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OBEINSKEMU SVETU
MESTNE OBEINE NOVO MESTO. tU

ZADEVA:

ODLOK

O OBEINSKEM PODROBNEM

PROSTORSKEM NAERTU OB

BELOKRANJSKT GEST| - JUG 2/t (OPPN JUG 2/t)

Namen:

1. obravnava dopolnjenega osnutka odloka

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem na6rtovanju (Uradni list RS, 5t. 33107, 70|08ZVO-18,
108/09, 80/1O-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43111-21<Z-C, 571'12, 57112zUPUDPP-A)

Statut Mestne ob6ine Novo mesto, uradno predi56eno besedilo (Statut
MONM-UPB-2, Uradni list RS, 5t. 96/08)
Pripravljavec gradiva: Urad za prostor

OPPN: Acer d.o.o. Novo mesto
Porodevalec:
Mojca Tavdar, Vodja Urada za prostor
V prilogi.
ObrazloZitev:
Predlog sklepov:
1. Obdinski svet Mestne ob6ine Novo mesto je obravnaval in potrdil
lzdelovalec

dopolnjen osnutek odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu
Ob Belokranjskicesti - jug2ll v prviobravnavi.

2. Pripombe Obdinskega sveta Mestne obdine Novo mesto se upoitevajo
kot pripombe podane v 6asu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
prostorskega akta.
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cesti - Jug 211,
3. Ureditvena situacija (celotno gradivo - Dopolnjeni osnutek prostorskega

akta je na vpogled na Uradu za
prostor MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje in v digitalni obliki na spletnem portalu
MONM: >Prostorski akti<).
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oBEINSKEMU SVETU MESTNE OBEINE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:

ODLOK

O

OBEINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU OB

BELOKRANJSKT CESTI - JUG 2/l (OPPN

JUG2tll

PREDMET: OBRAZLOZITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA PROSTORSKEGA AKTA
(1. OBRAVNAVA)

{. UVOD
Mestna obdina Novo mesto, Urad za prostor na podlagi pobude podjetja Globalne nepremidnine
d.o.o., ki je zastopa druZbo Evrospin, vodi postopek priprave Obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta ob Belokranjski cesti -iug 211 (v nadaljevanju OPPN Jug 2ll).
Podlaga za pripravo OPPN Jug2llje veljavni Obdinski podrobni prostorski nadrt Mestne obdine
Novo mesto (Uradni list, 5t. 101/09, 37110 - teh. popr.,76110 - teh. popr., 26111 - obv. razl. in
4112 - teh. popr.) (v nadaljevanju OPN MONM).

OPN MONM za obmoCje z oznako enote urejanja prostora NM/2O-OPPN-b predvideva urejanje
z obdinskim podrobnim prostorskim nadrtom. OPN prav tako dolo6a, da se za obmodja, ki se
urejajo z obdinskim podrobnim prostorskim nadrtom, pripravi po en ali ve6 obdinskih podrobnih
prostorskih nadrtov, pri demer je treba zagotoviti, da posamezen obdinski podrobni prostorski
nadrt vkljuduje prostorsko in funkcionalno smiselno zaklju6eno enoto, vkljudno s predvidenimi
zelenimi povr5inami in gospodarske javne infrastrukture ter da bo dinamika priprave
posameznih obdinskih podrobnih prostorskih nadrtov zagotavljala smiselno faznost prostorskih
ureditev.
Obmofje OPPN Jug 2ll obsega skrajni severozahodni del enote urejanja prostora NM/20OPPN-b in le2i v jugovzhodnem vogalu kri2i56a med Av5i6evo ulico in Belokranjsko cesto
(glavna cesta G2-105). Na severu obmodje meji na Av5idevo ulico in preko nje na oskrbni
nakupovalni center Zabla vas (ONC). Zahodni del obmodja obravnave meji na Belokranjsko
cesto (G2-105) ter preko nje na industrijsko obmodje tovarne Revoz.
Na jugu in vzhodu obmodje OPPN meji na nepozidana stavbna zemlji5da, na katerih sta v
okviru DrZavnega prostorskega nadrta za dr2avno cesto od avtoceste 42 Ljubljana-ObreZje pri
Novem mestu do prikljudka Maline v pripravi (predlog: julij 2012) - v nadaljevanju: DrZavni
prostorski nadrt in DPN, nadrtovani povezovalna - Sentjo5ka cesta in navezava na Avii6evo
ulico. Obmodje OPPN je veliko pribliZno 0,52 ha.

OPPN vsebuje usmeritve in pogoje za gradnjo trgovine z Zivili ter potrebnih zunanjih
manipulativnih povr5in, vkljudno s pogoji za prometne ureditve, gospodarsko javno
infrastrukturo in zelene povrSine.

2.

srRoKovNE poDLAGE zA StnSe oeMoe.Je oB BELoKRANJSKI CESTI - JUG

2/l

Za predmetno obmocje so bile najprej izdelane strokovne podlage s tremi variantnimi reSitvami
(Strokovne podlage za Sir5e obmocje ob Belokranjski cesti -JUg2, Acer Novo mesto d.o.o., maj
2010; v nadaljevanju: strokovne podlage), izbor variantne re5itve je potrdil Zupan s sklepom 5t.
1801.

lzbrana je bila varianta 2, pri kateri ima nova povezovalna cesta (Sentjo5ka cesta) med 3'
razvojno osjo - priklju6kom Revoz in Belokranjsko cesto primarno vlogo. Os ceste poteka preko
dveh nasprotno oOrnlenih krivin. Na ta nadin se poveda manipulativni prostor med prikljudno in
Belokranjsko cesto kar odpira ve6 moZnosti pri izbiri in umescanju dejavnosti v ta prostor. Poleg
tega ima tak potek ceste to prednost, da se lahko mesto prikljucevanja na povezovalno cesto
premika (v dolodenih mejah seveda) v odvisnosti od dolZine pasu zalevezaviialce.
Urbanisticna zasnova obmocja se opira na kombinacijo vzdoll:ne smeri osrednje povezovalne
ceste in predne smeri precnih cest. Obmodja za pozidavo so vecinoma oblikovana v
kvadratnem rastru, zaradi 6esar je prostor jasno berljiv, na stanovanjskem obmocju pa je manj
dovoznih poti. lzbrana resitev omogoda vecje stanovanjske parcele in hkrati pa dobro izkori5ca
cesto, ki razmejuje stanovanjsko obmodje od obmocja centralnih dejavnosti.

Slika 1: shematski prikaz ureditve EUP NM/2}-OPPN-B (izbrana varianta 2).

Slika 2: prikaz izbrane variante urbanistiine re5itve za Sirie obmoije Ob Belokranjski cesti- jug
Obmoije obravnavanega OPPN Ob Belokranjski cesti - jug Al je prikazano z modro elipso.
(Vir: Strokovne podlage za SirSe obmoije Ob Belokranjski cesti- jug 2, Acer Novo mesto, 2012)

2.

Z

namenom kapacitetne in prometno tehnidne preveritve ustreznosti prikljudevanja
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 kriZi5de pri TC Evrospin (navezava Av5ideve ulice na Belokranjsko cesto) nudi
zadostno prepustnost prometnih tokov po planskem 1O-letnem obdobju, je bila izdelana tudi
prometna Studija (Cestni inZeniring d.o.o., 137-PS, Maribor, december 2010).
2. PREDMET IN VSEBINA OPPN
Z OPPN - jug 2ll se nadrtuje:
umestitev objekta za trgovski center z2ivili in neZivili;
pripadajode manipulativne povr5ine, parkiri5da in prometne povr5ine za motorni in pe5
dostop;
ureditev zelenih povrSin ter pripadajode gospodarske javne infrastrukture.

-

Objekt trgovskega centra se z dalj5o stranico postavi vzporedno z nadrtovano Sentjo5ko cesto
na jugu. S postavitvijo krajie stranice objekta vzporedno z Belokranjsko cesto se upo5teva
gradbeno linijo Oskrbno nakupovalnega centra na severu (v nadaljevanju ONC). Mestotvorne
fasade trgovskega objekta oz. zunanje ureditve se zagotovijo vzdolZ Belokranjske ceste, ki je
ena od najpomembnej5ih mestnih vpadnic.

Objekt je pritliden, plato pri objektu je skladen z nivoji cest, nadrtovanimi v okviru DrZavnega
prostorskega nadrta (povezovalna cesta Sentjo5ka cesta in navezava na Av5idevo ulico).
Parkirne povr5ine so nadrtovane na severni in zahodni strani objekta. Z linijami dreves in
grmovnic se poudarjajo zelene povr5ine ob Belokranjski cesti in nadrtovani navezavi na
Av5idevo ulico.

Prometna ureditev obravnavanega obmodja se prilagaja obstojecemu prometnemu reZimu.
Trgovski center se naveZe na cestno omreZje preko prikljudka na Av5idevo ulico. Na Av5idevi
ulicije za trgovski center predvidena ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
ostale notranje komunikacijske poti za pe5ce se nadrtujejo usklajeno z drugimi zunanjimi
ureditvami in povr5inamiza mirujodi promet.
Trgovski center se naveZe na obstojede komunalno, elektro, TK in plinovodno omreZje.

3. OBRAZLOZffEV POSTOPKA

Postopek priprave OPPN - Jug2l1 se je za6el na podlagi Sklepa o zadetku priprave
Ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta Ob Belokranjski cesti - jug 2ll, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS,5t. 34/10.
Na podlagi izbrane variante celovitih urbanistidnih in prometnih re5itev za celotno obmodje EUP
NM/20-OPPN-8, katere SZ del je OPPN Jug 2ll, je bil izdelan osnutek OPPN Jug 2/1. Na
podlagi osnutka OPPN Jug 211 so bile pridobljene smernice, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, pa je februarjaizdalo odlodbo 5t. 35409-21012010, da v postopku priprave
OPPN - Jug 2/1 celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

je podjetje Globalne nepremidnine d.o.o. podalo pobudo za spremembo in
dopolnitev OPN MONM, saj gradnja nadrtovanih ureditev namred zaradi prostorsko
izvedbenega pogoja v OPN MONM v EUP NM/2O-OPPN-b ni dopustna, ker velja, da >... je
Septembra 2012

dopustna Sele potem, ko bo zgrajena povezovalna cesta med Belokranjsko cesto in predvideno
PIC Cikava.< (3. toika 123. ilena; 3. stolpec, 6. stavek OPN MONM

Pri izdelavi podrobnej5ih prometnih strokovnih podlag se je izkazalo, da je prostorske ureditve
prometno tehnidno mogode prikljudevati 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 poprej6nje spremembe
obdinskega prostorskega nadrta, 6e so za to izpolnjeni pogoji, dolodeni v prvi in drugi alineji
prvega odstavka 56. a 6lena ZPNadrt (Uradni list RS, 3t. 57112, v nadaljevanju ZPNadrt-B), in
srcer:

- je sprememba potrebna za izvedbo obdinskega razvojnega programa oziroma drugega
razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in
s strate5kim delom obdinskega prostorskega nadrta oziroma
- je sprememba skladna
je
prostorskim
obdinskim strateSkim

nadrtom, de

ta sprejet kot samostojni akt.

Pred nadaljevanjem postopka (avno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka odloka o OPPN jug 2ll)
potrebno sprejeti 5e Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zadetku priprave
Ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta Ob Belokranjski cesti - jug 2il z navedbo
ugotovitve obdinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka
56. a 6lena ZPNacrt (po predhodni proucitvi gradiva, ki ga je pripravil Urad za prostor).

je

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Jug2ll se bo predvidoma zabela v decembru

2012. Po izvedenijavni razgrnitvi in javni obravnavi bo izdelovalec pripravil stali5da do pripomb.
Obdina bo stali5da do prejetih pripomb in predlogov zavzela s sklepom 2upana, ki bodo javno
objavljena. Po zavzetih stali56ih bo izdelovalec pripravil predlog prostorskega akta, katerega bo
pripravljavec (MONM) posredoval nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj. Po pridobitvi
pozitivnih mnenj bo pripravljavec (MONM) prostorski akt posredoval obdinskemu svetu v drugo
obravnavo in sprejem.

4. FINANCIRANJE PRIPRAVE OPPN IN VPLIV NA PRORACUU

N,|OruN,|

Med izdelovalcem (Acer, d.o.o.), pripravljavcem (MONM) in investitorjem (Globalne
nepremi6nine d.o.o.) je bila sklenjena tripartitna pogodba za izdelavo strokovnih podlag za
Sir5e obmodje enote urejanja prostora NM/2O-OPPN-b in izdelavo obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta za SZ del enote urejanja prostora NM/20-OPPN-b - OPPN Ob Belokranjski
cesti - Jug2l1 (51. 350-1012010, z dne 19. 4.2010).
S pogodbo se je narodnik/investitor obvezal financirati dela, ki jih je treba opraviti za sprejetje
OPPN. lzdelovalca strokovnih podlag in predmetnega OPPN je izbral narodnik. Sama priprava
OPPN ne bremeni bodinskega proraduna iz naslova odhodkov, na prihodkovni strani pa so
predvideni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, 6e bo pri5lo do gradnje trgovine na
obravnavani lokaciji..

5. PREDLOG SKLEPOV

V skladu s poslovnikom Ob6inskega sveta Obdinskemu svetu

predlagamo, da obravnava
dopolnjen osnutek odloka o Obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu Ob Belokranjski cestiJug 2ll ter sprejme spodaj navedena sklepa:
1. Obdinski svet Mestne obdine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek
odloka o Ob6inskem podrobnem prostorskem nadrtu Ob Belokranjski cesti - Jug 2/l v

prviobravnavi.

2. Pripombe Obdinskega sveta Mestne obdine Novo mesto se upo5tevajo kot pripombe
podane v 6asu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

Viktorija TEKSTOR,
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Borut NOVAK
REKTOR OBEINSKE UPRAVE

VODJA URADA ZA PROSTOR

Priloge:
1. Dopolnjen osnutek odloka o OPPN Ob Belokranjski cesti

-

Jug

211

,

2. Ureditvena situacija (celotno gradivo - Dopolnjeni osnutek prostorskega akta je na vpogled na Uradu za
prostor MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje in v digitalni obliki na spletnem portalu
MONM: >Prostorski akti<<).

DOPOLNJEN OSNUTEK

Na podlagi 56.a in 61. clena Zakona o prostorskem nadrtovanju - ZPNadrt (Uradni list
RS, 5t. 33107,70108 - ZVO-18, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10-popr.), 43111 - Zt<ZC, 57112 in 57112-ZUPUDPP-A) ter 16. dlena Statuta Mestne obdine Novo mesto (Uradni
list RS,5t.96/08- UPB-2) je Obdinski svet Mestne obdine Novo mesto na..... seji dne
... ... . sprejel

ODLOK

o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu
Ob Belokranjski cesti - iug 2ll

1. dlen
(1) S tem odlokom se ob upo5tevanju Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu
Mestne obdine Novo mesto (Uradni list RS, St. 101/09,37110{eh.pop.,76l10-teh. pop.,
26111-obv. razl.,4l12-teh.pop.; v nadaljnjem besedilu: OPN) in Sklepa obdinskega sveta
Mestne obdine Novo mesto 5t. ... z dne ... sprejme Obdinski podrobni prostorski nadrt Ob
Belokranjski cesti - jug 2ll (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelalAcer Novo mesto, d.o.o., pod 5t. OPPN-L2/2010 v
2012.

2. 6len
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafidni del. lzdelana sta v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je doloden v tl. poglavju tega odloka.
(3) Grafidni del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. Njegova vsebina je dolodena
v lll. poglavju tega odloka.

3. clen
(priloge OPPN)
(1) Priloge OPPN so:
1. lzvledek iz planskega akta Mestne obdine Novo mesto
2. Prikaz stanja prostora
3. seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo re5itve prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazlolitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetekzajavnost
7. Odlodba celovita presoja vplivov na okolje
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen Strokovnih podlag iz 3. t6.
prej5njega odstavka, ki so elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sedeZu Mestne
obdine Novo mesto.

Obeinski podrobni prostorski nadrt Ob Belokranjski cesti

- jug 2/1, Acer Novo

mesto, oktober 2012

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

1 OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4.

dlen

(1) S tem OPPN se na obmodju Ob Belokranjski cesti - lug 2ll nadrtuje ureditev:
obmocja za trgovski center zZivlli in neZivili;
pripadajodih manipulativnih povr$in, parkiri$d, motornih in pe$ dostopov;
zelenih povr5in ter
pripadajo6e gospodarske javne infrastrukture.

2

UMESTITEV NAERTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. 6len
(obmodje OPPN)
(1) Obmo6je OPPN leZi v jugovzhodnem vogalu kriZi5da med Belokranjsko cesto
(glavna cesta G2-105) in Av5idevo ulico v Novem mestu. Na obmodju OPPN so zemlji5da
o2iroma deli zemlji5d s parcelnimi Stevilkami:38411, 385/3, 386, 387, vse k.o. Ragovo in
14OOl4, k.o. Kandija. Obmodje OPPN meri pribliZno 0,52 ha in je prikazano v grafiCnem
delu tega OPPN.
(2) Za izvedbo navezav obmoeja OPPN na obstojede prometne ureditve in na
obstojeda infrastrukturna omreZja bodo potrebni tudi posegi na zemljiSda, ki le2r1o zunal
obmodja OPPN, in sicer:
- za navezavo na obstojede kanalizacijsko in plinovodno omreZje je potreben poseg na
zemlji56e s parcelno Stevilko 140014, k.o. Kandija;
- za navezavo na obstoje6e elektroenergetsko omreZje je potreben poseg na zemlji5da
s parcelnimi Stevilkami 38412,135014 in 1356/1 ,135017, vse k.o. Ragovo;
- za navezavo na obstojede vodovodno omreZje je potreben poseg na zemlji5ca s
parcelnimiStevilkami 38412 in 1356/1,vse k.o. Ragovo;
- za navezavo na obstojede telekomunikacijsko omreZje je potreben poseg na
zemljiS6a s parcelnimi Stevilkami 383/1, 38312 in 1356/1,vse k.o. Ragovo'
- za izvedbo plodnika ob juZnem robu Av5ideve ulice severno od obmodja OPPN je
potreben poseg na zemlji5da s Stevilkami 38412, 38514 in 1356/1, vse k.o. Ragovo.

6. 6len
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmodji)
(1) Obmocje OPPN se, skladno z OPN ureja kot del OPPN Ob Belokranjski cesti- jug
2 (NM/20-OPPN-b). Celotno obmodje OPPN Ob Belokranjski cesti - iug 2 se ureja kot
pomembna vstopna todka v mesto, dopustne so razli6ne centralne dejavnosti.
(2) Obmodje OPPN se na vseh straneh navezuje na obmodje DrZavnega
prostorskega nadrta za drlavno cesto od avtoceste ,A2 Ljubljana-ObreZje pri Novem
mestu do prikljudka Maline (predlog, julij 2012; v nadaljnjem besedilu Dr2avni prostorski
na6rt oz. DPN). Na jugu in vzhodu so nepozidana stavbna zemlji5da, na katerih sta v
okviru DrZavnega prostorsfega nadrta nadrtovani povezovalna cesta Sentjo5ka cesta in
navezava na Av5idevo ulico, na kateri se OPPN ne navezuje.
(3) OPPN se navezuje na ureditve v sklopu DrZavnega prostorskega nadrta, obenem
pa re5itve tega OPPN ustrezno funkcionirajo tudi pred izvedbo DPN.
(4) Obmodje OPPN na severu meji na Av5idevo cesto in Oskrbni nakupovalni center
(v nadafjevanju ONC) in posega v obmo}e Zazidalnega nadrta za poslovno oskrbni
center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, 5t. 55/02,101/09-OPN (140.
6len). Pri nadrtovanju trgovskega centra se upo5teva gradbena lin'tja objekta ONC.

Obcinski podrobni prostorski nadrt Ob Belokranjski cesti

- jug

2/1,

Acer Novo mesto, oktober 2012

(5) Obmodje OPPN na zahodu meji na Belokranjsko cesto in obmodje Revoz in
posega v obmodje Lokacijskega nadrta Revoz (Uradni list RS, 5t. 73104, 101/09-OPN
if+0.-6len) 65/1b-OOtot o Obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za prostorsko
ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo kriZisca Belokranjska cesta v Novem mestu
na cestah G2-105 in R2-419 s Sir5im vplivnim obmodjem (74. 6len), 9111, , 46111 teh.pop.

7. dlen
(koncept urejanja Prostora)
(1) S tem OPPN se na obmodju Ob Belokranjski cesti - iug 2ll nadrtuje ureditev
trgovskega centra s pripadajoCimi z zunanjimi ureditvami in prikljuditvami na gospodarsko
javno infrastrukturo.
(2) OPPN doloda izvedbo pozidave v smislu oblikovanja prepoznavnega obmodja ob
pomembnih mestnih vpadnicah - ob Belokranjski cesti in ob nadrtovani Sentjo5ki cesti (v
skladu z DPN).
(3) Objekt trgovskega centra se z dalj5o stranico postavi vzporedno z nadrtovano
Sentjo5ko cesto na jugu. S postavitvijo kraj5e stranice objekta vzporedno z Belokranjsko
cesto se upoSteva gradbeno linijo Oskrbno nakupovalnega centra na severu. Mestotvorne
fasade trgovskega objekta oz. zunarye ureditve se zagotovijo na vseh straneh, posebna
pozornost pa se namenu oblikovanju fasad vzdolZ Belokranjske ceste, ki je ena od
najpomembnejSih mestnih vpadnic in vzdol? z DPN nadrtovane povezovalne ceste
Sentjo5ke ceste, ki bo v prihodnosti ena od mestnih primarnih cest.

8. dlen
(urbanisti6no

-

arhitekturni pogoji)

(1) Osnovni tlorisni gabarit objekta trgovskega centra ie 27,00 m x 47,00 m,
nadstre5ek je nad vhodom za obiskovalce, velikosti 2,50 m x 17,50 m in 2,50 m x 20,40.
o/o.
Pri vseh tlorisnih gabaritih je dopustno odstopanje do +, - 15
je
pritlidje, z vi5ino do najved 7,50 m,
(2) Vi5inski gabarit objekta trgovskega centra
vi$ina nadstre5ka nad vhodom za obiskovalce je 4,00 m, nad nadstre5koma na juZni
strani objekta pa do najved 4,50 m. Pri vseh viSinskih gabaritih je dopustno odstopanje do
- 1 m. Dopustna je ureditev kleti v celoti ali delno.
(3) Objekt trgovskega centra se oblikuje v skladu s principi sodobnega arhitekturnega
oblikovanja poslovnih objektov in je enostavnih pravokotnih oblik, enako vella za
oblikovanje vhodov in nadstreSkov. Vse fasade objekta so mestotvorno oblikovane,
servisni del objekta na jugu se mora zakriti z mestotvorno oblikovano fasado. S tem se
nadaljuje mestno oblikovanje obulidnega prostora vzdol? Belokranjske ceste na zahodu,
Av$ifeve ulice na severu in zadne obulidni niz vzdol2 nadrtovane povezovalne ceste
Sentjo5ke ceste na jugu.
(a) Objekt se poenoti po materialih in barvah - dovolijo se svetle zemeljske barve
fasad ter odtenki od sive do temnosive. Ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v
prostoru izrazlto motede in niso tradicionalne (npr. citronsko rumena, v'tjolidna, Zivo oz.
travni$ko zelena, Zivo oz. turkizno modra, Zivo rdeda ali Zivo oranZna). Barva fasade se
uskladi zbarvo strehe in stavbnega pohi5tva.
(5) Streha je ravna z minimalnim naklonom, ki je skrit za horizontalnim fasadnim
vencem. Kritina je temna (siva, temnosiva, 6rna, temnorjava ipd.) in ne sme biti ble5deda.
(6) Pritlidje objekta trgovskega centra se postavi v teren na vi5insko koto 192 m n.v. z
dopustnimi odstopanji do +, - 1 m, tako da bo plato pri objektu skladen z nivoji cest,
nadrtovanimi v okviru Dr2avnega prostorskega nadrta (povezovalna cesta Sentjo5ka cesta
in navezava na Av5idevo ulico).
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9. dlen
(krajinski Pogoji)
(1)Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, nadrtovane s tem
odlokom, mora vsebovati na6rt krajinske arhitekture, ki vkljuduje re5itve v zvezi z
oblikovanjem odprtih povr5in in zasaditvami.
dlen
10.
(pogoji za zunarye ureditve)

(1) Z linijami dreves se poudarijo zelene poteze zelenic ob Belokranjski cesti in ob
nadrtovani navezavi na Av5idevo ulico. Z linijo grmovnic se poudarijo zelene povr5ine
vzdol| Av5i6eve ulice. Linija dreves med parkirnimi mesti severno od objekta trgovskega
centra se uredi v tlaku, namestijo se povozne re5etke in zagotovijo ureditve za zalivanie in
dognojevanje. Za ureditev drevoreda se uporabijo listopadna drevesa, npr. ostrolistnijavor
ali gorskijavor. Zasaditve se izvajajo z drevoredno vzgojenimi sadikami z najmanj 12 do
14 cm obsega debla na viSini enega metra. ViSina zaletka kroSnje je najmanj 2,5 m, tako
da se zagotovi ustrezen svetli profil obcestnega prostora. Za grmovno zasaditev se
uporabijo listopadne grmovnice enakih vi5in, npr. medvejka, potentila. Vse uporabljene
vrste morajo biti prilagojene na mestno klimo in enostavne zavzdr2evanie.
(2) Parkirne povr5ine se uredijo na severni in zahodni strani objekta. Med parkiri5ci se
uredita tlakovani pe5 poti s plodnika ob Av5i6evi ulici na severu in s plodnika ob
Belokranjski cesti na zahodu. V zelenicah in ob pe5 poteh se na smiselna mesta postavi
urbana oprema (klopi s ko5i za smeti, konfini, oznadbe). S pe5 potjo in urbano opremo se
poudari gradbeno linijo od ONC na severu do vhoda v trgovski objekt na obmodju OPPN.
PasaZo oz. delno nadkrit prostor na zahodni strani trgovskega objekta se oblikuje sorodno
pasaZi oz. delno nadkriti fasadi ONC, da se skupaj z ONC oblikuje daljSa poenotena
poteza vzdoll Belokranjske ceste.
(3) Zagotovi se poenotena urbana oprema prostora (nadstre5nice, cestne in ulidne
svetilke, konfini, ograje, klopi in podobno). Urbana oprema naj bo oblikovana sodobno, ob
upo5tevanju funkcionalnosti in oblikovanja pozidave in odprtih povrSin ter glede na
oblikovanje obcestnega prostora primerljivih mestnih cest.
(4) Za tlakovanje povr5in ob objektu se uporabljajo kakovostni, trajni materiali,
usklajeni z arhitekturo objekta, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Ni
dopustna uporaba barvno agresivnih ali drsedih materialov.
(5) Trgovski center s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkiri5di in notranjimi prometnimi
povezavami, morajo biti najmanj 5,00 m oddaljeni od roba vozi5da ceste ali 2,00 m od
zunanjega roba kolesarske steze, plodnika ali druge povr5ine ob vozi56u, namenjene
prometu.
(6) Zasaditve zunanjih ureditev ob drZavni cesti se prilagodijo pogojem vzdrZevarya
cesti5da, preglednosti ceste in prikljudevanja ter namestitvi prometne signalizacije in
opreme. Zasaditev se predvidi izven obmodja komunalnih vodov.
(7) V celotnem varovalnem pasu drZavne ceste ni dopustno postavljanje objektov za
reklamiranje, obve5danje in oglaSevanje turistidnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih.
Za postavitev tovrstnih objektov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
(8) Z osvetlitvijo trgovskega centra se poudari mestotvorno oblikovanje fasad objekta,
posebej zahodne fasade vzdol? Belokranjske ceste ter juZne fasade. Osvetljevanje
trgovskega centra ne sme negativno vplivati na udeleZence v cestnem prometu.
Obstojedo ureditev cestne razsvetljave je treba uskladiti z osvetlitvijo trgovskega centra.
Osvetlitev mora biti projektirana v skladu z veljavno zakonodajo s podrodja osvetljenosti
cest.
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11. dlen
(dopustne dejavnosti)

Na obmodju OPPN so dopustne dejavnosti, opredeljene na podlagi predpisa o

standardni klasifikaciji dejavnosti: trgovina (z najmanj 60 o/o tlorisne povr5ine objektov),
gostinstvo, informacijske in komunikac'rjske dejavnosti ter druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

12. 6len
(dopustna dela in gradnje)
Dopustna je novogradnja, rekonstrukcija, vzdrZevalna dela, odstranitev objekta oz.
njegovih delov, sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta v skladu z dopustnimi
dejavnostmi (v 10. 6lenu tega odloka), dela v zvezi z urejanjem javnih in drugih zunanjih
povr5in ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

13. dlen
(dopustni objektiglede na namen)
(1) Dopustni so zahtevni in manj zahtevni objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim.
Dopustne so trgovske stavbe in gostinske stavbe. Dopustna je gradnja objektov
gospodarske javne infrastrukture in parkiri5d.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna izvedba
naslednjih nezahtevnih objektov: ograje, Skarpe in podporni zidovi, kiosk, spominska
obeleZja.

(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna izvedba
naslednjih enostavnih objektov: nadstre5ek, pomoZni cestni objekti, nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omreZje, zadasni objekti, spominska obeleZja, urbana
oprema.

14. 6len
(parcelacija in priklju6evanje na grajeno javno dobro)
(1) lzvede se nova parcelacija. Gradbena parcela za predviden objekt in pripadajode
ureditve je opredeljena v Na6rtu parcelacije (list 5t. 7) grafidnega tega dela OPPN. Pojem
gradbena parcela se uporablja skladno s 5. dlenom OPN.
(2) Prikljudevanje gradbene parcele na grajeno javno dobro se uredi na severu s
prometnim prikljudevanjem na Av5i6evo ulico in na zahodu s pe5 navezavo na pe5
povr5ino ob Belokranjski cesti.
(3) Celotno obmodje je zasebno zemlji5de v javni rabi - za potrebe trgovskega centra
in spremljajodih ureditev.

3 ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUEEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO
15. dlen
(skupne dolodbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Na mestih kri2anja nadrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se
upo5tevajo ustrezni tehnidni pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa
kri2anja in vzporedni poteki nadrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture
obdelajo ter se zarye pripravijo ustrezne tehniCne reSitve.
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(2) ee se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezni obstojedi ali predvideni vod
gospodarske javne infrastrukture zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji
in soglasjem upravljavca oziroma lastnika dolodenega infrastrukturnega voda.
(3) Pred izvedbo nadrtovanih ureditev se obstoje6i vodi, naprave in objekti
gospodarske javne infrastrukture zakolidijo in ustrezno za5ditijo. Pri izvajanju del na
mestih kriZanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma
lastnika dolodene gospodarske javne infrastrukture.
(4) V 6asu gradnje se ob prestavitvah in ostalih ureditvah infrastrukturnih vodov
zagotovi 6im bolj nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture.
(5) Zagotovi se ustrezna odstranitev vodov gospodarske javne infrastrukture, ki se
ruSijo.

16. dlen
(prometne ureditve)
(1) Prometna ureditev obravnavanega obmodja se prilagaja obstojedemu prometnemu
reZimu in se smiselno navezuje na re5itve iz drZavnega prostorskega na6rta.
(2) Trgovski center se naveZe na cestno omre2je preko prikljudka na Av5idevo ulico, ki
je nadrtovan z Dr2avnim prostorskim nadrtom. Tehnidni elementi prikljudka morajo biti v
skladu s pravilniki s podrodja projektiranja cest. Zagotovljena mora biti ustrezna
preglednost in prevoznost priklju6ka.
(3) Na prikljudku do trgovskega centra na Av5idevi ulici se uredi vertikalna in
horizontalna prometna signalizacija. Ostale notranje komunikacijske poti za pe5ce se
ustrezno uredijo in uskladijo z nadrtovanjem zunanje ureditve.
(4) Mirujodi promet: 5tevilo parkirnih mest se zagotavlja na podlagi splo5nih
prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaL, kijih doloda
OPN. Med parkirnimi prostori je predvidena ureditev poti za pe5ce, posebej na obmodju
vhoda v trgovski objekt.

17. 6len
(vodovodno omreZje)
Predvidena lokacija prikljuditve na obstojedi vodovod NL 250 je v severovzhodnem
delu obravnavanega obmodja. Obmodje se oskrbuje s pitno in poZarno vodo. Znotral
obmodja se izvede interno hidrantno omreZje s cevmi iz nodularne litine DN 100.

18. clen
(kanalizacijsko omreZje)
(1) Kanalizacijsko omreZje se izvede v lodenem sistemu.
(2) Kanalizacija padavinskih odpadnih vod: za odvod padavinske vode s strehe
objekta, cestiSda in parkiri5d se predvidi padavinska kanalizacija, ki se spelje v ponikovalni
sistem znotral obravnavanega obmodja. Padavinsko vodo s strehe objekta se lahko
zadrZi ter uporabi za sanitarne potrebe. Pred nadaljnjimi fazami izdelave dokumentacije je
potrebno izvesti hidrogeoloSke raziskave ali pridobiti podatke predhodno izdelanih
geolo5kih raziskav o ponikovalnih sposobnostih zemljin na obravnavanem obmo6ju.
(3) Kanalizacija komunalnih odpadnih vod: Komunalne odpadne vode iz
trgovskega objekta se speljejo v obstojedo komunalno kanalizacijo ob Belokranjski cesti.
Ob desnem robu cesti5da Belokranjske ceste (v smeri proti centru mesta) se predvidi
izgradnja gravitacijskega kanala komunalnih odpadnih vod, ki bo potekal od
jugozahodnega vogala obmodja trgovskega centra do navezave na obstoje6o kanalizacijo
pri ONC Zabja vas oz. v revizijskem ja5ku z oznako 5513 na kanalu z oznako 2016 .
Gravitacijski kanal je potrebno dimenzionirati glede na potrebe predvidene bodoce
pozidave, ki se bo izvrSila v 5ir5i okolici nadrtovanega trgovskega objekta.
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19. clen
(plinovodno omreZje)
(1) Za zagotovitev oskrbe z zemeljskim plinom je ob Belokranjski cesti 2e poloien
plinovod za zemeljski plin, na katerega se lahko prikljudi predvidenitrgovski objekt.
(2) Pri navezovanju se upoiteva obstojece stanje distribucijskega plinovoda (nivo
globine, cestne kape in oznaditev le teh, pipe, sifoni), saj je plinovod v funkciji obratovanja.
ustrezno
Prikljuditev na plinovodno omreZje in izdelava individualnega priklju6ka
omarico s po2arno pipo je predmet zunanje ureditve objekta. Globina poloZenih cevi
plinovoda je 1,0 m, merjeno od povr5ine terena do temena cevi. V primeru krilarya z
drugimi komunalnimi vodi in ob upoStevanju predpisanih nivojskih odmikov je dopustno
odstopanje od nadrtovane globine, pri demer znaSa min. globina 0,60 m.

z

20. dlen
(ogrevanje)
Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se uredi z uporabo toplotnih drpalk, sondne
energije ter drugih alternativnih virov ter z uporabo zemeljskega plina v skladu s
predpisom
izvajanju izbirnih gospodarskih javnih sluZb dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omreZja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

o

21.6len
(elektroenergetsko omreZje)

(1) Objekt se prikljudi na distributivno omreZje na obstojedi transformatorski postaji
TP Na Lazu 20Q3, 2410,4 kV, 1x630 kW,2Ol0,4 kV s predelavo NN 0,4kV razdelilca v
transformatorski postaji in izgradnjo nove 2x160 mm cevne kabelske kanalizacije z
vmesnimi kabelskimija5ki 1,2x1,2x0,8m do prostostojede prikljudno merilne omarice, ki se
postavi na stalno dostopnem mestu na obmodju OPPN.
(2) Po obmocju OPPN poteka NN 0,4 kV prostozradni vod v dolZini pribliZno 60 m.
Pred zadetkom gradnje se ta odstrani. Na ju2nem delu obmodja OPPN se na meji s
parcelo javnega dobra postavi betonski kondni drog h = 10 m. Na tem drogu se izdela
prikljudek zemeljskega kabla, ki se priklju6i
podalj5a na obstojedi NN 0,4 kV kablovod
(odvod 6. lvana Roba) s kabelsko spojko.

-

22. 6len
(telekomunikacijsko omreZje)

(1) Na obmodju OPPN je obstojedi prostozradni TK kablovod na lesenih drogovih, ki
pred
pridetkom del odstrani. Nadomesti se s poloZitvijo zemeljskega kabla v dolZini
se
pribliZno 40 m.
(2) Prikljudek na TK omreZje se uredi s petimi linijami na krajevno TK omreZje ali z
dvemivlakni na optidni kablovod.
(3) Obstojeda kabelska kanalizacija operaterja Telekom je v kri2i56u Av5ideve ulice in
Knafeldeve ulice. Prikljuditev na obstoje6e omreZje se izvede v ja5ku KJ A43 operaterja
Telekom. Zaizvedbo prikljudka na to TK omreZje se zgradi pribliZno 15 m nove kabelske
kanalizacije izven obmodja OPPN in pribliZno 50 m po obmodju OPPN do objekta.
23. 6len
(odstranjevanje odpadkov)
Za zbiranje odpadkov nastalih ob izvajanju trgovinske dejavnosti se uredi posebno
stojno mesto z zabojniki za kartonske odpadke. Zagotoviti je treba lodeno zbiranje
odpadkov (karton, PVC folija, kalo prodajnega blaga). Stojno mesto za kartonske odpadke
se uredi zunaj objekta v ograjenem in pokritem prostoru. Predvideno je, da se odpadki in
morebitni posebni odpadki odvaZajo v Center za ravnanje z odpadki (CeROD) v
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Leskovcu. Morebitne posebne odpadke je treba zbirati lodeno in za tovrstne odpadke
ustreznih posodah oz. zabojnikih. Ob objektu in parkirnih povr5inah je treba namestiti
smetnjake za odlaganje odpadkov obiskovalcev trgovskega objekta.

4

RESITVE IN UKREPIZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISEINE

24. 6len
(ohranjanje kulturne dedi5dine)
Obmodje OPPN posega na-registrirano arheolo5ko najdi5de Novo mesto - Arheolo5ko

obmodje Gotensko polje (ESD 9457). Gre za obmodje povedanega arheolo5kega
potenciala glede na najdbo odlomka rimskodobnega gradbenega materiala. Na obmodju
se v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem
gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvedejo predhodne arheolo5ke raziskave. Rezultati
raziskave se upo5tevajo pri pripravi projekta. V primeru najdb izjemnega pomena se lahko
zahteva spremembe izvedbe projekta in prezentacija arheolo5kih ostalin na mestu odkritja

-

in situ.

5

RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJE NARAVE

25. dlen
(ohranjanje narave)
Na obmodju OPPN niobmodij in objektov ohranjanja narave.

26. dlen
(varstvo tal in voda)
(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnidno
brezhibni, ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi ne5kodljivosti za okolje.
Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upo5tevajo dolodila 15. 6lena tega odloka.
Upo5tevajo se veljavni predpisi za podrodje varstva voda, kar velja tako pri projektiranju
objektov (stavb, cest, parkiri56, manipulativnih povriin in podobno) kot pri izvajanju
dejavnosti.
(2) Komunalne odpadne vode se prikljudijo na javni kanalizacijski sistem. Odvajanje in
ponikanje padavinske odpadne vode se uredi v skladu z dolo6ili veljavnih predpisov.
(3) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in za5ditena, tako da ne
obstaja moZnost izliva nevarnih snovi iz strojev direktno v tla (podtalnico).

27. 6len
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se na obmocjih v okolici gradbiSca prepredi preseganje mejnih
vrednosti pra5nih usedlin v zrak (vlaZenje odkritih povr5in na gradbii6u in transportnih
poteh, prepredevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z obmodja,
prekrivanje sipkih tovorov pri transportu). Uporabljajo se tehni6no brezhibna gradbena
mehanizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno vzdr2qejo. V primeru
ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za dalj5i 6as se motor ugasne.
(2) Po kondani gradnji se zagotovi udinkovita raba energije in uporaba goriv, ki
vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin ali biomasa) in zagotavljanje energetske
udinkovitosti novih objektov.
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28. 6len
(varstvo Pred hruPom)

(1) Na obmodju se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
dolodi' lll. stopnja varstva pred hrupom. Zakonsko dolodene ravni hrupa ne smejo biti
preseZene. Za zmarySanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna gradbena
mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvodni modi in ne presega s predpisi
dolodenih mejnih vrednosti.
(2) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa , mora za
pridobitev dovoljenja za poseg v prostor ali za spremembo namembnosti ali za pridobitev
obratovalnega dovoljenja izpolnjevati naslednja pogoja:
raven hrupa, kije posledica uporabe ali obratovanja vira, ne sme presegati predpisane
mejne ravni za vir hrupa;
zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred hrupom za prepredevanje ali zmanj5anje
ravni hrupa kot posledice uporabe ali obratovanja vira na najmanj5o moZno mero;
za zmanjSanie hrupa v 6asu gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije in
transportnih vozil, opremljene s certifikati o zvo6ni modi. Hrupna dela se na6rtujejo v
dasu med 7. in 19. uro. Pri nadrtovanju ukrepov za varstvo pred prekomernim hrupom
se upo$teva, da gre za obmodje lll. kategorije varstva pred hrupom. V primeru potrebe
po postavitvi protihrupnih barier vzdol? povezovalne ceste se te oblikujejo kot integralni
del urbane opreme in ob upoStevanju znadilnosti grajenih struktur in vidne
izpostavljenosti iz okoli5ke poselitve. Morebitna izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov
gre v breme investitorja trgovskega centra.

-

29. dlen
(ravnanje s plodnim delom tal)
Posegi vtla se izvedejo tako, da bodo prizadete 6im manj5e povrSine tal.Za zadasne
prometne in gradbene povrSine ter deponije se uporabijo infrastrukturne povr5ine in
povr5ine, na katerih so tla manj kvalitetna. Rodovitna zemljina se odstrani in deponira ter
uporabiza sanacijo degradiranih tal in zaurejarye zelenih povr5in na obmodju urejanja ali
pa se odpelje na ustrezno deponijo. Na drugo lokacijo se premesti tako, da ne pride do
onesnaZenja s Skodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Vse izkopane plasti tal
se deponirajo lodeno glede na njihovo sestavo, tako da ne pride do me5anja mrtvice in
Zivice, ki ne sme biti deponirana v kupih, vi5jih od 1,20 m.

30. clen
(varstvo pred onesnaZenjem z odpadki)
Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v najvedji moZni meri lodevati
Ze pri samem postopku nastajanja. Na obmodju OPPN se v 6asu gradnje zagotovi lo6eno
zbiranje odpadkov tako za gradbene kot komunalne odpadke. Komunalne odpadke se
zbira lodeno v za to namenjenih zabojnikih ter se pri komunalne podjetju uredi odvoz
lodeno zbranih odpadkov. Odvedni gradbeni material in gradbeni odpadki se odpeljejo na
ustrezno deponijo oz. se predajo pooblaSdenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

31. dlen
(vidno okolje)
Med gradnjo se organizacija gradbi56a uredi tako, da bodo vplivi na vidno okolje 6im
manjSi (ograje, razsvetljava gradbiS6a, gradbena mehanizacija, zadasne deponije).
Zasnova urbanistidnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih re5itev mora zagotavljati
oblikovno skladnost s kakovostnimi obstojedimi strukturami (pozidava in odprte povr5ine).
Na stikih novih ureditev z obstojedo pozidavo je predvidena zasaditev drevoredov vzdolZ
parkirnih povriin.
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32. 6len
(udinkovita raba in obnovljivi virienergije)
Pri zasnovi objekta in oskrbi z energijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se v
6im vedji meri zagotovi udinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna
biomasa in sondna energija). Pri tem imajo prednost sistemi, ki omogocajo hkratno
proizvodnjo ved vrst energije (zlasti toplotne in elektridne energije).

6 RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREEAMI, VKLJUEruO Z VARSTVOM PRED POZAROM
33. 6len
(ukrepiza obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami)
(1) Pri dimenzioniranju nadrtovanega objekta in ureditev se upo5tevata projektni
pospeSek tal 0.175 g in uvr5denost obmodja v 7. stopnjo seizmidne intenzitete potresa po
evropski makroseizmidni lestvici. Pri nadrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje
potrebnih ureditev se upoStevajo dolodila veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov za obmodje seizmidne intenzitete potresa Vll.
stopnje po MCS oziroma 0175 g po Karti za projektni pospe5ek tal.
(2) Pri pripravi projektne dokumentacije se upo5tevajo predpisi o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesredami.
(3) V primeru naravnih nesred in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v
skladu z veljavnimi obdinskimi in drZavnimi predpisi oziroma programi.

34. 6len
(varstvo pred poZarom)
(1) PoZarno varstvo obmocja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi poZarnovarstvenimi predpisi. Za objekt trgovskega centra je treba v fazi priprave projektne
dokumentacije izdelati Studijo poZarne varnosti in pridobiti poZarno soglasje pristojnega
organa k projektnim re5itvam.
(2) Vse ureditve in objekti v okviru obmodja OPPN morajo biti zgrajeni tako, da
upoStevajo obvezne protipoZarne odmike oziroma predpisane protipoZarne loditve.
(3) PoZarne poti se oznadijo skladno s predpisi o varstvu pred poZarom. V primeru
poZara mora biti zagotovljena moZnost varnega umika ljudi in Zivali. Zagotovi se dostop z
vozlli za intervencijo in za razme5danje opreme za gasilce.
(4) Vode za ga5enje polara se zagotavljajo iz javnega vodovodnega omreZja s
hidranti.

7

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. dlen
(etapnost izvedbe)
Objekti in druge ureditve se izvajajo sodasno z gospodarsko javno infrastrukturo.
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DRUGI POGOJI IN ZAHTEVEZAIZVAJANJE OPPN

36. 6len
(skladnost z dr2avnim prostorskim na6rtom)
(1) OPPN se na severu, vzhodu in jugu neposredno navezuje oz. meji na ureditve, ki
so nadrtovane v sklopu DrZavnega prostorskega nadrta. Stidne ureditve tega OPPN in
na6rtovanega DrZavnega prostorskega nadrta so opredeljene v 21.in 49. dlenu DPN. V
nadaljevanju so povzeti tisti odstavki 21. in 49. dlena DPN, ki se nana5ajo na obmodje
pridujodega OPPN:

- v21. ilen DPN (ureditve na stiinem obmoiju nairtovanih ureditev z ureditvami
lokalnega pomena) - f . in 5. odstavek:
- Stidna obmodja nadrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena so povr5ine med
robom nadrtovanih ureditev in mejo drZavnega prostorskega na6rta, ki mejijo na ureditve
lokalnega pomena. Na stidnem obmodju ob Sentjo5ki cesti, Belokranjski cesti in Av5idevi
ulici ter povezavi med Sentjo5ko cesto in Av5idevo ulico so dopustne ureditve za
predvidene poslovne in poslovno-stanovanjske (NM 2O-OPPN-b) cone, ki vkljudujejo:
nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane povr5ine med objekti,
zunanjimi ureditvami in navedenimi cestami, dostope in dovoze ter utrjene povr5ine ob
objektih v poslovni coni brez neposrednih navezav na Sentjo5ko cesto, gospodarsko
javno infrastrukturo, gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, Skarpe in
podporni zid, pomoini infrastrukturni objekti in urbana oprema), zasaditev drevoreda ali
druge drevnine.
Vse ureditve na obmodjih iz tega dlena se izvedejo z elementi, ki bodo zagotavljal, da
se na cestah, ki se nadrtujejo s tem drZavnim prostorskim nadrtom, zagotavlja varnost v
cestnem prometu ter da se ne poslab5ajo pogoji za izvedbo in rabo prostorskih ureditev,
nadrtovanih s tem drZavnim prostorskim nadrtom.
49. ilen DPN (dopustni posegi v obstojeie objekte in dopustne dejavnostiter gradnje
do izvedbe prostorske ureditve) - 8. odstavek:
Do za6,etkaizvajarya Sentjo5ke ceste, posegov v Belokranjsko cesto in Av5idevo ulico
ter gradnje povezave med Sentjo5ko cesto in nv5idevo ulito so dopustne izravnave
terena, potrebne za gradnjo poslovne cone.(

-

-

37. 6len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Gradnja lahko poteka samo na komunalno opremljenih zemlji5dih, zato se
zagotavlja, da nadrtovanje in gradnja novih ter dopolnjevanje in prenova obstojedih
omreZij gospodarske javne infrastrukture praviloma potekajo sodasno z nadrtovanjem in

izvajanjem gradenj in ureditev.
(2) Promet med gradnjo je treba organizirati tako, da na javnem cestnem omreZju ne
bo zastojev. V 6asu gradnje ne smejo biti prekoradene kritidne ravni hrupa, predpisane za
lll. stopnjo varovanja pred hrupom. Med gradnjo je treba zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizacijo na gradbi5du, da bo prepredeno onesnaZenje okolja.
(3) Investitor trgovskega centra izvede plodnik od kri2i5da z Belokranjsko do kriZisda
na Av5idevi ulici. Investitor trgovskega centra do izvedbe ureditev, nadrtovanih z DpN,
izvede zelene ureditve do stika s plodniki in cestami, nadrtovanimi z DpN.
(4) Upostevajo se tudi drugi pogoji, navedeni v Vll. poglavju tega odroka.

9 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIENIH RESITEV
38. dlen
(dopustna odstopanja)
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(1) Odstopanja od dolodiltega OPPN se dovolijo skladno z 8. dlenom tega odloka.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna tudi odstopanja od tehnidnih reSitev, dolodenih s
tem OPPN, de se pri nadaljnjem podrobnej5em proudevanju prometnih, geolo5kih,
hidrolo5kih, geomehanskih in drugih razmer poiS6ejo tehnidne re5itve, ki so primernejSe s
prometno{eh n idnega al i okoljevarstve neg a vid ka.
(3) Odstopanja od funkcionalnih in tehnidnih re5itev iz prej5njega odstavka ne smejo
spreminjati nadrtovanega videza obmodja, prometne sheme, ne smejo poslabSati bivalnih
in delovnih razmer na obmodju OPPN oziroma na sosednjih obmo6jih ter ne smejo biti v
nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo sogla5ati soglasodajalci, v
katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
() Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko Stejejo tudi odstopanja od
podatkov, prikazanih v grafidnih prilogah, ki so posledica podrobnej5e stopnje obdelave
projektov ozi roma dolodil geodetskega certifikata.
i

III. GRAFIGNI DEL OPPN
39. 6len
(vsebina grafidnega dela)
Grafidni del OPPN vsebuje naslednje na6rte:

1 lzsek iz obdinskega prostorskega nadrta Mestne obdine Novo mesto
2 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
3 Geodetski nadrt s prikazom obmodja urejanja
4 Zazidalno - ureditvena situacija
4a Vplivi in povezave s prikazom nadrtovanih ureditev v vplivnem obmodju
5 Prerezi na obmodju OPPN s prikazom ureditev v sklopu DPN
6 Zbirna situacija gospodarske javne infrastrukture

M 1:5.000
M 1:5.000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

7
8

M 1:500
M 1:5.000

6a

Vplivi in povezave s prikazom nadrtovanih ureditev gospodarske javne
infrastrukture v vplivnem obmodju
Nadrt parcelacije
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja

IV. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
40. dlen
(sprememba prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM)
Za del EUP NM/20-OPPN-b, ki se ureja s tem OPPN, s dnem uveljavitve tega odloka
preneha veljati dolodba Odloka o ob6inskem prostorskem nadrtu Mestne obdine Novo
mesto (Uradni list RS, 5t. 101/09, 3711O-teh.pop.,76110{eh. pop.,26111-obv. razl., 4112teh.pop.) 3. todke 123. 6lena (Posebni PIP za EUP na obmodju urbanistidnega nadrta
Novo mesto), za enoto urejanja prostora NM/20 Gotna vas, podenoto NM/20-OPPN-b:
OPPN Ob Belokranjski cesti jug 2, v 3. stolpcu, 6. stavek: >Gradnja v tej EUP je
dopustna Sele potem, ko bo zgrajena povezovalna cesta med Belokranjsko cesto in
predvideno PIC Cikava.<

-

41.

dlen

Z dnem veljavnosti tega odloka na obmodju urejanja OPPN iz 5. 6lena tega odloka
prenehajo veljati dolo6be:
Zazidalnega nadrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu
(Uradni list RS, 5t.55/02, 101/09-OPN (140. dlen);

-
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Lokacijskega nadrta Revoz (Uradni list RS, 3t.73104,101/09-OPN (140. 6len), 65/10Odlok o Obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za rekonstrukcijo kriZi5da Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2105 in R2-419 s Siriim vplivnim obmodjem (74. dlen) 9111, 46111 - teh.pop.

42. Elen
(hramba OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedeZu Mestne obdine Novo mesto in
sedeZu Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko
velja analogna oblika.

43. 6len
(zadetek veljavnosti)
Ta odlok zailne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloven'rje.
Grafidni delse objavi na spletnistrani Mestne obdine Novo mesto.

St..........
Novo mesto, dne

Zupan
Mestne obdine Novo mesto
Alojzij Muhi6, l.r.
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