Mestna obiino Novo mesto

Zupan
Seidlova cesta 7

8000 Novo mesn
tel.: 07 | 39 39 2,U,fuk: 07 / 39 39 2ffi
e-polta: meshn.obcina@nowmesto.si
www.nwomesto.si

Stevilka:
Datum.

350-10t2010-81(1909)
19. 10.2012

OBGINSKEMU SVETU
MESTNE OBEINE NOVO MESTO, tU
ZADEVA:

OBEINSKI PODROBNI PROSTORSK NAERT OB BELOKRANJSKI CESTI JUG 2/r (OPPN - JUG 2/1)

Namen:

Ugotovitev obdinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o
prostorskem nadrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih
pogojev OPN MONM z OPPN - iug 211 brez poprej5nje spremembe OPN
MONM

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS,5t. 33107,70108-ZVO-1B,
108/09, 80/1O-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43111-ZI<Z-C,57112 in 57112zUPUDPP-A)

Statut Mestne obiine Novo mesto, uradno predi56eno besedilo (Statut
MONM-UPB-2, Uradni list RS, 51. 96/08)
Pripravljavec gradiva: Urad za prostor
lzdelovalec

gradiva:

Urad za prostor.

Poro6evalec:

Mojca Tav6ar, Vodja Urada za prostor

ObrazloZitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:
1. Obdinski

svet Mestne obdine Novo mesto ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prve in

druge alineje 1. odstavka 56. a 6lena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS,
5t. 33/07, 70108-ZVO-18, 108/09, 80110-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43111-ZKZ-C, 57112 in
57112-ZUPUDPP-A) glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev z obdinskim
podrobnim prostorskim nadrtom Ob Belokranjski cesti - jug 211 brez poprejSnje
spremembe obdinskega prostorskega nadrta Mestne obdine Novo mesto.

2. Ugotovitev se navede v skladu s detrtim odstavkom 57. 6lena ZPNaErt v Sklepu o
spremembi in dopolnitvi Sklepa o zadetku priprave Obdinskega podrobnega
prostorskega na6rta Ob Belokranjski cesti -iug2ll,, kise ga objaviv Uradnem listu RS.
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PRILOGE:
- ObrazloZitev.
DOSTAVITI:
- naslov, tu
- spis, tu.
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OBEINSKEMU SVETU MESTNE OBEINE NoVO MESTO. tu

ZADEVA:

OBEINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAERT OB BELOKRANJSKI CESTI
JUG 2/I

PREDMET: UGOTOVITEV OBEINSKEGA SVETA, DA SO IZPOLNJENI POGOJI IZ
ZAKONA O PROSTORSKEM NAERTOVANJU GLEDE SPREMEMBE
PROSTORSKO IZVEDBENIH POGOJEV OPN MONM Z OPPN - JUG 211 BREZ
POPREJSJNE SPREMEMBE OPN MONM

1.

UVOD

Na podlagi Sklepa o zadetku priprave Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta Ob

Belokranjski cesti - jug 2ll (Uradni list RS, 5t. 34/10, v nadaljevanju OPPN - jug 2ll), je Mestna
ob6ina Novo mesto aprila 2Q10 zaeela s pripravo prostorskega akta. Pobudo je podalo podjetje
Globalne nepremidnine d.o.o., kije zastopalo druZbo Evrospin in Lidl.
Z OPPN - jug 2ll se nadrtuje umestitev trgovine z Zivili s pripadajodimi zunanjimi povr5inami:
- obmo6ja za trgovskicenter zZivili in neZivili;
- pripadajodih manipulativnih povrSin, parkiri5d, motornih in peS dostopov;
- zelenih povrSin ter pripadajode gospodarske javne infrastrukture

OPPN - jug 2ll je SZ del obmodja, ki je v Obdinskem prostorskem nadrtu Mestne obdine Novo
mesto (Uradni list RS, 5t. 101/09, 37110 - teh. popr. ,76110 - teh. popr. , 26111 - obv. razl. ter 4112
- teh. popr; v nadaljevanju OPN MONM) dolo6eno kot enota urejanja prostora z oznako NM/20OPPN-b (v nadaljevanju: EUP NM/20-OPPN-b), za katero je predvideno urejanje z obdinskim
podrobnim prostorskim nadrtom (123. Clen OPN MONM).
OPN MONM doloda tudi, da se ))za obmo6ja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali ved
OPPN, pri 6emer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vkljuduje prostorsko in funkcionalno
smiselno zakljudeno enoto, vkljudno s predvidenimi zelenimi povr5inami in GJI ter da bo
dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.<<

letu 2010 so bile za celotno obmodje NM/2O-OPPN-b (Ob Belokranjski cesti - jug 2)
pripravljene strokovne podlage, ki so prinesle urbanistidne in infrastrukturne re5itve za celotno

V

obmodje in predvidele moZno faznost izvedbe (glej sliko).
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Slika: prlkaz izbrane variante urbanistidne re5itve za Sir5e obmo6je Ob Belokranjski cesti jug 2. Obmodje
obravnavanega OPPN Ob Belokranjski cesti - jug2ll je prikazano z modro elipso.
(Vir: Strokovne podlage za SirSe obmocje Ob Belokranjski cesti - jug 2, Acer Novo mesto, 2012)

Z namenom

kapacitetne in prometno tehnicne preveritve ustreznosti prikljucevanja
predvidenega trgovskega centra na obstojedo prometno infrastrukturo 5e pred izgradnjo
povezovalne ceste med Belokranjsko cesto in predvideno 3. razvojno osjo oziroma z namenom
ugotovitve ali kriZi5ce pri TC Evrospin (navezava Av5ideve ulice na Belokranjsko cesto) nudi
zadostno prepustnost prometnih tokov po planskem 10-letnem obdobju, je bila izdelana tudi
prometna Studija (Cestni inZeniring d.o.o., 137-PS, Maribor, december 2010).

Septembra 2012 je podjetje Globalne nepremidnine d.o.o. obvestilo MONM, da zastopa samo
5e druZbo Evrospin in podalo pobudo za dimprej5njo spremembo in dopolnitev OPN MONM.
Gradnja nadrtovanih ureditev namred zaradi prostorsko izvedbenega pogoja v OPN MONM v
EUP NM/2O-OPPN-b zaenkrat ni dopustna, ker velja, da )... je dopustna Sele potem, ko bo
zgrlena povezovalna cesta med Belokranjsko cesto in predvideno PIC Cikava.<< (3. toika 123.
ilena; 3. stolpec, 6. stavek OPN MONM

2.

SPREMEMBA PIP OPN MONM Z OPPN

Pri izdelavi podrobnejiih prometnih strokovnih podlag se je izkazalo, da je prostorske ureditve
prometno tehnidno mogode prikljucevati na obstojede prometno omreZje, zato je za SZ del
predmetne EUP smiselna sprememba prostorsko izvedbenega pogoja OPN MONM.
Uveljavitev sprememb in dopolnitev ZPNadrt-B v 56. a dlenu omogoda spremembo prostorsko
izvedbenih pogojev z obdinskim podrobnim prostorskim nadrtom brez poprej5nje spremembe

obdinskega prostorskega nadrta, de so za to izpolnjeni pogoji, dolodeni v prvi in drugi alineji
prvega odstavka 56. a dlena ZPNadrt (Uradni list RS, iit.57112, v nadaljevanju ZPNadrt-B), in
sicer:

- je sprememba potrebna za izvedbo obdinskega razvojnega programa oziroma drugega
razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in
- je sprememba skladna s strateSkim delom obdinskega prostorskega nadrta oziroma
obdinskim strate5kim prostorskim nadrtom, de je ta sprejet kot samostojni akt.

2.1

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA O PRIEETKU PRIPRAVE OPPN

OPPN

- iug 2ll je trenutno v fazi osnutka, zato je za nadaljevanje postopka potrebno sprejeti

_ JLJG 211

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zadetku priprave Obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta Ob Belokranjski cesti - jug 2ll.
V primeru, ko se z OPPN spreminjajo PIP iz OPN, je potrebno skladno s detrtim odstavkom 57.
6lena ZPNadrt-B v sklepu o zadetku priprave OPPN, navesti tudi predhodno uqotovitev
obdinskeqa sveta, da so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka 56. a dlena
ZPNadrt.
Sklep

2.2

UTEMELJITEV IZPOLNJEVANJA POGOJEV 56. A EIEruN ZPNAdrt

Prva alineia 1. odstavka 56. a 6lena ZPNadrt

:

Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije (RRP) za obdobje od 2007 do 2013
(http://www.rc-nm.si/docs/RRP%2020o7-2013.pdf) v analitidnem delu ugotavlja, da bo v
programskem obdobju priSlo do krepitve in zdru1evanja trgovske dejavnosti v regiji. Novo mesto
je za krepitev vloge regionalnega sredi5da v omreZju urbanih sredi5c Slovenije dolodilo
strate5ke usmeritve za razporeditev povr5in centralnih trgovskih dejavnosti, ki so z izvedbenim
delom OPN regionalno pomembne.
Druqa alineia 1. odstavka 56. a 6lena ZPNadrt

:

StrateSki del OPN MONM glede koncepta razvoja naselja Novo mesto (45. 6len) med drugim
navaja:
>Poselitev Novega mesta se oblikuje kot urbana struktura z vecjo gostoto in vecjimi dimenzijami
objektov, kar predvsem velja za nova jedra pozidave, obmodja prenove ob mestnih vpadnicah
in na obmocjih vozli5d.
Poslovno-storitvene in oskrbne dejavnosti se ume56ajo znotraj mesta na dobro prometno
dostopne povrSine, prav tako tudi druZbene dejavnosti. Te se nadrtujejo kot nujna infrastruktura
novih stanovanjskih obmocij (Sole, vrtci, igri56a) oz. kot dopolnitev ponudbe mesta.
Ob mestnih vpadnicah se oblikujejo poteze mestotvorne pozidave in zunanjih ureditev. To velja
za prostore ob Ljubljanski cesti, Smarje5ki in Seidlovi cesti, Sentjernejski in Kandijski cesti,
Belokranjski, Smihelski (Ljubenski), Topli5ki, Stra5ki, Mirnope5ki cesti, Andrijanidevi cesti ob
stidnem obmodju s tovarno zdravil Krka ter v kroZi56u v Budni vasi, ob nadrtovani juZni zbirni
cesti ter ob ostalih nadrtovanih navezovalnih cestah med povezovalnimi cestami obvoznega
obroda in obstojecim cestnim omreZjem. Pomestenje mesta vkljuduje mestotvorno snovanje
novih objektov in zunanjih ureditev ter preoblikovanje obstojedih. Posebej pomembne so tudi
lokacije na kriZi5dih obstojedih in nadrtovanih mestnih vpadnic z mestnim obvoznim ringom
(Andrijanideva in Levi6nikova cesta ter nadrtovane mestne obvoznice), kjer se praviloma
oblikujejo obmodja prepoznavnih javnih dejavnosti ter objektov in zunanjih ureditev.
Nacrtuje se medsebojno dolgorodno usklajena namenska raba prostora, pri kateri bodo
stanovanjska obmodja ustrezno oddeljena od za njih najbolj motedih industrijskih in bodo hkrati
doseZene najmanj5e oddaljenosti do dnevno potrebne oskrbe.<<

Ureditve OPPN - jug2ll so skladne s strateskim delom opN MONM, saj:
so usklajene s potekom povezovalne ceste Sentjo5ke ceste in vsemi ureditvami drZavnega
prostorskega nadrta za drlavno cesto od avtoceste A2 Ljubljana
- ObreZje pri Novem
mestu do prikljudka Maline, kije v fazi predloga;
- so upo5tevana dolodila, da se obmodje NM/20-OPPN-b razvrja za razlidne centralne
dejavnosti in kot pomembna vstopna todka v mesto;
- so Ze pridobljene variantne strokovne prostorske preveritve za celotno obmodje EUP
NM/20-OPPN-b, v okviru katerega je obmodje OPPN - jug 2ll obravnavano kot prvi poseg,
navezan na omreZje obstojecih cest.

-

Lokacija v skrajnem SZ delu EUP NM/20-OPPN-b, za katero je z OPN MONM predviden OPPN
Ob Belokranjski cesti - jug, je znotraj obstojecih prometnic, na katere se lahko navezuje tudi
pred ureditvijo povezovalne ceste med Belokranjsko cesto in predvideno PIC Cikava (Sentjo5ke
ceste). Poleg tega se z nadrtovanjem OPPN - jug 2ll upo5teva dolodila strate5kega dela OPN
MONM glede.

-

oblikovanja novega jedra pozidave

ob mestnih vpadnicah (med Belokranjsko cesto in

nadrtovano Sentjo5ko cesto: obmodje OPPN - jug 2ll dopolnjuje obstojede obmodje centralnih
dejavnostiv ONC;
- ume5danja oskrbnih dejavnosti znotraj mesta na dobro prometno dostopne povr5ine: obmodje
OPPN - jug 2ll je 2e zdE in bo po ureditvi Sentjo5ke ceste 5e bolj prometno dostopno;
- oblikovanja mestotvorne pozidave in zunanjih ureditev: z ureditvami OPPN - jug 2/l se
upo5teva gradbeno linijo ONC vzdol2 Belokranjske ceste in obenem ustvarja novo gradbeno
linijo z mestotvornimi ureditvami vzdolZ nadrtovane Sentjo5ke ceste;
- usklajene namenske raba prostora: dnevna oskrba je blizu stanovanjskih obmodij, obenem bo
gbjekt trgovskega centra dodatna bariera med industrijo (Revoz) in stanovanjskim obmodjem
Zabje vasi.

3. PREDLOG SKLEPOV
1. Obdinski svet Mestne obdine Novo mesto ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prve in
druge alineje 1. odstavka 56. a 6lena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS,
5t. 33/07, 70108-ZVO-18, 108/09, 80/10-ZUPUDPP in 571121 glede spremembe prostorsko
izvedbenih pogojev z obdinskim podrobnim prostorskim nadrtom Ob Belokranjski cesti jug 211 brez poprejinje spremembe ob6inskega prostorskega nadrta Mestne obdine Novo

mesto.

2. Ugotovitev se navede v skladu s detrtim odstavkom 57. dlena ZPNa6rt v Sklepu o
spremembi in dopolnitvi Sklepa o zaEetku priprave Obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta Ob Belokranjski cesti - jug 2ll, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
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Borut NOVAK
EKTOR OBEINSKE UPRAVE

