesto ve plasten pomen. Njegov velik potencial tako iz kulturno-zgodovinskega,
reprezentan nega, oblikovalskega kot tudi rekreacijskega vidika pa je bil do danes neizkoriš en in
celo degradiran, emur so botrovala številna prostorska in vsebinska nesoglasja, neurejeno
vprašanje lastništva in nedefinirane vizije mesta glede funkcije in rabe tega zgodovinskega
kompleksa.
Grajsko obmo je je pred širitvijo urbanizacije obsegalo bistveno ve je površine, kot jih imamo
danes. Grajski kompleks kot celota (s pripadajo imi kmetijskimi površinami) je v zadnjih desetletjih
prakti no izginil. Najve je in najbolj neposredno razvrednotenje in izni enje so doživele odprte
zelene površine nekdanjega kompleksa, in sicer kot:
- popolna sprememba identitete prostora z deponijami, nasipi, viaduktom in regulacijo potoka
- trajna izguba nekdanjih travnikov, sadovnjakov in njiv ob izgradnji industrijskih objektov
- reliefna devastacija obmo ja okoli kapele Božjega groba in s tem njena fizi na lo itev od
gradu
- popolna sprememba obmo ja nekdanjega sadovnjaka med gradom in kapelo v obsežno
asvaltno površino parkiriš a z umetno izravnanim reliefom
- zapuš enost parka in parkiranje v njem
- pojav divjega vrti karstva na obmo ju nekdanje vrtnarije
- propad ve jega števila kostanjev v drevoredu itd.
3.3 Vsebina OPPN
Z OPPN se dolo ajo pogoji za obnovo in oživitev kompleksa gradu Grm, kar zajema ureditev
obmo ja gradu z zunanjimi površinami, kapele Božjega groba, vodohrana, vile Trdinova ulica 25 in
nekdanje vrtnarjeve hiše z rastlinjakom, ureditev sti nega obmo ja grajskega kompleksa s
sosednjo stanovanjsko pozidavo na severu in tovarno avtomobilov na jugu ter zagotovitev potrebne
prometne in druge infrastrukture (vklju no s parkiriš i).
Temeljni koncept je v zasnovi prenove zelenih površin kot glavnih nosilk javnega dogajanja. Zelene
površine so namenjene druženju ljudi, rekreaciji, prireditvam na prostem, otroški igri in po itku.
Razporejene so po celotnem obmo ju urejanja. Na rtovana je tako izvedba novih parkovnih
ureditev kot tudi obnova in vzdrževanje obstoje ih. Parkovne ureditve so povezane s sistemom
pešpoti in cest. Glavna dostopna cesta iz drugih delov mesta je po Trdinovi ulici. Zaradi potreb
tovarne Revoz se ta cesta ohranja tudi kot eden izmed pomožnih dostopov do tovarne. Z namenom
delne rekonstrukcije nekdanjega terena na tej lokaciji je predviden dvig nivelete ceste ter sanacija
brežine nad njo. Objekt kapele Božjega groba se ohranja z možnostjo prizidka zaradi potreb
evangelijske cerkve, ki objekt uporablja. Objekt vodohrana se ohranja, vzhodno od njega pa je
predvidena možnost za dodatno otroško igriš e in park. Na sti nem obmo ju s tovarno Revoz je
predvidena zasnova zelene bariere z zasaditvijo goste drevesne in grmovne vegetacije, pa tudi
možnostjo nasutja terena. Zelene površine zahodno od gradu, kjer je bila neko vrtnarija, so
predvidene za ve ji prireditveni prostor z naravnimi tribunami na obstoje i brežini ter za otroško
igriš e. Nekdanja vrtnarjeva hiša z rastlinjakom, ki se trenutno uporablja kot stanovanjski objekt, bil
pa je neko sestavni del vrtnarije, ima enak nabor možnih dejavnosti kakor ve ji del obmo ja
urejanja (ureditveni enoti Grajski kompleks in Kompleks kapele Božjega groba), vendar pa se kot
prioritetno pojmuje dejavnost, ki bi omogo ila neposredno povezavo in servisiranje sosednjih
zelenih površin (npr. gostinstvo).
Za potrebe obstoje ih in predvidenih novih dejavnosti ter uporabnikov obmo ja je na rtovano
osrednje parkiriš e kot delna ohranitev na lokaciji današnjega z možnostjo gradnje garažne hiše v
do dveh etažah, obstoje i parterni del pa se deloma zmanjša in zniža. Zahodni in vzhodni del
grajskega kompleksa oz. zelenih površin bo povezovala osrednja pešpot, ki bo potekala približno
na lokaciji današnje od gradu preko Trdinove ulice do kapele Božjega groba, nanjo pa se bodo
navezovale poti iz zahodnega in vzhodnega dela obmo ja. Na mestu gospodarskega objekta ob
gradu (nekdanji grajski hlevi) je predviden nov objekt, namenjen Zgodovinskemu arhivu Ljubljana.
Poleg tega objekta je v podzemnem delu predviden servisni objekt za potrebe arhiva in gradu.
Ministrstvo za kulturo namerava grad popolnoma prenoviti. Namenjen bo obmo ni enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediš ine, obstaja pa tudi možnost ponovne vselitve Zavoda RS za varstvo

narave. Poleg dejavnosti uprave je predvideno, da se tako zelene površine kot tudi grad nameni
kolikor je mogo e javni rabi.
V sodelovanju z ob ino in ostalimi inštitucijami je dolgoro no predvidena tudi zasnova javnih
programov v gradu in na zunanjih površinah, kot npr.:
− protokolarni dogodki, poroke ipd. v stolpni dvoranici v 1. nadstropju
− prireditve na grajskem dvoriš u z ureditvijo sanitarij za obiskovalce ter garderob in sanitarij za
nastopajo e
− vinska klet kot vinoteka, kavarna in priložnostna postrežba ob porokah
− spominska soba oz. razstaviš e zapuš ine arhitekta Marjana Muši a in zgodovinarja Janka
Jarca v zgornjih nadstropjih grajskega stolpa
− souporaba obstoje ega razstaviš a, izobraževalne delavnice
− mestni park oz. zelene površine ob gradu ipd.
4. VPLIV NA PRORA UN
Mestna ob ina Novo mesto je naro nik izdelave predmetnega prostorskega dokumenta. Sredstva
se zagotavljajo s prora unske postavke 19062001 (Planska in urbanisti na dokumentacija), konto
420804 (Na rti in druga projektna dokumentacija). Skupna vrednost izdelave je 26.798,33
(z
DDV) na podlagi Pogodbe za izdelavo ob inskega lokacijskega na rta grad Grm v Novem mestu z
dne 5.4.2006 in Aneksa št. 1 k pogodbi za izdelavo ob inskega lokacijskega na rta grad Grm v
Novem mestu z dne 6.6.2008 (oboje številka 350-05-4/2002).
5.

PREDLOG SKLEPOV

V skladu s poslovnikom Ob inskega sveta in Zakonom o prostorskem na rtovanju Ob inskemu
svetu predlagamo, da obravnava usklajeni predlog prostorskega akta v drugi obravnavi in sprejme
naslednja sklepa:
1.
2.

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je obravnaval in potrdil usklajeni predlog
Odloka o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm v drugi obravnavi
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

Pripravila:
Irena ZALETELJ
Mojca TAV AR
Vodja Oddelka za prostor

Borut NOVAK
v.d. direktorja ob inske uprave

OPPN Grad Grm - usklajeni predlog

Na podlagi 61. lena Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 in 80/10-ZUPUDPP) ter 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 UPB-2) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na ………… seji dne …………… sprejel

ODLOK
o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm

I. UVODNE DOLO BE
1. len
(Podlaga za OPPN)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o ob inskem prostorskem na rtu Mestne ob ine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 in 76/10 - tehni na popravka; v nadaljevanju: OPN MONM) sprejme
Ob inski podrobni prostorski na rt Grad Grm (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje BD projektiranje, d.o.o., pod številko projekta OLN 05/06 v januarju 2011.
2. len
(Vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafi ni del ter priloge. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del (odlok):
− Opis prostorske ureditve
− Opis obmo ja urejanja
− Umestitev na rtovane ureditve v prostor
1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmo ji
2. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov
3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav
− Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediš ine
− Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
− Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami, vklju no z
varstvom pred požarom
− Faznost izvedbe prostorske ureditve
− Parcelacija in gradbene parcele
− Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni nih rešitev
− Usmeritve za dolo itev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
− Druge obveznosti investitorjev in izvajalcev
(3) Grafi ni del:
1. Prikaz lege prostorske ureditve v širšem prostoru
M 1:20000
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmo ji
M 1:7000
3. Izsek iz OPN MONM
M 1:2000
4. Prikaz obmo ja urejanja
M 1:1000
5. Prikaz ureditvenih enot
M 1:1000
6. Prikaz ureditvene situacije
M 1:1000
7. Prikaz prereza A-A
M 1:100
8. Prikaz obmo ij varovanja in požarnih poti
M 1:1000
9. Prikaz gradbenih parcel
M 1:1000
10. Situacija prometnega omrežja
M 1:1000
11.A Tipski pre ni profil Trdinove ulice
M 1:50
11.B Tipski pre ni profil Skalickega ulice
M 1:50
11.C Tipski pre ni profil servisne ceste
M 1:50
12.A Vzdolžni profil Trdinove ulice
M 1:1000/100
12.B Vzdolžni profil Skalickega ulice
M 1:1000/100
12.C Vzdolžni profil servisne ceste
M 1:1000/100
12.D Vzdolžni profil pešpoti grad – kapela
M 1:1000/100
13. Zbirna situacija komunalne infrastrukture
M 1:500

OPPN Grad Grm - usklajeni predlog

(4) Priloge OPPN:
1. Izvle ek iz OPN MONM
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost
7. Odlo ba glede celovite presoje vplivov na okolje
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. len
(Obstoje i objekti)
Obstoje i objekti na obmo ju urejanja so naslednji:
− osrednji objekti: grad, gospodarski objekt ob gradu - nekdanji grajski hlevi, stanovanjski objekt
Skalickega ulica 3 - nekdanja vrtnarjeva hiša z rastlinjakom, vrtna uta, vila Trdinova ulica 25,
nekdanja kova ija, kapela Božjega groba, lesena hiša Trdinova ulica 27, vodohran
− zunanje ureditve:
- parkovne: park ob gradu, drevored, južni vrt
- prometne: Skalickega ulica, Trdinova ulica, Gub eva ulica, parkiriš e, pešpot grad – parkiriš e,
pešpot Trdinova ulica – kapela, dovozna pot do kapele.
Ostale površine so v naravi travniške in obdelovalne površine (vrtovi, sadovnjak) ter utrjene površine.
4. len
(Na rtovane ureditve)

(1) S tem OPPN se dolo ajo pogoji za obnovo in oživitev kompleksa gradu Grm, kar zajema
ureditev obmo ja gradu z zunanjimi površinami, kapele Božjega groba, vodohrana, vile Trdinova
ulica 25 in nekdanje vrtnarjeve hiše z rastlinjakom, ureditev sti nega obmo ja grajskega
kompleksa s sosednjo stanovanjsko pozidavo na severu in tovarno avtomobilov na jugu ter
zagotovitev potrebne prometne in druge infrastrukture (vklju no s parkiriš i).
(2) Temeljni koncept je v zasnovi prenove zelenih površin kot glavnih nosilk javnega dogajanja.
Zelene površine so namenjene druženju ljudi, rekreaciji, prireditvam na prostem, otroški igri in
po itku. Razporejene so po celotnem obmo ju urejanja. Na rtovana je tako izvedba novih
parkovnih ureditev kot tudi obnova in vzdrževanje obstoje ih. Parkovne ureditve so povezane s
sistemom pešpoti in cest.
(3) Vse rešitve so prikazane v grafi nem delu OPPN.
5. len
(Na in lenitve objektov)
(1) Objekti v OPPN se delijo na objekte, ki se ohranijo, objekte, ki se odstranijo in nove objekte. Pri
novih objektih gre v nekaterih primerih za objekte, ki se gradijo oz. urejajo na mestu odstranjenih
objektov (nadomestne gradnje oz. v primeru zunanjih ureditev rekonstrukcije in obnove). Novi objekti se
gradijo na obmo jih za gradnjo objektov in obmo jih za gradnjo podzemnih objektov (novi osrednji
objekti) ter na ostalih površinah, prikazanih v grafi nem delu OPPN (zunanje ureditve).
(2) Glede na svojo pojavnost v prostoru se objekti delijo na osrednje objekte (predvsem stanovanjske in
nestanovanjske stavbe), ki so oz. bodo glavni nosilci urbanisti ne ureditve na obmo ju ter na zunanje
ureditve, za katere so pogoji glede na pretežno parterni zna aj in specifi no oblikovanje navedeni
samostojno. Zunanje ureditve obsegajo vse zunanje površine okrog osrednjih objektov, vklju no z
gradbenimi inženirskimi objekti (npr. cestami). lenjene so na parkovne in prometne zunanje ureditve.
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III. OPIS OBMO JA UREJANJA
6. len
(Obseg in meja obmo ja urejanja)
(1) Obmo je urejanja, katerega površina je približno 6,2 ha, obsega naslednje zemljiške parcele in dele
zemljiških parcel, na katerih se izvedejo s tem OPPN na rtovane prostorske ureditve: 1085, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1237, 1238, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263/4,
1263/5, 1263/6, 1264/1, 1264/2, 1326/1, 1326/3, 1327, 1328/1, 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1330/1, 1330/2,
1331/1, 1332/1, 1332/2, 1332/4, 1332/5, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339,
1340/1, 1340/2, 1343/5, 1343/6, 1344/1, 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 in 1398, vse k.o.
Kandija.
(2) Meja obmo ja urejanja je dolo ena na podlagi meje enote urejanja prostora NM/14-OPPN-c iz OPN
MONM, v manjšem delu pa obsega še enote urejanja prostora NM/22-a, NM/22-b, NM/14-r in NM/21OPPN.
7. len
(Posegi izven obmo ja urejanja z OPPN)
Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture in sprehajalne poti so predvideni posegi na
naslednjih zemljiških parcelah izven obmo ja urejanja z OPPN: 1002, 1085, 1089, 1090, 1237, 1238,
1335, 1362/1 in 1398, vse k.o. Kandija.
8. len
(Ureditvene enote)
(1) Obmo je urejanja je glede na prostorsko in funkcionalno zaokroženost razdeljeno na ureditvene
enote (v nadaljevanju: UE), za vsako od teh enot pa so s tem OPPN predpisani pogoji in usmeritve za
projektiranje, gradnjo in druge ureditve. Ureditvene enote in njihove oznake so naslednje:
- UE Grajski kompleks: G
- UE Kompleks kapele Božjega groba: K
- UE Obmo je objekta nekdanje vrtnarije: OV
- UE Obmo je stanovanjske vile: SV
- UE Obmo je vodohrana in otroškega igriš a: VI
- UE Obmo je javnih cest: CE
- UE Obmo je drevoreda (severni del): D.
(2) Dolo ila za UE CE so deloma navedena v poglavju IV/2.5, pretežno pa v poglavju IV/3.2. Dolo ila
za preostalo gospodarsko javno infrastrukturo s pogoji za priklju evanje so navedena v poglavju IV/3.
IV. UMESTITEV NA RTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
1. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMO JI
9. len
(1) Kompleks gradu Grm se v funkcionalnem in pomenskem smislu navezuje na druge centralne
mestne programe ter histori no jedro Novega mesta. V ta namen je potrebno v drugih prostorskih
dokumentih dolo iti pogoje za zagotovitev dovolj izrazite prometne povezave s starim mestnim jedrom
in njegovimi programi prek Trdinove ulice in Kandijskega mostu ter na rtovanim univerzitetnim
kampusom v Drgan evju (s poudarkom na peš dostopnosti). V severnem delu se grajski kompleks
prometno navezuje tudi na Gub evo ulico, v severozahodnem delu na Adami evo ulico in v zahodnem
delu na pešcem namenjeno Grmsko sprehajališ e ob Težki vodi.
(2) Ohranja se obstoje i mirni zna aj Skalickega ulice ter drevored kot del spomenika oblikovane
narave na sti nem obmo ju med grajskim kompleksom in stanovanjskim naseljem na severu. Prometna
funkcija ulice je podrejena ohranjanju drevoreda, njegovi ustrezni ureditvi in prezentaciji.
(3) Vplive obsežnega, na jugu leže ega industrijskega obmo ja na grajski kompleks se omili s pomo jo
ozelenitve vzdolž sti nega obmo ja ter po potrebi preoblikovanjem terena.
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2. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV
2.1 SPLOŠNI POGOJI
10. len
(Splošni pogoji ter obveznosti pri projektiranju in izvedbi)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov, naprav in ureditev, ob
rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na obmo ju urejanja je potrebno upoštevati vse
relevantne veljavne predpise in normative.
(2) V asu izvajanja gradbenih del se lahko uporablja le tehni no brezhibna gradbena mehanizacija v
skladu s tehni nimi predpisi in emisijskimi normami.
(3) Novi objekti in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbeno-tehni no stanje obstoje ih
objektov znotraj in izven obmo ja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(4) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljiš a se po kon anju del sproti oziroma imprej ustrezno
sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
(5) Pred posegi v tla v obmo ju gradu (gradnja novega objekta na mestu grajskih hlevov, servisni
podzemni objekt gradom in objektom na mestu grajskih hlevov, prenova grajskega dvoriš a, servisna
cesta, prenova kapele in gradnja prizidka itd.) je potrebno zagotoviti ustrezne predhodne arheološke
raziskave, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi projektne dokumentacije.
(6) Za posege v posamezne kulturne spomenike (predvsem v grad Grm in kapelo Božjega groba) je
potrebna izdelava konservatorskega na rta, ki je sestavni del projektne dokumentacije, potrebne za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Konservatorski na rt je potreben vedno, kadar gre za posege v
strukturne elemente spomenika.
11. len
(Lega objektov)
(1) Objekti se gradijo na gradbenih parcelah. Gradbena parcela je zemljiš e, sestavljeno iz ene ali ve
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma je predviden objekt z urejenimi površinami,
ki mu služijo.
(2) Lega objektov je prikazana v grafi nem delu OPPN.
(3) Tlorisna površina novih osrednjih objektov je dolo ena z obmo jem za gradnjo objekta, obmo jem
za gradnjo podzemnega objekta, gradbeno mejo in gradbeno linijo.
Gradbena meja je rta, ki je na rtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje
odmaknjeni v notranjost zemljiš a. Podzemna gradbena meja (z enakim pomenom) velja za podzemne
objekte ali dele objektov.
Gradbena linija je rta, na katero mora biti postavljen rob objekta.
Najve je oziroma najmanjše dopustne velikosti posameznih objektov znotraj obmo ij, omejenih z
gradbeno mejo, podzemno gradbeno mejo ali gradbeno linijo, so navedene v lenih o velikosti in
zmogljivosti objektov znotraj posameznih UE.
(4) Zunanje ureditve znotraj posamezne gradbene parcele se lahko izvajajo do meje s sosednjo
gradbeno parcelo.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od sosednjega zemljiš a, e je to v lasti drugega lastnika,
odmaknjeni skladno z dolo ili veljavnega OPN MONM. Glede odmikov od gospodarske javne
infrastrukture za vse objekte veljajo omejitve posameznih varovalnih pasov.
(6) Okvirne višinske kote zemljiš so delno prikazane v grafi nem delu OPPN in veljajo na to ki, kjer so
prikazane, sicer pa se glede na vrsto na rtovane ureditve podrobneje dolo ijo v fazi projektiranja.
12. len
(Parkiranje in dostopi do objektov)
Dostopi do objektov so razvidni iz grafi nega dela OPPN. Število parkirnih mest se ob upoštevanju v
tem odloku predpisanega števila parkirnih mest za posamezno UE dolo a na podlagi potreb dejavnosti
v posamezni UE ter ob upoštevanju veljavnega OPN MONM in ostalih predpisov.
13. len
(Oblikovanje in vzdrževanje objektov)
(1) Objekti se oblikujejo na podlagi pogojev in usmeritev pristojne službe za varstvo kulturne dediš ine.
(2) Novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoje imi objekti, predvsem z gradom, kar zajema
tudi poenotenje strešne kritine in primerno uporabo materialov, v primeru podzemnih objektov pa se

OPPN Grad Grm - usklajeni predlog

neopazno umestijo v teren. Objekti, ki se ohranijo, se vzdržujejo in obnavljajo v svoji kvalitetni izvorni
obliki.
(3) Na objektih, predvidenih za rekonstrukcijo ali odstranitev, so do izvedbe novih ureditev dopustna
vzdrževalna dela.
(4) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladno s predpisi o vrstah objektov glede
na zahtevnost in dolo ili veljavnega OPN MONM ter usklajeno z ostalimi objekti in ureditvami na
obmo ju. Njihova izvedba je dopustna le v sklopu celovitega urejanja obmo ja. e leži zemljiš e, na
katerem se gradi nezahtevni ali enostavni objekt na obmo ju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot
varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali na obmo ju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovano, je potrebno pred za etkom gradnje takega objekta pridobiti pisno soglasje
pristojnega organa oziroma službe. Poimenovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih
znotraj posameznih UE, izhaja iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št.
37/08 in 99/08).
14. len
(Vrste dopustnih del in gradenj)
V ureditvenih enotah G, K, OV, SV, VI in CE so dopustne novogradnje (v UE SV velja le za nezahtevne
in enostavne objekte), rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitve objektov oziroma odstranitve
neavtenti nih delov objektov, preoblikovanje terena (nasipavanje in druge rekonstrukcije), dela v zvezi z
urejanjem zunanjih površin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost. Spremembe
namembnosti so dovoljene v ureditvenih enotah G, K, OV in SV.
15. len
(Oblikovanje zunanjih ureditev)
(1) Glavne usmeritve za oblikovanje zunanjih ureditev so prikazane na karti 6 (Prikaz ureditvene
situacije). Skladno s pogoji tega odloka se lahko izvajajo tudi druge zunanje ureditve, ki v grafiki niso
podrobneje dolo ene. Zunanje ureditve v ureditvenih enotah G, K in VI se zaradi posebnega javnega
pomena urejajo na podlagi Na rta krajinske arhitekture po predpisih o projektni dokumentaciji.
(2) Zunanje ureditve na obmo ju spomenika oblikovane narave - Grajskega parka Grm in sicér znotraj
obmo ja urejanja se izvajajo v skladu z veljavnimi varstvenimi režimi, ki izhajajo iz predpisov s podro ja
varstva narave in kulturne dediš ine na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
(3) Zunanje ureditve, ki zadevajo enote kulturne dediš ine oziroma kulturne spomenike, se oblikujejo na
podlagi pogojev in usmeritev pristojne službe za varstvo kulturne dediš ine.
(4) Izhodiš e za oblikovanje zunanjih ureditev naj bo predvsem v obnovi in dopolnitvi kvalitetnih
obstoje ih ureditev ter rekonstrukciji nekdanjih parkovnih površin. Zasnova novih ureditev naj temelji na
kvalitetnih pristopih k obravnavi in oblikovanju zunanjih površin. Poudarek naj bo na zagotovitvi pogojev
za njihovo javno rabo.
(5) V sklopu zunanjih ureditev je dopustno izvajanje zasaditev, tlakovanje in drugo utrjevanje površin,
urejanje poti, postavitev parkovne opreme (okrasni bazeni, vodnjaki ipd.), druge urbane opreme in
opreme v sklopu prometnih ureditev. Dopustno je tudi preoblikovanje terena oz. rekonstrukcija (izkopi in
nasutja) ter odstranjevanje vegetacije, kjer je to utemeljeno.
(6) Zunanje ureditve naj bodo v pretežni meri parternega zna aja. Preoblikovanje terena se izvede na
osnovi grafi nega dela OPPN, kjer je to dolo eno, sicer pa se na rtuje v fazi projektiranja. Utrditev
terena s škarpami in postavitev ograj se izvede predvsem v smislu dopolnitve ali obnove obstoje ih
kvalitetnih zunanjih ureditev.
(7) Skladiš enje naj se odvija znotraj stavb.
16. len
(Stopnja zazidanosti)
Stopnja zazidanosti gradbenih parcel ni dolo ena števil no, temve je opredeljena z dolo ili tega odloka
o velikosti in zmogljivosti ter legi objektov.

OPPN Grad Grm - usklajeni predlog

2.2 GRAJSKI KOMPLEKS, KOMPLEKS KAPELE BOŽJEGA GROBA IN OBMO JE OBJEKTA
NEKDANJE VRTNARIJE
17. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo v UE Grajski kompleks (UE G), UE Kompleks kapele Božjega groba (UE K) in UE
Obmo je objekta nekdanje vrtnarije (UE OV) .
18. len
(Vrste dopustnih dejavnosti in programov)
(1) Dopustne so centralne mestne dejavnosti pretežno kulturno-razvedrilnega zna aja, podrobneje
opredeljene na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08),
kot so:
- G. Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil: 47. Trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili
- I. Gostinstvo
- M. Strokovne, znanstvene in tehni ne dejavnosti (razen: 69 Pravne in ra unovodske dejavnosti, 70
Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje ter 75 Veterinarstvo)
- N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti: 82.3 Organiziranje razstav, sejmov, sre anj
- O. Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti: 84.11 Splošna
dejavnost javne uprave in 84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih
storitev, razen obvezne socialne varnosti
- P. Izobraževanje
- R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (razen: 92 Prirejanje iger na sre o)
- S. Druge dejavnosti: 94.91 Dejavnost verskih organizacij.
(2) Dopustno je tudi parkiranje ter ureditev prostorov v objektih za stanovanja in shrambe za potrebe
dejavnosti, dopustnih s tem OPPN.
(3) Ve ini objektov in ureditev v teh ureditvenih enotah se v najve ji možni meri zagotavlja javna
mestna funkcija.
19. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Ohranijo se:
− osrednji objekti: grad, vrtna uta, kapela Božjega groba, lesena hiša Trdinova ulica 27
− zunanje ureditve:
- parkovne: park ob gradu, drevored
- prometne: Gub eva ulica, dovozna pot do kapele.
(2) Na rtovani novi objekti so:
− osrednji objekti: objekt na mestu grajskih hlevov (nadomestna gradnja), servisni podzemni
objekt med gradom in objektom na mestu grajskih hlevov, objekt na mestu vrtnarjeve hiše z
rastlinjakom (nadomestna gradnja), prizidek h kapeli Božjega groba, osrednje parkiriš e s
podzemno garažno hišo
− zunanje ureditve:
- parkovne ureditve: južni vrt (obnova), zahodno otroško igriš e s parkovno ureditvijo, formalni
park (na mestu nekdanje grajske vrtnarije – tudi kot prireditveni prostor oz. gledališ e na
prostem), sanacija reliefa na obmo ju obstoje ih parkiriš , sanacija brežine pod kapelo
Božjega groba, ureditev ob kapeli Božjega groba, vzhodno otroško igriš e s parkovno
ureditvijo, zelena pregrada
- prometne ureditve: pešpot grad – kapela (rekonstrukcija), servisna cesta, pot Gub eva ulica
– vzhodno otroško igriš e.
(3) Poleg osrednjega parkiriš a s podzemno garažno hišo je na obmo ju ureditvenih enot K in OV
dovoljena tudi izvedba manjših parternih parkiriš , vezanih na funkcijo objektov.
(4) e to ni v nasprotju z varstvenim režimom, je v skladu s predpisi o vrstah objektov glede na
zahtevnost dopustna tudi izvedba naslednjih objektov:
− nezahtevni objekti: za asni objekti, namenjeni sezonski turisti ni ponudbi ali prireditvam (kiosk
oziroma tipski zabojnik, e je njegova tlorisna površina do 20 m2) – ne znotraj obmo ja
spomenika oblikovane narave, objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti dolžine do 300 m
in širine do 4 m), ograje, nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi, e njihova višina ne presega
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1,5 m (razen v primeru rekonstrukcije grajenih struktur histori ne parkovne zasnove), pomožni
infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza ob voziš u ceste, postajališ e) – samo ob
Trdinovi ulici, spominska obeležja
− enostavni objekti: za asni objekti (razen cirkusa) - ne znotraj obmo ja spomenika oblikovane
narave, objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utrjena dvoriš a do površine 300 m2), pomožni
cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, vadbeni objekti,
namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igriš e za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna
pot), spominska obeležja, urbana oprema.
20. len
(Velikost in zmogljivost objektov)
(1) Grad, kapela Božjega groba, lesena hiša Trdinova ulica 27 in vrtna uta se ohranjajo v obstoje ih
gabaritih, pri emer se ob kapeli lahko izvede prizidek.
(2) Objekt na mestu grajskih hlevov lahko obsega dve etaži kleti + pritli je + podstrešje/mansarda.
Okvirna kota pritli ja je 202,65 m n.m.v. Vzhodni del kleti ob osrednjem objektu mora biti umeš en v
celoti pod površino terena oziroma je potrebno pri njegovem umeš anju upoštevati obstoje o
konfiguracijo terena. Gradbena linija se upošteva v deležu najmanj 80%.
(3) Servisni podzemni objekt med gradom in objektom na mestu grajskih hlevov obsega kletno etažo in
ne sme biti manjši od 50% obmo ja, ki ga dolo a podzemna gradbena meja.
(4) Objekt na mestu vrtnarjeve hiše z rastlinjakom lahko obsega klet + pritli je + podstrešje/mansarda,
gradbena linija se upošteva v deležu najmanj 80%. Okvirna kota pritli ja je 194,65 m n.m.v. Objekt
mora ohranjati videz vrtnarjeve hiše oz. oranžerije. V ta namen je dopustna dopolnitev objekta osno
simetri no glede na osrednjo os formalnega parka.
(5) Za objekt na mestu grajskih hlevov in objekt na mestu vrtnarjeve hiše z rastlinjakom velja, da
najvišja to ka vidnega dela zidu novega objekta ne sme presegati najvišje to ke vidnega dela zidu
odstranjenega objekta. Zunanji obod kleti mora ležati pod nivojem terena v deležu najmanj 70%.
(6) Osrednje parkiriš e s podzemno garažno hišo lahko obsega do dve podzemni etaži (cca. 70
parkirnih mest na etažo) in ne sme biti manjše od 50% obmo ja, ki ga dolo a gradbena meja. Dopustna
je izvedba parternega parkiriš a (rekonstrukcija). Na njem je dopustno urediti tudi parkirna mesta za
avtobuse.
(7) Prizidek h kapeli Božjega groba lahko obsega klet + pritli je, višinska kota najvišjega dela strehe pa
ne sme biti višja od 3,5 m glede na višinsko koto pritli ja kapele. Objekt se locira znotraj obmo ja
gradbene meje, vendar tlorisna površina ene etaže ne sme presegati 2/3 tlorisne površine kapele
Božjega groba.
(8) Manjše parterno parkiriš e v UE K lahko obsega do 20 parkirnih mest, v UE OV pa do 6 parkirnih
mest.
2.3 OBMO JE STANOVANJSKE VILE
21. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je stanovanjske vile (UE SV).
22. len
(Vrste dopustnih dejavnosti)
UE je namenjena stanovanjskim potrebam, v objektu nekdanje kova ije pa so dopustne tudi naslednje
dejavnosti, podrobneje opredeljene na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08):
− M. Strokovne, znanstvene in tehni ne dejavnosti
− N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti: 82 Pisarniške in spremljajo e poslovne storitvene
dejavnosti
− P. Izobraževanje
− Q. Zdravstvo in socialno varstvo: 86.9 Druge dejavnosti za zdravje
− R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (razen: 92 Prirejanje iger na sre o)
− S. Druge dejavnosti: 96 Druge storitvene dejavnosti.
Dejavnosti v objektu nekdanje kova ije so dopustne v obsegu, kot ga omogo a velikost objekta s
pripadajo imi zunanjimi površinami ter pod pogojem, da se potrebne parkirne površine zagotovijo
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znotraj ureditvene enote ter da dejavnost ne pove uje negativnih vplivov na bivalno okolje (pove ana
stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoje e obremenitve.
23. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Osrednja stavba (vila) se ohranja.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna tudi izvedba naslednjih
objektov:
− nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi,
e njihova višina ne presega 1,5 m, pomožni infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza
ob voziš u ceste, postajališ e), spominska obeležja
− enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za uteko injeni naftni plin ali
nafto, enoetažni pritli ni objekt s tlorisno površino do 4 m2, utrjena dvoriš a do površine 300
m2), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
priklju ek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priklju ek za etažno ogrevanje),
pomožni komunalni objekti (vodovodni priklju ek na javno vodovodno omrežje, objekt s
hidroforno postajo oz. pre rpališ em, kanalizacijski priklju ek na javno kanalizacijsko omrežje,
tipska oz. montažna greznica, cestni priklju ek na javno ob insko cesto, priklju ek na vro evod
oziroma toplovod), spominska obeležja, urbana oprema (skulptura in druga prostorska
inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen, objekt za oglaševanje).
24. len
(Velikost in zmogljivost objektov ter oblikovanje)
(1) Pri osrednji stavbi (vili) se ohranjajo obstoje i gabariti in zunanja podoba objekta. Rekonstrukcije ne
smejo spreminjati kvalitetne obstoje e pojavnosti objekta. V primeru ohranitve objekta nekdanje
kova ije se ohranjajo tudi njegovi gabariti oz. pove ave niso mogo e.
(2) Pomožne stavbe so lahko samo pritli ne, njihovi gabariti pa pri vizualnem dojemanju UE ne smejo
nadvladovati v primerjavi z gabariti osrednje stavbe.
25. len
(Lega objektov)
Stavbe, ki sodijo med nezahtevne in enostavne objekte, se prednostno umeš ajo v ozadje gradbene
parcele, to je v obmo je, ki ne gravitira v uli ni prostor Trdinove ulice ter širšega obmo ja križiš a z
Gub evo ulico. Odmiki so dolo eni v splošnih pogojih tega odloka.
26. len
(Oblikovanje zunanjih ureditev)
(1) Višinske kote terena znotraj UE se na eloma ohranjajo. Možno je preoblikovanje zaradi uskladitve z
rekonstruirano Trdinovo ulico.
(2) UE ima omogo eno neposredno priklju evanje na javno pot. Vsa potrebna parkirna mesta za to UE
se zagotavljajo znotraj UE.
(3) Prostor med uli no fasado stanovanjskega objekta in javnim prostorom se oblikuje urbano.
Obstoje e uli ne ograje in žive meje se ohranjajo, vzdržujejo in obnavljajo v svoji kvalitetni izvorni obliki,
nove pa morajo biti usklajene z obstoje imi. Podporni zidovi in škarpe ali brežine morajo biti od hodnika
za pešce odmaknjeni najmanj 0,5 m oziroma 2 m od roba voziš a v primeru, da ni hodnika za pešce.
2.4 OBMO JE VODOHRANA IN OTROŠKEGA IGRIŠ A
27. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je vodohrana in otroškega igriš a (UE VI). Upoštevajo se tudi dolo ila
poglavja 3.
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28. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Dopustna je izvedba objektov v zvezi z obratovanjem vodohrana, ureditev otroškega igriš a s
parkovno ureditvijo ter poti s potrebno urbano opremo.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna tudi izvedba naslednjih
objektov:
− nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti dolžine do 100 m in širine do
3 m), ograje, nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi, e njihova višina ne presega 1,5 m,
pomožni infrastrukturni objekti (pomožni objekti za spremljanje stanja okolja), spominska
obeležja
− enostavni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti (nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje, lo ilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih, signalno-zaš itni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica), pomožni
komunalni objekti (vodovodni priklju ek na javno vodovodno omrežje, objekt s hidroforno
postajo oz. pre rpališ em, kanalizacijski priklju ek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni
priklju ek na javno ob insko cesto, vodno zajetje), vadbeni objekti, namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (sprehajalna pot, trimska steza), spominska obeležja, urbana oprema.
(3) Dopustna je tudi postavitev orodja oziroma naprav za razgibavanje in drugo rekreacijo ter izvedba
manjšega parternega parkiriš a, ki obsega do 10 parkirnih mest.
29. len
(Drugi izvedbeni pogoji)
(1) Noben poseg v to UE ne sme ogrožati obstoje ega vodohrana.
(2) Površine UE se v pretežni meri ohranjajo ozelenjene s travo, drevjem in grmovjem. Vse ureditve se
izvajajo sonaravno.
2.5 OBMO JE JAVNIH CEST
30. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je javnih cest (UE CE), ki zajema obmo je javnih cest s pripadajo imi
ureditvami obcestnega prostora. Pogoji za urejanje v tej UE so v pretežni meri v poglavju 3.2.
31. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Na rtovani novi objekti so:
- prometne ureditve: Skalickega ulica (rekonstrukcija ob upoštevanju varstvenega režima za
drevored), Trdinova ulica (rekonstrukcija).
(2) Dovoljena je izvedba javnih cest vklju no s preostalo javno infrastrukturo ter ureditvijo obcestnega
prostora.
(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna tudi izvedba naslednjih
objektov:
− nezahtevni objekti: škarpe in podporni zidovi, e njihova višina ne presega 1,5 m, pomožni
infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza ob voziš u ceste, postajališ e – samo ob
Trdinovi ulici), spominska obeležja
− enostavni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti (nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje, lo ilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih, signalno-zaš itni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica, priklju ek na
distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni komunalni objekti (objekt s hidroforno postajo oz.
pre rpališ em - ne znotraj obmo ja spomenika oblikovane narave, vodovodni priklju ek na
javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priklju ek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni
priklju ek na javno ob insko cesto), za asni objekti, namenjeni za asnemu skladiš enju
nenevarnih snovi, urbana oprema (razen vodnjaka oz. okrasnega bazena in otroškega igriš a).
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2.6 OBMO JE DREVOREDA (severni del)
32. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je drevoreda (UE D) – gre za severni del drevoreda, ki posega na
privatna zemljiš a. Znotraj te UE se s tem OPPN urejajo samo posegi v drevored. Ostale ureditve se
izvajajo na podlagi veljavnega OPN MONM. Za južni del drevoreda veljajo enaka dolo ila, kakor so
zapisana v 33. lenu tega odloka.
33. len
(Vrste dopustnih del in gradenj)
Obstoje i drevored na Skalickega ulici se ohranja. Posegi v obstoje e kostanje so možni le ob soglasju
in nadzoru pristojnih varstvenih služb. Izvede se dosaditev manjkajo ega dela drevoreda. Noben poseg
v to UE ne sme ogrožati drevoreda (npr. kopanje infrastrukturnih vodov v obmo ju korenin, zasipavanje
debel ipd.). Dopustna je namestitev urbane opreme.
3. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV
3.1 SPLOŠNO
34. len
(1) Za infrastrukturne objekte in naprave so dovoljene novogradnje, prenove in rekonstrukcije,
vzdrževalna dela in odstranitve objektov.
(2) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov, naprav in ureditev, vklju no z
infrastrukturnimi omrežji in napravami, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti na obmo ju
urejanja je potrebno upoštevati vse relevantne veljavne predpise in normative ter usmeritve upravljalcev
glede obstoje e in predvidene gospodarske javne infrastrukture z omejitvami v pripadajo ih varovalnih
pasovih.
(3) e na rtovani objekti posegajo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, je v projektni
dokumentaciji potrebno prikazati detajlne tehni ne rešitve tangenc oz. križanj in prestavitev ob
upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestiš a in globine infrastrukturnih
vodov v skladu s predpisi, normativi in usmeritvami upravljalcev ter pridobiti njihova soglasja.
(4) Objekti se priklju ujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavcev.
(5) Izvedbo razli nih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se na rtuje usklajeno.
(6) Pred za etkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno pridobiti podatke oziroma ugotoviti položaj in
globino obstoje e infrastrukture ter pravo asno obvestiti upravljalce zaradi uskladitve posegov,
zakoli be, prestavitve ali ustrezne zaš ite obstoje ih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh
gradbenih delih v njihovi bližini.
(7) e se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaš ititi ali
prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(8) e izvajalec del naleti na obstoje e infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil
predhodno opozorjen ali pa pride do morebitne poškodbe obstoje e infrastrukture, mora delo takoj
prekiniti in obvestiti pristojnega upravljalca.
(9) Komunalne in energetske objekte, kot so transformatorske postaje, elektri ne omarice, kontrolni
jaški ali merilna mesta ipd. se praviloma postavlja v sklopu drugega objekta. e to ni mogo e, se jih
postavi na vizualno neizpostavljeno mesto (elektri ne omarice ne smejo biti nameš ene na glavnih,
vizualno izpostavljenih fasadah stavb) ter se v projektni dokumentaciji predpiše ustrezna zunanja
ureditev.
(10) Infrastrukturni objekti in naprave na obmo ju spomenika oblikovane narave - Grajskega parka Grm
in sicér znotraj obmo ja urejanja se izvajajo v skladu z veljavnimi varstvenimi režimi, ki izhajajo iz
predpisov s podro ja varstva narave in kulturne dediš ine na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto. Pri
izvedbi se v spomenik oblikovane narave posega v najmanjši možni meri. Upoštevajo se tudi dolo ila
33. lena tega odloka.
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3.2 PROMETNA INFRASTRUKTURA
35. len
(Cestno omrežje)
(1) Koncept prometne ureditve temelji na navezavi na obstoje e cestno omrežje, kar je razvidno iz
grafi nega dela na karti 10 (Situacija prometnega omrežja). Cestno omrežje sestavljajo:
- Trdinova ulica: na odseku od križiš a s Skalickega in Gub evo ulico do uvoza v kompleks Revoza v
dolžini približno 90 m. Cesta predstavlja glavni dostop na obmo je urejanja. Predvidena je njena
rekonstrukcija z dvigom nivelete, tako da se niveleta ceste prilagodi na rtovanim ureditvam na tem
delu obmo ja urejanja. Cesta se izvede v asfaltu, dopustna pa je tudi izvedba tlakovanja na delu, ki
ga pre ka osrednja pešpot med gradom in kapelo.
- Skalickega ulica: na odseku od križiš a s Trdinovo ulico do uvoza v grad v dolžini približno 175 m,
poteka skozi kostanjev drevored in grajski park. Cesta predstavlja glavno dostopno pot do gradu in
je namenjena predvsem pešcem. Predvidena je njena rekonstrukcija v delu znotraj obmo ja
urejanja, vendar se niveletno ne spreminja. Kot zaklju ni sloj se uporabi granitne kocke, dopusten
pa je tudi asfalt ali druge vrste tlakovanja. Postopoma se ukine tranzitni promet. V obmo ju
drevoreda postavljanje prometnih znakov in drugih ozna b ter zabojnikov ni možno. Dopustna je
postavitev prometnih znakov na za etku in na koncu ulice.
- servisna cesta: poteka ez osrednje parkiriš e vse do na rtovane novogradnje na mestu grajskih
hlevov v dolžini približno 208 m. Cesto se lahko izvede v makadamu (z ustrezno protiprašno zaš ito
oz. s travnimi ploš ami) ali ob uporabi drugih ustreznih materialov za utrditev povozne površine
(tlakovanje, asfalt ipd.).
(2) Tipski pre ni profil odseka Trdinove ulice znaša:
- vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
- hodnik za pešce
2 x 1,50 = 3,00 m
- bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj
= 10,00 m
Na odseku od križanja s pešpotjo grad - kapela do meje s kompleksom Revoza ima Trdinova ulica
enostranski hodnik za pešce.
(3) Tipski pre ni profil Skalickega ulice znaša:
- vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m
- bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj
= 4,50 m
(4) Tipski pre ni profil servisne ceste znaša:
- vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m
- bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj
= 4,50 m
(5) Kon no debelino posameznega sloja cestiš a se dolo i v projektni dokumentaciji glede na
predvideno prometno obremenitev, ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloških raziskav.
36. len
(Požarne poti)
Kot požarne poti so opredeljene vse servisne in dostopne ceste. Njihova ozna itev na terenu se izvede
skladno s predpisi o varstvu pred požarom.
37. len
(Pešpromet)
Ob Trdinovi ulici se na odseku znotraj OPPN za pešpromet zagotovi obojestranski hodnik za pešce, ki
je od voziš a lo en z dvignjenim robnikom minimalne višine 12 cm. Imeti mora utrjeno površino s
pre nim nagibom 2 %. Na mestu prehodov za pešce se izvedejo poglobljeni robniki oziroma klan ine.
Pešprometu je namenjena tudi Skalickega ulica.
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3.3 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
38. len
(Vodovodno omrežje)
Obmo je urejanja se s pitno vodo oskrbuje iz vodohrana Grm, ki se nahaja v vzhodnem delu obmo ja
urejanja. Obmo je je s pitno in sanitarno vodo oskrbovano vse do kote 200 m n.m.v., nad to koto pa le
pogojno z omejitvami.
39. len
(Fekalna kanalizacija)
(1) Za potrebe gradu Grm, lesene hiše Trdinova ulica 27 in kapele Božjega groba, ki še nimajo
urejenega priklju ka, se zgradi fekalna kanalizacija s priklju kom na mešani sistem kanalizacije, ki se
nahaja na križiš u Adami eve in Skalickega ulice ter na Gub evi ulici.
(2) Vse fekalne odpadne vode morajo biti priklju ene na javni kanalizacijski sistem.
40. len
(Padavinska kanalizacija)
Znotraj obmo ja urejanja ni obstoje e padavinske kanalizacije. Padavinske vode s cest, streh in
parkiriš je potrebno preko ustreznih filtrov (lovilcev olj ipd.) prioritetno ponikati, pri emer morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
41. len
(Zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Na in zbiranja in odvoza odpadkov mora biti skladen s predpisi o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov, se dolo i znotraj posamezne gradbene parcele
ob upoštevanju ekološke in tehni ne ustreznosti, prometne dostopnosti in vplivov na varovane lastnosti
kulturne dediš ine oziroma kulturnih spomenikov.
(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, je potrebno deponirati skladno s predpisi o
ravnanju z gradbenimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
3.4 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
42. len
(Elektroenergetsko omrežje)
(1) V bližini obmo ja urejanja že potekajo obstoje i SN 20 kV kablovodi. Z na rtovanimi posegi v sklopu
OPPN se v 20 kV omrežje ne posega.
(2) Elektri ni vodniki nizke napetosti so že obstoje i in so ve inoma prostozra ne izvedbe po NN
drogovih in strešnih stojalih ter strešnih konzolah. V obmo ju OPPN se zagotovi umestitev NN vodnikov
v 1x2xPVC Ø160 mm elektro kabelsko kanalizacijo (EKK), ki poteka med predvidenimi betonskimi
kabelskimi jaški standardnih dimenzij. EKK se umesti tako, da se v kasnejši fazi, v kolikor se bo
pokazala potreba, lahko naveže izven obmo ja urejanja na obstoje o transformatorsko postajo TP
Adami eva, za kar bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo. Preuredi se NN priklju ek
(zra ni priklju ek se izvede kabelsko in umesti v enocevno EKK) in priklju no mesto za grad Grm. Za
potrebe morebitnih novih priklju nih mest se za ustrezna mesta predvidi samostoje e omarice, ki se
povežejo na predvideno EKK in NN odjem gradu Grm preko enocevne EKK.
(3) Kanalizacijo se polaga na globino 80 cm. Cevi se obbetonirajo s pustim betonom. Betonske
kabelske jaške se projektira na maksimalno razdaljo 50 m. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih
vodov in naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehni nimi predpisi in normativi. Pri prehodih in
poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaš iti s PVC cevjo in obbetonira. Nad EKK se polaga
vro e cinkani valjanec FeZn 25x4 mm in opozorilni trak. Predvideni FeZn se poveže na obstoje ega in
med seboj s križnimi sponkami. Nova odjemna mesta bodo v prostostoje ih omaricah, velikosti glede
na število in velikost odjema, lociranih na mestih, ki omogo ajo stalen dostop. Možne so skupinske
omarice za ve odjemnih mest.
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43. len
(Javna in cestna ter ambientalna razsvetljava)
(1) Obstoje a javna razsvetljava znotraj drevoreda ob Skalickega ulici se na eloma ohranja. Možne so
korekcije in posodobitve ob zagotavljanju ustreznih življenjskih pogojev za kostanje. Uredi se tudi javna
razsvetljava na odseku Trdinove ulice znotraj obmo ja urejanja in ob osrednji sprehajalni pešpoti.
Okvirna linija postavitve svetilk je razvidna iz karte 13 (Zbirna situacija komunalne infrastrukture).
Medsebojna oddaljenost svetilk znaša do 30 m. Kabli se predvidijo ob hodniku za pešce oz. v zelenici
ter v cevni kabelski kanalizaciji, predvidoma stigmafleks Ø110 mm. Izbor svetilk mora biti usklajen z
veljavnimi predpisi s podro ja svetlobnega onesnaževanja in usmeritvami službe za varstvo kulturne
dediš ine. Tip svetilk oz. njihove zna ilnosti se dolo ijo v projektni dokumentaciji. Priporo ajo se
svetilke z ravnim steklom, z zaš ito IP65 (vodotesnost in prahotesnost) ter sijalko mo i do 70 W z
rumeno-oranžno do belo-rumeno svetlobo brez UV spektra (barvna temperatura 2100 - 3200°K), ki
omogo a osvetljevanje cestiš a, plo nika oz. poti. Svetlobni drogovi morajo biti vro e cinkane izvedbe s
sidrno ploš o z ustreznim nivojem cinka ter za 1. cono vetra (skladno s SIST EN 40). Izvede se
polaganje ozemljilnega traku FeZn 25x4 mm in polaganje opozorilnega traku.
(2) Dopustna je postavitev ambientalnih svetilk ob poteh v parku, ki se napajajo in krmilijo iz ustreznega
stikalnega bloka v gradu Grm.
44. len
(Plinovodno omrežje)
(1) V obmo ju urejanja poteka distribucijsko plinovodno omrežje, v katerem nadtlak zemeljskega plina
znaša 1 bar. Posege na plinovodu (vklju no s konstrukcijskimi elementi) sme opravljati le upravljalec
omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z upravljalcem sklenjeno pogodbo o izvajanju.
(2) Po kon ani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo od upravljalca plinovodnega omrežja, da
je upošteval in izpolnil pogoje iz soglasja.
45. len
(Ogrevanje)
Na javno plinovodno omrežje je obvezna priklju itev tistih stavb, v katerih je potrebna vgraditev oziroma
obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne mo i preko 40 kW.
3.5 TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
46. len
(Telekomunikacijsko omrežje)
(1) Izvede se zaš ita obstoje ih zemeljskih TK vodov podjetja Telekom s prestavitvijo v predvideno
telefonsko oz. telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo (TK KK) ter prestavitev obstoje ih
prostozra nih TK vodnikov v predvideno TK KK ustreznih kapacitet in dimenzij.
(2) Izvede se telekomunikacijska kabelska kanalizacija podjetja UPC Telemach (CATV KK) ustreznih
dimenzij z navezavo na obstoje o CATV KK (na obstoje o KKS omarico). Izvede se zaš ita in
prestavitev obstoje ih tangiranih CATV vodnikov in CATV KK na delu obmo ja urejanja.
(3) Izvedejo se cevne povezave do predvidenih objektov (TK in CATV priklju ki) za zagotovitev
možnosti telekomunikacijskih povezav. Predvidena je uporaba opti nih in bakrenih zemeljskih oziroma
koaksialnih vodnikov. Uporabijo se betonski kabelski jaški ustreznih dimenzij. Pokrovi vseh jaškov naj
bodo litoželezne izvedbe ustrezne nosilnosti glede na mesto postavitve. Kabelski objekti bodo predmet
projektne dokumentacije in se izvedejo skladno s potrebami novih odjemalcev oz. investitorjev.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠ INE
47. len
(1) Na obmo ju urejanja so naslednje enote kulturne dediš ine:
- Grad Grm (EŠD 8677)
- Hiša Trdinova 25 (EŠD 14400)
- Hiša Trdinova 27 (EŠD 8098)
- Kapela Božjega groba (EŠD 2759)
- Obmo je gradu Grm (EŠD 8762)
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- Park ob gradu Grm (EŠD 9148).
Enote kulturne dediš ine so prikazane v prikazu stanja prostora in drugih uradnih evidencah.
(2) Posegi v objekte in na obmo ja kulturne dediš ine se izvajajo na podlagi dolo il tega OPPN, ob
upoštevanju splošnih dolo il OPN MONM, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediš ine, veljavnih
varstvenih režimov kulturnih spomenikov ter drugih zakonsko utemeljenih usmeritev pristojne službe za
varstvo kulturne dediš ine, od katere je potrebno pridobiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje k
projektni dokumentaciji za posege.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE
NARAVE
48. len
(Splošno)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov, naprav in ureditev, ob
rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na obmo ju urejanja je potrebno upoštevati vse
relevantne veljavne predpise in normative s podro ja varstva okolja in naravnih virov ter ohranjanja
narave.
(2) Investitor mora v asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbiš e
tako, da bo prepre eno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih
površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiš enja in uporabe teko ih goriv ter drugih škodljivih
snovi (npr. cementno mleko, goriva iz gradbene mehanizacije) oz. da emisije v okolje ne bodo presegle
predpisanih mejnih vrednosti. V primeru morebitnega onesnaženja (npr. ob razlitju nevarnih teko in ali
razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oz. posredovanje pristojnih služb,
emisije v okolje pa prednostno sanirati na samem izvoru.
49. len
(Varstvo zraka ter varstvo pred hrupom in elektromagnetnim sevanjem)
Upoštevajo se dolo ila prejšnjega lena.
50. len
(Varstvo tal)
(1) Organizacija gradbiš a mora obsegati im manjše površine. Za za asne prometne in gradbene
površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Tla pod
delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in zaš itena.
(2) Izkopane plasti tal je potrebno deponirati lo eno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do
onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kakovostno zemljino. Rodovitna zemlja (humus) se
deponira v pasovih do najve 2 m višine in lo eno od ostalega izkopa ter se uporabi pri sanaciji
gradbiš a in pri zunanjih ureditvah (park, zelenice, ipd.), višek pa se deponira na za to ustrezni deponiji.
51. len
(Ohranjanje narave)
(1) Na obmo ju urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave Grajski park Grm (ev. št. 006003).
(2) Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo
zavarovanih obmo ij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu
Naravovarstvene smernice za Ureditveni na rt gradu Grm (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo
mesto, januar 2006).
(3) Vsi posegi na obmo je spomenika oblikovane narave se izvajajo v skladu z varstvenimi režimi, ki
prepovedujejo:
− spreminjati vrtno arhitektonsko zasnovo
− uni evati ali poškodovati drevje ali grmovje (veje, debla ali korenine)
− uni evati, odstranjevati ali premeš ati druge vrtne arhitektonske objekte, ki so sestavni del
oblikovane zasnove
− spreminjati ekološke pogoje, ki so potrebni za obstoj in razvoj drevja in grmovja
− graditi na oblikovani zeleni površini, e to ni v skladu z njenimi zna ilnostmi
− spreminjati okolico oziroma posegati v varovano obmo je spomenika oblikovane narave tako,
da bi bil ta prizadet (npr. zapiranje pogledov, obzidava ipd.)
− napeljevati zra ne energetske vode ez oblikovano zeleno površino.
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(3) Pogoji za drevored so dolo eni v 32. in 33. lenu tega odloka.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRE AMI, VKLJU NO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
52. len
(Varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo objektov in obmo ja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi
predpisi.
(2) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati obvezne protipožarne odmike oziroma predpisane
protipožarne lo itve. V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali.
(3) Cestni sistem omogo a dostop do objektov z ve strani. Na obmo ju urejanja nad koto 195 m n.m.v.
iz javnega vodovoda ni možno zagotavljati ustreznih koli in požarne vode, zato se v fazi izdelave
projektne dokumentacije s požarnim elaboratom predvidi ustrezno reševanje požarne varnosti.
53. len
(Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugim nesre ami)
(1) V primeru naravnih nesre in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi
ob inskimi in državnimi predpisi oziroma programi.
(2) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati karto potresne nevarnosti Slovenije, to je Karto
projektnega pospeška tal in dolo ila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 ter
Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
VIII. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
54. len
Faznost izvedbe ureditev v sklopu tega OPPN se prilagaja potrebam investitorjev in programov znotraj
obmo ja urejanja.
IX. PARCELACIJA IN GRADBENE PARCELE
55. len
(1) V grafi nem delu tega prostorskega akta so dolo ene gradbene parcele. Zemljiške parcele se v
obmo ju urejanja lahko delijo ali združujejo le skladno s karto 9 (Prikaz gradbenih parcel). Odstopanja
od pogojev o gradbenih parcelah so dopustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natan nosti
geodetskih postopkov ter kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem OPPN, pride do spremenjenih
funkcionalnih, oblikovalskih ali tehni nih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objektov ali
prometnih površin.
(2) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in drugi
geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih objektov,
namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNI NIH
REŠITEV
56. len
(1) Rešitve, ki so s tem OPPN dolo ene okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji.
(2) Dopustna so manjša odstopanja od pogojev, dolo enih v tem odloku, e se v fazi priprave projektne
dokumentacije ali med gradnjo oz. pri nadaljnjem podrobnejšem prou evanju prometnih, geoloških,
geomehanskih, hidroloških, oblikovalskih, ekonomskih in drugih razmer pridobijo tehni ne rešitve, ki so
primernejše ali so utemeljene zaradi napredka tehnike, spremenjenih predpisov oz. tehni nih smernic
ipd.
(3) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev, na rtovanih s tem odlokom, je zaradi
zagotavljanja funkcionalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v asu gradnje ali asu
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fazne/etapne izvedbe investicij dopustno z brežinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raš enemu
terenu in za asnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na površine drugih gradbenih parcel izven
obmo ja gradbene parcele, na kateri je na rtovana prostorska ureditev.
(4) Navedena odstopanja v tem lenu ne smejo biti v neskladju z ostalimi dolo ili tega odloka, ne smejo
spreminjati na rtovanega videza obmo ja, prometne sheme in na rtovanih programov, ne smejo
poslabšati obstoje ega oz. predvidenega stanja, to je bivalnih in delovnih razmer na obmo ju ter morajo
biti usklajena z javnimi interesi in pristojnimi nosilci urejanja prostora, v katerih delovno podro je
spadajo odstopanja.
XI. USMERITVE ZA DOLO ITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
57. len
Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN na rtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali
njegovi funkcionalno zaklju eni deli razveljavijo. Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske
ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti
obmo je varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v
prostorskem informacijskem sistemu. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo dolo be veljavnega OPN.
XII. DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
58. len
(1) Investitorji krijejo stroške izdelave projektne in tehni ne dokumentacije ter stroške gradnje
na rtovanih objektov, vklju no s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter vsemi ostalimi
ureditvami, ki bodo potrebne zaradi umestitve novih objektov znotraj obmo ja urejanja in njihovih
morebitnih navezav na obstoje o infrastrukturo izven obmo ja urejanja.
(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaš ite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma
izven obmo ja urejanja, e je to potrebno za izvedbo ureditev oziroma je njena posledica.
(3) Financiranje izgradnje in prestavitve infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorjji,
upravljavci in Mestno ob ino Novo mesto, za kar se sklene pogodba o opremljanju, v kateri se
podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank.
(4) Investitor oz. izvajalec del mora pristojnim službam s podro ja gospodarske javne infrastrukture ter
s podro ja zaš ite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediš ine omogo iti spremljanje stanja na terenu oz. opravljanje strokovnega nadzora v asu izvajanja
zemeljskih in gradbenih del.
XIII. KON NE DOLO BE
59. len
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor, Obmo na enota Novo mesto.
60. len
OPPN je stalno na vpogled na Mestni ob ini Novo mesto.
61. len
Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: ________
Novo mesto, dne ________
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi

Številka:
Datum:

350-37/2010 (1907)
7. 1. 2011

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO, tu
Zadeva:

ODLOK O OB INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA RTU
GRAD GRM

Namen:

Druga obravnava usklajenega predloga prostorskega akta in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP)
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - uradno
pre iš eno besedilo)

Pripravljalec gradiva:

Oddelek za prostor

Izdelovalec gradiva:

BD projektiranje, d.o.o. Novo mesto

Poro evalec:

Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:

1. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je obravnaval in potrdil
usklajeni predlog Odloka o ob inskem podrobnem prostorskem
na rtu Grad Grm v drugi obravnavi
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

ŽUPAN
Alojzij Muhi

PRILOGE:
- obrazložitev pripravljalca
- usklajeni predlog odloka prostorskega akta
- stališ a do pripomb in predlogov z javne razgrnitve s sklepom župana
- grafi na priloga – izvle ek (celotno gradivo je na vpogled na Oddelku za prostor MONM)
DOSTAVITI:
- naslovniku
- zbirka dokumentarnega gradiva.

Številka:
Datum:

350-37/2010 (1907)
7. 1. 2011

OB INSKEMU SVETU MESTNE OB INE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:

Ob inski podrobni prostorski na rt Grad Grm

PREDMET:

USKLAJENI PREDLOG PROSTORSKEGA AKTA
ZA DRUGO OBRAVNAVO IN SPREJEM - OBRAZLOŽITEV

1. UVOD
Ob inski podrobni prostorski na rt Grad Grm (v nadaljevanju: OPPN) obravnava obmo je na vrhu
vzpetine Grm v Novem mestu, kjer stoji grad Grm z delom grajskih površin, ki so ostale od nekdaj
celovitega grajskega kompleksa. V prejšnjem stoletju je bil najprej z individualno stanovanjsko
gradnjo pozidan severni del grajskih površin, v 70. letih pa še južni del zaradi širitve takratne
Industrije motornih vozil (IMV). Grajski kompleks je postal prostorsko utesnjen, njegova nekdaj
strateška lega na vrhu enega izmed novomeških gri ev je tako v prometnem, vsebinskem kot
vizualnem smislu izgubila pomen, hkrati pa je grad tudi v mentalni podobi meš anov izginil v
pozabo. Zunanje površine okrog gradu so bile prepuš ene stihijski rabi, posegom v reliefno
strukturo ter propadu parkovnih ureditev.
Namen OPPN je, da se z dolo itvijo pogojev za gradnjo in posege na tem obmo ju omogo i
postopno revitalizacijo in oživitev grajskega kompleksa.
Pobudnik izdelave OPPN, investitor in pripravljavec je Mestna ob ina Novo mesto. Izdelovalec
OPPN je podjetje BD projektiranje, d.o.o., ki je bilo izbrano na podlagi zakonodaje s podro ja
javnega naro anja.
2. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Postopek priprave OPPN se vodi na podlagi Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) in sklepa o za etku priprave (Uradni list RS,
št. 89/07). Priprava prostorskega dokumenta se je sicer za ela že v asu prejšnje prostorske
zakonodaje, vendar je nato ve krat zastala predvsem zaradi nerešenega vprašanja lastništva in
posledi no nejasnosti glede predvidenih programov in namembnosti gradu.
Strokovne podlage so bile izdelane aprila 2007, ko je bil grad še v lasti družbe Holding IMV.
Oktobra 2007 so bile predstavljene Odboru za okolje in prostor, Odboru za komunalo in promet ter
Odboru za družbene dejavnosti. Od dveh variantnih rešitev, ki sta se razlikovali predvsem po
prostorski razporeditvi nekaterih objektov oz. dejavnosti, je bila ena izbrana za nadaljnjo obdelavo
(varianta 2). Bistvena razlika v primerjavi z današnjo rešitvijo je ta, da takrat na podlagi opredelitve
Revoza ni bila predvidena ohranitev dostopne ceste za Revoz po Trdinovi ulici, kar je dajalo boljše
izhodiš e za neposredno povezavo gradu Grm in kapele Božjega groba ter rekonstrukcijo
nekdanjega terena. Poleg tega je bila na mestu današnjega gospodarskega objekta vzhodno ob
gradu predvidena restavracija oz. gostinski objekt, medtem ko je danes na podlagi potreb
sedanjega lastnika predviden objekt za hrambo zgodovinskega gradiva.

Leta 2008 je grad Grm in okoliške površine od Holdinga IMV odkupila družba Grad Grm, d.o.o., ki
je na rtovala grajski kompleks nameniti predvsem hotelski dejavnosti višjega nivoja. Koncept
zasnove, ki je vklju eval tudi apartmajsko naselje v okolici gradu, pa ni bil usklajen s konceptom
varstva kulturne dediš ine.
Novembra 2009 je Ministrstvo za kulturo s sklepom Vlade RS odkupilo grad Grm in nekaj okoliških
površin (parc. št. 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1344/1, vse k.o. Kandija) za potrebe
svojih inštitucij - Zavoda za varstvo kulturne dediš ine Slovenije (Obmo na enota Novo mesto) in
Zgodovinskega arhiva Ljubljana (Enota za Dolenjsko in Belo krajino), ki sta postala upravljalca
predmetnih nepremi nin.
Mestna ob ina Novo mesto je od družbe Grad Grm d.o.o. v likvidaciji maja 2010 odkupila ostale
odprte površine okrog gradu (parc. št. 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1350, vse k.o. Kandija). Celota
zelenih površin okrog gradu namre predstavlja velik potencial za ureditev mestnega parka, ki ga v
Novem mestu sicer nimamo, z raznolikimi parkovnimi, rekreacijskimi in prireditvenimi ureditvami.

Lastniki ostalih zemljiš znotraj obmo ja urejanja so Revoz, Evangelijska cerkev Dobrega pastirja
Novo mesto, Komunala Novo mesto in zasebni lastniki.
Na podlagi pridobljenih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in odlo be Ministrstva za
okolje in prostor (št. 35409-19/2005-IL), da za predmetni prostorski na rt ni potrebno izvesti
celovite presoje vplivov na okolje, je izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek OPPN. Javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala v prostorih Mestne ob ine Novo mesto od 1. 7. 2010
do 20. 8. 2010 (51 dni), javna obravnava pa je bila dne 7. 7. 2010. Dopolnjen osnutek OPPN je bil s
strani Ob inskega sveta in pristojnih odborov potrjen na prvi obravnavi v okviru nadaljevanja 31.
seje dne 19.7.2010.
Pripombe in predlogi, ki so bili podani na dopolnjeni osnutek OPPN v sklopu javne razgrnitve, so
bili posredovani izdelovalcu, ki je skupaj s pripravljavcem pripravil stališ a do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve (v prilogi). Stališ a je zavzel župan dne 2. 11. 2010 s sklepom št. 1940. Stališ a
so bila objavljena na spletni strani in v prostorih MONM ter poslana strankam, ki so podale
pripombe.
Na podlagi zavzetih stališ do pripomb in predlogov je izdelovalec pripravil predlog OPPN, ki je bil
posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev kon nih mnenj k prostorskemu
aktu. Na podlagi usklajevanja s tremi nosilci urejanja prostora (Elektro Ljubljana, Zavod RS za
varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediš ine Slovenije) in po kon ni pridobitvi vseh
pozitivnih mnenj je izdelovalec pripravil usklajeni predlog, ki ga posredujemo v drugo obravnavo in
sprejem.

3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE IN RAZLOGOV ZA PRIPRAVO OPPN
Besedilo v tem poglavju je deloma povzeto po strokovnih gradivih Zavoda za varstvo kulturne
dediš ine, OE Novo mesto.
3.1 Opis obmo ja urejanja
Grad Grm je nekdanji družinski grad družine Mordax. Leta 1586 ga je pozidal baron Krištof Mordax.
Za asa njegovega lastništva sta nastala tudi kapela Božjega groba, ki predstavlja rodbinski
mavzolej Mordaxov ter najpomembnejša ohranjena znamenitost gradu – baro ni strop stolpne
sobe z odli no ohranjenim bogatim štukaturnim okrasjem in poslikavami, ki je edini take vrste na
Dolenjskem. Do gradu vodi kostanjev drevored iz konca 19. stoletja. Pred vhodom v grad je manjša
parkovna zasnova, ki je bila leta 1935 preurejena v edini primerek t.i. arhitektonskega vrta na
Dolenjskem. V parku je tudi vodnjak, ki je s svojimi tridesetimi metri globine najgloblji v Novem
mestu.
Od druge polovice 16. stoletja do druge polovice 18. stoletja je grad doživljal dopolnitve in
prezidave. Ok. leta 1870 je bil prodan deželi Kranjski, ki ga je namenila Kmetijski šoli Grm. Ta se je
ok. leta 1980 preselila na novo lokacijo na Bajnof pod Trško goro, grad pa je prešel v last tedanjega
Holdinga IMV.
Lega gradu je imela strateški pomen, saj je ez obmo je (med gradom in kapelo Božjega groba)
potekala glavna prometna povezava iz mestnega jedra Novega mesta proti Beli krajini (po današnji
Trdinovi ulici in naprej ez obmo je današnjega industrijskega kompleksa).
Znotraj obmo ja urejanja z OPPN je evidentiranih šest enot kulturne dediš ine, od tega so štiri
zavarovane z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremi nih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92):
- Novo mesto - Grad Grm (EŠD 8677); stavbna profana dediš ina – kulturni spomenik
- Novo mesto - Hiša Trdinova 27 (EŠD 8098); stavbna profana dediš ina – kulturni spomenik
- Novo mesto - Kapela Božjega groba (EŠD 2759); stavbna sakralna dediš ina – kulturni
spomenik
- Novo mesto - Park ob gradu Grm (EŠD 9148); vrtno-arhitekturna dediš ina – kulturni spomenik
in naravna znamenitost.
- Novo mesto - Obmo je gradu Grm (EŠD 8762); kulturna dediš ina
- Novo mesto - Hiša Trdinova 25 (EŠD 14400); stavbna profana dediš ina – kulturna dediš ina

3.2 Razlogi za pripravo OPPN
Obmo je gradu Grm ima za Novo mesto kot hitro razvijajo e se regionalno središ e in uspešno
gospodarsko mesto ve plasten pomen. Njegov velik potencial tako iz kulturno-zgodovinskega,
reprezentan nega, oblikovalskega kot tudi rekreacijskega vidika pa je bil do danes neizkoriš en in
celo degradiran, emur so botrovala številna prostorska in vsebinska nesoglasja, neurejeno
vprašanje lastništva in nedefinirane vizije mesta glede funkcije in rabe tega zgodovinskega
kompleksa.
Grajsko obmo je je pred širitvijo urbanizacije obsegalo bistveno ve je površine, kot jih imamo
danes. Grajski kompleks kot celota (s pripadajo imi kmetijskimi površinami) je v zadnjih desetletjih
prakti no izginil. Najve je in najbolj neposredno razvrednotenje in izni enje so doživele odprte
zelene površine nekdanjega kompleksa, in sicer kot:
- popolna sprememba identitete prostora z deponijami, nasipi, viaduktom in regulacijo potoka
- trajna izguba nekdanjih travnikov, sadovnjakov in njiv ob izgradnji industrijskih objektov
- reliefna devastacija obmo ja okoli kapele Božjega groba in s tem njena fizi na lo itev od
gradu
- popolna sprememba obmo ja nekdanjega sadovnjaka med gradom in kapelo v obsežno
asvaltno površino parkiriš a z umetno izravnanim reliefom
- zapuš enost parka in parkiranje v njem
- pojav divjega vrti karstva na obmo ju nekdanje vrtnarije
- propad ve jega števila kostanjev v drevoredu itd.
3.3 Vsebina OPPN
Z OPPN se dolo ajo pogoji za obnovo in oživitev kompleksa gradu Grm, kar zajema ureditev
obmo ja gradu z zunanjimi površinami, kapele Božjega groba, vodohrana, vile Trdinova ulica 25 in
nekdanje vrtnarjeve hiše z rastlinjakom, ureditev sti nega obmo ja grajskega kompleksa s
sosednjo stanovanjsko pozidavo na severu in tovarno avtomobilov na jugu ter zagotovitev potrebne
prometne in druge infrastrukture (vklju no s parkiriš i).
Temeljni koncept je v zasnovi prenove zelenih površin kot glavnih nosilk javnega dogajanja. Zelene
površine so namenjene druženju ljudi, rekreaciji, prireditvam na prostem, otroški igri in po itku.
Razporejene so po celotnem obmo ju urejanja. Na rtovana je tako izvedba novih parkovnih
ureditev kot tudi obnova in vzdrževanje obstoje ih. Parkovne ureditve so povezane s sistemom
pešpoti in cest. Glavna dostopna cesta iz drugih delov mesta je po Trdinovi ulici. Zaradi potreb
tovarne Revoz se ta cesta ohranja tudi kot eden izmed pomožnih dostopov do tovarne. Z namenom
delne rekonstrukcije nekdanjega terena na tej lokaciji je predviden dvig nivelete ceste ter sanacija
brežine nad njo. Objekt kapele Božjega groba se ohranja z možnostjo prizidka zaradi potreb
evangelijske cerkve, ki objekt uporablja. Objekt vodohrana se ohranja, vzhodno od njega pa je
predvidena možnost za dodatno otroško igriš e in park. Na sti nem obmo ju s tovarno Revoz je
predvidena zasnova zelene bariere z zasaditvijo goste drevesne in grmovne vegetacije, pa tudi
možnostjo nasutja terena. Zelene površine zahodno od gradu, kjer je bila neko vrtnarija, so
predvidene za ve ji prireditveni prostor z naravnimi tribunami na obstoje i brežini ter za otroško
igriš e. Nekdanja vrtnarjeva hiša z rastlinjakom, ki se trenutno uporablja kot stanovanjski objekt, bil
pa je neko sestavni del vrtnarije, ima enak nabor možnih dejavnosti kakor ve ji del obmo ja
urejanja (ureditveni enoti Grajski kompleks in Kompleks kapele Božjega groba), vendar pa se kot
prioritetno pojmuje dejavnost, ki bi omogo ila neposredno povezavo in servisiranje sosednjih
zelenih površin (npr. gostinstvo).
Za potrebe obstoje ih in predvidenih novih dejavnosti ter uporabnikov obmo ja je na rtovano
osrednje parkiriš e kot delna ohranitev na lokaciji današnjega z možnostjo gradnje garažne hiše v
do dveh etažah, obstoje i parterni del pa se deloma zmanjša in zniža. Zahodni in vzhodni del
grajskega kompleksa oz. zelenih površin bo povezovala osrednja pešpot, ki bo potekala približno
na lokaciji današnje od gradu preko Trdinove ulice do kapele Božjega groba, nanjo pa se bodo
navezovale poti iz zahodnega in vzhodnega dela obmo ja. Na mestu gospodarskega objekta ob
gradu (nekdanji grajski hlevi) je predviden nov objekt, namenjen Zgodovinskemu arhivu Ljubljana.
Poleg tega objekta je v podzemnem delu predviden servisni objekt za potrebe arhiva in gradu.
Ministrstvo za kulturo namerava grad popolnoma prenoviti. Namenjen bo obmo ni enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediš ine, obstaja pa tudi možnost ponovne vselitve Zavoda RS za varstvo

narave. Poleg dejavnosti uprave je predvideno, da se tako zelene površine kot tudi grad nameni
kolikor je mogo e javni rabi.
V sodelovanju z ob ino in ostalimi inštitucijami je dolgoro no predvidena tudi zasnova javnih
programov v gradu in na zunanjih površinah, kot npr.:
− protokolarni dogodki, poroke ipd. v stolpni dvoranici v 1. nadstropju
− prireditve na grajskem dvoriš u z ureditvijo sanitarij za obiskovalce ter garderob in sanitarij za
nastopajo e
− vinska klet kot vinoteka, kavarna in priložnostna postrežba ob porokah
− spominska soba oz. razstaviš e zapuš ine arhitekta Marjana Muši a in zgodovinarja Janka
Jarca v zgornjih nadstropjih grajskega stolpa
− souporaba obstoje ega razstaviš a, izobraževalne delavnice
− mestni park oz. zelene površine ob gradu ipd.
4. VPLIV NA PRORA UN
Mestna ob ina Novo mesto je naro nik izdelave predmetnega prostorskega dokumenta. Sredstva
se zagotavljajo s prora unske postavke 19062001 (Planska in urbanisti na dokumentacija), konto
420804 (Na rti in druga projektna dokumentacija). Skupna vrednost izdelave je 26.798,33 € (z
DDV) na podlagi Pogodbe za izdelavo ob inskega lokacijskega na rta grad Grm v Novem mestu z
dne 5.4.2006 in Aneksa št. 1 k pogodbi za izdelavo ob inskega lokacijskega na rta grad Grm v
Novem mestu z dne 6.6.2008 (oboje številka 350-05-4/2002).
5.

PREDLOG SKLEPOV

V skladu s poslovnikom Ob inskega sveta in Zakonom o prostorskem na rtovanju Ob inskemu
svetu predlagamo, da obravnava usklajeni predlog prostorskega akta v drugi obravnavi in sprejme
naslednja sklepa:
1.
2.

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je obravnaval in potrdil usklajeni predlog
Odloka o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm v drugi obravnavi
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

Pripravila:
Irena ZALETELJ
Mojca TAV AR
Vodja Oddelka za prostor

Borut NOVAK
v.d. direktorja ob inske uprave

OPPN Grad Grm - usklajeni predlog

Na podlagi 61. lena Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 in 80/10-ZUPUDPP) ter 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 UPB-2) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na ………… seji dne …………… sprejel

ODLOK
o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm

I. UVODNE DOLO BE
1. len
(Podlaga za OPPN)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o ob inskem prostorskem na rtu Mestne ob ine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 in 76/10 - tehni na popravka; v nadaljevanju: OPN MONM) sprejme
Ob inski podrobni prostorski na rt Grad Grm (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje BD projektiranje, d.o.o., pod številko projekta OLN 05/06 v januarju 2011.
2. len
(Vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafi ni del ter priloge. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del (odlok):
− Opis prostorske ureditve
− Opis obmo ja urejanja
− Umestitev na rtovane ureditve v prostor
1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmo ji
2. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov
3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav
− Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediš ine
− Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
− Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami, vklju no z
varstvom pred požarom
− Faznost izvedbe prostorske ureditve
− Parcelacija in gradbene parcele
− Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni nih rešitev
− Usmeritve za dolo itev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
− Druge obveznosti investitorjev in izvajalcev
(3) Grafi ni del:
1. Prikaz lege prostorske ureditve v širšem prostoru
M 1:20000
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmo ji
M 1:7000
3. Izsek iz OPN MONM
M 1:2000
4. Prikaz obmo ja urejanja
M 1:1000
5. Prikaz ureditvenih enot
M 1:1000
6. Prikaz ureditvene situacije
M 1:1000
7. Prikaz prereza A-A
M 1:100
8. Prikaz obmo ij varovanja in požarnih poti
M 1:1000
9. Prikaz gradbenih parcel
M 1:1000
10. Situacija prometnega omrežja
M 1:1000
11.A Tipski pre ni profil Trdinove ulice
M 1:50
11.B Tipski pre ni profil Skalickega ulice
M 1:50
11.C Tipski pre ni profil servisne ceste
M 1:50
12.A Vzdolžni profil Trdinove ulice
M 1:1000/100
12.B Vzdolžni profil Skalickega ulice
M 1:1000/100
12.C Vzdolžni profil servisne ceste
M 1:1000/100
12.D Vzdolžni profil pešpoti grad – kapela
M 1:1000/100
13. Zbirna situacija komunalne infrastrukture
M 1:500
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(4) Priloge OPPN:
1. Izvle ek iz OPN MONM
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost
7. Odlo ba glede celovite presoje vplivov na okolje
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. len
(Obstoje i objekti)
Obstoje i objekti na obmo ju urejanja so naslednji:
− osrednji objekti: grad, gospodarski objekt ob gradu - nekdanji grajski hlevi, stanovanjski objekt
Skalickega ulica 3 - nekdanja vrtnarjeva hiša z rastlinjakom, vrtna uta, vila Trdinova ulica 25,
nekdanja kova ija, kapela Božjega groba, lesena hiša Trdinova ulica 27, vodohran
− zunanje ureditve:
- parkovne: park ob gradu, drevored, južni vrt
- prometne: Skalickega ulica, Trdinova ulica, Gub eva ulica, parkiriš e, pešpot grad – parkiriš e,
pešpot Trdinova ulica – kapela, dovozna pot do kapele.
Ostale površine so v naravi travniške in obdelovalne površine (vrtovi, sadovnjak) ter utrjene površine.
4. len
(Na rtovane ureditve)

(1) S tem OPPN se dolo ajo pogoji za obnovo in oživitev kompleksa gradu Grm, kar zajema
ureditev obmo ja gradu z zunanjimi površinami, kapele Božjega groba, vodohrana, vile Trdinova
ulica 25 in nekdanje vrtnarjeve hiše z rastlinjakom, ureditev sti nega obmo ja grajskega
kompleksa s sosednjo stanovanjsko pozidavo na severu in tovarno avtomobilov na jugu ter
zagotovitev potrebne prometne in druge infrastrukture (vklju no s parkiriš i).
(2) Temeljni koncept je v zasnovi prenove zelenih površin kot glavnih nosilk javnega dogajanja.
Zelene površine so namenjene druženju ljudi, rekreaciji, prireditvam na prostem, otroški igri in
po itku. Razporejene so po celotnem obmo ju urejanja. Na rtovana je tako izvedba novih
parkovnih ureditev kot tudi obnova in vzdrževanje obstoje ih. Parkovne ureditve so povezane s
sistemom pešpoti in cest.
(3) Vse rešitve so prikazane v grafi nem delu OPPN.
5. len
(Na in lenitve objektov)
(1) Objekti v OPPN se delijo na objekte, ki se ohranijo, objekte, ki se odstranijo in nove objekte. Pri
novih objektih gre v nekaterih primerih za objekte, ki se gradijo oz. urejajo na mestu odstranjenih
objektov (nadomestne gradnje oz. v primeru zunanjih ureditev rekonstrukcije in obnove). Novi objekti se
gradijo na obmo jih za gradnjo objektov in obmo jih za gradnjo podzemnih objektov (novi osrednji
objekti) ter na ostalih površinah, prikazanih v grafi nem delu OPPN (zunanje ureditve).
(2) Glede na svojo pojavnost v prostoru se objekti delijo na osrednje objekte (predvsem stanovanjske in
nestanovanjske stavbe), ki so oz. bodo glavni nosilci urbanisti ne ureditve na obmo ju ter na zunanje
ureditve, za katere so pogoji glede na pretežno parterni zna aj in specifi no oblikovanje navedeni
samostojno. Zunanje ureditve obsegajo vse zunanje površine okrog osrednjih objektov, vklju no z
gradbenimi inženirskimi objekti (npr. cestami). lenjene so na parkovne in prometne zunanje ureditve.
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III. OPIS OBMO JA UREJANJA
6. len
(Obseg in meja obmo ja urejanja)
(1) Obmo je urejanja, katerega površina je približno 6,2 ha, obsega naslednje zemljiške parcele in dele
zemljiških parcel, na katerih se izvedejo s tem OPPN na rtovane prostorske ureditve: 1085, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1237, 1238, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263/4,
1263/5, 1263/6, 1264/1, 1264/2, 1326/1, 1326/3, 1327, 1328/1, 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1330/1, 1330/2,
1331/1, 1332/1, 1332/2, 1332/4, 1332/5, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339,
1340/1, 1340/2, 1343/5, 1343/6, 1344/1, 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 in 1398, vse k.o.
Kandija.
(2) Meja obmo ja urejanja je dolo ena na podlagi meje enote urejanja prostora NM/14-OPPN-c iz OPN
MONM, v manjšem delu pa obsega še enote urejanja prostora NM/22-a, NM/22-b, NM/14-r in NM/21OPPN.
7. len
(Posegi izven obmo ja urejanja z OPPN)
Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture in sprehajalne poti so predvideni posegi na
naslednjih zemljiških parcelah izven obmo ja urejanja z OPPN: 1002, 1085, 1089, 1090, 1237, 1238,
1335, 1362/1 in 1398, vse k.o. Kandija.
8. len
(Ureditvene enote)
(1) Obmo je urejanja je glede na prostorsko in funkcionalno zaokroženost razdeljeno na ureditvene
enote (v nadaljevanju: UE), za vsako od teh enot pa so s tem OPPN predpisani pogoji in usmeritve za
projektiranje, gradnjo in druge ureditve. Ureditvene enote in njihove oznake so naslednje:
- UE Grajski kompleks: G
- UE Kompleks kapele Božjega groba: K
- UE Obmo je objekta nekdanje vrtnarije: OV
- UE Obmo je stanovanjske vile: SV
- UE Obmo je vodohrana in otroškega igriš a: VI
- UE Obmo je javnih cest: CE
- UE Obmo je drevoreda (severni del): D.
(2) Dolo ila za UE CE so deloma navedena v poglavju IV/2.5, pretežno pa v poglavju IV/3.2. Dolo ila
za preostalo gospodarsko javno infrastrukturo s pogoji za priklju evanje so navedena v poglavju IV/3.
IV. UMESTITEV NA RTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
1. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMO JI
9. len
(1) Kompleks gradu Grm se v funkcionalnem in pomenskem smislu navezuje na druge centralne
mestne programe ter histori no jedro Novega mesta. V ta namen je potrebno v drugih prostorskih
dokumentih dolo iti pogoje za zagotovitev dovolj izrazite prometne povezave s starim mestnim jedrom
in njegovimi programi prek Trdinove ulice in Kandijskega mostu ter na rtovanim univerzitetnim
kampusom v Drgan evju (s poudarkom na peš dostopnosti). V severnem delu se grajski kompleks
prometno navezuje tudi na Gub evo ulico, v severozahodnem delu na Adami evo ulico in v zahodnem
delu na pešcem namenjeno Grmsko sprehajališ e ob Težki vodi.
(2) Ohranja se obstoje i mirni zna aj Skalickega ulice ter drevored kot del spomenika oblikovane
narave na sti nem obmo ju med grajskim kompleksom in stanovanjskim naseljem na severu. Prometna
funkcija ulice je podrejena ohranjanju drevoreda, njegovi ustrezni ureditvi in prezentaciji.
(3) Vplive obsežnega, na jugu leže ega industrijskega obmo ja na grajski kompleks se omili s pomo jo
ozelenitve vzdolž sti nega obmo ja ter po potrebi preoblikovanjem terena.
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2. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV
2.1 SPLOŠNI POGOJI
10. len
(Splošni pogoji ter obveznosti pri projektiranju in izvedbi)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov, naprav in ureditev, ob
rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na obmo ju urejanja je potrebno upoštevati vse
relevantne veljavne predpise in normative.
(2) V asu izvajanja gradbenih del se lahko uporablja le tehni no brezhibna gradbena mehanizacija v
skladu s tehni nimi predpisi in emisijskimi normami.
(3) Novi objekti in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbeno-tehni no stanje obstoje ih
objektov znotraj in izven obmo ja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(4) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljiš a se po kon anju del sproti oziroma imprej ustrezno
sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
(5) Pred posegi v tla v obmo ju gradu (gradnja novega objekta na mestu grajskih hlevov, servisni
podzemni objekt gradom in objektom na mestu grajskih hlevov, prenova grajskega dvoriš a, servisna
cesta, prenova kapele in gradnja prizidka itd.) je potrebno zagotoviti ustrezne predhodne arheološke
raziskave, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi projektne dokumentacije.
(6) Za posege v posamezne kulturne spomenike (predvsem v grad Grm in kapelo Božjega groba) je
potrebna izdelava konservatorskega na rta, ki je sestavni del projektne dokumentacije, potrebne za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Konservatorski na rt je potreben vedno, kadar gre za posege v
strukturne elemente spomenika.
11. len
(Lega objektov)
(1) Objekti se gradijo na gradbenih parcelah. Gradbena parcela je zemljiš e, sestavljeno iz ene ali ve
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma je predviden objekt z urejenimi površinami,
ki mu služijo.
(2) Lega objektov je prikazana v grafi nem delu OPPN.
(3) Tlorisna površina novih osrednjih objektov je dolo ena z obmo jem za gradnjo objekta, obmo jem
za gradnjo podzemnega objekta, gradbeno mejo in gradbeno linijo.
Gradbena meja je rta, ki je na rtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje
odmaknjeni v notranjost zemljiš a. Podzemna gradbena meja (z enakim pomenom) velja za podzemne
objekte ali dele objektov.
Gradbena linija je rta, na katero mora biti postavljen rob objekta.
Najve je oziroma najmanjše dopustne velikosti posameznih objektov znotraj obmo ij, omejenih z
gradbeno mejo, podzemno gradbeno mejo ali gradbeno linijo, so navedene v lenih o velikosti in
zmogljivosti objektov znotraj posameznih UE.
(4) Zunanje ureditve znotraj posamezne gradbene parcele se lahko izvajajo do meje s sosednjo
gradbeno parcelo.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od sosednjega zemljiš a, e je to v lasti drugega lastnika,
odmaknjeni skladno z dolo ili veljavnega OPN MONM. Glede odmikov od gospodarske javne
infrastrukture za vse objekte veljajo omejitve posameznih varovalnih pasov.
(6) Okvirne višinske kote zemljiš so delno prikazane v grafi nem delu OPPN in veljajo na to ki, kjer so
prikazane, sicer pa se glede na vrsto na rtovane ureditve podrobneje dolo ijo v fazi projektiranja.
12. len
(Parkiranje in dostopi do objektov)
Dostopi do objektov so razvidni iz grafi nega dela OPPN. Število parkirnih mest se ob upoštevanju v
tem odloku predpisanega števila parkirnih mest za posamezno UE dolo a na podlagi potreb dejavnosti
v posamezni UE ter ob upoštevanju veljavnega OPN MONM in ostalih predpisov.
13. len
(Oblikovanje in vzdrževanje objektov)
(1) Objekti se oblikujejo na podlagi pogojev in usmeritev pristojne službe za varstvo kulturne dediš ine.
(2) Novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoje imi objekti, predvsem z gradom, kar zajema
tudi poenotenje strešne kritine in primerno uporabo materialov, v primeru podzemnih objektov pa se
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neopazno umestijo v teren. Objekti, ki se ohranijo, se vzdržujejo in obnavljajo v svoji kvalitetni izvorni
obliki.
(3) Na objektih, predvidenih za rekonstrukcijo ali odstranitev, so do izvedbe novih ureditev dopustna
vzdrževalna dela.
(4) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladno s predpisi o vrstah objektov glede
na zahtevnost in dolo ili veljavnega OPN MONM ter usklajeno z ostalimi objekti in ureditvami na
obmo ju. Njihova izvedba je dopustna le v sklopu celovitega urejanja obmo ja. e leži zemljiš e, na
katerem se gradi nezahtevni ali enostavni objekt na obmo ju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot
varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali na obmo ju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovano, je potrebno pred za etkom gradnje takega objekta pridobiti pisno soglasje
pristojnega organa oziroma službe. Poimenovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih
znotraj posameznih UE, izhaja iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št.
37/08 in 99/08).
14. len
(Vrste dopustnih del in gradenj)
V ureditvenih enotah G, K, OV, SV, VI in CE so dopustne novogradnje (v UE SV velja le za nezahtevne
in enostavne objekte), rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitve objektov oziroma odstranitve
neavtenti nih delov objektov, preoblikovanje terena (nasipavanje in druge rekonstrukcije), dela v zvezi z
urejanjem zunanjih površin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost. Spremembe
namembnosti so dovoljene v ureditvenih enotah G, K, OV in SV.
15. len
(Oblikovanje zunanjih ureditev)
(1) Glavne usmeritve za oblikovanje zunanjih ureditev so prikazane na karti 6 (Prikaz ureditvene
situacije). Skladno s pogoji tega odloka se lahko izvajajo tudi druge zunanje ureditve, ki v grafiki niso
podrobneje dolo ene. Zunanje ureditve v ureditvenih enotah G, K in VI se zaradi posebnega javnega
pomena urejajo na podlagi Na rta krajinske arhitekture po predpisih o projektni dokumentaciji.
(2) Zunanje ureditve na obmo ju spomenika oblikovane narave - Grajskega parka Grm in sicér znotraj
obmo ja urejanja se izvajajo v skladu z veljavnimi varstvenimi režimi, ki izhajajo iz predpisov s podro ja
varstva narave in kulturne dediš ine na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
(3) Zunanje ureditve, ki zadevajo enote kulturne dediš ine oziroma kulturne spomenike, se oblikujejo na
podlagi pogojev in usmeritev pristojne službe za varstvo kulturne dediš ine.
(4) Izhodiš e za oblikovanje zunanjih ureditev naj bo predvsem v obnovi in dopolnitvi kvalitetnih
obstoje ih ureditev ter rekonstrukciji nekdanjih parkovnih površin. Zasnova novih ureditev naj temelji na
kvalitetnih pristopih k obravnavi in oblikovanju zunanjih površin. Poudarek naj bo na zagotovitvi pogojev
za njihovo javno rabo.
(5) V sklopu zunanjih ureditev je dopustno izvajanje zasaditev, tlakovanje in drugo utrjevanje površin,
urejanje poti, postavitev parkovne opreme (okrasni bazeni, vodnjaki ipd.), druge urbane opreme in
opreme v sklopu prometnih ureditev. Dopustno je tudi preoblikovanje terena oz. rekonstrukcija (izkopi in
nasutja) ter odstranjevanje vegetacije, kjer je to utemeljeno.
(6) Zunanje ureditve naj bodo v pretežni meri parternega zna aja. Preoblikovanje terena se izvede na
osnovi grafi nega dela OPPN, kjer je to dolo eno, sicer pa se na rtuje v fazi projektiranja. Utrditev
terena s škarpami in postavitev ograj se izvede predvsem v smislu dopolnitve ali obnove obstoje ih
kvalitetnih zunanjih ureditev.
(7) Skladiš enje naj se odvija znotraj stavb.
16. len
(Stopnja zazidanosti)
Stopnja zazidanosti gradbenih parcel ni dolo ena števil no, temve je opredeljena z dolo ili tega odloka
o velikosti in zmogljivosti ter legi objektov.
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2.2 GRAJSKI KOMPLEKS, KOMPLEKS KAPELE BOŽJEGA GROBA IN OBMO JE OBJEKTA
NEKDANJE VRTNARIJE
17. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo v UE Grajski kompleks (UE G), UE Kompleks kapele Božjega groba (UE K) in UE
Obmo je objekta nekdanje vrtnarije (UE OV) .
18. len
(Vrste dopustnih dejavnosti in programov)
(1) Dopustne so centralne mestne dejavnosti pretežno kulturno-razvedrilnega zna aja, podrobneje
opredeljene na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08),
kot so:
- G. Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil: 47. Trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili
- I. Gostinstvo
- M. Strokovne, znanstvene in tehni ne dejavnosti (razen: 69 Pravne in ra unovodske dejavnosti, 70
Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje ter 75 Veterinarstvo)
- N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti: 82.3 Organiziranje razstav, sejmov, sre anj
- O. Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti: 84.11 Splošna
dejavnost javne uprave in 84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih
storitev, razen obvezne socialne varnosti
- P. Izobraževanje
- R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (razen: 92 Prirejanje iger na sre o)
- S. Druge dejavnosti: 94.91 Dejavnost verskih organizacij.
(2) Dopustno je tudi parkiranje ter ureditev prostorov v objektih za stanovanja in shrambe za potrebe
dejavnosti, dopustnih s tem OPPN.
(3) Ve ini objektov in ureditev v teh ureditvenih enotah se v najve ji možni meri zagotavlja javna
mestna funkcija.
19. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Ohranijo se:
− osrednji objekti: grad, vrtna uta, kapela Božjega groba, lesena hiša Trdinova ulica 27
− zunanje ureditve:
- parkovne: park ob gradu, drevored
- prometne: Gub eva ulica, dovozna pot do kapele.
(2) Na rtovani novi objekti so:
− osrednji objekti: objekt na mestu grajskih hlevov (nadomestna gradnja), servisni podzemni
objekt med gradom in objektom na mestu grajskih hlevov, objekt na mestu vrtnarjeve hiše z
rastlinjakom (nadomestna gradnja), prizidek h kapeli Božjega groba, osrednje parkiriš e s
podzemno garažno hišo
− zunanje ureditve:
- parkovne ureditve: južni vrt (obnova), zahodno otroško igriš e s parkovno ureditvijo, formalni
park (na mestu nekdanje grajske vrtnarije – tudi kot prireditveni prostor oz. gledališ e na
prostem), sanacija reliefa na obmo ju obstoje ih parkiriš , sanacija brežine pod kapelo
Božjega groba, ureditev ob kapeli Božjega groba, vzhodno otroško igriš e s parkovno
ureditvijo, zelena pregrada
- prometne ureditve: pešpot grad – kapela (rekonstrukcija), servisna cesta, pot Gub eva ulica
– vzhodno otroško igriš e.
(3) Poleg osrednjega parkiriš a s podzemno garažno hišo je na obmo ju ureditvenih enot K in OV
dovoljena tudi izvedba manjših parternih parkiriš , vezanih na funkcijo objektov.
(4) e to ni v nasprotju z varstvenim režimom, je v skladu s predpisi o vrstah objektov glede na
zahtevnost dopustna tudi izvedba naslednjih objektov:
− nezahtevni objekti: za asni objekti, namenjeni sezonski turisti ni ponudbi ali prireditvam (kiosk
oziroma tipski zabojnik, e je njegova tlorisna površina do 20 m2) – ne znotraj obmo ja
spomenika oblikovane narave, objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti dolžine do 300 m
in širine do 4 m), ograje, nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi, e njihova višina ne presega
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1,5 m (razen v primeru rekonstrukcije grajenih struktur histori ne parkovne zasnove), pomožni
infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza ob voziš u ceste, postajališ e) – samo ob
Trdinovi ulici, spominska obeležja
− enostavni objekti: za asni objekti (razen cirkusa) - ne znotraj obmo ja spomenika oblikovane
narave, objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utrjena dvoriš a do površine 300 m2), pomožni
cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, vadbeni objekti,
namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igriš e za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna
pot), spominska obeležja, urbana oprema.
20. len
(Velikost in zmogljivost objektov)
(1) Grad, kapela Božjega groba, lesena hiša Trdinova ulica 27 in vrtna uta se ohranjajo v obstoje ih
gabaritih, pri emer se ob kapeli lahko izvede prizidek.
(2) Objekt na mestu grajskih hlevov lahko obsega dve etaži kleti + pritli je + podstrešje/mansarda.
Okvirna kota pritli ja je 202,65 m n.m.v. Vzhodni del kleti ob osrednjem objektu mora biti umeš en v
celoti pod površino terena oziroma je potrebno pri njegovem umeš anju upoštevati obstoje o
konfiguracijo terena. Gradbena linija se upošteva v deležu najmanj 80%.
(3) Servisni podzemni objekt med gradom in objektom na mestu grajskih hlevov obsega kletno etažo in
ne sme biti manjši od 50% obmo ja, ki ga dolo a podzemna gradbena meja.
(4) Objekt na mestu vrtnarjeve hiše z rastlinjakom lahko obsega klet + pritli je + podstrešje/mansarda,
gradbena linija se upošteva v deležu najmanj 80%. Okvirna kota pritli ja je 194,65 m n.m.v. Objekt
mora ohranjati videz vrtnarjeve hiše oz. oranžerije. V ta namen je dopustna dopolnitev objekta osno
simetri no glede na osrednjo os formalnega parka.
(5) Za objekt na mestu grajskih hlevov in objekt na mestu vrtnarjeve hiše z rastlinjakom velja, da
najvišja to ka vidnega dela zidu novega objekta ne sme presegati najvišje to ke vidnega dela zidu
odstranjenega objekta. Zunanji obod kleti mora ležati pod nivojem terena v deležu najmanj 70%.
(6) Osrednje parkiriš e s podzemno garažno hišo lahko obsega do dve podzemni etaži (cca. 70
parkirnih mest na etažo) in ne sme biti manjše od 50% obmo ja, ki ga dolo a gradbena meja. Dopustna
je izvedba parternega parkiriš a (rekonstrukcija). Na njem je dopustno urediti tudi parkirna mesta za
avtobuse.
(7) Prizidek h kapeli Božjega groba lahko obsega klet + pritli je, višinska kota najvišjega dela strehe pa
ne sme biti višja od 3,5 m glede na višinsko koto pritli ja kapele. Objekt se locira znotraj obmo ja
gradbene meje, vendar tlorisna površina ene etaže ne sme presegati 2/3 tlorisne površine kapele
Božjega groba.
(8) Manjše parterno parkiriš e v UE K lahko obsega do 20 parkirnih mest, v UE OV pa do 6 parkirnih
mest.
2.3 OBMO JE STANOVANJSKE VILE
21. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je stanovanjske vile (UE SV).
22. len
(Vrste dopustnih dejavnosti)
UE je namenjena stanovanjskim potrebam, v objektu nekdanje kova ije pa so dopustne tudi naslednje
dejavnosti, podrobneje opredeljene na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08):
− M. Strokovne, znanstvene in tehni ne dejavnosti
− N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti: 82 Pisarniške in spremljajo e poslovne storitvene
dejavnosti
− P. Izobraževanje
− Q. Zdravstvo in socialno varstvo: 86.9 Druge dejavnosti za zdravje
− R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (razen: 92 Prirejanje iger na sre o)
− S. Druge dejavnosti: 96 Druge storitvene dejavnosti.
Dejavnosti v objektu nekdanje kova ije so dopustne v obsegu, kot ga omogo a velikost objekta s
pripadajo imi zunanjimi površinami ter pod pogojem, da se potrebne parkirne površine zagotovijo
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znotraj ureditvene enote ter da dejavnost ne pove uje negativnih vplivov na bivalno okolje (pove ana
stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoje e obremenitve.
23. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Osrednja stavba (vila) se ohranja.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna tudi izvedba naslednjih
objektov:
− nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi,
e njihova višina ne presega 1,5 m, pomožni infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza
ob voziš u ceste, postajališ e), spominska obeležja
− enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za uteko injeni naftni plin ali
nafto, enoetažni pritli ni objekt s tlorisno površino do 4 m2, utrjena dvoriš a do površine 300
m2), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
priklju ek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priklju ek za etažno ogrevanje),
pomožni komunalni objekti (vodovodni priklju ek na javno vodovodno omrežje, objekt s
hidroforno postajo oz. pre rpališ em, kanalizacijski priklju ek na javno kanalizacijsko omrežje,
tipska oz. montažna greznica, cestni priklju ek na javno ob insko cesto, priklju ek na vro evod
oziroma toplovod), spominska obeležja, urbana oprema (skulptura in druga prostorska
inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen, objekt za oglaševanje).
24. len
(Velikost in zmogljivost objektov ter oblikovanje)
(1) Pri osrednji stavbi (vili) se ohranjajo obstoje i gabariti in zunanja podoba objekta. Rekonstrukcije ne
smejo spreminjati kvalitetne obstoje e pojavnosti objekta. V primeru ohranitve objekta nekdanje
kova ije se ohranjajo tudi njegovi gabariti oz. pove ave niso mogo e.
(2) Pomožne stavbe so lahko samo pritli ne, njihovi gabariti pa pri vizualnem dojemanju UE ne smejo
nadvladovati v primerjavi z gabariti osrednje stavbe.
25. len
(Lega objektov)
Stavbe, ki sodijo med nezahtevne in enostavne objekte, se prednostno umeš ajo v ozadje gradbene
parcele, to je v obmo je, ki ne gravitira v uli ni prostor Trdinove ulice ter širšega obmo ja križiš a z
Gub evo ulico. Odmiki so dolo eni v splošnih pogojih tega odloka.
26. len
(Oblikovanje zunanjih ureditev)
(1) Višinske kote terena znotraj UE se na eloma ohranjajo. Možno je preoblikovanje zaradi uskladitve z
rekonstruirano Trdinovo ulico.
(2) UE ima omogo eno neposredno priklju evanje na javno pot. Vsa potrebna parkirna mesta za to UE
se zagotavljajo znotraj UE.
(3) Prostor med uli no fasado stanovanjskega objekta in javnim prostorom se oblikuje urbano.
Obstoje e uli ne ograje in žive meje se ohranjajo, vzdržujejo in obnavljajo v svoji kvalitetni izvorni obliki,
nove pa morajo biti usklajene z obstoje imi. Podporni zidovi in škarpe ali brežine morajo biti od hodnika
za pešce odmaknjeni najmanj 0,5 m oziroma 2 m od roba voziš a v primeru, da ni hodnika za pešce.
2.4 OBMO JE VODOHRANA IN OTROŠKEGA IGRIŠ A
27. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je vodohrana in otroškega igriš a (UE VI). Upoštevajo se tudi dolo ila
poglavja 3.
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28. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Dopustna je izvedba objektov v zvezi z obratovanjem vodohrana, ureditev otroškega igriš a s
parkovno ureditvijo ter poti s potrebno urbano opremo.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna tudi izvedba naslednjih
objektov:
− nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti dolžine do 100 m in širine do
3 m), ograje, nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi, e njihova višina ne presega 1,5 m,
pomožni infrastrukturni objekti (pomožni objekti za spremljanje stanja okolja), spominska
obeležja
− enostavni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti (nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje, lo ilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih, signalno-zaš itni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica), pomožni
komunalni objekti (vodovodni priklju ek na javno vodovodno omrežje, objekt s hidroforno
postajo oz. pre rpališ em, kanalizacijski priklju ek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni
priklju ek na javno ob insko cesto, vodno zajetje), vadbeni objekti, namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (sprehajalna pot, trimska steza), spominska obeležja, urbana oprema.
(3) Dopustna je tudi postavitev orodja oziroma naprav za razgibavanje in drugo rekreacijo ter izvedba
manjšega parternega parkiriš a, ki obsega do 10 parkirnih mest.
29. len
(Drugi izvedbeni pogoji)
(1) Noben poseg v to UE ne sme ogrožati obstoje ega vodohrana.
(2) Površine UE se v pretežni meri ohranjajo ozelenjene s travo, drevjem in grmovjem. Vse ureditve se
izvajajo sonaravno.
2.5 OBMO JE JAVNIH CEST
30. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je javnih cest (UE CE), ki zajema obmo je javnih cest s pripadajo imi
ureditvami obcestnega prostora. Pogoji za urejanje v tej UE so v pretežni meri v poglavju 3.2.
31. len
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Na rtovani novi objekti so:
- prometne ureditve: Skalickega ulica (rekonstrukcija ob upoštevanju varstvenega režima za
drevored), Trdinova ulica (rekonstrukcija).
(2) Dovoljena je izvedba javnih cest vklju no s preostalo javno infrastrukturo ter ureditvijo obcestnega
prostora.
(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna tudi izvedba naslednjih
objektov:
− nezahtevni objekti: škarpe in podporni zidovi, e njihova višina ne presega 1,5 m, pomožni
infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza ob voziš u ceste, postajališ e – samo ob
Trdinovi ulici), spominska obeležja
− enostavni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti (nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje, lo ilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih, signalno-zaš itni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica, priklju ek na
distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni komunalni objekti (objekt s hidroforno postajo oz.
pre rpališ em - ne znotraj obmo ja spomenika oblikovane narave, vodovodni priklju ek na
javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priklju ek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni
priklju ek na javno ob insko cesto), za asni objekti, namenjeni za asnemu skladiš enju
nenevarnih snovi, urbana oprema (razen vodnjaka oz. okrasnega bazena in otroškega igriš a).
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2.6 OBMO JE DREVOREDA (severni del)
32. len
(Splošno)
Dolo ila veljajo za UE Obmo je drevoreda (UE D) – gre za severni del drevoreda, ki posega na
privatna zemljiš a. Znotraj te UE se s tem OPPN urejajo samo posegi v drevored. Ostale ureditve se
izvajajo na podlagi veljavnega OPN MONM. Za južni del drevoreda veljajo enaka dolo ila, kakor so
zapisana v 33. lenu tega odloka.
33. len
(Vrste dopustnih del in gradenj)
Obstoje i drevored na Skalickega ulici se ohranja. Posegi v obstoje e kostanje so možni le ob soglasju
in nadzoru pristojnih varstvenih služb. Izvede se dosaditev manjkajo ega dela drevoreda. Noben poseg
v to UE ne sme ogrožati drevoreda (npr. kopanje infrastrukturnih vodov v obmo ju korenin, zasipavanje
debel ipd.). Dopustna je namestitev urbane opreme.
3. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV
3.1 SPLOŠNO
34. len
(1) Za infrastrukturne objekte in naprave so dovoljene novogradnje, prenove in rekonstrukcije,
vzdrževalna dela in odstranitve objektov.
(2) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov, naprav in ureditev, vklju no z
infrastrukturnimi omrežji in napravami, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti na obmo ju
urejanja je potrebno upoštevati vse relevantne veljavne predpise in normative ter usmeritve upravljalcev
glede obstoje e in predvidene gospodarske javne infrastrukture z omejitvami v pripadajo ih varovalnih
pasovih.
(3) e na rtovani objekti posegajo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, je v projektni
dokumentaciji potrebno prikazati detajlne tehni ne rešitve tangenc oz. križanj in prestavitev ob
upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestiš a in globine infrastrukturnih
vodov v skladu s predpisi, normativi in usmeritvami upravljalcev ter pridobiti njihova soglasja.
(4) Objekti se priklju ujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavcev.
(5) Izvedbo razli nih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se na rtuje usklajeno.
(6) Pred za etkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno pridobiti podatke oziroma ugotoviti položaj in
globino obstoje e infrastrukture ter pravo asno obvestiti upravljalce zaradi uskladitve posegov,
zakoli be, prestavitve ali ustrezne zaš ite obstoje ih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh
gradbenih delih v njihovi bližini.
(7) e se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaš ititi ali
prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(8) e izvajalec del naleti na obstoje e infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil
predhodno opozorjen ali pa pride do morebitne poškodbe obstoje e infrastrukture, mora delo takoj
prekiniti in obvestiti pristojnega upravljalca.
(9) Komunalne in energetske objekte, kot so transformatorske postaje, elektri ne omarice, kontrolni
jaški ali merilna mesta ipd. se praviloma postavlja v sklopu drugega objekta. e to ni mogo e, se jih
postavi na vizualno neizpostavljeno mesto (elektri ne omarice ne smejo biti nameš ene na glavnih,
vizualno izpostavljenih fasadah stavb) ter se v projektni dokumentaciji predpiše ustrezna zunanja
ureditev.
(10) Infrastrukturni objekti in naprave na obmo ju spomenika oblikovane narave - Grajskega parka Grm
in sicér znotraj obmo ja urejanja se izvajajo v skladu z veljavnimi varstvenimi režimi, ki izhajajo iz
predpisov s podro ja varstva narave in kulturne dediš ine na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto. Pri
izvedbi se v spomenik oblikovane narave posega v najmanjši možni meri. Upoštevajo se tudi dolo ila
33. lena tega odloka.
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3.2 PROMETNA INFRASTRUKTURA
35. len
(Cestno omrežje)
(1) Koncept prometne ureditve temelji na navezavi na obstoje e cestno omrežje, kar je razvidno iz
grafi nega dela na karti 10 (Situacija prometnega omrežja). Cestno omrežje sestavljajo:
- Trdinova ulica: na odseku od križiš a s Skalickega in Gub evo ulico do uvoza v kompleks Revoza v
dolžini približno 90 m. Cesta predstavlja glavni dostop na obmo je urejanja. Predvidena je njena
rekonstrukcija z dvigom nivelete, tako da se niveleta ceste prilagodi na rtovanim ureditvam na tem
delu obmo ja urejanja. Cesta se izvede v asfaltu, dopustna pa je tudi izvedba tlakovanja na delu, ki
ga pre ka osrednja pešpot med gradom in kapelo.
- Skalickega ulica: na odseku od križiš a s Trdinovo ulico do uvoza v grad v dolžini približno 175 m,
poteka skozi kostanjev drevored in grajski park. Cesta predstavlja glavno dostopno pot do gradu in
je namenjena predvsem pešcem. Predvidena je njena rekonstrukcija v delu znotraj obmo ja
urejanja, vendar se niveletno ne spreminja. Kot zaklju ni sloj se uporabi granitne kocke, dopusten
pa je tudi asfalt ali druge vrste tlakovanja. Postopoma se ukine tranzitni promet. V obmo ju
drevoreda postavljanje prometnih znakov in drugih ozna b ter zabojnikov ni možno. Dopustna je
postavitev prometnih znakov na za etku in na koncu ulice.
- servisna cesta: poteka ez osrednje parkiriš e vse do na rtovane novogradnje na mestu grajskih
hlevov v dolžini približno 208 m. Cesto se lahko izvede v makadamu (z ustrezno protiprašno zaš ito
oz. s travnimi ploš ami) ali ob uporabi drugih ustreznih materialov za utrditev povozne površine
(tlakovanje, asfalt ipd.).
(2) Tipski pre ni profil odseka Trdinove ulice znaša:
- vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
- hodnik za pešce
2 x 1,50 = 3,00 m
- bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj
= 10,00 m
Na odseku od križanja s pešpotjo grad - kapela do meje s kompleksom Revoza ima Trdinova ulica
enostranski hodnik za pešce.
(3) Tipski pre ni profil Skalickega ulice znaša:
- vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m
- bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj
= 4,50 m
(4) Tipski pre ni profil servisne ceste znaša:
- vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m
- bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj
= 4,50 m
(5) Kon no debelino posameznega sloja cestiš a se dolo i v projektni dokumentaciji glede na
predvideno prometno obremenitev, ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloških raziskav.
36. len
(Požarne poti)
Kot požarne poti so opredeljene vse servisne in dostopne ceste. Njihova ozna itev na terenu se izvede
skladno s predpisi o varstvu pred požarom.
37. len
(Pešpromet)
Ob Trdinovi ulici se na odseku znotraj OPPN za pešpromet zagotovi obojestranski hodnik za pešce, ki
je od voziš a lo en z dvignjenim robnikom minimalne višine 12 cm. Imeti mora utrjeno površino s
pre nim nagibom 2 %. Na mestu prehodov za pešce se izvedejo poglobljeni robniki oziroma klan ine.
Pešprometu je namenjena tudi Skalickega ulica.
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3.3 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
38. len
(Vodovodno omrežje)
Obmo je urejanja se s pitno vodo oskrbuje iz vodohrana Grm, ki se nahaja v vzhodnem delu obmo ja
urejanja. Obmo je je s pitno in sanitarno vodo oskrbovano vse do kote 200 m n.m.v., nad to koto pa le
pogojno z omejitvami.
39. len
(Fekalna kanalizacija)
(1) Za potrebe gradu Grm, lesene hiše Trdinova ulica 27 in kapele Božjega groba, ki še nimajo
urejenega priklju ka, se zgradi fekalna kanalizacija s priklju kom na mešani sistem kanalizacije, ki se
nahaja na križiš u Adami eve in Skalickega ulice ter na Gub evi ulici.
(2) Vse fekalne odpadne vode morajo biti priklju ene na javni kanalizacijski sistem.
40. len
(Padavinska kanalizacija)
Znotraj obmo ja urejanja ni obstoje e padavinske kanalizacije. Padavinske vode s cest, streh in
parkiriš je potrebno preko ustreznih filtrov (lovilcev olj ipd.) prioritetno ponikati, pri emer morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
41. len
(Zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Na in zbiranja in odvoza odpadkov mora biti skladen s predpisi o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov, se dolo i znotraj posamezne gradbene parcele
ob upoštevanju ekološke in tehni ne ustreznosti, prometne dostopnosti in vplivov na varovane lastnosti
kulturne dediš ine oziroma kulturnih spomenikov.
(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, je potrebno deponirati skladno s predpisi o
ravnanju z gradbenimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
3.4 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
42. len
(Elektroenergetsko omrežje)
(1) V bližini obmo ja urejanja že potekajo obstoje i SN 20 kV kablovodi. Z na rtovanimi posegi v sklopu
OPPN se v 20 kV omrežje ne posega.
(2) Elektri ni vodniki nizke napetosti so že obstoje i in so ve inoma prostozra ne izvedbe po NN
drogovih in strešnih stojalih ter strešnih konzolah. V obmo ju OPPN se zagotovi umestitev NN vodnikov
v 1x2xPVC Ø160 mm elektro kabelsko kanalizacijo (EKK), ki poteka med predvidenimi betonskimi
kabelskimi jaški standardnih dimenzij. EKK se umesti tako, da se v kasnejši fazi, v kolikor se bo
pokazala potreba, lahko naveže izven obmo ja urejanja na obstoje o transformatorsko postajo TP
Adami eva, za kar bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo. Preuredi se NN priklju ek
(zra ni priklju ek se izvede kabelsko in umesti v enocevno EKK) in priklju no mesto za grad Grm. Za
potrebe morebitnih novih priklju nih mest se za ustrezna mesta predvidi samostoje e omarice, ki se
povežejo na predvideno EKK in NN odjem gradu Grm preko enocevne EKK.
(3) Kanalizacijo se polaga na globino 80 cm. Cevi se obbetonirajo s pustim betonom. Betonske
kabelske jaške se projektira na maksimalno razdaljo 50 m. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih
vodov in naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehni nimi predpisi in normativi. Pri prehodih in
poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaš iti s PVC cevjo in obbetonira. Nad EKK se polaga
vro e cinkani valjanec FeZn 25x4 mm in opozorilni trak. Predvideni FeZn se poveže na obstoje ega in
med seboj s križnimi sponkami. Nova odjemna mesta bodo v prostostoje ih omaricah, velikosti glede
na število in velikost odjema, lociranih na mestih, ki omogo ajo stalen dostop. Možne so skupinske
omarice za ve odjemnih mest.
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43. len
(Javna in cestna ter ambientalna razsvetljava)
(1) Obstoje a javna razsvetljava znotraj drevoreda ob Skalickega ulici se na eloma ohranja. Možne so
korekcije in posodobitve ob zagotavljanju ustreznih življenjskih pogojev za kostanje. Uredi se tudi javna
razsvetljava na odseku Trdinove ulice znotraj obmo ja urejanja in ob osrednji sprehajalni pešpoti.
Okvirna linija postavitve svetilk je razvidna iz karte 13 (Zbirna situacija komunalne infrastrukture).
Medsebojna oddaljenost svetilk znaša do 30 m. Kabli se predvidijo ob hodniku za pešce oz. v zelenici
ter v cevni kabelski kanalizaciji, predvidoma stigmafleks Ø110 mm. Izbor svetilk mora biti usklajen z
veljavnimi predpisi s podro ja svetlobnega onesnaževanja in usmeritvami službe za varstvo kulturne
dediš ine. Tip svetilk oz. njihove zna ilnosti se dolo ijo v projektni dokumentaciji. Priporo ajo se
svetilke z ravnim steklom, z zaš ito IP65 (vodotesnost in prahotesnost) ter sijalko mo i do 70 W z
rumeno-oranžno do belo-rumeno svetlobo brez UV spektra (barvna temperatura 2100 - 3200°K), ki
omogo a osvetljevanje cestiš a, plo nika oz. poti. Svetlobni drogovi morajo biti vro e cinkane izvedbe s
sidrno ploš o z ustreznim nivojem cinka ter za 1. cono vetra (skladno s SIST EN 40). Izvede se
polaganje ozemljilnega traku FeZn 25x4 mm in polaganje opozorilnega traku.
(2) Dopustna je postavitev ambientalnih svetilk ob poteh v parku, ki se napajajo in krmilijo iz ustreznega
stikalnega bloka v gradu Grm.
44. len
(Plinovodno omrežje)
(1) V obmo ju urejanja poteka distribucijsko plinovodno omrežje, v katerem nadtlak zemeljskega plina
znaša 1 bar. Posege na plinovodu (vklju no s konstrukcijskimi elementi) sme opravljati le upravljalec
omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z upravljalcem sklenjeno pogodbo o izvajanju.
(2) Po kon ani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo od upravljalca plinovodnega omrežja, da
je upošteval in izpolnil pogoje iz soglasja.
45. len
(Ogrevanje)
Na javno plinovodno omrežje je obvezna priklju itev tistih stavb, v katerih je potrebna vgraditev oziroma
obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne mo i preko 40 kW.
3.5 TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
46. len
(Telekomunikacijsko omrežje)
(1) Izvede se zaš ita obstoje ih zemeljskih TK vodov podjetja Telekom s prestavitvijo v predvideno
telefonsko oz. telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo (TK KK) ter prestavitev obstoje ih
prostozra nih TK vodnikov v predvideno TK KK ustreznih kapacitet in dimenzij.
(2) Izvede se telekomunikacijska kabelska kanalizacija podjetja UPC Telemach (CATV KK) ustreznih
dimenzij z navezavo na obstoje o CATV KK (na obstoje o KKS omarico). Izvede se zaš ita in
prestavitev obstoje ih tangiranih CATV vodnikov in CATV KK na delu obmo ja urejanja.
(3) Izvedejo se cevne povezave do predvidenih objektov (TK in CATV priklju ki) za zagotovitev
možnosti telekomunikacijskih povezav. Predvidena je uporaba opti nih in bakrenih zemeljskih oziroma
koaksialnih vodnikov. Uporabijo se betonski kabelski jaški ustreznih dimenzij. Pokrovi vseh jaškov naj
bodo litoželezne izvedbe ustrezne nosilnosti glede na mesto postavitve. Kabelski objekti bodo predmet
projektne dokumentacije in se izvedejo skladno s potrebami novih odjemalcev oz. investitorjev.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠ INE
47. len
(1) Na obmo ju urejanja so naslednje enote kulturne dediš ine:
- Grad Grm (EŠD 8677)
- Hiša Trdinova 25 (EŠD 14400)
- Hiša Trdinova 27 (EŠD 8098)
- Kapela Božjega groba (EŠD 2759)
- Obmo je gradu Grm (EŠD 8762)

OPPN Grad Grm - usklajeni predlog

- Park ob gradu Grm (EŠD 9148).
Enote kulturne dediš ine so prikazane v prikazu stanja prostora in drugih uradnih evidencah.
(2) Posegi v objekte in na obmo ja kulturne dediš ine se izvajajo na podlagi dolo il tega OPPN, ob
upoštevanju splošnih dolo il OPN MONM, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediš ine, veljavnih
varstvenih režimov kulturnih spomenikov ter drugih zakonsko utemeljenih usmeritev pristojne službe za
varstvo kulturne dediš ine, od katere je potrebno pridobiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje k
projektni dokumentaciji za posege.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE
NARAVE
48. len
(Splošno)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov, naprav in ureditev, ob
rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na obmo ju urejanja je potrebno upoštevati vse
relevantne veljavne predpise in normative s podro ja varstva okolja in naravnih virov ter ohranjanja
narave.
(2) Investitor mora v asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbiš e
tako, da bo prepre eno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih
površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiš enja in uporabe teko ih goriv ter drugih škodljivih
snovi (npr. cementno mleko, goriva iz gradbene mehanizacije) oz. da emisije v okolje ne bodo presegle
predpisanih mejnih vrednosti. V primeru morebitnega onesnaženja (npr. ob razlitju nevarnih teko in ali
razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oz. posredovanje pristojnih služb,
emisije v okolje pa prednostno sanirati na samem izvoru.
49. len
(Varstvo zraka ter varstvo pred hrupom in elektromagnetnim sevanjem)
Upoštevajo se dolo ila prejšnjega lena.
50. len
(Varstvo tal)
(1) Organizacija gradbiš a mora obsegati im manjše površine. Za za asne prometne in gradbene
površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Tla pod
delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in zaš itena.
(2) Izkopane plasti tal je potrebno deponirati lo eno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do
onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kakovostno zemljino. Rodovitna zemlja (humus) se
deponira v pasovih do najve 2 m višine in lo eno od ostalega izkopa ter se uporabi pri sanaciji
gradbiš a in pri zunanjih ureditvah (park, zelenice, ipd.), višek pa se deponira na za to ustrezni deponiji.
51. len
(Ohranjanje narave)
(1) Na obmo ju urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave Grajski park Grm (ev. št. 006003).
(2) Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo
zavarovanih obmo ij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu
Naravovarstvene smernice za Ureditveni na rt gradu Grm (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo
mesto, januar 2006).
(3) Vsi posegi na obmo je spomenika oblikovane narave se izvajajo v skladu z varstvenimi režimi, ki
prepovedujejo:
− spreminjati vrtno arhitektonsko zasnovo
− uni evati ali poškodovati drevje ali grmovje (veje, debla ali korenine)
− uni evati, odstranjevati ali premeš ati druge vrtne arhitektonske objekte, ki so sestavni del
oblikovane zasnove
− spreminjati ekološke pogoje, ki so potrebni za obstoj in razvoj drevja in grmovja
− graditi na oblikovani zeleni površini, e to ni v skladu z njenimi zna ilnostmi
− spreminjati okolico oziroma posegati v varovano obmo je spomenika oblikovane narave tako,
da bi bil ta prizadet (npr. zapiranje pogledov, obzidava ipd.)
− napeljevati zra ne energetske vode ez oblikovano zeleno površino.
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(3) Pogoji za drevored so dolo eni v 32. in 33. lenu tega odloka.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRE AMI, VKLJU NO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
52. len
(Varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo objektov in obmo ja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi
predpisi.
(2) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati obvezne protipožarne odmike oziroma predpisane
protipožarne lo itve. V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali.
(3) Cestni sistem omogo a dostop do objektov z ve strani. Na obmo ju urejanja nad koto 195 m n.m.v.
iz javnega vodovoda ni možno zagotavljati ustreznih koli in požarne vode, zato se v fazi izdelave
projektne dokumentacije s požarnim elaboratom predvidi ustrezno reševanje požarne varnosti.
53. len
(Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugim nesre ami)
(1) V primeru naravnih nesre in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi
ob inskimi in državnimi predpisi oziroma programi.
(2) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati karto potresne nevarnosti Slovenije, to je Karto
projektnega pospeška tal in dolo ila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 ter
Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
VIII. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
54. len
Faznost izvedbe ureditev v sklopu tega OPPN se prilagaja potrebam investitorjev in programov znotraj
obmo ja urejanja.
IX. PARCELACIJA IN GRADBENE PARCELE
55. len
(1) V grafi nem delu tega prostorskega akta so dolo ene gradbene parcele. Zemljiške parcele se v
obmo ju urejanja lahko delijo ali združujejo le skladno s karto 9 (Prikaz gradbenih parcel). Odstopanja
od pogojev o gradbenih parcelah so dopustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natan nosti
geodetskih postopkov ter kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem OPPN, pride do spremenjenih
funkcionalnih, oblikovalskih ali tehni nih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objektov ali
prometnih površin.
(2) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in drugi
geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih objektov,
namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNI NIH
REŠITEV
56. len
(1) Rešitve, ki so s tem OPPN dolo ene okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji.
(2) Dopustna so manjša odstopanja od pogojev, dolo enih v tem odloku, e se v fazi priprave projektne
dokumentacije ali med gradnjo oz. pri nadaljnjem podrobnejšem prou evanju prometnih, geoloških,
geomehanskih, hidroloških, oblikovalskih, ekonomskih in drugih razmer pridobijo tehni ne rešitve, ki so
primernejše ali so utemeljene zaradi napredka tehnike, spremenjenih predpisov oz. tehni nih smernic
ipd.
(3) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev, na rtovanih s tem odlokom, je zaradi
zagotavljanja funkcionalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v asu gradnje ali asu
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fazne/etapne izvedbe investicij dopustno z brežinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raš enemu
terenu in za asnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na površine drugih gradbenih parcel izven
obmo ja gradbene parcele, na kateri je na rtovana prostorska ureditev.
(4) Navedena odstopanja v tem lenu ne smejo biti v neskladju z ostalimi dolo ili tega odloka, ne smejo
spreminjati na rtovanega videza obmo ja, prometne sheme in na rtovanih programov, ne smejo
poslabšati obstoje ega oz. predvidenega stanja, to je bivalnih in delovnih razmer na obmo ju ter morajo
biti usklajena z javnimi interesi in pristojnimi nosilci urejanja prostora, v katerih delovno podro je
spadajo odstopanja.
XI. USMERITVE ZA DOLO ITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
57. len
Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN na rtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali
njegovi funkcionalno zaklju eni deli razveljavijo. Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske
ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti
obmo je varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v
prostorskem informacijskem sistemu. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo dolo be veljavnega OPN.
XII. DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
58. len
(1) Investitorji krijejo stroške izdelave projektne in tehni ne dokumentacije ter stroške gradnje
na rtovanih objektov, vklju no s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter vsemi ostalimi
ureditvami, ki bodo potrebne zaradi umestitve novih objektov znotraj obmo ja urejanja in njihovih
morebitnih navezav na obstoje o infrastrukturo izven obmo ja urejanja.
(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaš ite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma
izven obmo ja urejanja, e je to potrebno za izvedbo ureditev oziroma je njena posledica.
(3) Financiranje izgradnje in prestavitve infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorjji,
upravljavci in Mestno ob ino Novo mesto, za kar se sklene pogodba o opremljanju, v kateri se
podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank.
(4) Investitor oz. izvajalec del mora pristojnim službam s podro ja gospodarske javne infrastrukture ter
s podro ja zaš ite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediš ine omogo iti spremljanje stanja na terenu oz. opravljanje strokovnega nadzora v asu izvajanja
zemeljskih in gradbenih del.
XIII. KON NE DOLO BE
59. len
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor, Obmo na enota Novo mesto.
60. len
OPPN je stalno na vpogled na Mestni ob ini Novo mesto.
61. len
Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: ________
Novo mesto, dne ________
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi

Mestna obdina Novo mesto
Sefullova cesta 7
8000 NoYo mesto

tal.:07 | 39 39 244,faks:07 | 39 39 2@
eaolta: mufrn.obcina@ novomesto.i
www.novomesto.si

Na podlagi 50. in 60. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33107,
70108-ZllO-18 in 108/09) in 30. dlena Statuta Mestne ob6ine Novo mesto (Uradni list RS,5t.
96/08 - uradno predi5deno besedilo) je Zupan Mestne obdine Novo mesto dne 2. 11.2010
sprejel

sklep 5t. 1940
Zavzameio se stali5da do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta Grad Grm. StaliSda do pripomb
in predlogov so sestavni deltega sklepa.

ZUPAN
MESTNE OBEINE NOVO MESTO

Stevilka: 350-37 12010
Datum: 2. 11. 2010

(1

907)

PRILOGA:
stali5ca do pripomb in predlogov

-

POSREDOVANO:
1. Zupanu Mestne obdine Novo mesto
2. direktorju obdinske uprave
3. Oddelku za prostor
4. arhivu

Mestna obdina Novo mesto

zupan
Seidlova usta 1
8000 Novo mesn
tal.:07 I 39 39 244,fals:07 | 39 39 2ffi
epolta: meshw.obcina@ novomesto.si

www.nwomesto.si

Stevilka:

Datum:

350-3712010(1907)

2. 11.2010

OBEINSKI PoDRoBNI PRoSToRSKI NAERT GRAD GRM

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka prostorskega dokumenta
Javna razgrnitev je potekala od 1 . 7. 2010 do 20. 8. 2010 v prostorih Mestne obdine Novo mesto na
Seidlovi cesti 1 v Novem mestu (v nadaljevanju MONM). V sklopu javne razgrnitve je bila sklicana
javna obravnava dne 7.7.2010 ob 16. uri v sejni dvorani na Seidlovi cesti 1. Vskladu s Statutom
Mestne obOine Novo mesto je dopolnjeni osnutek po predhodni obravnavi na pristojnih odborih
obravnavaf Obdinski svet MONM na nadaljevanju 31. seje dne 19.7 . 2010.

V nadaljevanju so zbrane pripombe in predlogi k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku obdinskega
podrobnega prostorskega nadrta Grad Grm (v nadaljevanju OPPN) ter stali56a, ki se bodo
upo5tevala pri izdelavi predloga OPPN. Pripombe so naslednje:
pripombe in predlogi iz knjige pripomb in predlogov
pripombe in predlogi, prispeli po po5ti
lll. pripombe in predlogi, podani na javni obravnavi dne 7. 7.2A10
lV. pripombe in predlogi Obcinskega sveta MONM in odborov
V. pripombe obdinske uprave MONM.

l.
ll.

Stali5da so sestavni del spisa postopka priprave OPPN in se naslednji dan po sprejemu javno
objavijo na oglasni deski Mestne obcine Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, Novo
mesto ter na spletni strani MONM.

V stali56ih do pripomb je za vsako navedeno pripombo podana najprej opredelitev do pripombe
(stali5ce), v nadaljevanju pa 5e obrazloZitev staliSca. Stali5da so opredeljena na naslednje nacine:
>>Pripomba se upoSteva<<: pripomba se upo$teva pri pripravi OPPN v nadaljnjih fazah; po
potrebi je obrazloien nacin upo5tevanja pripombe.

>Pripomba se delno upo5teva<<
se smiselno upo5teva<<: v obeh primerih je podana obrazloZitev o nadinu
upo5tevanja pripombe.
>rPripomba je ie upo5tevana<<
>Pripomba je delno ie upo5tevana(: v obeh primerih je obrazloleno, kje oz. na kak5en nacin je
pripomba Ze upo5tevana.
>Pripomba se ne upoiteva<<: pripomba je nesprejemljiva; obrazlo2en je razlog neupo5tevanja.
>Pripomba se ne nana5a na vsebino OPPN / ni predmet OPPN<: gre za pripombe, ki niso
predmet obravnave z OPPN oz. se ne nana5ajo neposredno na njegovo vsebino.

>Pripomba

Kadar se ved pripomb (in posledidno stali5d) nana$a na enako ali podobno vsebino, je v obrazloZitvi

k stali5du do pripombe navedeno, kje se nahaja obrazloZitev konkretnega staliSda. Stali5da

so

opredeljena za pripombe (ki vkljudujejo tudi predloge, pobude in opozorila), medtem ko so za trditue,
mnenja ali vpra$anja napisane le obrazloZitve.

I. PRIPOMBE IN PREDLOGI IZ KNJIGE PRIPOMB IN PREDLOGOV

V knjigo pripomb in predlogov ni bilo vpisov.

II. PRIPOMBE IN PREDLOGI, PREJETI PO

1.

R. B.

Predlagam, da se namesto otro5kega igri$da na lokaciji >vzhodno otro5ko igri5ce, park<, uredi
telovadni park na prostem za vse generacije. ObrazloZitev: otro5kih igri56 je v bli2ini kar nekaj (OS
Grm in bloki nasproti 5ole, igriSde pri vrtcu Kekec, bodoce >zahodno otro$ko igri56e<), namenjeni pa
so populaciji, stari od 2-6 let. Telovadni park je uporaben v vseh Zivljenjskih obdobjih, poseg v
naravo in stro$ki izvedbe pa so praktidno isti, saj so naprave zelo podobne. Oglejte si jih tukaj:
http://umnv.outdoor-fitness. comlindex. htm

SfaIISie; PRIPOMBA SE SM,SEI NO UPOSTEVA
Obrazloiitev: Na podlagi daloiil dopolnjenega osnutka OPPN je na obmoiju ureditvene enote Vl
dopustna izvedba otroSkega igriSia in parka; aprema parka ni posebej predpisana, zato je vanj
moino umestiti razliino opremo, vkljuino z orodji za zunanjo rekreacijo. Kljub temu se doloiila v
zvezi z dopustnimi objekti za to UE v predlogu OPPN dopolnijo tako, da bo mohno bofi jasno
razbrati, da je v okviru parka moina tudi umestitev orodja za rekreacijo odraslih. Moinost izvedbe
ign1ia za otroke se ohrani.

2. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Skalickega
ulica 1, 8000 Novo mesto
2.1

Nacrtovatije potrebno Siritev v nivoju kleti na V strani objekta, torej podzemni depo v celotni dolZini
stavbe do dovozne poti.
SfaIISde: PRIPOMBA SE DELNO UPOSTEVA

Qbrazloiitev: Dopusti se Siritev kletnega dela nacrtovanega objekta do I m proti vzhodu (vendar ne
v celotni dolLini objekta zaradi konfiguracije terena) ter do 2 kletni etaZi (glej tudi pripombo 4.4).
RazSirjen kletni del objekta proti vzhodu mora biti umeSien v celoti pod povr5ino terena oziroma je
potrebno pri njegovem umeiianju upo*tevati obstojeio konfiguracijo terena.
2.2

Na Prikazu ureditvene situacije niso vrisani dovozi in dohodi do arhivske stavbe. Glavni vhod za
dovoz gradiva naj bi bil na J strani, glavni vhod za obiskovalce in delavce arhiva pa na V strani v
bliZini severne fasade.

SIaIiSie; PRIPOMBA SE SM/SEL NO UPOSTEVA
Obrazloiitev: Vhodi in uvoziv obstojeie objekte se skladno s potrebami ohranjajo, za nave objekte
pa se dolocajo v fazi projektiranja, zato se jih v grafi6nem delu OPPN ne prikazuje.

3,

D. G.

Pripombi se nana5ata na UE Obmodje stanovanjske vile Trdinova 25, in sicer na opredelitev
namembnosti oziroma moZnih dejavnosti v obstojecem objektu nekdanje kovadije in na moZnost
ograjevanja dvori5da na vzhodni strani ob Gubdevi ulici.

Stran 2 od 22

3.{
V sklopu obmodja vile stoji nekdanja kovadija, zidan objekt z bruto povr5ino 48 m2, zgrajen sigurno
pred letom 1825, po nekaterih arhivskih podatkih pa verjetno Se pred letom 1800 (parc.St. 133212,
k.o. Kandija). Objekt je trenutno zapu5den in potreben temeljite sanacije. Kot nova lastnica Zelim
objekt gradbeno sanirati in mu dati novo namembnost, ki bo poslovno stanovanjska. Delno bo
prevzel nekatere funkc'rje, za katere v stanovanju nimamo dovolj prostora (sezonsko skladis0e v
podstre5nem prostoru), delno pa v njem Zelim imeti pisarno obstojecega popoldanskega sp-ja
oziroma vednamenski prostor. V osnutku OPPN Grad Grm je za UE SV v 21. clenu (vrste dopustnih
dejavnosti) opredeljeno edino stanovanje, kar bi onemogodilo prenovo stare kovadije, saj za stalno
stanovanje objekt sploh ni primeren. Predlagam spremembo 21. dlena tako, da se dopustne
dejavnosti opredelijo, kot so navedene v OPN Mestne obdine Novo mesto v 110. dlenu:,(3)
Podrobnej5i PIP za urbano prostostojedo stanovanjsko pozidavo (SSs), v katero je po OPN
vkljudeno obmo6je hi5e s pripadajodimi parcelami:

>3 Dopustne dejavnosti: PovrSine so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajoiimi
dejavnostmi, za obiasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, Studentov in drugih socialnih skupin ter
varsfuu otrok. Dopusfne so tudi poslovne dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti (razen
vzdrievanja in popravila motornih vazil), gostinstvo in turizem, kultura, vzgoja in izobraievanje,
razvedrilo, Sport in rekreacija ter druge dejavnosti (povr9ina prostorov za dejavnost do 80 m2), ki ne
geneirajo veijega tovornega nitiveijega osebnega prometa, ie so izpolnjeni naslednji pogoji:
- dovolj velika gradbena parcela, ki zagatavlja potrebne povrEine za uporabo stavbe vkljuino z
zadostnimi parkimimi povrSinami (vendar ne vei kot 1A parkirnih mest) za potrebe objekta stan oval cev, za po sleni h i n obi skoval cev ;
- neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;
- brez bistveno povecanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (poveiana stopnja hrupa in
drugih emisij) glede na obstojeie obremenitve;
- dejavnosti so dopustne v pritliiju stavb, izjemoma so dejavnosti dopustne tudi v celotni stavbi, ie
gre za dejavnosti, kot so pisame, osebne stoitve, ambulanta, trgovina na drobno, izobraievanje,
varsfuo otrok, varstvo starejiih oseb, varstveni center in podobno.
V stanovanjskih stavbah se dopuS1a urejanje turistiinih nastanitvenih kapacitet (tuisticnih sob rn
apaftmajev) pod pogojem, da prevladujoia raba stavbe ostane stanovanjska.<
SfaIISie: PRIPOMBA SE SM,SEL NO UPOSTEVA
Obrazloiitev: Za objekt nekdanje kovaiije se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni /lsf RS, St. 69/07 in 17/08) poleg dejavnosti v UE dopust'tjo tudi naslednje
dejavnosti: M. Strokovne, znanstvene in tehniine dejavnosti, N. Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti: 82 Pisarni5ke in spremljajoie poslovne storifuene dejavnosti, P. lzobraievanje, Q.
Zdravstvo in socialno varstvo: 86.9 Druge dejavnosti za zdravje, R. Kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti (razen: 92 Pirejanje iger na sreio) in 3. Druge dejavnosti: 96 Druge
storitvene dejavnosti v obsegu, kot ga omogoia velikost objekta s pripadajoiimi zunanjimi
povrSinami ter pod pogojem, da se patrebne parkirne povr9ine zagotovijo znotraj ureditvene enote
ter da dejavnost ne poveiuje negativnih vplivov na bivalno okolje (poveiana stopnja hrupa in drugih
emisij) glede na obstojeie obremenitve. Gabariti objekta nekdanje kovaiije se v pimeru ohranifue
objekta ohranjajo oz. njegove poveiave niso mogoie.
3.2

V 26. 6lenu v 3. alineji je dolodeno, da se ohranjajo obstojede ulicne ograje in Zive meje, nove pa
niso dopustne, razen kot nadome5danje obsiojecih v primeru rekonstrukcije ceste. Ker je del vrta z
zadnje strani ob Gubcevi ulici trenutno brez ograje, pogre5am moZnost, da ta del ogradimo.
Predlagam, da se 25. dlen dopolni in se dovoli postavitev novih ograj, pod pogoji iz OPN Novo
mesto.

Sfa/isie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
ObrazloZitev: Dolocila za oblikovanje zunanjih ureditev znotraj UE SV se dopolnijo tako, da se
omogoii tudi moLnost postavitve novih uliinih ograj in Zivih mej, ki morajo biti usklajene z
obstojeiimi, medtem ko se obstojeie uliine ograje in hive meje ohranjajo, vzdrtujejo in obnavljajo v
svoji kvalitetn i izvorni obliki.

Stran 3 od 22

4.

Zavod za varstvo kulturne dedi5dine Slovenije, Obmodna enota Novo mesto,
ulica 1, 8000 Novo mesto

4.1

Pri izhodi5dih OPPN bi veljalo omeniti, da si Republika Slovenija kot lastnik prizadeva, da bi bile v
obmocju gradu tri drZavne institucije in ne le dve - poleg ZVKDS in Zgodovinskega arhiva 5e
novome5ka obmodna enota ZRSVN. Predlagamo, da se to omeni.
SfAIiSiE.' PRIPOMBA SE A'E NANASA NA VSEBINO OPPN
Obrazloiitev: V odloku o OPPN, ki ima znaiaj predpisa, ni potrebno omenjati ustanav. Pipomba se
nanaSa na piloge k OPPN, ki nimajo teZe predpisa, zato natanino navajanje ustanov nima
bisfuenega pomena.
4.2

Prva alineja 16. dlena (Vrste dopustnih dejavnosti) je napisana nejasno. VzdrZevarye in popravila
motornih vozil ni dopustna dejavnost, iz dikcije dlena pa se razbere ravno obratno. Predlagamo, da
se dikcija popravi.
SfAIiSiC.' PRIPOM BA SE A/E

U

POSTEVA

Ohrazloiitev: Navajanje dejavnosti v odloku je neposredno povzeto po Uredbio standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni /isf RS, 5t. 69/07 in 17/08), in sicer so navedena celotna imena
dejavnosti oziroma poglavij, znotraj kateih so dejavnosti razvrSiene. Pri pozornem branju je glede
navedenega primera molno razbrati, da je v teh UE dovoljena samo trgovina na drobno, ne pa tudi
prodaja motornih vozil (ime in Stevilka konkretne dejavnosti je >47. Trgovina na drcbno, razen z
motomimi vozili<, ki pa sicer sodi pod poglavje >G. Trgovina; vzdrievanje in popravila motornih
vozil<). Naiin navajanja dejavnosti v odloku je torej veiinoma tak, da je najprej z zaporedno irko
napisano glavno poglavje, znotraj katerega sodi konkretna dejavnost, nato pa za dvopiijem 5e
konkretna dejavnost, kije dovoljena. Ae konkretna dejavnost za dvopiijem ni navedena, to pomeni,
da so dovoljene vse dejavnosti, ki so v lJredbi navedene za glavno pogtauje. ee je za glavnim
poglaujem v oklepaju za besedo ))razen:(( navedena dolocena dejavnost, to pomeni, da so dovoljene
vse dejavnosti razen dejavnosti, kije navedena v oklepaju.
4.3

V 19. clenu (Velikost in zmogljivost objektov) naj se pod todko 1 korigira dikcijo tako, da bo jasno, da
se ob kapeli lahko izvede le en prizidek in ne dveh (v tekstu je uporabljena dvojina).
ZE UPOSTEVANA
ObrazloZitev: Uporabljena dvojina v pruem odstavku 19. ilena se popravi v ednino. Da gre za
pravopisno napako, je mogoie razbrati tudi iz tretjega odstavka istega 6lena, ki navaja samo en
pizidek h kapeli.
SfATiSdE.' PRIPOMBA SE UPOSTEVA OZ. JE

4.4

19. 6lenu je pod todko 2.a pri novogradnji stavbe arhiva dolodena le ena kletna etaLa.
Predlagamo, da se v aktu dopusti do 2 kletni etaZi, kondno odloditev o Stevilu kletnih etaZ pa naj se
prepusti projektu na osnovi projektnega programa.

V

STaIiSie: PRIPAMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev: Enako kot pri pripombi 2.1.
4.5

V 21. 6lenu (Vrste dopustnih dejavnosti) se v objektu nekdanje grajske kovadije (sedaj opu56ena
garaZa v vplivnem obmobju enote Novo mesto

-

HiSa Trdinova 25 (ESD 14400) lahko dopusti mirna

dejavnost, ki bi omogodala ustrezno sanacijo ter nadaljnjo uporabo in vzdrlevanje objekta.

Sfa,isie: PRIPOMBA SE S[',SEI NO UPOSTEVA
Obrazloiitev: Enako kot pi pipombi 3.1.
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4.6

V 35. dlenu (Obmodje drevoreda) naj se dopolnitev manjkajodega dela drevoreda ne le

dopusti,

ampak predpi$e.

Sfa/isie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev: Doloiilo se dopolni tako, da bo dosaditev dreves

v okviru manjkajoiega dela

drevoreda obvezna.
4.7

V 37. dlenu (Cestno omreZje), todka 2, se Sirina tipskega profila Trdinove ulice ne ujema

s

se5tevkom $irin voznih pasov, hodnikov za peSce in bankin. Se5tevek naj se popravi.

SfaIISie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev; Se5fevek se popravi.
4.8
Predvidena izraba platoja vrtnarije za razlilne prireditve ne sme preprecevati rekonstrukcije formalne
zasnove vrta v njegovih osnovnih potezah (osi, 4 parterna polja, centralni motiv itd.).

Sfa/i$ie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev: Grafiini del OPPN se v predlogu dopolni s prikazom ureditve vfta tako, da bo
rekon stru kcija nekdanjih obl ikovn ih pru in v rtn arije obvezujoia.

4.9

V grafidnem delu OPPN predlagamo nekaj dopolnitev in korekcij, ki bi po na5em mnenju

lahko

doprinesle k vecjifunkcionalnosti obmocja (priloga). Med drugim predlagamo:

a. funkcionalno navezavo formalnega vrta (platoja vrtnarije) tako na Adamidevo ulico kot
b.
c.

d.

na

sprehajali5ce ob TeZki vodi,
vzpostavitev osne povezave gradu s Kapelo s pe5potjo,
skupen vhod za motorni promet preko platoja parkiri5da in navezava dostopne poti do nove
stavbe arhiva preko parkiri5d,
odpiranje pogledov z gradu na obmocje kapele s sanacijo breZine in redeenjem vegetacije.

Ad a:
SfafiSde; PRIPOMBA SE SM'SEI N O UPOSTEVA
Ohrazloiitev: V dopolnjenem osnutku OPPN je ureditev zasnovana tako, da je predvidena
navezava obmoija nekdanje vrtnarije (bodoiega parka in sprehajaliSia) na Adamiievo oz.
Skalickega ulico in pe6pot Grmsko sprehajaliSie ob Teiki vodi, kar je razvidno iz karte s prikazom
gradbenih parcel, kjer je gradbena parcela za obmoije nekdanje vrtnaije oblikovana tako, da je
moZen prehod do obeh omenjenih obmoiij. Pikaz ureditvene situacije se dopolni tako, da je jasno
razvidna navezava obmoija nekdanje vrtnaije na Adamiievo oz. Skalickega ulico ter izravnana
osna navezava na Grmsko sprehajaliSie, kitako v delu poteka izven obmaija urejanja z OPPN.
Ad b, c:
SfA/iSdC; PRRIPOMBI SE UPOSTEVATA

Obrazloiitev: Predlog OPPN se ustrezno popravi.
Ad d:
SfA/rSiE; PRIPOMBA SE DELNO UPOSTEVA OZ. JE DELNO ZE UPOSTEVANA
Obrazloiitev: V dopolnjenem osnutku aPPN je 2e dopustna sanacija omenjene breiine, v predlogu
OPPN pa se doda doloiilo o tem, da je dopustno tudi odstranjevanje vegetacije, kjer je to
utemeljeno.
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EvangelijskacerkevDobregapastirjaNovomesto,@
8001 Novo mesto
5.1

V prvem odstavku 19. clena piSe, da se obstojedi gabariti Kapele

boZjega groba (6) ohranjajo v
obstojedih gabaritih, pri demer se ob kapeli lahko izvede prizidek. Na poUiali rizgovorov zZaiaSom
za varstvo kulturne dedi5dine Slovenije, Obmodno enoto Novo mesto (v nadaljev-nju ZVKDS) bi bila
ob gradnji prizidka moZna tudi odstranitev zakristije, kije bila h kapeli prizidanl naknadno in kot taka
ne predstavlja vecje kvalitete.
STA/ISdC; PRIPOMBA

SE DELNO UPOSTEVA OZ. JE DELNO 2C UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Dopolnieni osnutek OPPN v 18. itenu (Vrste dopustnih det in gradenj) Ze dopuilia
odstranitev neavtenti5nih delov objektov, sktadno s pipombo pa se grafiini det preatoga plopravi
tako, da se v legendi pn oznaki 'obstojeii osrednji objekti, ki se ohranijo' dopi1e ,z-moZiostio

odstranitve neavtentidnih delov objektov'.
5.2

Hkrati podajamo pripombo na grafidni prikaz gradbene meje za gradnjo prizidka h kapeli. Ta je
vrisana na podlagi idejne zasnove, ki je bila narejena za prizidik, vendar je izdelava projektne
dokumentacije Sele v zadetni fazi in gabariti 5e niso dokondni. Zato predlagamo vris gradbene meje,
ki dopu5da tudi vedje gabarite, usklajene z usmeritvami ZVKDS. ereOtagana velikost gradbene
parcele za prizidek je razvidna iz grafidne priloge k tem pripombam.

Sfa/isie; PRIPOMBA SE UPoSTEVA
abrazloiitev: V grafiini del predloga APPN se vrl5e veija gradbena meja za gradnjo objekta (kot je
pikazano na pilo1eni skici predlagatelja pripombe) ter doda doloiilo, aa p moZno 2notiaj gradbeie
meie obiekt locirati na poljubni lokaciji, vendar ne sme obsegati vei kot 40 % onmoeia znotraj
gradbene meje.

5.3

V enoti urejanja G je grafidno prikazan vodnjak. V enoti K tudi stoji delujodi vodnjak, ki pa ga je
potrebno ustrezno oblikovno predelati. Lokacija vodnjaka je oznadena na grafidni pritogi fiteln
pripombam.

SfA/isiC.' PRIPOMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev: V grafiinem delu predloga OPPN se ynse obstojeiivodnjak v uE K.
5.4

Za obmodje zunanje ureditve v gozdidu severno od kapele, ki je v grafiki oznadena kot kroZna
pe5dena povr5ina, predlagamo poimenovanje >zelena katedrala<, sajje prostor opremljen s klopmi,
postavljen im i amfiteatralno po ra5denem teren u.

SfaIISie; PRIPOMBA SE'VE UPOSTEuA
Obrazloiitev: OPPN ie namenjen predvsem izgradnjiobjektov in njihovim namembnastim, na samo
poimenovanie posameznih obmoiij pa nima bistvenega vpliva - imena obmoiij se tahko doloiijo
kasneje izven postopka piprave OPPN.
5.5

Na predlog vlade RS je bil ob vstopu v 3. tisodletje ob kapeli postavtjen t.i. >milenijski kriZ<, ki je bil
tudi vrisan v zemlji5ki kataster. Predlagamo, da se ga obravnava tudi v sklopu zunanjih ureditev in
vri5e v ureditveno situacijo. Lokacija kriZa je prikazana v grafiOni prilogi k tem pripombam.

Sfa,isie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
obrazloiitev: v grafiinem delu predloga ?PPN se ynse >milenijski kriz< v uE
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K.

5.6
Vsi pe$ dostopi do kapele so risani preko stopniSc. Ker je potrebno dostop omogociti tudi invalidnim
osebam, predvidevamo, da bodo kasnej5e projektne dokumentacije podrobnej$ih zunanjih ureditev
to upo5tevale.

Sfa/isde; PRIPOMBA SE DELNO UPOSTEVA

Obrazlaiitev: Dostop do obmoija kapele je za invalidne osebe mogoi po Gubievi ulici in njenem
podaljSku do kapele. Sam dostop od le-te do kapele se v grafiinem delu OPPN ustrezno popravi.
5.7
Dolodila v detrtem odstavku 19. dlena dolocajo do 15 parkirnih mest v UE K, kamor spada kapela z

zunanjimi ureditvami. Ze sedaj je na manipulacijskih povr5inah ob kapeli urejenih in oznaienih 20
parkirnih mest. Predlagamo, da se jih toliko tudi ohrani.

Sfalisie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev: V predlogu OPPN se Sfeyilo parkiri9i v UE K zaradi upoStevanja obstojeiega stanja
poveia na 24.
5.8

V legendi ureditvene situacije (grafika 5t. 6) so prikazane travne plo$6e, ki pa jih v sami ureditveni
situaciji ne zasledimo. V razmislek predlagamo, da bi se povr6ina Trdinove ceste, kivodi do Revoza,
v Sirinizelenega povezovalnega pasu pe$poti med gradom in kapelo utrdila s travnimi plo5dami (npr.
Hauraton RECYFIX@ GREEN travne ploSOe), ki prenesejo velike obteZbe, verjetno tudi tovorni

promet proti Revozu. Tako bi dobili zvezno zeleno povr5ino med gradom in kapelo. Oznadeno v
graficni prilogi k tem pripombam.

SfaTI$ie; PRIPOMBA SEfVE UPOSTEVA

ObrazloZitev: S travnimi ploSiamije moina tlakovati seruisno dostopno pot, ki vodi do juZne strani
gradu, kar je na ureditveni situaciji tudi oznaieno. Travne ploiie niso primeme za tlakovanje
Trdinove ulice, katere obremenitev in pomen se lahko z leti moino poveiata (upo*tevatije potrebno
moZnast prestrukturiranja obmodja Revoza ter v povezavi s tem podalj{anje Trdinove ulice skozi
kompleks Revoza do Belokranjske ceste) oziroma je potrebno pi naiftovanju prometnic upoStevati
velj avne stand a rde o mate rial ih, preikanj u ozi roma p rometn i va mo sti i pd.
5.9

Glede na to, da je ob vodohranu predvideno otro$ko igri5ce, bi bilo potrebno v obmocje OPPN
vklju6iti tudi ureditev Gubdeve ulice proti kapeli. Dostop do igri56a s Trdinove ulice preko predvidene
pe5poti s stopni5cem za mamicezvozilki ni ustrezen, Gubdeva ulica proti kapeli pa je precej ozka
in brez urejenih povr$in za pe5ce. V primeru ureditve igri5da ob vodohranu bi bilo zaradi varnosti
peScev na Gubdevi ulici potrebno urediti povr5ine za peice.
SfaTISie; PRIPOMBA SENE UPOSTEVA

Obrazloiitev: Rekonstrukcijo Gubieve ulice zaradi izvedbe ploinika za pe5ce je moZno izvesti 2e
na podlagi doloiil veljavnega OPN, zato ni potrebna vkljuiitev te ulice v obmocje urejanja z OPPN
Grad Grm.
5.10

Predvidevamo, da so v sklopu osrednjega parkiri$da predvidena tudi parkirna mesta za avtobuse,
saj bo obmodje s svojo vsebino najverjetneje obiskovano tudi z vedjimi skupinami obiskovalcev.

Sfaligie; PRIPOMBA SE UPOSTEVA
Obrazloiitev: V odloku predloga OPPN se poudai potreba po zagotovitvi moinosti parkiranja za
avtobuse na osrednjem parkiriSiu.

5.1{

2e leta 1984 je bilo obmodje kapele s strani ZVKDS poimenovano kot >meditativni park<. Glede na
namembnost se nam zdi v prihodnosti tako poimenovanje tega obmodja s parkovnimi ureditvami
zelo smiselno.
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Sfali5de: PRIPOMBA SENE UPOSTEVA
Obrazloiitev: OPPN je namenjen predvsem izgradnji objektov in njihovim namembnostim, na samo
poimenovanje posameznih obmoiij pa nima bistvenega vpliva - imena obmo6'tj se lahko doloitjo
kasneje izven postopka piprave OPPN.

6.

B.V.

6.1 in 6.2
V zem[iSki knjigije za parc.5t.^1348, k.o. Kandija zavedeno, da parcela obsega 518 m2 dvori5da,
180 m' poslovne stavbe, 83 m' stanovanjske stavbe in 204 m" zelenice. Kataster je z vpisom v
zemlji5ki knjigi enoten (kvadratura je enaka). OPPN predvideva stavbo, ki ima manj5o kvadraturo,
kot je trenutna. Glede na to, da mi OPPN zmanjSuje kvadraturo nepremiCnin (stavb) in mi s tem
povzroda gospodarsko Skodo, se kot lastnik zemlji5da s predvidenim OPPN-jem ne strinjam.

V ureditueni enoti GL je predviden gostinski lokal, kot lastnik nepremidnin pa nasprotujem

tako
omejeni dejavnosti na mojih nepremidninah. OPPN naj upo5teva stanje v zem. knjigi in voljo lastnika
zemlji5da ter tam predvidi vsaj 180 m" poslovne stavbe, 83 m' stanovanjske stavbe, 518 m'dvori5da
in 2A4 m" zelenice. OPPN naj upo5teva kategorijo nepremidnin, ki je Ze nekaj desetletij
nespremenjena.

SfAIISiE: PRIPOMBA SEDEtfVO UPOSTEVA OZ. JE ZE UPOSTEVANA

Obrazloiitev:
Podatki iz Registra nepremi6nin za parc. St. 1348, k.o. Kandija katejo, da je na predmetni zemljiSki
parceli evidentirana stavba St. 234 z enim stavbnim delom, ki ima neto tloisno povrSino 242,40 m' in
povrSino zemljiSca pod stavbo v velikosti 202,69 m'. Dejanska raba stavbe je >stanovanje v
samostojeii stavbi z enim stanovanjem v samostojeci hi5i, v vili, v atijski hiSi, v kmeiki hiii, v
podehelski hi5i, v poiitniiki hiii; zidanica, v katei je vei kot polovica povrSine namenjena za
stanovanje.< Navedeni podatki kaZejo, da je zemljiSki kataster neusklajen z dejanskim stanjem,
neusklajenost pa je po zakonu dolZan odpraviti lastnik. lz navedenega je razvidno tudi, da je 2e
dopolnjeni osnutek OPPN predvidel vecjo tloisno povr*ino objekta za pozidavo - 'obmoije za
gradnjo objekta' (to je pnbfiino 221 m') glede na dejansko povrSino zemljiSia, na katerem stoji
obstojeii objekt (202,69 m') in glede na navedeno tlorisno povr$ino v izdanem gradbenem
dovoljenju 5t. 351-274/2008-9 z dne 29.7.2008 za gradnjo nadomestne stanovanjske hiie in
rekonstrukcijo gospodarskega dela objekta (skupno 156 m').

Glede na drugi odstavek pripomb, kjer sta navedeni tlorisni povrSini dveh stavb po podatkih
zemlji*kega katastra, se obmoije za^gradnjo objekta v predmetni ureditveni enoti dodatno poveia
tako, da se zagotovi okvimo 263 m' (pi iemer se sorazmemo s tem zmanjSa velikost zunanjih
povrSin), Stevilo parkimih mest pa se poveia za ti.
Dopolnjeniosnutek OPPN za UE GL ne predvideva izkljuino gosfinskega lokala. Poleg prostorov za
stanovanjske potrebe so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni /lsf RS, 5f.
69/07 in 17/08) dovoljene naslednje dejavnosti:
G. Trgovina; vzdrZevanje in popravila motomih vozil: 47. Trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili

L Gostinstvo
M. Strokovne, znansfuene in tehniine dejavnosti (razen: 69 Pravne in raiunovodske dejavnosti,
70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniiko in poslovno svetovanje ter 75 Veteinarstvo)
N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti: 82.3 Organiziranje razstav, sejmov, sreianj
O. Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti: 84.11 Sploina
dejavnost javne uprave in 84.12 Urejanje zdravstva, izobraievanja, kultumih in drugih socialnih
storitev, ra2en obvezne socialne varnosti
P. lzobraZevanje
R. Kultumet razvedilne in rekreacijske dejavnosti (razen: 92 Prirejanje iger na sreio)
S. Druge dejavnosti: 94.91 Deiavnost verskih organizacii.

V lJredbi so dejavnosti razliino razilenjene na poddejavnosti. Dejavnost l. Gostinstvo tako med
drugim vkljuiuje tudi dejavnost, ki jo na6ftuje predlagatelj pripombe. Nadin navaiania deiavnosti v
odloku OPPN je obrazloien tudi pi pripombi 4.2.
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6.3
Osnutek ne upo5teva pogodbe 5t. LDPO-OS11/96 z dne 10.6.1998, kakor tudi ne izdelane lokacijske
dokumentacije, ki jo je izdelala MONM oz. Zavod za druZbeno planiranje in urbanistidno nadrtovanje

oz. zanj K.A.B., d.o.o., 5t. projekta LDPO-S11196, z datumom junij 1998 in izdano soglasje ZVKD
NM. Narodnik oziroma izdelovalec OPPN naj upo5teva vse predpise, norme in nadela ter pravno
zavezujode akte narodnika OPPN, ki na obmodju urejanja veljajo.

ZE UPOSTEVANA
Obrazloiitev (velja tudiza pripombe 6.5, 7.8, 7.14 in 7.27):

SfATiSdE; PRIPOMBA JE

Postopek piprave OPPN se vodi na podlagiveljavnih zakanskih predpisov in tehniinih standardov.

V pipombi navedene lokacijske dokumentacije pri pripravi OPPN ni bilo mogoce upoStevat, saj
nanjo niso bila pidobljena potrebna soglasja. Lokacijska dokumentacija se je pripravljala na podlagi
takrat veljavnega Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki je pripravo lokacijske
dokumentacije naloZil t.i. upravnim organizacijam za druZbeno planiranje oziroma urbanistiino
naiftovanje, vodenje postopka in izdajo lokacijskega dovoljenja pa obcinskim upravnim organom oz.
se je po letu 1995 pristojnost izdaje upravnih dovoljenj prenesla na drZavo (Upravne enote).
Sesfavni del lokacijske dokumentacije, ki je bila podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja, so bila
med drugim tudi soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, predpisana z zakoni, kijih je bil
po zakonu dolZan pridobivati za izdajo lokacijskega dovoljenja pristojni argan. Sog/as7'a k
lokacijskemu dovoljenju sa bila med drugim potrebna tudi za graditev objektov v neposredni bliZini
objekta, kije bil registiran kot kultumi spomenik. ee pistojni organ, oryanizacija ati skupnost v roku
enega meseca ni izdat oziroma ni odrekel soglasja, se1'e Sfe/o, da je soglasje dano. ee ga je zavrnil,
je torej pomenilo, da soglasje ni bilo dano. V tem primeru za reSitev zadeve pristojni organ odloibe
(lokacijskega dovoljenja) po zakonu ni mogel izdati.

je kot organ Mestne obiine Novo
pripombah
(v
mesto
omenjen kot obiina oz. Mestna obiina Novo mesto * MONM) upoSteval
pogodbo z investitorjem, saj je vodil pipravo lokacijske dokumentacije. V postopku so bili za
soglasja zaproSeni tudi pristojni organi. Trditev (v pipombi 7.8), da je pogodba zavezovala obiino k
uresnicitvi investitorjevih ielja, ni pravilna, saj je obiina (Zavod) le vodila postopek izdelave
(piprave) Iokacijske dokumentacije, del postopka pa je sicer tudi pridobitev potrebnih soglasij, na
rezultat katerih obiina (Zavod) ni mogla vplivati.
Trditev o tem, da je lokacijska dokumentacija z Zavodom za varsfua kulturne dedi5iine 2e usklajena
in da zavod nima nobenih pomislekov k reSitvi iz lokacijske dokumentacAe U pripombah 6.5 in 7.27),
kar naj bi izhajalo iz k pripombi pilo1enega dokumenta Zavoda za varstvo naravne in kultume
dedi1iine Novo mesto z dne 27.11.1996 (v pripombi navedenega kot >soglasje<), je napaina, saj je
2e v zadevi tega dokumenta navedeno >>zavmitev soglasja<, to pa je mogoie razbrati tudi iz
Takratni Zavod za druibeno planiranje in urbanisti1no naiftovanje

besedila dokumenta.
6.4
Dne 28.9.2006 je mestni svet pod 10. todko dnevnega reda sprejel odlok 5t. 015-05-18/2005-1503. K
odfoku je bil spre;etamandma, ki pravi, da se parcelna 5t. 1348 iztega odloka izlodi.Zakaj pridujodi
odfok ni bil upo5tevan pri pripravi OPPN za grad Grm?

OhrazloZitev: Navedeni odlok ni bil poslan v objavo na Uradnil,bf RS, zato ni veljaven ter je 5e
vedno v veljavi Odlok o razglasifui naravnih znamenitosti in nepremiinih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Obiini Novo mesto iz leta 1992.
6.5

V

strokovnih podlagah ZVKD Novo mesto za priCujodi odlok so nepremidnine stare vrtnarije

predvidene za ruSenje oziroma za spremembo iz stavbnega zemljiSda v park.
Ze leta 1998 je ZVKD izdal soglasje k izgradnji prenoditvenih kapacitet na obmodju vrtnarije, vendar
pod pogojem, da mora biti najprej izdelan uredifueni nadrt oziroma OPPN, kateri se trenutno tudi
pripravlja.
Ta ista sluZba v smernicah varstva kulturne dedi5dine za uredifueni nadrt grad Grm iz leta 2006, na
17. strani,6. tocka navaja, da bi bilo potrebno nepremidnine stare vrtnarije spremeniti v razstavne
reprezentativne povrSine, in sicer v smislu oranZerije.
Nadalje ponovno ista sluZba leta 2008 izda soglasje za ru5itev stanovanjske hi$e in gradnjo
nadomestne ter rekonstrukcijo gospoda rskega dela objekta.
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Trenutni predlog OPPN pa predvideva izgradnjo gostinskega lokala, kljub temu, da

je na tem
obmodju 2e izdano in pravnomocno gradbeno dovoljenje.
Skratka, glede na dejstvo, da je samo ZVKD Ze Stirikrat spremenil svoje strokovno mnenje glede
nepremiCnin stare vrtnarije in glede na to, da je edini pravno nesporen dokument, ki drZi in iru je

zelo tezko oporekati, izdano gradbeno dovoljenje, ki je obenem Ze del projekta iz leta 1ggb,
predlagam narodniku OPPN oziroma izdelovalcu, da v celoti upo$teva Ze izdejan projekt s strani
podjetja K.A.B., d.o.o., ki ga prilagam tem pripombam. Le ta dva dokumenta sta pravn-o usklajena,

vsa ostala 'pletenja', predvsem s strani ZVKD, so sporna in tako pravno kot strokovno vpra5ljiva.

StAIiiiE: PRIPOMBA SE DELNO UPOSTEVA OZ, JE 2E UPOSTCVANA
Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2 ter 6.3.

7.1

Pripomba se nanasa na ureditveno enoto GL, parc. St. 1348 in 1349, obe k.o. Kandija, kjer OppN
predvideva gostinski lokal. lz strokovnega gostinskega vidika je tovrstna umestitev gostinskega
lokala'izjemno sporna oziroma nedolodna. Pojem gostinski lokal obsega tako restavracije, gostiln!,
kavarne, gosti56a, bifeje, okrepdevalnice, bare in podobno. Feiava z osnovno g6stinsko
terminologijo se nadalje 5e stopnjuje, saj je v spremljevalnem tekstu, ki je podlaga za obravnavo
odloka na MS, govora 5e o mledni restavraciji, kavarni, vinoteki, pogostifuah ob porofan in podobno.
Naprej OPPN 5e navaja, da naj bi bil v gradu en lokal (dokument 350-3TlZO10-1907), na podrocju
stare vrtnarUe pa 5e en. Glede na dejstvo, da je iz mojega strokovno gostinskega in turistidnega
vidika lokacija za kakr5enkoli gostinski lokal na celotnem obmodju gradu Grm popotnoma zgresen-a,
menim, da bi moral izdelovalec OPPN-ja k sami zadevi v zvezi z gostinstvom pristopitina visji
strokovni ravni. Lahko strnem, da je vse, kar je v OPPN vezano na gostinsfuo, narejeno izjemno
nestrokovno, brez upo5tevanja kakr$nihkoli dobrih praks, gostinske in turistidne stroke tei brez
upodtevanja turisticnega trga, v katerem se obmocje nahaja.

SfA/iSiE; PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Dopolnieni osnutek OPPN za IJE GL ne predvideva izktjuino gostinskega tokata in ne
predpisuie na obmoiiu UE G in UE GL dveh lokalov, pai pa to moZnost samo dopuSia poteg
mnoZice drugih dovolienih deiavnosti. V skladu z IJredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradii
/isf RS, St. 69/07 in 17/08) so za UE GL in IJE G dovoljene yse dejavnosti, ki-so nave'dene v
obrazloiitvi k pripombama 6.1 in 6.2.
7.2

lzdelovalcem predlagam naslednji alternativni reSifui, ki izhajata iz dobre, Ze preverjene in uspesne
prakse pri nas. Prosim, da izdelovalec poda mnenje k alternativama, in sicer v smislu, zakaj
alternativi nista dobri oziroma kaj preprecuje izdelovalcu, da bi ju upo5teval. Glede na to, dj
podajam prakticne primere, ki temeljijo na vedletnem dokazanem uspeinem delovanju, prosim
izdelovalca, da svoja mnenja podkrepiz ekvivalentno teZo argumentov.
Alternativa 1: Primer gradu Mokrice, kjer Ze ved let deluje porodna dvorana, v gradu je restavracija.
Grajski park, v katerem se nahajata dve vedji stavbi, pa sluZi kot okras gradu in golf igri56u. V
stavbah v parku (nekdanja konju5nica in delno vrtnarija) so prenodituene zmogljivostivi5je kategorije
- v eni stavbi depandansa hotela gradu in v drugi suite, vse za potrebe turistidnega gospodarstva.
Podatki, kje naj bi bila vrtnarjeva hi5a oziroma ali gre za vrtnarjevo hiso ali za drvarjevo, se
razlikujejo, vsekakor pa lahko govorimo o vrtnariji, ki je svoj das 2ivela ob gradu Mokrice (ve6 v
Zgodovinskivrtovi Dolenjske in Posavja, avtorja Mitje Simida in Alenke Kol5ek).
Pridujodi primer je pravzaprav identiden primeru gradu Grm - tudi tu bi lahko v gradu formirali
vinoteko z restavracijo, ki bi suportirala poroke, ki se Ze nacrtujejo v grajskem stolpu, na obmodju
stare vrtnarije pa bi bilo potrebno, po zgledu Mokric, urediti prenodifuene zmogljivosti. Verjamem, da
so investitorji v Mokricah uredili prenodifuene zmogljivosti v sodelovanju z ZVKD, saj gre za
za5ditene objekte. Zato menim, da ni nobenih ovir, da ne bi primer dobre prakse preslikali na
podrodje gradu Grm. Tudi s stali5da ZVKD ne vidim nobenih teZav, saj gre za identiOen primer
razvoiaturizmainodprtosti za javnost,karjetudi enoodvodil OPPN zagradGrm.eejebil poseg
moZen in nemoted za kulturno dedi5dino na Mokricah, menim, da bo tako tudi na Grmu.
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Alternativa 2: Primer dobre prakse na gradu Metlika, ki se nahaja, podobno kot grad Grm, na hribdku
nad starim mestnim jedrom, v gradu je Belokranjski muzej, vinoteka z lokalom in porodna soba.
Lokal in vinoteka na zavidljivi ravni soportirata celotno dogajanje v gradu. Tako lokal obratuje ob
vecerih 'Pridi zvecer na grad', ob raznih sprejemih in porokah ter ostalih svedanostih, ki se dogajajo
v gradu. Vinoteka z lokalom in grad zelo dobro in kvalitetno dopolnjujeta drug drugega, nenazadnje
Metlika premore vinoteko za razliko od Novega mesta. Za prenocitvene zmogljivosti pa je
poskrbljeno v Hotelu in v hotelskidepandansi, vsega 10-15 min pe5 od gradu. Glede na to, da so na
gradu Grm v preteklosti 2e potekali pogovori o vinoteki, celo ogledi prostorov, menim, da bi primer
dobre prakse lahko preslikali v kompleks gradu Grm. Tudi tu so v nadrtu poroke, prireditveni prostor,
razstavi50e in podobno. Vsekakor bi se v grad sam zelo dobro vklopila vinoteka z lokalom, 5e
posebej, ker je jasno, da je grad 2e sluZil kot skladi5de vina. Za nastanitvene kapacitete pa bi veljalo
uporabiti staro vrtnarijo, kjer je lastnik Ze jasno nakazal prav tak interes.
SfAIrSiE; PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA

Obrazloiitev: Glede na dejavnosti, ki so dovoljene v dopolnjenem osnutku OPPN za obmoije UE G

in UE GL (obrazloiitev k pripombama 6.1 in 6.2), je tudi v gradu Grm in nekdanjih pripadajoiih
objektih mohno uvestienake programe, kot so navedeniv pripombi.
7,3
Pripomba na 12. clen odloka OPPN
V prvi todki odlok navaja, da se objekti oblikujejo na podlagi pogojev in usmeritev pristojne sluZbe za
varstvo kulturne dedi$dine. To dolocilo je kontradiktorno s celotnim OPPN. Zakaj se sploh sprejema
OPPN, de ni strokovnih podlag s strani ZVKD 2e izdelanih? Popolnoma iracionalno je izdelati OPPN,
pri katerem tvorno sodeluje ZVKD, potem pa ob investiciji ponovno zahtevati od iste sluZbe stali5ce
glede oblike. Tu gre za dvojno delo in predvsem dvojne stroSke javne sluZbe. OPPN bi Ze moral
dolocati obliko objektov, saj de so za5diteni, bi moral ZVKD 2e v fazi zaicite objektov doloditi
strokovne smernice za obnovo, tako da je vrsta razlogov proti dodatnemu pridobivanju oblikovnih
stali5d s strani ZVKD. Celo 2. todka istega odloka 2e doloda, da morajo biti novi objekti oblikovno
usklajeni z obstojedimi. Na novo pa se itak gradi prizidek h kapeli, parkiri5da in objekt stare vrtnarije,
ki je oblikovno s strani zavoda 2e potrjen od leta 1998 in 5e podkrepljen s seminarsko nalogo,
izdelano na Fakulteti za arhitekturo pri prof. Fistru. Glede na dokazano kontradiktornost predlagam,
da se 1. todka 12. dlena 6rta.

SfaIISie; PRIPOMBA SENE UPOSTEVA
Obrazloiitev: Doloiilo 12. ilena iz dopolnjenega osnutka odlaka o OPPN se nanaSa na pipravo
projektov za pidobitev gradbenega dovoljenja, za katere predpisi o graditvi objektov v primeru
gradnje objektov na obmocjih varstva kulturne dediSiine zahtevajo pidobitev pogojev az. usmeritev
in soglasja pristojne sluibe za varstvo kulturne dediSiine.
7.4

V 17. 6lenu je 4. todka odloka kontradiktorna s 1. tocko 16. clena istega odloka, ki pravi, da so vrste
dopustnih dejavnosti in programov preteZno dejavnosti kulturno-razvedrilnega znalala, 4. tolka 17.
dlena istega odloka pa prepoveduje postavitev cirkusa. Naj opomnim, da OPPN predvideva vedjo
gara2no hiSo, otro5ko igri5ce in sprehajalne steze, ki naj bi bile namenjene predvsem mladim
druZinam in sprehajalcem. OPPN celo predvideva letno gledali5de in verjetno skladno s tem vso
potrebno komunalno infrastrukturo. lz vsega tega je izkljuditev cirkusa nerazumljiva. Prav cirkus je
za populacrlo, za katero se pravzaprav pripravlja OPPN, izrednega pomena. Naj $e opomnim, da je
v nekaterih drZavah cirkus, kot umetnostna ustanova, ekvivalenten baletu, operi in gledali5cu. Zato
menim, da jeiz stali50a umetnostiprepoved cirkusa diskriminatorno dejanje.
Sfa,isie; PRIPOMBA SENE UPOSTEVA
Obrazloiitev: Zaradi predvidenih parkovnih ureditev okolice gradu je potrebno za to obmoije
nairtovati dejavnosti, ki parka ne poSkodujejo, kar pa ne velja v primeru cirkusa zaradi zahtevnej1e
logistike, zagotovitve dodatnih povr$in za bivanje in oskrbo Zivali, transport prevoznih sredstev za
Zivali, konstrukcijo Sotora in rekvizitov, ipd.

7.5

18. 0len odloka ne navaja, kateri so neavtentiCni deli objektov. OPPN bi moral natandno opredeliti
neavtentidne dele objektov. Ce se ve, da obstajajo neavtentidni deli objektov, pomeni, da je nekdo
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nekdaj Ze natandno dolodil, kaj so avtentidni in kaj neavtentibni deli objektov. Glede na to, da je

vedina obravnavanih objektov, ki jih je sicer zelo malo, za5ditena s strani varuhov dedisdine in glede

na dejstvo, da je po Zakonu o kulturni dedi5dini potrebno za zaicito objekta izdelati strok-ovne
podlage, morajo za vse objekte v OPPN Grm obstajati strokovne podlage, kjer mora biti jasno
opredeljeno, kaj so neavtenticni deli. V kolikor OPPN tega ne bo natandno definiral, lahfio pri
uveljavitui OPPN v prihodnosti pride do zlorabe tega dlena.

SfaIISie.. PRI POM BA SE,VE U PaST EVA
Obrazloiitev: V poimu >neavtentiini deli objektov( so zajete tako manjSe kot veije dozidave in
predelave obiektov kultume dediSiine, zato natanina opredelitev vseh presega nlvo nataninosti
OPPN. Qsnovne usmerifue so podane s predpisanimi gabaiti in z doto\itom, da je pn pripravi
proiektov za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno upohtevati smernice pistojne sluZbe za
varsfuo kultume dediSiine, kot to zahtevajo predpisi.
7.6

2. todka 8. dlena navaja, da se pri OPPN ohranja miren znadaj Skalickega ulice. To ni res, saj isti
OPPN predvideva na naslovu Skalickega 3 gostinski lokal z ved kot 200 m2, kar pomeni, da gre za
vecji gostinski lokal oziroma objekt. Glede na to, da za lokal ni predvidenih parkirisi in glede na to,
da bo lokal namenjen predvsem za vedje skupine v smislu prednovoletnih zabav, porok,
rojstnodnevnih zabav, pustnih plesov, fantov5din, plesov z Zivo glasbo in podobno, bo Skalickega
ulica postala ena glasnej5ih v Novem mestu (trenutno v samem mestu ni vedjih gostinskih lokalov).
OPPN ne predvideva dejsfua, da bo parkiri5de za ta lokal predvsem kostanjev drevored in

Skalickega ter Adamideva ulica.

V kolikor bi OPPN predvidel na lokaciji Skalickega ulica 3 prenoditvene zmogljivosti, bi bil promet
povedan za max.4-6 avtomobilov dnevno. V tem primeru bi Skalickega ulica obdrZala svoj mirni
znalay
SfA/ISiE; PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2.
7.7
V todki 3.2 - vsebina OPPN dokumenta 5t. 350-37/2010 (1907) je navedeno, da naj bi bila v obmodju
urejanja OPPN, natandneje pri vrtnariji, mledna restavracija. Prosim izdelovalca, da objasni, kaj naj
bito bilo. In predvsem od kje izdelovalcem tovrstna ideja, na podlagi katerih Studij ali morebititeorije
je bila mleCna restavracija vkljudena v pripravo OPPN,
Glede na to, da je bil termin uvr5den v dokument, kije bil posredovan in predstavljen MS, priiakujem
konkreten odgovor.

Obrazloiitev: V dopolnjenem osnutku odloka o OPPN za obmoije UE GL ni predpisana mleina
restavracija. Dopustne so vse dejavnosti, ki so na podlagi lJredbe o standardni ktasifikaciji
dejavnosti navedene v obrazloiitvi k pripombama 6.1 in 6.2.
7.8

V todki 3.3 dokumenta 5t. 350-3712010 (1907) je navedeno, da boste k o2ivitvi gradu Grm pristopiti
interdisciplinarno in celovito ter v tesni povezavi z lastniki. Glede na dejsfuo, da ste v dopolnjenem
osnutku upo5tevali vse, ponavljam vse Zelje lastnika gradu Grm, Zelje lastnika stare vrtnarije v
nobeni todki ne, me zanima, alije ta stavek le lepotni okrasek? Zanimivo, da je trenutni lastnik gradu
na obmodju prisoten Sele 8 mesecev, lastnik vrtnarije pa daka na OPPN od leta 1998 in svoja
stali5da ter Zelje nespremenjeno zagovarja 2e ved kot 12 let,5e ved, z MO ima celo pogodbo, ki
obdino zavezuje k njegovim heljam. Spraiujem izdelovalca oz. narodnika OPPN, ali je ta todka Ie
lepotni okrasek za mestne svetnike ali morda obdina misli resno in bo prisluhnila tudi 12 letnim
Zelpm lastnika stare vrtnarije?
SlATiSiC; PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA

Obrazloiitev: Glede na izkazani interes lastnika objekta v predmetni ureditveni enoti so dopuS\ene
tudi prenoiitvene zmogljivosti (obrazloiitev k pipombam 6.1 in 6.2 ter 6.3).
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7.9
42. 6len osnutka odloka OPPN v 1. todki doloda prikljudek fekalne kanalizacije gradu Grm na javno
kanalizacijsko omreZje, ki se nahaja na SZ obmo6ja na kri2i$cu Adamideve in Skalickega ulice. Naj
poudarim, da je ta prikljudek investiral Vrbetid Branko v 90-tih letih, in sicer za potrebe, ki so izhajale
iz projekta, kije sledil pogodbi LDPO-0511196 z dne 10.6.1998. V kolikor se bo na obstojedi vod ali
ja5ek prikljuceval grad Grm, pridakuje delno subvencioniranje prikljutka.Za dokonbno razjasnitev o
datumu izgradnje voda in ja5ka pa izdelovalcu OPPN predlagam, da vso potrebno dokumentacijo
pridobiv arhivu Komunale Novo mesto.
SIAIISdE: PRIPOM BA SE NE A'AAJASA N A VS EBIN O O PPN

Obrazlolitev: Izdelovalec je pri pripravi OPPN upoSteval podatke in podlage, ki so jih posredovali
nosilci urejanja prostora na tem obmoiju, med drugim tudi JP Komunala Novo mesto, ki opravlja
javno gospodarsko sluibo na podroiju odvajanja in iiSienja odpadnih voda. JP Komunala Navo
mesto je dolodila tudi mesto pikljuievanja, ki ga je izdelovalec upoiteval. Nadini financiranja
prikljudkov na objekte gospodarske javne infrastrukture nisa predmet OPPN, pac pa se bodo
doloialiv iasu gradnje oziroma obnove infrastruktumih vodov.
7.10

350-3712A10 (1907) je navedeno, da se z OPPN dolodajo pogoji za
oZivitev in obnovo kompleksa gradu Grm, vkljubno z objektom nekdanje vrtnarije. Ali objekt vrtnarije
ne spada v kompleks gradu Grm? Ali niso meje OPPN meje kompleksa gradu Grm?

V 3.2 todki dokumenta 5t.

Obrazloiitev: Pojem >kompleks gradu Grm< ne oznaiuje obmodja z natanino doloienimi mejami
(za razliko od obmocja kulturne dediSiine), zato je pri navedbi nacftavanih ureditev poudarjeno, da
se v sklopu kompleksa gradu ureja tudiobjekt nekdanje vrtnarije.
7.11

Alije izdelovalec izdelal Studijo hrupa, ki bo prihajal iz nacrtovanega gostinskega lokala Skalickega
ulica 3 in alije pridobil soglasja sosedov za ume5danje gostinskega lokala?

Qbrazloiitev: Skladno z Zakonom o varstvu okolja je bila od Ministrstva za okolje in prostor
pridobljena odlocba v zvezi s celovito presoja vplivov na okolje, v katei je navedeno, da postopka
CPVO, katerega sesfavni del je okoljsko porodilo, v katerem se razileni posamezne komponente
varstva okolja, ni potrebno izvesti. Sicer dopolnjeni osnutek odloka o OPPN v poglauju o reSitvah in
ukrepih za varstvo okolja doloia, da se pri izvajanju dejavnosti in programov na obmoiju urejanja
upoSteva vse veljavne predpise s podroija varstva okolja, kar vkljuiuje tudi podroije varstva pred
prekomernim hrupom.
7.12

V 3.2 to6ki dokumenta 5t. 350-3712010 (1907) je

navedeno, da bo OPPN zagotovil prometno
infrastrukturo vkljudno s parkiri5di. Za gostinski lokal ni predvidel dovolj parkiriSc. V kolikor bi OPPN
na tej lokaciji predvidel prenodituene kapacitete, bi bilo potrebno max. 8 parkiri5c.
StAIiSdE; PRIPOMBA SEDETNO UPOSTEVA OZ.

JE

DELNO 2E UPOSTEVANA

Obrazloiitev: Parkirna mesta za goste morebitnega lokala v UE GL se zagotovijo na osrednjem
parkiriSiu ob Trdinovi ulici, prikazanem v grafiinem delu APPN. V okviru UE GL se Stevilo parkimih
mest skladno s poveianjem objekta znotraj predmetne UE poveia za tri.
7.13

V 3.2 to0ki dokumenta 5t. 350-3712010 (1907) je navedeno, da je temeljni koncept OPPN v prenovi
zelenih povr5in, ki so namenjene priredifuam, druZenju in poditku. lzdelovalec naj 'pocitek' upoSteva
pri nadrtovanju dejavnosti na obmocju stare vrtnarije, kjer je Zelja lastnika in investitorja po izgradnji
nastanituenih kapacitet vi5je kakovosti, kjer bi se dalo zelo dobro spoditi. Glede na koncept, ki je
naveden pri tej todki, menimo, da je tovrstna dejavnost moZna in dobrodo5la.
SfA/IsiE.' PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA
ObrazloEitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2.
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7.14

V dokumentu St. 350-3712010 (1907) z dne 30.6.2010, kije bil kot podlaga predstavljen na 31. seji
Mestnega sveta, je pod 2. todko navedeno, da je bila na mestu dana5njega objekta vzhodno od
gradu predvidena restavracija oziroma gostinski objekt, medtem ko je danes, na podlagi potreb
sedanjega lastnika, predviden objekt za hrambo zgodovinskega arhiva.
Tudi na parc. 5t. 1348 in 1349, obmodje stare vrtnarije je bilo nekoc gospodarsko poslopje, prav tako
je potreba sedanjega lastnika jasna od leta 1998. Kako je moZno, da je izdelovalec OPPN v celoti
upo5teval potrebe lastnika objekta vzhodno od gradu, potrebe lastnika stare vrtnarUe pa v celoti
zavrgel? Naj 5e enkrat poudarim, da se je MO s pogodbo leta 1998 zavezala k izdelavi lokacijske
dokumentacije, katere realizacrla je moZna Sele sedaj in to kljub temu, da se je zakonodaja
spreminjala, je motiv oziroma tuarina sfuari (to pa je adaptacija in sprememba namembnosti objekta)
ves das ostala nespremenjena.

SfAIiSiE: PRIPOMBA JE DELNO 2C UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Enako kot pi pripombah 6.1 in 6.2 ter 6.3.
7.15

V istem dokumentu je v 4. odstavku 2. todke navedeno, da je dopolnjen osnutek za OPPN grad Grm
pripravljen med drugim tudi na podlagi programa institucij enote arhiva za Dolenjsko in Belo krajino
in ZVKD. Zakal pri izdelavi dopolnjenega osnutka za OPPN grad Grm ni bil upo5tevan (v nobeni
todki!) program priprave (projekt) za obmocje stare vrtnarije, kije bil v celoti izdelan 2e leta 1998 s
strani podjetja K.A.B., d.o.o. Le-ta projekt je bil narodniku OPPN in izdelovalcu podrobno
predstavljen na sestanku dne 22.5.2006, v dasu priprave OPPN. Prisotni: ga. Zaletelj, ga. Tavdar,
predstavnica BD, d.o.o., g. Vrbetid ml.
SfA/isiE; PRIPOMBA JE DELNO ZC UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Omenjeni projekt ne upoSteva dejsfua, da gre za obmoije kultume dedi9iine, zato kot
tak na tem obmohju ni izvedljiv. Ostalo enako kot pi pripombah 6.1 in 6.2 ter 6.3.
7.16

MO naj bi v nakup nepremidnin za leto 2010 uvrstila 7 parcel, ki se nahajajo na obmodju urejanja
OPPN grad Grm. V dokumentu 5t. 350-3712010 (1907) pa je pod toiko 4. Vpliv na proradun
navedeno, da bo le-ta zna5al 26.798,33 EUR - omenjeni znesek v celoti predstavlja stro$ek
pripravljalca OPPN. Stro5ka za nakup 7 parcel ni zabele2enega, kar je napaka in zavajanje
mestnega sveta. Pozivam pripravljalca oz. MO, da natandno specificira stro5ke nakupa vseh 7
parcel in ostale stro5ke v zvezi s parkom, ki bodo obremenili obdinski proradun.
SfAIiSdE: PRIPOMBA SENENANASA NA YSEB'NO OPPN

ObrazloEitev: Gradivo za obiinski svet je bilo pripravljeno na temo samega prostorskega nairta,
medtem ko se izvedba nakupov in prodaje nepremiinin vodiv samostojnem postopku, ki pa se prav
tako predstavi na obiinskem svetu in zanj pripravigradivo.
7.17

V dopolnjenem osnutku odloka je v 51. dlenu navedenih 6 enot kulturne dedi5cine. Enoti kulturne
dedi5dine ESD 14400 in ESD 8762 nimata pravne podlage oziroma nimata statusa kulturne
dediSdine. Pripravljalec naj za omenjeni enoti pridobi pravno podlago - za to je potreben odlok
mestnega sveta o za5diti, ki mora biti objavljen v URL RS, nato sledi vpis za5dite v zemljiSki knjigi in
izdaja odlocbe o zaSciti, ki mora biti posredovana lastnikom zemlji56.

Sfali5ie; PRIPOMBA NI PREDMET OPPN
Obrazlo1itev: V odloku navedenih 6 enot kultume dediSiine je evidentiranih v Registru kultume
dediSeine, od tega so Sfln zavarovane z odlokom. Mestna obiina Novo mesto bo odlok o razglasitvi
kultumih spomenikov pripravljala in vodila v posebnem postopku, ki ni predmet priprave tega OPPN.
7.18

V dokumentu 5t. 350-3712010 (1907) je pod todko 3.1 cetrti odstavek navedeno, da so naslednje
enote kulturne dedi56ine (ESD 8677, ESD 8098, ESD 2759, ESD 9148) zavarovane na podlagi
odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremidnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
obdini Novo mesto UL RS, 5t. 38/92. Naj na tem mestu pripravljalca opozorim, da narodnik OPPN,
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torej MO ni izpolnila postopka sprejemanja odloka izleta 1992, kar pomeni, da omenjene enote
nimajo vpisanih plomb oziroma zabeleZk o za5diti v zemlji5ki knjigi skladno z 9. dlenom Odloka o
razglasitvi naravnlh znamenitosti in nepremidnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v obdini Novo
mesto (UL RS, St. 38i92). Za omenjene enote niso bile izdane in vrodene odlodbe o za5diti skladno z
10. clenom istega odloka. Naj opozorim, da je v postopku priprave OPPN potrebno temeljito
pregledati vse enote kult. dedi5dine, saj so dolodene zadeve vpisane, dolodene ne, pad odvisno od
interesa, predvsem ZVKD.

Sfa/Isie: PRIPOMBI SE DELNO UPOSTEVATA
ObrazloEitev: Pi pripravi OPPN se upo*tevajo kulturni spomeniki, zavarovani z Odlokom o
razglasitvi naravnih znamenitasti in nepremiinih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v obdini Novo
mesto (Uradnil,sf Rg St. 38/92) ter ostale enote kulturne dedifiiine, evidentirane v Registru kulturne
dedifiiine (registrirana kulturna dediSiina). Trditev o plombah in odloibah na podlagi navedenega
odloka ddi, vendar zadeva ni predmet postopka priprave OPPN, niti ne tangira predlagatelja
pripombe.
7.19
Prav tako je v dokumentu 5t. 350-3712010 (1907) pod todko 3.1 v grafidnem delu, in sicer v legendi
zapisano, da je del nepremicnin v obmodju urejanja z OPPN kulturna dedi5cina, del pa kulturnih
spomenikov. Kak5na je razlika? Kak5na je pravna podlaga za vpis kulturne dedi5dine? (prosim za
navedbo akta, dlena in datum objave). Pozor, strokovne podlage ZVKD me ne zanimajo, zanimajo
me pravne podlage.

Obrazlolitev: Pravna podlaga za vpis v Register kulturne dedi*iine je Zakon o varsfuu kulturne
dediSiine (Uradnirsf RS, St. 16/08 in 123/08). Tazakon navaja, da je kulturni spomenik >>dedi1iina,
kiie razglaSena za spomenik ali kije vpisana v inventamo knjigo poobla1ienega muzeja<<, dediSiina
pa Dso dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pipadnice in pripadniki
italiianske in madiarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi drZavljanke in driavljani
Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih
prepriianj, znanj in tradicij.< Nadalje je navedeno, da >tse dediSiina deli na materialno in Ziva
dediSdino. Mateialno dediSiino sestavljata premiina in nepremiina dedisiina. Nepremiina
dediSiina so nepremiinine ali njihovi deli z vrednotami dediSiine, vpisani v register dedisiine.
Register dediSiine je osrednja zbirka podatkov o dediSiini, ki jo vodi ministrstvo, pistojno za
dediSiino. Registrirana dedi$iina je dedi\iina, kije vpisana v register in ki ni spomenik.<
7.20
Med gradom in gospodarskim objektom je predviden kletni objekt 632m2.Zakajse na nepremidnini
stara vrtnarija predvidevaT0%o zasutje kleti? To so dvolidna merila.

Sfa/Isie; PRIPOMBA SE SII4,SEI NO UPOSTEVA
Obrazloiitev: Doloiilo v zvezi z zasipavanjem kleti pri objektu na mestu gospodarskega objekta in
obiektu stanovanjskega objekta Skalickega ulica 3 se dopolni tako, da ba jasno razvidno, da je s
tem miSljeno zasipavanje zunanjega oboda kleti (zunanje stene kleti morajo biti zasute v deleiu
naimanj 70%), katere tloisna povrSina pa je sicer lahko tako velika kakor nad njo leheii objekt.
7.21

Gospodarski objekt ob gradu se veda za 285 m2, objekt stare vrtnarije pa se po se5tevku obstojede
kvadrature zmanjiuje. Zakaj pripravljalec OPPN uporablja dvojna merila? Kak5ni so razlogi za
zmanj3anje skupne kvadrature Ze obstojedih objektov stare vrtnarije?

Obrazloiitev: Enako kot pi pipombah 6.1 in

6.2.

7.22
Konservatorske smernice z naslovom Novo mesto - Nekdanji hlev in gospodarsko poslopje ob gradu
Grm, na 6. strani pod tipoloSkimi gesli navaja tudivrtnarijo, nadalje ta dokument o vrtnariji, predvsem
o nepremidninah, ne govori nid. Sklepamo, da je ta dokument za nepremidnine stare vrtnarije
irelevanten. Alije izdelovalec OPPN to dejsfuo upo$teval? V kolikor da, ga opozarjam, da je priSlo do
napake.

Sfa/isie; PRIPOMBA SEAJE UPOSTEVA
Stran 15 od 22

Obrazloiitev: Konseruatorske smernice Zavoda za varstvo kuttume dedisiine Slovenije, izdane za
potrebe priprave OPPN za obmoije Gradu Grm, vsebujejo tudi slikovno gradivo, ki ga je pri urejanju
obmoiia kulturne dediSiine potrebno upoStevati. Glede objekta nekdanje vrtnaije je bita upoStevana
predvsem velikost stavbe, prikazane na grafiinih prilogah smemic. Poleg fega se obmoije za razvoj
obiekta skladno s sfa/rSiem k pripombama 6.1 in 6.2 dodatno poveia (obraztoiitev k pripombami
6.1 in 6.2).
7.23

Na 5. strani smernicvarsfua kulturne dedi$dine zalJE grad Grm, izdelanih dne 20.1 .2006, avtorg.
Mitja Simic, je pod todko 2.2.2. navedeno, da sta pod ESD g148 Novo mesto - park ob gradu Grm,
del te enote dedi5dine tudi parcelni 5t. 1347 in 1348, obe k.o. Kandija. Navedena je tuOi pravna
podlaga, in sicer Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremicnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v obdini Novo mesto (UL RS, 5t. 38192). Pridujoci odlok na 244A stani pod imenom
Grajski park Grm navaja naslednje parcelne 5t.: 1335, 1337, 1338, 134012 (kopijo te stiani pritagam
v prilogi k tem pripombam pod zap. St. 1.)
Torej je jasno, da je avtor g. Simic v ESD 9148 dodal naslednje parc. 5t.: 1336, 134011, 1344,
1345,1346,1347 in 1348, vse k.o. Kandija.
lzdelovalca OPPN ponovno opozarjam, da mora izdelati OPPN na podlagi resnidnih in veljavnih
zakonov in predpisov, ki izhajajo iz avtentidnosti besedila, ki morajo biti objavljena v uradnem listu.
Moja pripomba se torej glasi: ali bo pripravljalec OPPN upo5teval izdelana stalis0a Z'4KD NM, kljub
temu, da je evidentno, da so v dolodenih delih izdelana nestrokovno in povr5no ter je bil na to
opozorjen na javni obravnavi in tudi pisno v okviru pripomb?
SfAIiSiE; PRIPOMBI SE SM,SEI NO UPOSTEVATA
Obrazloiitev: Enako kot pi pipombi7.18.
7,24
Kdaj in kje je bil objavljen akt o za5diti enote kultume dedi5dine ESD 8762?

Obrazloiitev: Enota kultume dediS1ine ESD 8762 sodi med registrirano kuttumo dedisiina,
prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kultume dedisiine pa so dotoieni v Obiinskem
prostorskem nairtu MONM, Uradnil,'sf RS, 5t. 101/09, 37/10 in 76/10

-

tehnicna popravka).

7.25
Pripombe se navezujejo na ureditveno enoto GL, torej parc. 5t. 1348 in 1349, obe k.o. Kandija.
V tej enoti je predviden gostinski lokal s, kakor je navedeno v 19. clenu odloka o OPPN za grad
Grm, 3 parkirnimi mesti. Velikost gostinskega lokala je glede na grafiko cca.217 m2. Naj izdelovalce
OPPN-ja opozorim, da je tovrstna nabrtovana dejavnost na tej lokaciji ekonomsko izredno sporna
oziroma strokovno ekonomsko na izredno trhlih temeljih.
Naj poudarim, da je sama lokacija gostinskega lokala izredno neprimerna, saj je od centra mesta in
vedjih prometnic prevec oddaljena. V ekonomiki turizma velja, da se restavracija, kije oddaljena od
prometnice ved kot 300 m v naselje, ekonomsko ne izplada, 5e posebej, 6e gre za novogradnjo. Tu

moramo upo$tevati, da je celoten kompleks gradu Grm pravzaprav prometno izredno zaprt, kar
ugotavlja tudi obdinski dokument 5t. 350-37l2AA (1907) in slabo dostopen, kar $e oteZkoda
delovanje restavracije. Kot primer dajem restavracijo Breg, kije po vec kot 40tih letih delovanja v
'srcu'Novega mesta zaprla svoja vrata, tudizaradi izjemno slabega dostopa.
Naj 5e opozorim na pomanjkanje parkirnih prostorov - res da so predvideni med gradom in kapelo
BoZjega groba, vendar je to predalel, za goste restavracije. Predvsem zaradi slabega vremena in
trenutnega nadina Zivljenja. Menim, da bi investitor iz tega vidika imel teZave pri pridobivanju
uporabnega dovoljenja, saj minimalni tehnidni pogoji dolocajo, da mora imeti gostinski lokal
parkiriSda za svoje goste. Pripravljalcu OPPN zato predlagam, da, de 2e mora biti uredituena enota
GL namenjena gostinstvu, tu predvidi prenoditvene zmogljivosti in se s tem izogne vsem teZavam,
navedenim zgoraj. Za ta predlog je bila izdelana podrobna ekonomska sekundarna analiza, ki je bila
uporabljena pri pripravi diplomskega dela na Univezi v Ljubljani, in sicer na Ekonomski fakulteti pri
prof. dr Tanji Mihali6, spec. za turistidno ekonomijo. (ved v Vrbetid Katja, Rast in razvoj majhnega
druZinskega podjetja - Hotel pri Belokranjcu"", todka 7.2 strategija 1, Diplomsko delo, Univeza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, marec 2007, dostopno tudi preko COBISS sistema).
SfATiSiE; PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA

Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2 ter
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7.1.

7.26

Na '17. strani smernic varstva kulturne dedi5dine zaUE grad Grm, izdelanih dne 20.1 .2006, avtor g.
Mitja Simid, je pod todko 11 napaka - avtor navaja, d,a je bilo mnenje g. Mu$ida podano 29.11.2006,
kar ni res.

Obrazloiitev: Navedba

drti-

mnenje

je bilo podano leta 1996.

7.27

V prilogi

2) posredujemo MO in izdelovalcu OPPN za grad Grm smernice in hkrati projekt za
nepremidnine, ki se nahajajo na obmodju stare vrtnarije v NM. Naj zapi5em, da je bil projekt produkt
MO Novo mesto, kar je jasno 2e iz odobritve s strani Zupana MO NM. Zato menim, da je MO dolZna
upo5tevati 2e izdelano dokumentacijo, 5e posebej, ker je izdelavo lete narodila sama. V projektu
prilagamo vsa soglasja in idejno arhitekturno zasnovo, kije z ZVKD 2e usklajena, saj soglasje jasno
navaja, >da do izdelave ureditvenega nairta za grajski kompleks naf zavod zavraia izdajo saglasij
za pasamezne posege v obravnavani prostor<. Torej, de bo v OPPN ume5den projekt, ki ga je
izdelala obdina, zavod nima nobenih pomislekov. TeZava je bila leta 1998, ko tega dokumenta $e ni
bilo, sedaj je in ne vidimo razloga, zakal pripravljalec OPPN ne bi upo5teval priCujodega projekta,
(51.

saj, glede na zgoray zapisano, nima nihde nidesar proti.

Obrazloiitev: Enako kot pri pripombi

8.

6.3.

Obmodna obrtno-podjetniSka zbornica Novo mesto, Foersterjeva ulica 10,
8000 Novo mesto

Pripomba, da naj MONM prisluhne Zeljam po razvoju malega gospodarstva in tako vkljudi v OPPN s
strani podjetnika 2e izkazano Zeljo po razvoju, to je, izgradnji spalnih kapacitet vi5je kakovosti
skladno z dokumentacijo iz leta 1996.

SIAIISiE; PRIPOMBA SEDETNO UPOSTEVA OZ. JE ZC UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2.

L

NF ZdruZenje za

gostinstvo in turizem, Drska 44, 8000 Novo mesto

9.1

Zaradi same privladnosti, kar grad Grm je, bi bilo potrebno gostinski lokal locirati v sam grad, nikakor

pa ne v stavbe okoli gradu. Tu bi bila mo2nost, tudi zgodovinsko gledano, umestiti vinoteko ali
restavracijo z vinoteko (po zgledu vinoteke na gospodarskem razstavi5du v Ljubljani). Lokal bi v
gradu predstavljal sticno todko obiskovalcev prireditev, turistov in ostalih. Tudi s stali5da 'odprtosti' bi
bil lokal edina todka v celotnem kompleksu, ki bi obratovala ob popoldnevih, praznikih, sobotah in
nedeljah. Vse sluZbe, ki so po OPPN predvidene v samem gradu, zaprcalo svoja vrata najkasneje ob
petkih ob 13. uri. Potemtakem bo grad, ki ga bo obnavljajo Ministrstvo za kulturo in ki naj bi bil v prvi
vrsti namenjen obiskovalcem oziroma javnosti, zaprt kar 121 dni v letu (toliko je nedelj, praznikov in
sobot), kar pribliZno predstavlja tretjino leta. V primeru, da bi izdelovalec OPPN predvidel v gradu
lokal, bi tako bistveno pripomogel k sami idejni zasnovi, zaradi katere se OPPN sploh izdeluje, to je
'vrniti grad in park mestu'.
Naj navedemo 5e nekaj primerov, kjer se je tovrstna praksa pokazala kot zelo dobra:
grad Bled: restavracija je situirana v samem gradu in pokriva vse prireditve in poroke, sredanja
politikov,...
grad Ljubljana: v gradu sta kavarna in restavracija, trenutno sta vodenje restavracije prevzela
dva priznana gostinca (hiSa Franko in gostilna As)
grad Metlika: v gradu je vinoteka na zavidljivo visokem nivoju, na voljo je nekaj deset
vrhunskih vin, degustacije, pogostitve ob porokah, prireditvah, lokalje odprt vse dni v tednu
grad Bizeljsko: v gradu sta vinoteka in vinska klet, grad 2e ved kot 30 let Zivi od prodaje vin in
degustacij
grad Oto6ec: v gradu je hotel z restavracijo
grad Mokrice: v gradu sta restavracija in porodna dvorana, restavracija pokriva vse poroke,
pogostitve in razna sredanja na visoki politidni ravni
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Kendov Dvorec - ldrija: v dvorcu je prestiZna restavracija
Jamski dvorec - Postojna: v dvorcu se nahaja restavracija
grad Avstrijski Gradec: v gradu se nahaja ved gostinskih lokalov in restavracij.
Vsi navedeni primeri na trgu delujejo 2e nekaj let, tudi trideset in ved, zato menimo, da bi nadrtovalci
OPPN lahko, brez Studij in analiz, pristopili k podobni reSitvi za grad Grm, $e posebej zato, ker je
zgodovinsko gledano grad zelo povezan z vinom in prodajo ter skladiScenjem le tega.
SfATiSiE; PRIPOMBA JE ZE UPOSTEVANA

Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2. Glede na navedeno v obrazloZitvi je moino
gosti n ski lokal u me stiti tudi v g rajsko poslopje.

9.2

Glede na izredno pocasen razvoj turizma v Novem mestu predlagamo pripravljalcem OPPN, da na
podrodju stare vrtnarije (na delu, kjer se nahajajo nepremidnine), predvidijo izgradnjo nastanitvenih
kapacitet, ki bi pomenile velik korak k sami kvaliteti celotnega kompleksa.
StA/iSiE; PRIPOMBA JE 2E UPOSTEVANA
Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2.

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI. PODANI NA JAVNI OBRAVNAVI

{0. F. G.
10.1

V primeru gostinske dejavnosti na lokaciji Skalickega ulica 3 obstaja bojazen, da se bo parkiralo
vzdol? celotne Skalickega ulice ob drevoredu in na zasebnih dvori$bih. Reiitev bi bila verjetno
fizidna zapora, kar pomeni, da bi bili Skalickega ulica in Adamiceva zaprti (prehod preko rampe z
daljincem).

Obrazloiitev: Zapora bi bila po vsej verjetnosti mogoia, vendar se s fem OPPN ne doloda reZima
urejanja zapor na prometnih povr$inah, zato bo potrebno to definirati izven postopka piprave OPPN.
10.2

v OPPN dolodila glede drevoreda in ali je omogodeno tudi sajenje dreves (na mestu
danes manjkajodih dreves)? To namrec 2e posega na nekatere zasebne parcele severno od
KakSna so

Skalickega ulice.

je mogoie, in sicer predvsem v smislu zamenjave obstoiecih bolnih ali
manjkajoiih dreves z namenom vzpostavifve nekdanje celovitosti drevoreda. Obmoiie ureiania z
OPPN na tem obmoiju zajema zasebne parcele le v delu, kjer je predmetni drevored, medtem ko se
ostalidelizasebnih parcel urejajo z abcinskim prostorskim nairtom Mestne obiine Novo mesto.

Obrazloiitev:

Sajenje dreves

1{. A. V.
11.1

Na obmodju uredituene enote GL je predviden gostinski lokal, toda interes lastnikov je ureditev
apartmajev (5-6) visoke kategorije (dejavnost 'hotelirstvo'), kakor so bili nairtovani 2e v lokacijski
dokumentaciji (izdelovalec KAB, d.o.o., 1998) - po tem projektu so bili poleg sedanje stavbe

predvideni 5e trije deli stavbe. K temu bi sodilo parkiri5ce za 6 avtomobilov (proti sosedom bi ostalo
danaSnje stanje, ohranila bi se tudi obstojeda $karpa ). Lokacija je namred za gostinsko dejavnost
neprimerna, poleg tega je gostinsfuo v modni krizi. Predlagamo, da se kot dejavnost doloci
'hotelirsfuo', kar bi omogodilo ureditev apartmajev.
V OPPN Grad Grm predvidena povr5ina za pozidavo na tej lokaciji (znotraj drtkane drte) je manj5a
od povr5ine, navedene v Zemlji5ki knjigi tam so poleg stanovanjskega objekta navedeni 5e trije
poslovni objekti (od tega sta dve stavbi 2e podrti),

-
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SfA/rSiE; PRIPOMBI SE DELNO UPOSTEVATA OZ. STA ZE UPOSTEVANI
Obrazloiitev: Enako kot pri pripombah 6.1 in 6.2.
11.2

V 51.0lenu odloka sta navedeni dve enoti kulturne dedi5dine, ki nimata pravne podlage (npr.
'Obmodje gradu Grm' - ESD 8762), deprav jih je sluZba varstua kulturne dedi5dine navedla v
smernicah za OPPN. V Registru kulturne dedi5dine iz leta 2006 namred ti enoti nista navedeni.
pojavita pa se v Registru z dne 26.11.2007

.

Obrazlolitev: Enako kat pri pripombah 7.17,7.18 in 7.24.

IV. PRIPOMBE IN PREDLOGI OBCINSKEGA SVETA IN ODBOROV
Pripomb ali predlogov ni bilo podanih.

V. PRIPOMBE IN PREDLOGI MONM
Ob preoblikovanju odloka zaradi vsebine ali bolj$e organizacije se glede na prvi pre5tevilcen clen
v odloku ustrezno pre5tevilcijo tudi vsi nadaljnji cleni.

V izogib podvajanju oz. ponavljanju dolodil ter z namenom jasnega in jedrnatega odloka

se

dolodila, ki so v enaki ali podobni vsebini navedena 2e v kak5nem drugem dlenu, 6rta iz odloka
oz. se jih zdruZi z obstojedimi, ki morajo po vsebini jasno ustrezati naslovu poglavja ali dlena, v
katerem se nahajajo.

V odlok oz. njegove posamezne clene se po potrebi lahko doda dele besedila ali izraze, ki bodo
prispevali k bolj$emu razumevanju napisanega oziroma se jih s tem namenom lahko nadomesti z
novimi deli besedila ali izrazi (enako velja tudi za legendo v grafidnem delu). Doda se lahko tudi
dele besedila na podlagi graficnega dela (uskladitev z graficnim delom).
Splo5na dejstva, obveze iz zakonskih ali podzakonskih predpisov, podrobnej5e razlage in
smernice, bodisi v obliki samostojnih stavdnih zvez bodisi kot podalj5evanje stavkov s konkretnimi
podatki o OPPN, ki ne vplivajo na vsebino OPPN oz. so nerelevantni, so 2e upo$tevani ali se
navezujejo na druge postopke, se iz odloka crtajo, lahko pa se ohranijo v obrazloliVi OPPN kot
pomod projektantu, investitorju ipd. pri nadaljnjih postopkih.

Vse pripombe, ki se nana5ajo na spremembe v odloku (tekstualnem delu OPPN), se posledicno
upo5tevajo oziroma uskladijo tudiz graficnim delom OPPN in obratno.

V tretjem odstavku 2. dlena odloka (Vsebina OPPN) se Stevildenje kart spremeni tako, da
prikazuje karta 11.8 tipski precni profil Skalickega ulice in 11.C tipski predni profil servisne ceste,
karta 12.8 vzdallni profil Skalickega ulice in 12.C vzdolZni profil servisne ceste. Pod zap. oznako
12.D se doda karto vzdolZnega profila osrednje sprehajalne pe5poti in pe$poti Trdinova ulica kapela. Merilo karte 13. Zbirna situacija komunalne infrastrukture se spremeni v 1:500. V detrtem
odstavku se pod to6ko 8. kot prilogo 6rta navedba spisa postopka priprave in sprejemanja OPPN,
ker je le ta v vsakem primeru sestavni del postopka priprave OPPN.

V 3. 6lenu (Obstojeci objekti) se dana5nje obstojece objekte, ki bodo nadome5deni z

novimi
objekti (npr. gospodarski objekt ob gradu, parterno parkiri$de, pe5pot grad - parterno parkiriSde),
ne Stevilci (oznacuje), zato se posledicno spremenijo tudi Stevilke (oznake) ostalih navedenih
objektov v odloku in grafiki. Med osrednje objekte se doda navedbo objekta nekdanje kovacije.

4. clen (Nairtovane ureditve) se vsebinsko dopolni.

V llf . poglavju (Obmocje urejanja) se doda dlen o posegih izven obmodja urejanja z OPPN zaradi
izgradnje gospodarske javne infrastrukture in sprehajalne poti ter navede parcelne Stevilke, na
katerih so predvideni posegi.
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V 7. dlenu (Ureditvene enote) se v izogib navideznega potenciranja dolocene dejavnosti ime
ureditvene enote 'Obmocje gostinskega lokala: GL' spremeni v 'Obmodje objekta nekdanje
vrtnarije: OV', kar se upo5teva tudi v ostalih dlenih odloka in v grafidnem delu.
V zadnjem stavku prvega odstavka 8. dlena (poglavje 1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s
sosednjimi obmodji) se doda navedbo, da se grajski kompleks navezuje na Gubdevo ulico v
prometnem smislu, ime Mordaxovo sprehajali5ce pa se spremeni v Grmsko sprehajali5de, kar se
upo5teva tudi v ostalih dlenih odloka in v grafidnem delu. V tretjem odstavku istega 6lena se
beseda 'nasutje' nadomesti z besedo 'preoblikovanje'.

V tretjem odstavku 10. elena (Lega objektov) se zaradi boljSega razumevanja med besedno
zvezo 'tlorisna povr5ina objektov' vrine besedna zveza'novih osrednjih', izraz 'obmo 6je za razvoj
objekta'se spremeni v'obmodje za gradnjo objekta', znotraj stavka pa se navede 5e 'obmodje za
gradnjo podzemnega objekta'. lzraz'obvezna gradbena linija' se spremeni v 'gradbena linija' ter
popravi njena definicija v skladu s predpisi o graditvi objektov, njeno upo$tevanje v primeru
objekta na mestu gospodarskega objekta (2) in objekta na mestu stanovanjskega objekta
Skalickega ulica 3 (3) pa se poenoti na deleZ najmanj 80% ter premestiv dlen o vrstah dopustnih
del in gradenj znotraj UE G, K in OV. V grafidnem delu se objektu na mestu gospodarskega
objekta (2) na zahodni in severni strani zariSe gradbeno linijo, na vzhodni in juZni strani pa
gradbeno mejo. Objekt osrednjega parkiri5da s podzemno garaZno hi5o (9) se po celotnem
obodu omeji z gradbeno mejo. Za izkljudno podzemne objekte oz. podzemne dele objektov
(objekta 2a in del objekta 2) se doda novo kategorijo gradbene meje, in sicer 'podzemno
gradbeno mejo'. Navajanje najvedjih oziroma najmanj5ih dopustnih velikosti posameznih objektov
znotraj obmo0ij, omejenih z gradbeno mejo ali gradbeno linijo, se premesti (in dopolni) v 6len o
vrstah dopustnih del in gradenj znotraj UE G, K in OV, na kar naj bo v tem istem odstavku tudi
opozorjeno.
Peti odstavek 10. 6lena o odmikih Skarp oz. podpornih zidov od parcelnih meja se spremeni tako,
dolodila
veljavnega OPN MONM in omejitve varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture.

da dolodilo zaiema vse nezahtevne in enostavne objekte, za odmike pa veljajo

V Sestem odstavku 10. dlena se pri vi5inskih kotah zemljiSd doda navedbo, da gre za okvirne kote
in da so v grafidnem delu OPPN prikazane deloma, medtem ko se sicer oz. za obmo6ja, kjer niso
prikazane, (podrobneje) dolocijo v fazi projektiranja.
11. 6len (Parkiranje in dostopi do objektov) se dopolni tako, da je razvidno, da se Stevilo parkirnih

v posamezni UE doloda znotraj v tem odloku sicer Ze
opredeljenega najvedjega Stevila parkirnih mest za vsako posamezno UE ter ob upo5tevanju
veljavnega OPN MONM.
mest na podlagi potreb dejavnosti

V detrtem odstavku 12. 6lena (Oblikovanje in vzdrZevanje objektov) se doda navedbo, da mora
biti oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s predpisi o vrstah objektov glede na
zahtevnost in dolocili veljavnega OPN MONM ter da je potrebno v primeru, de leZi zemlji5de, na
katerem se gradi nezahtevni ali enostavni objekt na obmodju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali na obmodju, ki je s
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano, pred zadetkom gradnje takega objekta pridobiti
pisno soglasje pristojnega organa oziroma sluZbe. Doda se tudi navedbo, da poimenovanje
nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih znotraj posameznih UE, izhaja iz Uredbe o vrstah
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, St. 37108 in 99i08).
Dolodila o vrstah dopustnih del in gradenj po posameznih ureditvenih enotah se dopolnijo (in po
potrebi skraj5ajo) ter zdruZijo v enoten dlen (razen za UE D), ki se ga umesti v poglavje 2.1
(Splo5ni pogoji) za dlenom o oblikovanju in vzdrZevanju objektov. Novogradnje, rekonstrukcije,
vzdrtevalna dela, odstranitve objektov oziroma odstranitve neavtenticnih delov objektov,
preoblikovanje terena (nasipavanje in druge rekonstrukcije), dela v zvezi z urejanjem zunanjih
povr5in in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, naj tako veljajo v uredifuenih
enotah G, K, OV, SV, Vl in CE, s tem da so novogradnje v UE SV dovoljene le za nezahtevne in
enostavne objekte. Spremembe namembnosti se dovolijo v ureditvenih enotah G, K, OV in SV.

V 13. dlen (Oblikovanje zunanjih ureditev) se doda odstavek, da se zunanje ureditve v ureditvenih
enotah G, K in Vl zaradi posebnega javnega pomena urejajo na podlagi Nadrta krajinske
arhitekture po predpisih o projektni dokumentaciji ter da so glavne usmeritve za oblikovanje
zunanjih ureditev prikazane na karti6 (Prikaz uredituene situacije), medtem ko se lahko skladno s
pogoji tega odloka izvalalo tudi druge zunanje ureditue, ki v grafiki niso podrobneje dolodene. Na
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koncu dlena se doda odstavek z dolodilom iz 26. dlena, da naj se skladi5denje odvija znotral
stavb.

Drugi stavek 14. dlena (Stopnja zazidanosti)

se crta zaradi

nerelevantnosti

(v odloku

ni

opredeljenih faktorjev zazidanosti).

Dolocila o dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektih po posameznih ureditvenih enotah se
medsebojno uskladijo in dopolnijo.

V 19. 6len (Velikost in zmogljivost objektov) znotraj poglavja o UE Grajski kompleks,

Kompleks
kapele BoZjega groba in Obmocje gostinskega lokala (Obmodje objekta nekdanje vrtnarije) se iz
tre$ega odstavka 10. dlena (Lega objektov) premesti navedbo, da servisni podzemni objekt med
gradom in objektom na mestu gospodarskega objekta (2a) in osrednje parkiri5de s podzemno
garaZno hi5o (9) ne smeta biti manj5a od 50% obmodja, ki ga doloda gradbena meja, glede
velikosti prizidka h kapeli Bo2jega groba (6a) pa se (glede na spremenjeno velikost obmodja
znotraj gradbene meje - pripomba 5.2) dolodi najved 40 % obmo{a znotraj gradbene meje. Peti
odstavek se 6rta, ker je z enako vsebino naveden 2e v detrtem odstavku 13. 6lena.

25. clen (Lega objektov) se v celoti spremeni z dolodili, da glede odmikov veljajo navedbe v
splo5nih pogojih odloka, medtem ko se stavbe, ki sodijo med nezahtevne in enostavne objekte,
prednostno ume5dajo v ozadje gradbene parcele, kar pomeni v obmodje, ki ne gravitira v ulidni
prostor Trdinove ulice ter Sir5ega obmodja kri2i56a z Gubdevo ulico.
Dolodilo iz 26. blena, da naj se skladi5denje odvija znotraj stavb, se premesti v splo5ne pogoje, to

je na konec dlena o oblikovanju zunanjih ureditev. Drugi del tretjega stavka tega odstavka se
spremeni tako, da morajo biii podporni zidovi in Skarpe ali bre2ine v primeru, da ni hodnika za
peSce, oddaljeni najmanj 2 m od roba vozi$da. Zadryi stavek tega odstavka se 6rta.

Drugi stavek drugega odstavka 30. 6lena (Drugi izvedbeni pogoji) znotral poglavja o UE Obmodje
vodohrana in otro5kega igri5ca se nadomesti z dolodbo, da se vse ureditve znotraj UE izvajajo
sonaravno.

V 32. dlen (Vrste dopustnih objektov) znotraj poglavja o UE Obmoije javnih cest se iz druge
alineje drugega odstavka 17. 6lena premesti navedbo o dveh nadrtovanih novih prometnih
uredifuah, ki dejansko sodita v UE CE, in sicer Skalickega ulica (pr1; rekonstrukcija) in Trdinova
ulica (pr2; rekonstrukcija).

Tretji odstavek 35. 6lena znotraj poglavja o UE Obmodje drevoreda postane samostojni dlen o
vrstah dopustnih del in gradenj, drugi odstavek istega dlena pa se umesti v dosedanji 35. dlen. V
clen o vrstah dopustnih del in gradenj se doda dolodilo, da se obstojedi drevored ohranja.

Peti odstavek 36. 6lena znotraj poglavja 3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav - splo5no se spremeni tako, da bo dolodal usklajeno

nadrtovanje izvedbe razlicnih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture. V devetem odstavku
istega 6lena se doda dolodilo, da elektridne omarice ne smejo biti name5dene na glavnih,
vizualno izpostavljenih fasadah stavb. Deseti in enajsti odstavek se 6rtata, ker je njuna vsebino
potrebno upo$tevati 2e na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov.

Na koncu drugega odstavka 37. dlena (Cestno omreZje) se doda navedbo, da ima Trdinova ulica
Revoza
enostranski hodnik za pe$ce (sicer je dvostranski).

na odseku od kriZanja z osrednjo sprehajalno pe5potjo do meje s kompleksom

39. 6len (Dimenzioniranje cestiSda) se v celoti premesti na konec 6lena o cestnem omreZju (kot
zadnji odstavek).
Zadryi stavek 41. clena (Vodovodno omreZje) se 6rta, ker

je zapisan 2e v 6lenu o varstvu pred

poZarom.

42. tlen (Fekalna kanalizacija) se vsebinsko preuredi. Doda se tudi navedba kapele Bo2jega
groba kot objekta, ki ga je potrebno prikljuditi na sistem kanalizacije.

43. 0len (Padavinska kanalizacija) se vsebinsko preuredi tako, da je jasno izkazana prioriteta
ponikanja padavinskih voda s cest, streh in parkiri5d (preko ustreznih filtrov - lovilcev olj ipd.)
Zadrya dva stavka tretjega odstavka 45. Olena (Elektroenergetsko omreZje) se 6rtata.
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V prvem odstavku 46. clena (Javna in cestna ter ambientalna razsvetljava) se doda dolocilo, ki bo
omogo6alo izvedbo klasidne javne razsvetljave tudi ob osrednji sprehajalni pedpoti.
Dolodila 49. in 50. 6lena (Telekomunikacijsko omreZje
zdrulijo v enoten 6len o telekomunikacijskem omreZju.

-

Telekom in Temach) se smiselno

Na konec poglavja Vl. (Re5ifue in ukrepi za varsfuo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave)
se doda dlen o ohranjanju narave, v katerem se navede zavarovano obmodje'Grajski park Grm'
kot spomenik oblikovane narave.

Drugi stavek prvega odstavka 55. 6lena (Varstvo pred poZarom) in drugi del tretjega odstavka
istega 6lena se drta, tretji in cetrti odstavek se zdruZita.
Drugi odstavek 56. dlena (Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugim nesredami) se prenovi z
navedbo o potrebnosti upo5tevanja Karte projektnega pospe5ka tal in dolodil Slovenskega
standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.

Dolocila poglavja X. (Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih
re5itev) se vsebinsko preuredijo in smiselno zdrulijo.

Dolocijo se izhodiSdne kote pritli6ij za nadzemne dele novogradenj s tolerancami, vkljudno s
tolerancami za kote zunanjih ureditev oziroma platojev na nivoju terena.

Meja obmo0ja urejanja se popravi tako, da v severozahodnem delu obmocja urejanja zajame
celotno parcelo 1349, severozahodno od uvoza v grad se raz5irina parcelo 1335, severovzhodno
od uvoza v grad dodatno na parceli 1085 in 1089 (zaradi moZnosti dosaditve drevoreda), v
severnem delu obmodja urejanja se v manj5em delu raz5iri na parcelo 1238 ter zmanj$a proti
parceli 123214 (vse velja za k.o. Kandija). Skladno s tem se dopolni dlen o obsegu in meji
obmodja urejanja.
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