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UVODNE OBRAZLOŽITVE

1.1 Predmet in namen
Predmet teh strokovnih podlag je preučitev možnih variant ureditve športno-rekreacijskega parka v Češči
vasi (v nadaljnjem besedilu: ŠRP) ter opredelitev najustreznejše rešitve, ki bo podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta, predvidenega v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto.
V nadaljevanju uporabljene kratice oziroma izrazi imajo naslednji pomen:
– ŠRP: športno-rekreacijski park v Češči vasi
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park v Češči vasi
– OPN: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto
– MO Novo mesto: Mestna občina Novo mesto
– obravnavano območje: območje ŠRP oz. območje znotraj OPPN
– športni center: območje na vzhodnem delu ŠRP (velodrom in bazenski kompleks).
Območje športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP) se nahaja na zahodnem delu Novega mesta,
med Češčo vasjo in Prečno ter med Temeniško dolino in urbanim območjem mesta. Leži tik ob Zaloški
cesti, ki je ena od vpadnic v Novo mesto; v neposredni bližini sta tehnološki park in stanovanjska soseska
Podbreznik, nedaleč stran pa je na robu doline Temenice letališče Novo mesto.
Na tem precej degradiranem gozdnem območju so po letu 1991 ostali opuščeni vojaški objekti, od
katerih je večina že odstranjena, nekaj objektov pa že okoli 27 let služi konjeniškemu športu. Na
jugovzhodnem delu ŠRP je bil v 90-tih letih zgrajen odprt velodrom, ki je bil po obnovi v letu 2018
preurejen v pokrit objekt, namenjen kolesarstvu in atletskim disciplinam.
Mestna občina Novo mesto želi na tem območju zgraditi celovit športno-rekreacijski kompleks, ki bo
namenjen pokrivanju potreb prebivalcev Novega mesta in regije po aktivnem preživljanju prostega časa,
v prihodnosti pa bo deloval tudi kot olimpijski center z različnimi vsebinami za šport, rekreacijo in
izobraževanje. Ciljna skupina uporabnikov je zelo široka in zajema vse generacije in različne tipe
uporabnikov (profesionalni športniki, rekreativci, šolarji).
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Slika 1: Okvirni prikaz obravnavanega območja v širšem prostoru
Namen izdelave strokovnih podlag je na podlagi analize stanja in omejitev v prostoru in urbanističnih
ter tehničnih preveritev predlagati najustreznejšo rešitev za ureditev ŠRP kot neposredno podlago za
pripravo OPPN.
Strokovne podlage skladno z zahtevami iz projektne naloge (št. 350-7/2019 (616) z dne 15. 7. 2019)
obsegajo:
- analizo stanja v prostoru, omejitev in pravnih režimov na obravnavanem območju,
- preveritev možnih variant urejanja ŠRP s predlogom in utemeljitvijo najustreznejše rešitve,
- in idejno zasnovo ureditve ŠRP kot neposredno podlago za pripravo OPPN, v kateri so na podlagi
podrobnejših analiz stanja in problemov v prostoru, razvojnih možnosti in pričakovanih vplivov
podane rešitve za pozidavo, ureditev prometnih površin in drugih odprtih površin ter za izgradnjo
gospodarske javne infrastrukture.
V prvi fazi (december 2019) sta izdelani analiza stanja v prostoru, omejitev in pravnih režimov na
obravnavanem območju ter preveritev možnih variant urejanja ŠRP s predlogom in utemeljitvijo
najustreznejše rešitve, kar bo osnova za o idejne zasnove kot neposredne podlage za pripravo OPPN.
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1.2 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo OPPN določajo:
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/07),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), Uradni list RS, št. 76/04,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt),
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr.,
76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13
-teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list,
št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18 in 16/18),
- Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 (Mestna občina Novo mesto, januar 2016),
- in drugi predpisi, ki se nanašajo na predmet ureditve.

2

OBMOČJE OBRAVNAVE

Območje obravnave, kot je prikazano na slikah v nadaljevanju, obsega približno 22 ha. Opredeljeno je
bilo v projektni nalogi in je obravnavano kot izhodiščno območje za analizo prostora in preučevanje
možnih variant ureditve ŠRP. Vključuje zemljišča, ki so v veljavnem OPN namenjena za urejanje ŠRP in
zemljišča, potrebna za ureditev ustreznih navezav ŠRP na prometno omrežje.

Slika 2: Prikaz izhodiščnega območja obravnave v širšem prostoru. Modra linija je meja z občino Straža.
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Slika 3: Prikaz izhodiščnega območja obravnave na izseku iz zemljiškega katastra
Med pripravo teh strokovnih podlag se je na podlagi analiz prostora in drugih ugotovitev območje
obravnave nekoliko spremenilo, kar je opisano in prikazano v poglavju 6.1.

3

NAČRTOVANI OBJEKTI IN UREDITVE

Nabor načrtovanih objektov in ureditev izhaja iz projektne naloge MO Novo mesto (št. 350-7/2019 (616)
z dne 15. 7. 2019), ki je bila priložena razpisnemu gradivu za to nalogo, in iz dogovorov na usklajevalnih
sestankih med naročnikom in izdelovalcem, ki so potekali od uvedbe v delo naprej.
Glede na določila v projektni nalogi želi MO Novo mesto na vzhodnem delu območja zgraditi ustrezne
objekte in ureditve za športno bolj intenzivne panoge in v prihodnosti razviti olimpijski center. Bazenski
kompleks in velodrom bosta skupaj tvorila povezano ponudbo intenzivnih športnih dejavnosti skozi celo
leto (plavanje, atletika, kolesarstvo in spremljajoče dejavnosti – npr. fitnes, skupinska vadba, ob ureditvi
tekaških površin v okolici pa tudi triatlon). Oba objekta bosta omogočala priprave vrhunskim športnikom
in rekreacijo preostalih športnikov ter bosta predstavljala vozlišče dogajanja v vzhodnem delu območja.
Med izdelavo naloge se je izkazalo, da je smiselno na tem območju predvideti tudi hotelski objekt, tako
da se zagotovi gostinska ponudba in nočitvene kapacitete za uporabnike programov na območju ŠRP.
Na zahodnem delu območja pa želi MO Novo mesto urediti prostor predvsem za športno-rekreativne
in sorodne dejavnosti, ki so bližje naravi in so primerne za otroke, mladino, starejše, za osebe s posebnimi
potrebami, občasne obiskovalce in sprehajalce. V ta namen se v severnem delu načrtujejo objekti in
ureditve za potrebe konjeniškega centra, doživljajski park, kamp in območje za piknike, v južnem delu
pa površine za ureditev različnih športnih igrišč vključno s tekaškimi stezami in podobno. Glede na značaj
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programov na tem delu območja se zagotovijo programske in funkcionalne navezave na širše območje
Temenice, gradu Luknja in Lukenjske jame ter biotope v Zalogu, katerih urejanje vodi Občina Straža.
Zahodni del območja naj bi na ta način dobil značaj vzgojno-izobraževalnega središča za spoznavanje
narave in promoviranje gibanja ter zdravega načina življenja, namenjen pa bi bil širokemu spektru
uporabnikov.
Med izdelavo naloge se je izkazalo, da je smiselno na jugozahodnem območju ŠRP predvideti
večnamenskost obsežnih utrjenih športno-rekreacijskih površin, zlasti v času, ko športna igrišča še ne
bodo zgrajena. Tako je smiselno predvideti možnost ureditve površin za potrebe sejmišča, vadbene
neprometne površine, občasnih parkirišč za množično obiskane prireditve in podobno.
Na območju ŠRP so poleg obstoječih objektov (velodrom z obstoječimi parkirnimi površinami in ureditve
na območju konjeniškega centra) skladno z določili projektne naloge načrtovani objekti in ureditve:
-

-

bazenski kompleks (bazenska stavba z bazenom dolžine 25 m, zunanji bazen dimenzije 25 x 50 m
s plažo, igrišča in druge odprte površine)
športno-rekreacijski objekti – igrišča (igrišča za igre z žogo, tenis, odbojka, tekaška steza,
pustolovski park ipd.)
doživljajski park (parkovna ureditev z igrali oz. napravami za krepitev različnih gibalnih spretnosti in
senzorike)
obstoječi konjeniški center (prenova obstoječih objektov in ureditev ter novogradnje za potrebe te
dejavnosti – pokrita jahalnica, hlevi ter odprti privezi za konje in drugi objekti, potrebni za vzrejo in
vadbo konj ob upoštevanju specifičnih potreb različnih uporabnikov ter prostori za administracijo,
ambulanto ipd.)
kamp (cca 20 enot za mobilne hiške, cca 10 enot za šotore, cca 6 enot za avtodome, recepcija)
prostor za piknike (kurišča, razgledna ploščad, pustolovski park)
hotel (cca 100 postelj)
parkirne površine (obstoječih in načrtovanih cca 550 PM in cca 6 PM za avtodome ter manjše število
PM ob načrtovanih objektih).

Prometno omrežje in opremljanje z GJI:
Ureditev glavnega vstopa na območje ŠRP je predvideno s posredno navezavo na Zaloško cesto prek
javne poti 791881 Prečna – Češča vas.. Znotraj območja se uredi (interno) cestno omrežje s površinami
za pešce, kolesarje in za konje. Predvidijo se ureditve za opremljanje celotnega območja ŠRP z GJI in
rešitve v zvezi s križanji in prestavitvami obstoječih in načrtovanih omrežij GJI. Več o načrtovanem
prometnem omrežju in GJI v točki 6.4.

Faznost izvajanja načrtovanih ureditev:
Vse ureditve so načrtovane ob upoštevanju etapnosti oz. faznosti izvajanja, tako da bo v prvi fazi
omogočena nemotena izgradnja bazenskega kompleksa in zatem – glede na možnosti – izvedba
posameznih preostalih objektov in ureditev.
Na območju predvidenih športnih in rekreacijskih površin s športnimi igrišči se pred izgradnjo teh
objektov omogoči ureditev večnamenske površine za potrebe sejemske dejavnosti, izobraževanja,
parkirišč, prireditev na prostem in podobno.
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ANALIZA STANJA V PROSTORU

4.1 Splošni opis obravnavanega območja
Širše območje ŠRP: Območje športnorekreacijskega parka v Češči vasi leži na zahodnem robu Novega
mesta, v bližini meje Mestne občine Novo mesto z Občino Straža, ki poteka po dolini reke Temenice. Ta
kraška ponikalnica je na tem delu, tik nad izlivom v reko Krko, ustvarila obsežno poplavno ravnico, ki je
pretežno v kmetijski rabi, predvsem kot travinje. Na višjeležečih, odcednih legah se pojavljajo gozdne
zaplate in na robu Novega mesta širše gozdno območje Grobeljske oz. Mestne hoste. Območje je v
osrednjem delu precej uravnano, na severovzhodnem delu pa reliefno razgibano.

Slika 4: Pogled na širše območje ŠRP

Območje ŠRP je dostopno z lokalnih cest. Ožje območje velodroma je trenutno neposredno dostopno z
Zaloške ceste (lokalna cesta Cegelnica - Češča vas – Zalog, odsek 295052 ), ki poteka po jugovzhodnem
robu območja, osrednji del ŠRP in konjeniški center pa z javne poti Prečna -Češča vas (odsek 791881), ki
prečka območje ŠRP.
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Slika 5: Pogled na velodrom z Zaloške ceste v smeri iz Novega mesta proti Češči vasi
V neposredni bližini je le eno poselitveno območje – še nedograjena stanovanjsko-poslovna soseska
Podbreznik, ki leži na nasprotni strani Zaloške ceste. V soseski je trenutno zgrajenih pet večstanovanjskih
objektov ter nekaj poslovnih objektov v tehnološkem parku.

Slika 6: Pogled na velodrom z desnega brega Krke, s Topliške ceste (Novo mesto-Dolenjske Toplice)
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Slika 7: Prikaz območja na satelitskem posnetku (https://www.google.com/maps,november 2019)
Približno 600 m zahodno od ŠRP je letališče Novo mesto – Prečna, ki je v uporabi kot športno-turistično
letališče za letenje motornih in jadralnih letal, modelarstvo, šolanje motornih in jadralnih pilotov ter
padalcev in druge letalske aktivnosti. Letališče ima pomemben vpliv na razvoj turizma, športa in
rekreacije. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljeno kot letališče regionalnega pomena;
dopušča se možnost razvoja kot javnega letališča/heliporta za mednarodni promet nižje kategorije.
Območje letališča leži na območju dveh občin: v MO Novo mesto je manjši del s hangarjem, gostinskim
objektom in parkirišči, v Občini Straža pa večji del piste in okoliških površin. V OPN Občine Straža so
načrtovane površine za razvoj letališča in za spremljajoče dejavnosti.
Območje ŠRP (območje obravnave): Velik del obravnavanega območja je bil po 2. svetovni vojni vse
do leta 1992 urejen za potrebe vojašnice. Na severozahodnem delu območja je do nedavnega stalo več
stavb, ki so bile v rabi kot vojaška skladišča. Večina stavb je bila zaradi zelo slabega gradbeno-tehničnega
stanja spomladi leta 2019 odstranjena, dve od njih pa še stojita; ena je v rabi kot hlev za konje s
spremljajočimi prostori, druga pa propada.
Na severozahodnem delu ŠRP se nahaja obstoječi konjeniški center s hlevom, pokrito jahalnico, odprtimi
boksi za konje, večnamenskim objektom, sanitarijami ter manežami in izpusti za konje. Center je
namenjen vzreji konj, konjeniškemu športu, različnim izobraževalnim programom, povezanim s
konjeništvom in tudi občasnim prireditvam na prostem (npr. CICI veselica), namenjenim množičnemu
obisku.
Na jugovzhodnem delu ŠRP je velodrom, ki je bil zgrajen v letu 1994 za potrebe svetovnega mladinskega
prvenstva v kolesarstvu in je bil prvotno namenjen samo kolesarstvu. Po obnovi v letu 2018 je bil nadkrit
in je kot zaprt objekt namenjen tudi atletskim disciplinam.
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Slika 8: Na satelitskem posnetku so vidne ureditve konjeniškega centra na severozahodnem delu območja,
na jugovzhodnem delu pa je velodrom, ki je bil v letu 2018 pokrit in preurejen v večnamenski športni objekt
(https://www.google.com/maps,november2019)

Razen kmetijskih površin na zemljiščih tik ob velodromu (na severni strani) je preostalo območje po
dejanski rabi pretežno smrekov gozd slabše kakovosti. Na območju nekdanjih vojaških objektov je nekaj
kakovostnih in vitalnih listavcev zelo velikih dimenzij (predvsem hrasti in bukve ter nekaj gabrov).

Slika 9: Izmed številnih nekdanjih vojaških objektov sta ohranjena le še dva; v enem od njiju je urejen hlev
za konje, drugi objekt pa propada.

Slika 10: Konjeniški center je zelo obiskan; poleg jahanja in izobraževalnih vsebin so tu (na obsežni
zelenici) občasno organizirane prireditve na prostem, predvsem za otroke.
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Slika 11: Ureditve v konjeniškem centru omogočajo obisk večjega števila obiskovalcev, tudi s pogostitvami;
prostor je privlačen zaradi ohranjenih velikih dreves in razgledne lege (pogledi proti Prečni).

4.2 Opredelitev območja obravnave v veljavnih prostorskih aktih
4.2.1 Občinski prostorski načrt MO Novo mesto
V strateškem delu OPN je v tretjem odstavku 7. člena (Izhodišča prostorskega razvoja občine)
navedeno:
»…Gravitacijsko območje Novega mesta je zaključeno regionalno območje, v katerem se uravnoteženo
in povezano razvija omrežje urbanih naselij. V omrežju urbanih naselij so razmeščene dejavnosti
zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva, prometne, trgovske, gostinske, finančne, zavarovalniške
in druge poslovne dejavnosti, kulturne in informativne dejavnosti, možnosti za rekreacijo in šport, oskrba
z energijo in vodo ter proizvodne površine. V omrežju urbanih naselij se razmešča družbene in storitvene
dejavnosti ter druge funkcije javnega značaja glede na pogostost njihove rabe in racionalnost njihovega
delovanja ter glede na število in strukturo prebivalcev, drugih družbenih in gospodarskih značilnosti ter
naravnih in okoljskih pogojev. …«
V šestem odstavku 9.a člen (Prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti) je navedeno:
»…(6) Ohranjajo se potenciali za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti, dopolnjuje se turističnorekreacijska infrastruktura v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe. Spodbuja se razvoj novih oblik
turistične ponudbe na območju občine, predvsem pa razvoj obstoječih turističnih programov na širšem
območju Otočca, v starem jedru Novega mesta, na območjih Gabrja in letališča Novo mesto, pa tudi na
drugih lokacijah, ki imajo potenciale za turistični razvoj. Poveča se spekter turistične ponudbe, tako
vsebinsko z novimi programi, prireditvami, turističnimi proizvodi kot tudi količinsko, predvsem s
povečanjem nočitvenih kapacitet različnih vrst. … Pri načrtovanju različnih vrst in oblik turističnih in
prostočasnih dejavnosti se upoštevajo varstveni režimi in varstvene usmeritve za ohranjanje varovanih
območij narave v prostoru, prepoznavne naravne in ustvarjene kakovosti krajine, obstoječe turistične in
rekreacijske ureditve ter varstvo virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru.«

V tretjem odstavku 45. člena (Koncept razvoja naselja Novo mesto) je navedeno:
»… Za potrebe športa in prostočasnih dejavnosti se razvijajo Portoval, kompleks pri velodromu v Češči
vasi in načrtovan nov kompleks severno od univerzitetnega kompleksa v Drgančevju….«
V 53. členu(Turizem in prostočasne dejavnosti) je navedeno tudi:
» (1) Razvijajo se turistične in prostočasne dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za
gospodarski razvoj in za dvig bivalnih kakovosti, tako da bo občina postala uveljavljeno in prepoznavno
turistično območje. Razvoj turizma temelji na naravnih (ohranjenost narave in neonesnaženost okolja,
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kvalitetne prvine naravnega okolja ipd.) ter ustvarjenih danostih (obstoječe turistične točke in ureditve,
objekti in območja kulturne dediščine, tradicionalna kulturna krajina in kmetijstvo ipd.).
(2) Spodbuja se povečanje spektra turistične ponudbe tako vsebinsko (z novimi programi, prireditvami,
turističnimi proizvodi) kot količinsko (predvsem več nočitvenih kapacitet različnih vrst).
(3) Pri načrtovanju območij turizma in rekreacije se zagotavlja varstvo naravnih vrednot, ohranjanje
biotske raznovrstnosti in zavarovanih območij. Na območjih ohranjanja narave se načrtujejo območja za
turizem le na delih, kjer je že urejena komunalna in druga infrastruktura oz. se mora ta urejati hkrati z
načrtovanimi posegi.
(4) Turistične in prostočasne dejavnosti se prednostno razvijajo na že obstoječih jedrnih območjih (staro
mestno jedro Novega mesta, dolina Krke, Gorjanci), na lokacijah z večjim turističnim pomenom, kot so
Otočec, Novo mesto in območje zahodnega priključka na avtocesto, Gorjanci s Podgorjem, na območjih
naravne ohranjenosti (dolina Krke in njenih pritokov, Gorjanci), pa tudi na drugih območjih, kjer so
prostorske možnosti za razvoj tovrstnih dejavnosti (vinogradniška območja, območje Gorjancev s
Podgorjem, Otočec z okolico in druga območja prepoznavnosti prostora). Na teh območjih se
medsebojno povezujejo posamični obstoječi ali novi programi ob izogibanju pretiranim koncentracijam
programov in infrastrukture v prostoru, pri čemer se ohranjajo in nadgrajujejo obstoječe tematske
turistične poti in druge ureditve. Na teh območjih se razvijajo različne oblike turizma skladno s
prostorskimi značilnostmi in omejitvami, predvsem tistimi na področju ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine.
… (12) Nočitvene kapacitete: V Novem mestu (v mestu in ob avtocesti) ter v večjih lokalnih središčih se
zagotavljajo nočitvene kapacitete v obliki hotelske, motelske ali apartmajske gradnje, ki mora biti
kakovostno oblikovana in umeščena v prostor, tako da se ohranjajo prepoznavne značilnosti posameznih
naselij ali pa oblikujejo nove, kakovostne prvine prepoznavnosti občine….
(13) Regijska mreža tematskih poti: Urejajo se tematske poti za kolesarjenje, pohodništvo, veslanje in
jahanje. Poti se vključujejo v regijske mreže tematskih poti. Pri načrtovanju poti se upoštevajo turistično
in rekreacijsko pomembna območja in kulturne ter naravne vrednote v občini. Tematske poti se
vključujejo in dopolnjujejo omrežje ostalih peš in kolesarskih povezav.«

V izvedbenem delu OPN so na obravnavanem območju v pretežni meri opredeljena stavbna zemljišča
s podrobnejšo namensko rabo B – posebna območja. Na pretežnem delu območja, to je v SZ, JZ in JV
delu je podrobnejša namenska raba opredeljena kot BC - športni centri, medtem ko je v SV delu območja
opredeljena kot BD -površine drugih območij.
Na območju zunaj površin z namensko rabo BC in BD, ki so vključene v območje zaradi urejanja
prometnic, so območja kmetijskih zemljišč (K1 in K2) ter gozdnih zemljišč (Gpn, Gpp in Gg). Prometnice
sodijo v območja prometnih površin – površine cest (PC).
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Slika 12: Prikaz območja ŠRP v Češči vasi na prikazu podrobnejše namenske rabe prostora na območju
Novega mesta (Urbanistični načrt Novega mesta, 2018)

Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za BC - športni centri in BD - površine drugih območij so
navedeni v 113. členu odloka o OPN.
Za Gpp, GPn in Gg so podrobni PIP podani v 119. členu.

15

Strokovne podlage za OPPN ŠRP v Češči vasi

Acer Novo mesto, december 2019

Izvleček iz 113. člena:
(3) Podrobnejši PIP za športne centre (BC):

22. BC - športni centri
1 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni parceli:

FZ: do 0,40

FI: do 1,00

3 Dopustne dejavnosti: poleg kulturnih, razvedrilnih, rekreacijskih in športnih dejavnosti so dopustne tudi z njimi
povezane dejavnosti trgovine ter storitvenih dejavnosti, gostinstva in izobraževanja.
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje:
- poslovno-upravne, prodajne ipd. dejavnosti se praviloma organizirajo ob javnem prostoru. Druge stavbe so v
notranjosti kompleksov in so praviloma nižje od stavb ob javnem prostoru;
- tlorisni in višinski gabariti niso enotno predpisani, vendar je treba upoštevati vertikalni gabarit kakovostnih oz.
prevladujočih obstoječih objektov v območju. Nove stavbe ne smejo izstopati iz silhuete območja. To ne velja za
dele stavb in objekte, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višji. Ti objekti se oblikujejo kot kakovostno in
prepoznavno oblikovani prostorski poudarki.
Streha:
- strehe v kompleksu se poenotijo. Za objekte večjih dimenzij so dopustne ravne strehe, enokapne strehe naklona do
20o ali polkrožne strehe;
- dopustna je temna kritina, odstopanje je dopustno v primeru prilagajanja obstoječim objektom.
Fasade:
- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad. Horizontalna in vertikalna členitev fasad ter oblikovanje fasadnih odprtin in
drugih fasadnih elementov so enostavni in poenoteni;
- fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, se oblikujejo kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim
oblikovanjem se zagotovijo kakovostni javni in poljavni ambienti.
7 Druga merila in pogoji:
- zagotovijo se parkovne in športne ali druge zelene površine, ki zavzemajo najmanj 20 % območja;
- zagotovijo se odprti prostori ter navezave na odprt prostor izven območja BC.

(4) Podrobnejši PIP za druga območja posebnih dejavnosti (BD):

23. BD - površine drugih območij
1 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni parceli:

FZ: do 0,40

FI: do 1,00

3 Dopustne dejavnosti: gostinstvo in turizem, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, poslovne
dejavnosti, kulturne, razvedrilne, sejemske, razstaviščne, rekreacijske in športne ter druge dejavnosti.
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
- gabariti niso poenoteno predpisani, vendar se je treba s tlorisnimi in vertikalnimi gabariti prilagoditi pogojem, ki
veljajo za območja, na katera mejijo območja BT, posebej če mejijo na stanovanjska območja.
Streha:
- dovolijo se strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti v širšem prostoru. Dopustijo se odstopanja in
novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost;
- za objekte večjih dimenzij so dopustne ravne strehe, lahko tudi dvokapne ali enokapne strehe nizkega naklona;
- dopustni so strešna okna, enokapne (pravokotne oz. dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne dvignjene frčade z
enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe, v primeru
tradicionalno oblikovanih objektov se locirajo nad vhod v objekt.
Fasade:
- horizontalna in vertikalna členitev fasad ter oblikovanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov je enostavno
in poenoteno na celi fasadi oziroma na vseh objektih v kompleksu.
7 Druga merila in pogoji: zagotovijo se parkovne in športne ali druge zelene površine, namenjene javni rabi, ki
zavzemajo najmanj 20 % območja.
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Izvleček iz v 119. člena:
(1) Podrobnejši PIP za gozdove gospodarskega pomena (Gg):

42. Gg – gozd gospodarskega pomena
4 Dopustni objekti: dopustni so enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah EO in NO v prilogi tega
odloka, poleg tega pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski objekti, če so
namenjeni dejavnostim v območju.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del, hkrati pa še:
- gozdarske prostorskoureditvene operacije, skladno s predpisi o gozdovih;
- sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
- vzpostavitev kmetijskih zemljišč v skladu z mnenjem pristojne javne gozdarske službe in zakonom o gozdovih;
- dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo ali poškodujejo
naravnega stanja na površini in v podtalju ter da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem
katastru pa so vpisane kot stavbišče, nadomestna gradnja, ki nima dovoljenj oz. ustreznih dokazil, ni dopustna.
7 Druga merila in pogoji:
- gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč;
- za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne javne gozdarske
službe;
- navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda,
da ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti
ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe;
- gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov je dopustna le ob pogoju,
da so lokacije predhodno preverjene in utemeljene.

(2) Podrobnejši PIP za gozdove s posebnim namenom (Gpn):

43. Gpn – gozd s posebnim namenom
3 Dopustne dejavnosti: gozdarstvo in dejavnosti, dopustne na podlagi predpisov o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom in gozdnogospodarskih načrtov.
4 Dopustni objekti: dopustni so enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah EO in NO v prilogi
tega odloka, poleg tega pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski objekti, če
so namenjeni dejavnostim v območju.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del, hkrati pa še:
- sanacije površinskih kopov;
- posegi, ki so predvideni z gozdnogospodarskim načrtom (oprema v raziskovalne namene, predstavitvene table za
gozdove s posebnim namenom, markiranje pešpoti skozi gozdove ipd.).
Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem
katastru pa so vpisane kot stavbišče, nadomestna gradnja, ki nima dovoljenj oz. ustreznih dokazil, ni dopustna.
7 Druga merila in pogoji:
Območja gozdov s posebnim namenom (že razglašena oz. predvidena za razglasitev) so namenjena rekreaciji in
ohranjanju ekoloških vrednost ter prepoznavnosti prostora, zato:
- se upoštevajo določila predpisa, s katerim je gozd razglašen za gozd s posebnim namenom;
- gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture ni dopustna;
- niso dopustne rabe, objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti, ki zahtevajo spremembe prostorskih
značilnosti območja, zlasti izgubo naravnosti in posek drevja (krčitve) ;
- je z gozdovi, ki še niso razglašeni, treba gospodariti prilagojeno, tako da se ohranja njihova gozdna raba v skladu s
predpisi in gozdnogospodarskimi načrti;
- so navedeni posegi dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda,
da ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti
ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe.
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Slika 13: Prikaz območja ŠRP na izseku iz izvedbenega dela OPN
(3) Podrobnejši PIP za primestne gozdove (Gpp):

44. Gpp – primestni gozd
3. Dopustne dejavnosti: gozdarstvo in dejavnosti, dopustne na podlagi gozdnogospodarskih načrtov.
4 Dopustni objekti: dopustni so enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah EO in NO v prilogi
tega odloka, poleg tega pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski objekti, če
so namenjeni dejavnostim v območju.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del, hkrati pa še:
- sanacije površinskih kopov;
- posegi, ki so predvideni z gozdnogospodarskim načrtom (oprema v raziskovalne namene, predstavitvene table za
gozdove s posebnim namenom, markiranje pešpoti skozi gozdove ipd.).
Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem
katastru pa so vpisane kot stavbišče, nadomestna gradnja, ki nima dovoljenj oz. ustreznih dokazil, ni dopustna.

V izvedbenem delu OPN obravnavano območje obsega naslednje enote urejanje prostora (EUP oz. dele
EUP):
– NM/1-OPPN-b: OPPN Športni park Češča vas (obsega največji del območja)
– NM/1-OPPN-c: Zazidalni načrt Podbreznik,
– NM/1-OPR: Češča vas – odprti prostor v urbani rabi,
– NM/2-OPR: Cegelnica, Groblje in Mestna hosta – odprti prostor v urbani rabi,
– NM/3-OPR: Prečna – odprti prostor v urbani rabi.

18

Strokovne podlage za OPPN ŠRP v Češči vasi

Acer Novo mesto, december 2019

V 123. členu odlok navaja posebne PIP za navedene EUP:
oznaka EUP
NM/1-OPPN-b

ime EUP
OPPN Športni
park Češča
vas

Območje
Konjeniškega
centra na
zemljišču
parc. št.:
2102/1 do 20,
2219/2, k.o.
Gor. Straža

Območje
velodroma na
zemljišču
parc. št.:
2096/1, del
2096/2 in
2096/3, k.o.
Gor. Straža

NM/1-OPPN-c
NM/1-OPR

ZN
Podbreznik
Češča vas odprti prostor
v urbani rabi

NM/2-OPR

Cegelnica,
Groblje in
Mestna hosta
– odprti
prostor v
urbani rabi,

NM/3-OPR

Prečna odprti prostor
v urbani rabi

posebni PIP in druga določila
Predviden OPPN za športno rekreativni center ter sejemske prireditve (tudi
prostor za poligon za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil) in
kamp z navezavo na obstoječi velodrom, konjeniški šport ter sosesko
Podbreznik. Dopustne dejavnosti so tudi dejavnosti vzgoje in izobraževanja
ter ureditev kampa in drugih dejavnosti, vezanih na rejo in varstvo živali, tudi
veterinarska služba. Na robovih se ohranjajo gozdne površine. Novi objekti in
drugi posegi v prostor morajo biti oblikovno usklajeni z objektom velodroma
in ne smejo (razen v posameznih poudarkih, ki bodo smiselno usklajeni s
preostalimi gradnjami na območju urejanja in s širšim prostorom) presegati
višine objekta velodroma. Obvezna je pridobitev variantnih strokovnih
prostorskih preveritev.
Do sprejetja OPPN NM/1-OPPN-b je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija,
dozidave do 30% osnovnih objektov ter preureditev objektov in nadomestne
gradnje z dopustno povečavo do 30% osnovnih objektov ter druge ureditve,
ki se lahko uporabljajo za potrebe konjeniškega športa, konjereje, veterinarske
službe. Dopusti se postavitev pokrite jahalnice tlorisne velikosti največ 15 x 35
m. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in
parkovni ureditvi. Vertikalni gabarit objektov je praviloma pritličje in le
izjemoma P+M, lahko se uredijo popolnoma vkopane kleti. Pri novih ali
nadomestnih objektih se v največji meri upošteva sedanja zasnova območja
(po tlorisu in razmestitvi objektov), zagotovi se ohranitev drevesne vegetacije
v širokih pasovih med objekti ter še posebej na robnem območju.
Do sprejetja OPPN NM/1-OPPN-b je dopustna nadgradnja oz. nadkritje ter
preureditev velodroma za potrebe večnamenske športne dvorane s
spremljajočimi dejavnostmi, vendar mora biti to v soglasju z avtorsko rešitvijo
velodroma. Dopustne so ureditve za šport in rekreacijo in gradnja
spremljajočih objektov in naprav, ki služijo športu, rekreaciji, prireditvam in
gostinstvu in dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju. Posegi v prostor
morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Novi
objekti in drugi posegi v prostor morajo biti funkcionalno in arhitekturno
usklajeni z osnovnim objektom velodroma.
Zazidalni načrt Podbreznik, Uradni list RS, št. 74/02 - ostane v veljavi do
preklica.
Zagotovi se ohranitev drevesne vegetacije v širokih pasovih med objekti ter še
posebej na robnem območju na stiku z dolino Temenice. Na delu zemljišč je
evidentirano poplavno območje, zato se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
določila PIP varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Na območju Mestne hoste se v skladu z določili odloka o mestnih gozdovih
na območju Novega mesta uredijo kolesarske in pešpoti v navezavi na
obstoječe omrežje poti in na novo predvideni most čez Krko, ki bo to območje
povezal z Irčo vasjo in Drsko. Trasa ceste in mostu prek Krke sta načrtovani na
arheološkem najdišču Groblje, zato se zagotovijo predhodne arheološke
raziskave. Na delu zemljišč je evidentirano poplavno območje, zato se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo določila PIP varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Ni posebnih PIP.
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4.2.2 Državni prostorski akti in projektna dokumentacija
Državni prostorski načrt: Obravnavano območje meji neposredno na območje državnega prostorskega
načrta (DPN) za 3. razvojno os – južni del: odsek 1 od AC A2 do priključka Maline (Uradni list RS št.
102/12 in 70/17), s katerim se na tem delu Novega mesta načrtuje izgradnja zahodne obvoznice.

Slika 14: Okvirni prikaz območja ŠRP (modra elipsa) tik ob načrtovanem priključku Novo mesto –
Podbreznik na zahodno obvoznico (na izseku iz pregledne situacije DPN za 3. razvojno os)

Slika 15: Prikaz območja DPN za tretjo razvojno os: v bližini ŠRP je načrtovana izvedba priključka
obstoječe Zaloške ceste na načrtovano zahodno obvoznico (PISO, december 2019)
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Projektna dokumentacija: Za prenovo velodroma je bila izdelana projektna dokumentacija (Projekt
rekonstrukcije velodroma: Velodrom Novo mesto – PGD in PZI (Air projektiranje, d.o.o., št. Z-11/2016,
december 2016 – PGD in marec 2017 - PZI), na podlagi katere je že bilo izdano gradbeno dovoljenje.

4.3 Opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo
4.3.1 Prometna infrastruktura
Obravnavano območje leži ob Zaloški cesti (lokalna cesta LC 295052 Cegelnica - Češča vas – Zalog).
Nanjo se priključuje javna pot Prečna - Češča vas (odsek 791881), ki prečka celotno območje ŠRP v smeri
sever - jug. Na obeh straneh Zaloške ceste (ob velodromu in soseski Podbreznik) je avtobusno
postajališče za mestni potniški promet (JMPP; linija 3).

Slika 16: Prikaz obstoječe prometne infrastrukture (vijolično: lokalne ceste, zeleno: javne poti) (PISO,
december 2019)
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Slika 17: Levo prikaz kolesarskih stez in desno prikaz tematskih poti (vijolično: Medvedova kolesarska pot,
zeleno: Rudolfova pot - pešpot) (PISO, december 2019). Poleg tega prek območja poteka tudi
Slovenska pisateljska pot.

4.3.2 Okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
Na obravnavanem območju so omrežja za oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih
voda in dostop do javne ceste ter komunikacijska infrastruktura.
Vodovodno omrežje
Iz primarnega vodovoda NL DN200, ki poteka ob lokalni cesti vzhodno od velodroma, se južno od
priključka za velodrom odcepi sekundarni vodovod NL DN100. Iz slednjega je izveden vodovodni
priključek velodroma, medtem ko se trasa sekundarnega voda v javni poti nadaljuje v smeri konjeniškega
centra.
Kanalizacijsko omrežje
Približno 120 m severozahodno od območja ŠRP se nahaja mehansko-biološka čistilna naprava Prečna
(800 PE), do katere vodita tlačna kanalizacija iz smeri Prečne in gravitacijski kanal PVC DN250 iz smeri
velodroma. Očiščena vode iz čistilne naprave se odvaja v potok Prečna, ki se po približno 100 m izliva v
reko Temenico. Trenutna obremenitev čistilne naprave znaša 342 PE. V prihodnje je predvideno še
priključevanje naselij Kuzarjev Kal in Suhor (skupaj približno 65 PE), kar znese skupaj 407 PE (vir:
Komunala Novo mesto d.o.o.).
Elektroenergetsko omrežje
Iz smeri Češče vasi in skozi osrednji del območja ŠRP poteka ob javni poti 20 kV kablovod, ki se zaključi
s transformatorsko postajo 'velodrom' (600 - 700 kVA). Le ta se nahaja ob javni poti na odcepu za
konjeniški center. Vzporedno z 20 kV kablovodom poteka v smeri od TP do Češče vasi 0,4 kV kablovod.
Severno od velodroma potekata dva 0,4 kV kablovoda, eden za napajanje velodroma in drugi, ki se
zaključi na območju Podbreznika vzhodno od lokalne ceste.
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Slika 18: Prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem območju (PISO, december
2019)

Plinovodno omrežje
Na jugovzhodnem delu območja poteka ob lokalni cesti prenosni plinovod P461 MRP Novo mesto –
Straža (DN250), ki je v upravljanju operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi d.o.o.
Ravno tako ob lokalni cesti, vendar po drugi strani le te, poteka distribucijski plinovod PE125 v
upravljanju operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Istrabenz plini d.o.o. Iz plinovoda
PE125 se na nasprotni strani lokalne ceste odcepi priključek velodroma dimenzije PE32.

Omrežje elektronskih komunikacij
Ob lokalni cesti potekajo komunikacijski vodi v upravljanju Telekoma Slovenije d.o.o. in T-2 d.o.o., ki se
nahajajo tudi na območju velodroma. Komunikacijski vod v upravljanju Telekoma poteka tudi do
konjeniškega centra.
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4.4 Omejitve v prostoru
Na obravnavanem območju ni območij varstva kulturne dediščine niti območij varstva narave.
V bližini sta dve območji varstva kulturne dediščine:
arheološko območje Laze, EŠD 20421 (severno)
Češča vas - Spominski park padlim borcem, EŠD 8699 (jugozahodno, v bližini navezave Zaloške ceste
na javno pot Prečna - Češča vas.

Slika 19: Prikaz območij varstva kulturne dediščine v bližini obravnavanega območja: na severu
arheološko območje Laze in na jugozahodu Spominski park padlim borcem (PISO, december
2019)
Zahodno od obravnavanega območja so na območju Temenice opredeljena naslednja območja
ohranjanja narave:
 naravna vrednota (RNV): Temenica - Prečenska kotlina (reka s poplavno ravnico od izvira v Luknji do
izliva v Krko (EŠD 8600)
 Natura 2000: Temenica (SI3000049)
 Ekološko pomembno območje (EPO): Temenica (ID 62300).
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Slika 20: Prikaz območij ohranjanja narave v bližini obravnavanega območja: na zahodu je naravna
vrednota Temenica - Prečenska kotlina (PISO, december 2019)

Po podatkih iz opozorilne karte poplav (PISO, november 2019) na obravnavanem območju ni poplavnih
območij, zahodno pa so na območju Temenice redka in katastrofalna območja poplavljanja.

Slika 21: Prikaz območij poplav v bližini obravnavanega območja: na zahodu so na območju Temenice
redka območja poplavljanja (levo) in katastrofalna območja poplavljanja (desno) (PISO,
december 2019)

Glede na javno dostopne podatke na obravnavanem območju ni plazljivih območij, na pretežnem delu
območja pa je opredeljeno erozijsko območje, na katerem so zahtevani običajni protierozijski ukrepi.
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Slika 22: Prikaz erozijskega območja, za katerega so zahtevani običajni protierozijski ukrepi (PISO,
december 2019)

Zahodno in južno od obravnavanega območja se nahaja gozd s posebnim pomenom Češča vas, ki je bil
opredeljen z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 31/2014). Severovzhodno od obravnavanega območja se nahaja primestni gozd - območje z
namensko rabo Gpp (razvidno iz slike 12 v poglavju 4.2.1).

Slika 23: Prikaz gozda s posebnim pomenom Češča vas, ki je bil razglašen z občinskim odlokom.
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Potresna ogroženost območja: Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani na projektni
pospešek tal, ki velja na tem območju in znaša 0,175 g.

Slika 24: Grafični prikaz območij potresne ogroženosti (vir: http://gis.arso.gov.si/atlas okolja, 2019)

4.5 Lastništvo zemljišč
Večinski del zemljišč na obravnavanem območju je v lasti MO Novo mesto. Del zemljišč je v lasti Župnije
Prečna in v zasebni lasti, ena parcela pa je v lasti Republike Slovenije (po sprejemu OPPN bo začet
postopek prenosa v last MO Novo mesto).

Slika 25: Grafični prikaz lastništva zemljišč (zeleno: Republika Slovenija, vijolično: MO Novo mesto,
oranžno: javno dobro, družbena lastnina (PISO, december 2019)

27

Strokovne podlage za OPPN ŠRP v Češči vasi

5

Acer Novo mesto, december 2019

PREVERITEV VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE REŠITVE

Preverjene so bile različne variantne rešitve urejanja območja ŠRP:
- tri variante (A, B, C) navezav na cestno omrežje (vstopov v ŠRP),
- tri variante (V1, V2, V3) razporeditve programov (coninga) ter objektov in ureditev,
- variante možnih ureditev bazenskega kompleksa.
Primerjava variant je izdelana ob upoštevanju ciljev, ki izhajajo iz veljavnega OPN in iz projektne naloge:
- omogočiti razvoj vseh načrtovanih programov glede na širok spekter predvidenih uporabnikov,
- zagotoviti dobre funkcionalne navezave na širše območje,
- zagotoviti funkcionalno in racionalno razporeditev, medsebojno kompatibilnost ter povezanost
programov in objektov,
- ustvariti skladno prostorsko ureditev, ki bo soustvarjala kakovostno podobo širšega območja in vlogo
ŠRP v mentalni sliki Novega mesta,
- omogočiti določeno stopnjo fleksibilnosti podrobnih rešitev za posamezne objekte in ureditve,
- in omogočiti oziroma dopuščati smiselno faznost izvajanja načrtovanih ureditev.
Predlog najustreznejše rešitve izhaja iz ugotovitev na podlagi medsebojne primerjave variant.
V prvem koraku primerjave je bilo preverjeno, ali in v kolikšni meri se variante medsebojno razlikujejo z
okoljskega, ekonomskega in prostorskega oziroma funkcionalnega vidika.
Okoljski vidik. V elaboratu Predhodna določitev vplivov plana na okolje za OPPN ŠRP Češča vas: faza
priprave variantnih rešitev (ERANTHIS, november 2019) je bilo ugotovljeno, da načrtovane ureditve ne
bodo povzročile pomembnih vplivov na okolje, da pa bo v postopku priprave OPPN treba upoštevati
usmeritve nosilcev urejanja prostora, zakonske zahteve ter ugotovitve predhodne presoje za zmanjšanje
morebitnih negativnih posledic predvidenih sprememb.
Ob preverjanju variant je bilo ugotovljeno, da med variantami z okoljskega vidika ni pomembnih razlik,
saj:
- je obravnavano območje že v veljavnem OPN opredeljeno kot stavbno zemljišče in je namenjeno za
ureditev ŠRP,
- so pri vseh variantah predvideni programi, objekti in ureditve iste vrste in v približno enakem obsegu,
- glede na stanje in omejitve v prostoru ni posebnih omejitev zaradi varstva okolja.
Zato podrobnejša primerjava variant z vidika vplivov na okolje ni smiselna in ni potrebna.
Ekonomski vidik. Ugotovljeno je bilo, da med variantami z ekonomskega vidika ni pomembnih razlik,
saj:
- so pri vseh variantah predvideni programi, objekti in ureditve iste vrste in v približno enakem obsegu,
- rešitve pri vseh variantah v celoti posegajo na isto območje,
- se variante razlikujejo le glede prometnega omrežja; predvsem glede navezave na Zaloško cesto, ki pri
dveh variantah predvideva ureditev nove ceste. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da bi tudi varianta brez
te dodatne navezave zahtevala podoben obseg stroškov zaradi posledično večjih stroškov za izgradnjo
internega cestnega omrežja.
Zato podrobnejša primerjava variant z ekonomskega vidika na okolje ni smiselna in ni potrebna.
Prostorski in funkcionalni vidik. Glede na to, da se variante medsebojno razlikujejo glede lokacij in
obsega ter medsebojnih povezav med posameznimi programi, objekti in ureditvami, je bilo ugotovljeno,
da sta prostorski in funkcionalni vidik medsebojno zelo povezana in da se v tem pogledu variante
medsebojno razlikujejo, saj:
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- imajo različne funkcionalne navezave na širše območje,
- imajo različne prostorsko-ambientalne navezave na širši prostor in
- imajo različne povezave med posameznimi programskimi sklopi ter objekti in ureditvami znotraj
obravnavanega območja.
Zato je bila izdelana podrobnejša primerjava variant s prostorsko-funkcionalnega vidika.
V nadaljevanju so podrobneje predstavljene ugotovitve o ustreznosti variant glede na izpolnjevanje
zgoraj navedenih ciljev.

5.1 Variante vstopov - navezav na cestno omrežje
Preverjene so bile tri variante navezav na cestno omrežje - Zaloško cesto (lokalno cesto Cegelnica - Češča
vas – Zalog, odsek 295052), ki poteka po jugovzhodnem robu območja. Gre za tri variante ureditve
glavnega vstopa na območje ŠRP Češča vas. Poleg tega variante vstopov pogojujejo različne možnosti
za urejanje internega cestnega omrežja in se razlikujejo tudi glede možne faznosti izvedbe.

Slika 26: Variante navezav ŠRP na cestno omrežje in ureditve glavnega vstopa na območje

Varianta A predvideva samo eno navezavo na Zaloško cesto, in sicer prek javne poti Prečna - Češča vas,
ki prečka območje načrtovanega ŠRP v smeri sever-jug.
Varianta B predvideva dve navezavi na Zaloško cesto. Poleg obstoječe javne poti Prečna - Češča vas se
predvidi še ena navezava, in sicer kot glavni vstop v ŠRP, ki se uredi kot četrti krak križišča na območju
obstoječega severnega priključka soseske Podbreznik na Zaloško cesto.
Varianta C predvideva dve navezavi na Zaloško cesto. Poleg obstoječe javne poti Prečna - Češča vas se
predvidi še ena navezava, in sicer kot glavni vstop v ŠRP, ki se uredi na točki, kjer je z DPN za 3. razvojno
os že predvidena lokacija priključka na načrtovano zahodno obvoznico Novega mesta.
Pri vseh treh variantah je predvideno, da se javna pot Prečna - Češča vas vse do vstopa na območje
velodroma in bazenskega kompleksa ter konjeniškega centra razširi v ustreznem profilu, njen priključek
na Zaloško cesto pa se preuredi.
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a) Primerjava variant
Glede na stanje in omejitve v prostoru (ni posebnih omejitev zaradi varstva okolja) in glede na potek tras
med variantami ni pričakovati pomembnih razlik z vidika vplivov na okolje. Zaradi izvedbe dodatne
navezave na Zaloško cesto bi bili investicijski stroški pri variantah B in C večji kot pri varianti A, vendar
pa bi bilo treba pri varianti A zgraditi primerjalno večji obseg internega cestnega omrežja. Zato med
variantami ni pričakovati pomembnih razlik z ekonomskega vidika.
Variante se medsebojno razlikujejo predvsem s prostorsko-funkcionalnega vidika, in sicer glede:
- funkcionalnih povezav (navezave na obstoječe omrežje),
- prometne pretočnosti v času povečanega obiska,
- možnosti za funkcionalno ureditev internega cestnega omrežja,
- možne faznosti izvedbe.
Primerjava variant je pokazala, da:
- varianta A predvideva samo en vstop na območje ŠRP, varianti B in C pa imata dva vstopa, zato
varianti B in C zagotavljata bistveno boljšo pretočnost v času prireditev oz. povečanega števila
obiskovalcev;
- varianta A predvideva edini vstop na območje ŠRP na mestu navezave javne poti Prečna - Češča vas
na Zaloško cesto; ta točka je od vseh treh navezav najbolj oddaljena od Novega mesta, od koder je
pričakovati največje število vozil;
- dolžini navezav glavnega vstopa pri variantah B in C sta podobni, vendar pa izgradnja navezovalne
ceste variante B zahteva manjši poseg v relief in gozd;
- varianta B predvideva izvedbo navezave na Zaloško cesto v bližini velodroma na vzhodu, zato bi njena
izgradnja zahtevala posek gozda, ki kot zelena bariera oz. kulisa pomembno soustvarja ambient
velodroma (kupola);
- varianta C predvideva izvedbo navezave na Zaloško cesto na lokaciji, ki je izmed vseh treh variant
vstopa v ŠRP najbližje Novemu mestu, vendar posega na zemljišča izven stavbnih zemljišč, zato je
potrebno na tem delu posledično povečati območje za pripravo OPPN glede na območje, kot je bilo
določeno v projektni nalogi;
- varianta C predvideva izvedbo navezave na Zaloško cesto na lokaciji, kjer je načrtovan priključek
Zaloške ceste na zahodno obvoznico Novega mesta, kar je s prometnega vidika najugodnejša rešitev
(še zlasti po izgradnji zahodne obvoznice), saj omogoča neposreden dostop za uporabnike in
obiskovalce zlasti v primeru tekmovanj in večjih prireditev;
- varianti B in C z dodatno navezovalno cesto ustvarjata del internega cestnega omrežja, pri varianti A
pa bi bilo treba še predvideti ustrezno dolžino internih cest;
- varianti B in C omogočata fazno izgradnjo vstopov na območje ŠRP: v 1. fazi po obstoječi javni poti
Prečna - Češča vas, ki se preuredi (zlasti priključek na Zaloško cesto) in v 2. fazi z novo navezavo na
Zaloško cesto.

b) Predlog najustreznejše variante navezav na cestno omrežje
Preveritev obravnavanih variant je pokazala, da je najustreznejša varianta C. Ta predvideva ureditev
glavnega vstopa na območje ŠRP z izgradnjo nove cestne povezave, ki se bo na Zaloško cesto navezala
v točki, kjer je že predvidena lokacija priključka na zahodno obvoznico Novega mesta, načrtovano z DPN
za 3. razvojno os. Poleg tega je predvidena ohranitev obstoječega vstopa na območje ŠRP preko javne
poti Prečna - Češča vas, ki se na obravnavanem odseku preuredi, tako da se zagotovi ustrezen profil za
vse uporabnike.
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Slika 27: Predlog najustreznejše variante navezav ŠRP na cestno omrežje z glavnim vstopom na območju
predvidenega priključka Zaloške ceste na načrtovano zahodno obvoznico.
Ta rešitev omogoča ureditev dveh vstopov v območje, kar bo omogočalo dobro prometno pretočnost
(pomembno zlasti v času prireditev oz. povečanega števila obiskovalcev) in funkcionalno ureditev
internega cestnega omrežja. Poleg tega bo s to rešitvijo omogočeno fazno izvajanje objektov in ureditev,
načrtovanih v okviru ŠRP, saj bo v 1. fazi mogoče na območje vstopati po obstoječi javni poti Prečna Češča vas.

5.2 Variante razporeditve programov ter objektov in ureditev
5.2.1

Razporeditev programov

Obravnavane so bile tri variante (V1, V2, V3) razporeditve in okvirnih dimenzij programskih sklopov. Pri
njihovem načrtovanju so bile upoštevane funkcionalne povezave v prostoru, in sicer tako glede navezav
na širše območje kot glede medsebojnih, internih povezav in dopolnjevanja oz. soodvisnosti.

Slika 28: Variante razporeditve programov na območju ŠRP (modro: športno-hotelski kompleks, zeleno:
konjeniški center, svetlo zeleno: doživljajski park, rjavo: večnamenske površine za šport in
prireditve na prostem, rumeno: kamp in prostor za piknike)
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Vse tri variante razporeditve programov so si enake:
- po tem, da omogočajo ureditev prometnih navezav na obstoječe omrežje ob katerikoli varianti
glavnega vstopa. Zato je tudi v primeru odločitve za varianto z dvema navezavama na Zaloško cesto
in glavnim vstopom ob predvidenem priključku na zahodno obvoznico možna fazna izvedba ureditev
– v 1. fazi z enim samim vstopom na območje ŠRP (po obstoječi javni poti Prečna -Češča vas);
- glede umeščanja športnih programov (ki so pri vseh variantah vzhodno od lokalne ceste Češča vasPrečna) in rekreacijskih ter turističnih programov, namenjenih širši javnosti (ki so pri vseh variantah
zahodno od lokalne ceste Češča vas-Prečna),
- ter glede pozicije in velikosti športno-hotelskega kompleksa, ki obsega obstoječi velodrom, bazenski
kompleks, večnamenski objekt in hotel.
Variante razporeditve programov se medsebojno razlikujejo glede razporeditve programov
zahodno od javne poti Prečna - Češča vas, in sicer glede lokacije in obsega:
- konjeniškega centra (na sliki zgoraj intenzivno zeleno),
- doživljajskega parka (na sliki zgoraj svetlo zeleno),
- večnamenske površine za šport in prireditve na prostem (na sliki zgoraj rjavo)
- ter kampa in prostora za piknike (na sliki zgoraj rumeno).
Pri vseh variantah razporeditve programov je bil upoštevan enak nabor ter približno enak obseg
objektov in ureditev:
a) Športno-hotelski kompleks vzhodno od javne poti Prečna - Češča vas:
- Športni center
o bazenski kompleks (bazenska stavba z bazenoma (21m x 25m in 10m x 21m, zunanji bazen
dimenzije 25m/50m s plažo, igrišči in zelenimi površinami ter zunanji odprt prostor s parkirišči),
o velodrom (obstoječe ureditve se ohranijo, vzpostavi se povezava z bazenskim kompleksom) in
o večnamenski objekt (klubski, servisni in drugi prostori ter parkirišča),
- hotel (cca 100 postelj).
b) Rekreacijski kompleks zahodno od javne poti Prečna - Češča vas:
- obstoječi konjeniški center (prenova obstoječih objektov in ureditev ter novogradnje za potrebe te
dejavnosti – pokrita jahalnica, večnamenski objekti, hlevi ter odprti privezi za konje, izpusti za konje,
maneže, pašniki, manjše parkirišče in drugi objekti, potrebni za vzrejo in vadbo konj ob upoštevanju
specifičnih potreb različnih uporabnikov ter prostori za administracijo, ambulanto ipd.),
- doživljajski park (parkovna ureditev z igrali oz. napravami za krepitev različnih gibalnihspretnosti in
senzorike),
- večnamenska površina za šport, rekreacijo, vzgojo in izobraževanje ter prireditve na prostem
npr. športna igrišča za igre z žogo; tekaška steza; parkirne površine, površine za občasno rabo za
vzgojo in izobraževanje, za večje sejme, razstave/prezentacije in podobno ter prireditve na prostem),
- kamp (cca 20 enot za mobilne hiške in cca 10 enot za šotore, postajališče za avtodome, recepcija),
- prostor za piknike (kurišča, razgledna ploščad),
- trim steza, tematske poti (poti, naprave, počivališča).
Na celotnem območju so predvidene tudi :
- ceste in poti (navezave na Zaloško cesto in interne povezave s posebnim poudarkom na varnem
vodenju pešcev, kolesarjev; tekaške poti, poti za konje, tematske poti), ki se navežejo na omrežje cest
in poti na širšem območju,
- parkirne površine (skupaj cca 550 PM in cca 6 PM za avtodome ter manjše število PM ob načrtovanih
objektih),
- in navezave na GJI.
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Razporeditev objektov in ureditev

Ob obravnavi vseh treh variant so bile preverjene možne razporeditve objektov in ureditev znotraj
posameznih programskih sklopov, in sicer predvsem z vidika možnih lokacij zgoraj navedenih objektov
in ureditev glede njihove medsebojne povezave oz. soodvisnosti in glede na prostorske možnosti ter
omogočanje fazne (etapne) izvedbe.
Glede na izhodišča v projektni nalogi in zahteve naročnika, povezane predvsem z omogočanjem
racionalne faznosti izvedbe načrtovanih ureditev so variante razporeditve objektov in ureditev enake
v tem, da se pri vseh:
- ohranjajo velodrom in pripadajoče ureditve (parkirne in manipulacijske površine),
- načrtuje bazenski kompleks na območju severno ob velodromu, prostor za postavitev bazenske
stavbe pa je omejen na tri zemljiške parcele (2099/2, 2099/9 in 2099/11, vse k. o. Gorenja Straža),
- ureja glavni uvoz za športni center na vzhodni del ŠRP z javne poti Prečna - Češča vas na meji med
velodromom in bazenskim kompleksom,
- bazenski kompleks, velodrom in kamp ter delno konjeniški center (maneža, izpusti za konje)
načrtujejo kot zaprta (ograjena) območja, preostale površine pa so javno dostopne,
- ohranja obstoječa lokacija konjeniškega centra,
- načrtuje približno enaka lokacija kampa, pri umeščanju objektov pa se ohranijo velika stara drevesa,
- prostor za piknike s kurišči in razgledno ploščadjo uredi na severnem robu območja,
- na reliefno zahtevnejših površinah na jugozahodnem delu in na severovzhodnem delu ohranja gozd,
tako da razen poti niso načrtovane druge ureditve,
- parkirne površine načrtujejo v več sklopih na celotnem območju urejanja in v manjšem obsegu tudi
ob posameznih objektih/ureditvah,
- načrtuje mreža pešpoti, kolesarskih poti, jahalnih poti ter tematskih in tekaških poti, ki se smiselno
navežejo na omrežje poti na širšem območju (dolina Temenice, Luknja, biotopi v Zalogu, Podbreznik),
- omogočajo ureditev katerekoli variante vstopov na območje (navezave na Zaloško cesto),
- omogoča fazno izvedbo načrtovanih ureditev (bazenski kompleks v 1. fazi).

Variante se medsebojno razlikujejo glede razmestitve objektov in ureditev znotraj posameznih
programskih sklopov. Te razporeditve so lahko precej neodvisne, lahko pa pomembno vplivajo na
sosednje programe zaradi različnih funkcionalnih povezav in sovplivanj.
Razporeditev objektov in ureditev znotraj bazenskega kompleksa je bila predmet podrobnejše
preveritve, ki je predstavljena v naslednjem poglavju.

Slika 29: Variante možnih razporeditev objektov in ureditev v okviru predvidenih programskih sklopov
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Varianta V1 predvideva urejanje konjeniškega centra v obstoječem prostorskem okviru, ureditev kampa
in prostorov za piknike pa na območju nekdanjih vojaških objektov in na severnem robu območja.
Lokacija doživljajskega parka je pri tej varianti na površinah med kampom in konjeniškim centrom,
večnamenske površine za šport in prireditve na prostem pa so predvidene na jugozahodnem delu, tako
da se lahko smiselno navezujejo tako na rekreacijsko območje severno od dostopne ceste kot na športni
center na drugi zahodni strani javne poti Prečna - Češča vas. Za dostop do vseh navedenih programov
je pri tej varianti predvidena trasa obstoječe dostopne ceste v smeri vzhod - zahod.

Slika 30: Varianta V1
Ta varianta predvideva umestitev hotela v bližini velodroma, tik ob Zaloški cesti, ureditev pripadajočih
parkirnih površin pa vzhodno od bazenskega kompleksa in severno od na novo načrtovane ceste, ki
povezuje ŠRP z Zaloško cesto.
Ureditev kampa (ograjenega območja z recepcijo) je predvidena v obliki nizov mobilnih hišk in/ali
šotorov ter parkirišč za avtodome na platojih nekdanjih vojaških objektov. Območje konjeniškega centra
se prenovi in preureja v obstoječem prostorskem obsegu. Doživljajski park se kot parkovna površina,
opremljena z različnimi igrali in z napravami, uredi kot vmesno območje med kampom in konjeniškim
centrom, ki je na vseh straneh omejeno z drugimi programi. V okviru večnamenskih površin južno od
dostopne ceste do konjeniškega centra se načrtuje obsežna parkirna površina, ki služi vsem programom
v primeru prireditev oz. povečanega obiska.
Pri tej varianti je dobra polovica parkirišč predvidena v športnem centru vzhodno od javne poti Prečna Češča vas).
Varianta V2 predvideva urejanje konjeniškega centra na zahodnem delu območja v nekoliko večjem
obsegu glede na obstoječe stanje, in sicer z razširitvijo proti jugu. Ureditev kampa in prostorov za piknike
je enaka kot pri varianti V1, lokacija doživljajskega parka pa je predvidena na površinah med konjeniškim
centrom in večnamenskimi površinami za šport in prireditve na prostem, ki so pri tej varianti na isti
lokaciji in približno v takem obsegu kot pri varianti V1 in je zanje poleg tega namenjeno tudi manjše
območje med kampom in konjeniškim centrom. Predvidena je nova trasa dostopne ceste za vse
navedene programe, ki zagotavlja večje razvojne površine za kamp, piknike in večnamenske športne
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površine severno od te ceste. Poleg tega ta varianta dostopne ceste predvideva oblikovanje novega
vstopa v konjeniški center.

Slika 31: Varianta V2
Varianta V2 predvideva umestitev hotela in pripadajočih parkirišč na severni strani novo načrtovane
ceste, ki povezuje ŠRP z Zaloško cesto. Ureditev parkirnih površin za potrebe bazenskega kompleksa je
predvidena vzhodno od velodroma (tik ob Zaloški cesti) in vzhodno od bazenske stavbe.
Ureditev kampa (ograjenega območja z recepcijo) je predvidena v obliki razpršeno postavljenih mobilnih
hišk in/ali šotorov ter parkirišč za avtodome. Območje konjeniškega centra se prenovi in razširi proti
jugu, vstop v konjeniški center pa se preuredi, tako da se naveže na os prestavljene dostopne ceste. Med
kampom in severnim delom konjeniškega centra se uredijo manjše športne površine kot dopolnilna
ureditev za uporabnike kampa in piknik prostorov. Doživljajski park se uredi južno od dostopne poti,
tako da se na južnem delu navezuje na gozdno zaledje, na vzhodni strani pa na večnamenske površine
za šport, rekreacijo in druge dejavnosti. V okviru večnamenskih površin južno od dostopne ceste do
konjeniškega centra se načrtuje parkirna površina, ki služi vsem programom v primeru prireditev oz.
povečanega obiska.
Pri tej varianti je velika večina parkirišč predvidena v športnem centru vzhodno od javne poti Prečna Češča vas.
Varianta V3 je glede dostopne ceste do konjeniškega centra enaka varianti V1, saj ohranja obstoječo
traso. Glede lokacije in obsega konjeniškega centra je enaka varianti V2, vendar pa se od nje razlikuje v
tem, da ohranja obstoječi vstop v konjeniški center. Ureditev kampa in prostorov za piknike je pri tej
varianti predvidena na približno isti lokaciji kot pri V1 in V2, vendar v večjem obsegu. Zato je lokacija
doživljajskega parka (podobno kot pri varianti V2) predvidena južno od dostopne ceste na površinah
med konjeniškim centrom in večnamenskimi površinami.

35

Strokovne podlage za OPPN ŠRP v Češči vasi

Acer Novo mesto, december 2019

Slika 32: Varianta V3
Ta varianta predvideva umestitev hotela v neposredni bližini bazenske stavbe, ureditev parkirnih površin
za potrebe hotela in bazenskega kompleksa pa v celoti severno od novo načrtovane ceste, ki povezuje
ŠRP z Zaloško cesto. Na ta način se z ureditvami ne posega v gozd ob Zaloški cesti SV od velodroma.
Ureditev kampa je podobno kot pri varianti V1 predvidena v obliki nizov mobilnih hišk in/ali šotorov ter
parkirišč za avtodome. Območje konjeniškega centra se prenovi in preureja v obstoječem prostorskem
obsegu, omogočijo se odstranitve dotrajanih ali nefunkcionalnih objektov in novogradnje objektov,
namenjenih dejavnosti na tem območju. Doživljajski park se uredi južno od dostopne poti, tako da se na
južnem delu navezuje na gozdno zaledje, na vzhodni strani pa na večnamenske površine, ki so po obsegu
primerljive z varianto V1. V okviru večnamenskih površin južno od dostopne ceste do konjeniškega
centra se načrtuje zelo obsežna parkirna površina, ki služi vsem programom v primeru prireditev oz.
povečanega obiska.
Pri tej varianti je število parkirišč na zahodnem delu in v športnem centru vzhodno od javne poti Prečna
Češča vas skoraj izenačeno.

a) Primerjava variant
Glede na stanje in omejitve v prostoru (ni posebnih omejitev zaradi varstva okolja) in glede na to, da je
obravnavano območje v veljavnem OPN že namenjeno ureditvi ŠRP, med variantami ni pričakovati
pomembnih razlik z vidika vplivov na okolje. Glede na to, da je pri vseh variantah načrtovana ureditev
enakih programov v približno enakem obsegu, tudi ni pričakovati pomembnih razlik z ekonomskega
vidika.
Variante se medsebojno razlikujejo predvsem s prostorsko-funkcionalnega vidika, in sicer glede:
1. prostorsko-ambientalnih navezav na širši prostor
2. mikrolokacij posameznih programov, objektov in ureditev
3. medsebojnih povezav in posledične funkcionalnosti posameznih sklopov oz. ureditev.
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Primerjava variant glede razmestitve objektov in ureditev znotraj posameznih programskih sklopov je
pokazala nekatere pomembne razlike med variantami:
- varianti V1 in V2 predvidevata večje posege (hotel oz. parkirišče) v bližini velodroma ob Zaloški cesti
in posledično posek gozda, ki danes pomembno soustvarja zeleni okvir velodroma (kupole);
posledično večja vidna izpostavljenost športnega centra iz širšega območja in iz bližnje soseske v
Podbrezniku,
- samo varianta V3 predvideva ohranitev gozda na tem območju in s tem ohranitev prostorskih
razmerij v pogledih iz širšega območja;
- Varianti V1 in V3 predvidevata ureditev internega cestnega omrežja z upoštevanjem obstoječe trase
dostopne ceste do konjeniškega centra, varianta V2 pa predvideva ureditev nove trase te ceste;
- Pri varianti V2 bi prestavitev dostopne ceste do konjeniškega centra zahtevala premik vstopa in
preureditev tega centra ter večje površine na severni strani (npr. za kamp in doživljajski park) in
manjše površine na južni strani (večnamenske površine);
- varianti V1 in V3 predvidevata ureditev večnamenske površine s športnimi igrišči na območju južno
od dostopne ceste, ki vodi h konjeniškemu centru, kar prispeva k zgoščevanju športno-rekreacijskih
dejavnosti v bližini športnega kompleksa na vzhodnem delu ŠRP;
- varianta V2 predvideva bolj razpršeno urejanje športnih igrišč (tudi med kampom in konjeniškim
centrom);
- varianti V1 in V3 predvidevata ureditev parkirnih površin precej uravnoteženo po celotnem območju
ŠRP, pri varianti V2 pa je pretežni del parkirišč v športnem kompleksu na vzhodnem delu ŠRP;
- Varianti V2 in V3 predvidevata razširitev območja konjeniškega centra, varianta V1 pa ohranja njegov
obstoječi obseg; posledično je območje za ureditev rekreacijskih površin (trim steza, tekaška pot,
počivališča) pri varianti V1 večje kot pri V2 in V3.
Povzetek zgornje primerjave variant je v spodnji preglednici (1 manj ustrezno, 2 - ustrezno, 3 - zelo
ustrezno):
Varianta
V1

Varianta
V2

Varianta
V3

1. Prostorsko-ambientalne navezave na širši prostor (vidna
izpostavljenost iz širšega območja in iz Podbreznika)
2. Racionalna zasnova internega cestnega omrežja

1

1

3

3

2

3

3. Medsebojne povezave bazenskega kompleksa, velodroma in
hotela
4. Medsebojne povezave športno-rekreacijskih površin na
celotnem območju ŠRP
5. Razporeditev (večjih sklopov) parkirnih površin po celotnem
območju ŠRP
6. Možnost izvedbe javnih/glavnih vsebin v prvi fazi na
zemljišča v lasti MONM
Skupna ocena

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

16

12

17

Merila

b) Predlog najustreznejše variante razporeditve programov, objektov in ureditev
Preveritev obravnavanih variant je pokazala, da nobena od variant ni izrazito boljša od druge in da je
smiselno iskati najustreznejšo rešitev kot kombinacijo rešitev iz vseh variant. Zato je bilo ugotovljeno, da
je treba pripraviti novo varianto, ki bo imela čim več prednosti posameznih variant, tudi ob pogoju, da
bo omogočen razvoj obstoječih in novih javnih vsebin na zemljišča v lasti MO Novo mesto. Tako se v 1.
fazi na severozahodnem delu območja ŠRP omogoči nemoten razvoj in izgradnja glavnih vsebin

37

Strokovne podlage za OPPN ŠRP v Češči vasi

Acer Novo mesto, december 2019

(konjeniškega centra, prostora za piknik, doživljajskega parka, kampa) ob ohranitvi obstoječe dostopne
ceste (Ceste 3) brez posegov na zemljišča v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb. Enako velja za cestno
omrežje in nosilne vsebine na vzhodnem delu, na območju športnega centra, kjer se v prvi fazi lahko
izvedejo funkcionalno zaključene vsebine (predvsem bazenski kompleks) na zemljiščih, ki so oziroma
bodo v lasti MO Novo mesto. Vse ostale spremljevalne/dodatne vsebine, ki niso nujne za zagon razvoja
ŠRP, se bodo lahko izvedle v 2. fazi na zemljiščih, ki so trenutno v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb
(hotelski kompleks, dodatna parkirišča, večnamenske vsebine ipd.).
Takšna rešitev zagotavlja dobre funkcionalne povezave s širšim območjem in racionalno ter funkcionalno
zasnovo internih povezav med programi, objekti in ureditvami. Prednost te rešitve je tudi v tem, da
načrtovane ureditve ohranjajo gozdne površine na vseh robnih območjih. Tako je celotna ureditev ŠRP
načrtovana v gozdu, obstoječi velodrom pa je edini vidno izpostavljen objekt in ostaja izrazit poudarek
v prostoru.

Slika 33: Predlog najustreznejše variante razporeditev objektov v okviru predvidenih programskih sklopov
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5.3 Variante ureditve bazenskega kompleksa
Preverjenih je bilo več variant ureditve bazenskega kompleksa, pri čemer so bile upoštevane dodatne
zahteve naročnika:
- da se glavni vstop (in uvoz) v športni kompleks na vzhodnem delu ŠRP uredi z javne poti Prečna Češča
vas med velodromom in bazenskim kompleksom, izvoz iz območja pa ob južnem robu velodroma;
vse to se izvede na način, da bodo navezave na obstoječo javno pot, izvedene v 1. fazi, funkcionalne
tudi v 2. fazi, ko bo ta cesta preurejena;
- da je treba omogočiti izgradnjo bazenskega kompleksa (predvsem pa bazenske stavbe in parkirnih
površin) že v 1. fazi urejanja ŠRP, torej še pred izgradnjo vseh prometnih povezav;
- da mora biti bazenska stavba načrtovana na območju treh zemljiških parcel (2099/2, 2099/9 in
2099/11, vse k. o. Gorenja Straža), ki so že v lasti MO Novo mesto;
- da morajo biti bazenska stavba in pripadajoče zunanje površine načrtovane tako, da se zagotovijo
funkcionalne povezave s površinami ob velodromu (zaradi povezanosti plavalnih, atletskih in
kolesarskih športnih aktivnosti);
- da se bazenski kompleks (bazenska stavba in zunanji bazen s pripadajočimi ureditvami) zameji z
ograjo, površine med bazensko stavbo in velodromom pa se urejajo kot javno dostopne površine za
pešce, igro ipd.;
- da se pri dimenzioniranju parkirišč upošteva souporaba parkirnih površin v bazenskem kompleksu in
pri velodromu za uporabnike obeh objektov, kar velja tudi za postajališča za avtobuse (8 PM);
- da se na območju bazenskega kompleksa predvidi ureditev obračališča za avtobuse (drop-off cona),
kjer bo omogočen varen izstop obiskovalcev bazena;
- da se zagotovi funkcionalna peš povezava od avtobusnega postajališča ob Zaloški cesti pa do
bazenske stavbe prek površin velodroma, v 1. fazi vzdolž zahodne, glavne fasade;
- da se zagotovi funkcionalna povezava in dostop za kolesarje do bazenske stavbe v 1. in 2. (končni)
fazi;
- da se na površinah, namenjenih za izgradnjo zunanjega bazena in spremljajočih ureditev, pred
realizacijo teh objektov in ureditev lahko uredijo začasna parkirišča in/ali druge večnamenske
površine.
Po opredelitvi potrebnih površin glede na zahtevane kapacitete oz. dimenzije posameznih objektov in
ureditev so bile preverjene različne možnosti za realizacijo teh zahtev, ki so prikazane na spodnjih slikah.

Slika 34: Dve od preverjenih možnosti za ureditev bazenskega kompleksa, pri katerih niso bile načrtovane
parkirne površine znotraj tega kompleksa.
V dogovoru z naročnikom so bile preverjene tudi možne variante ureditve parkirnih površin znotraj
bazenskega kompleksa, z vidika funkcionalnosti tako v 1. fazi (ko bo zgrajena samo bazenska stavba s
funkcionalnimi zemljišči) in v končni fazi. Pri tem je bilo upoštevano dejstvo, da je ob velodromu že
danes cca 150 PM in da so v bližini načrtovane še nove parkirne površine.
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Slika 35: Varianta z obračališčem in postajališčem za avtobuse (drop-off) in 100 PM v bazenskem
kompleksu; tu so možnosti za ureditev večje javne površine med parkirišči in bazensko stavbo
zelo omejene.

Slika 36: Varianta z obračališčem in postajališčem za avtobuse (drop-off) in 72 PM; pri tej je možna večja
odprta javna površina med parkirišči in bazensko stavbo

Pri obeh zgornjih variantah se je izkazalo, da omogočata zelo malo prostora za zunanji bazen in
spremljajoče ureditve. Zato je bila preverjena tudi varianta s samo 50 PM. Ugotovljeno je bilo, da bo 50
PM za uporabnike bazenske stavbe zadoščalo glede na to:
- da so v neposredni bližini že parkirišča ob velodromu,
- da bodo v 1. fazi na lokaciji zunanjega bazena lahko začasna parkirišča
- in da bodo v 2. fazi zgrajena še druga parkirišča v bližini bazenskega kompleksa.

Predlog najustreznejše variante ureditve bazenskega kompleksa:
Preveritev variant je pokazala, da je najustreznejša rešitev, ki predvideva parkirišče s 50 PM in
obračališče za avtobuse (drop-off cona) na območju vzdolž Ceste 4, in sicer na višinski koti, ki je zelo
blizu kotam obstoječih asfaltnih površin pri velodromu. Bazenska stavba se načrtuje na koti terena, ki
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zagotavlja funkcionalno povezavo z območjem ob velodromu, obenem pa tudi smiselno upošteva
niveleto Ceste 2, ki poteka vzdolž severnega roba bazenskega kompleksa.
Zunanji bazen s plažo, gostinskim vrtom in športna igrišča se načrtujejo na SZ delu bazenskega
kompleksa in se lahko urejajo šele v 2. fazi.

Slika 37: Rešitev z obračališčem in kratkotrajnim postajališčem za avtobuse (drop-off) in samo 50 PM; pri
tej varianti je možna večja odprta javna površina med parkirišči in bazensko stavbo. Z rumeno
linijo je označeno območje, za katero se projektne rešitve pridobijo na podlagi javnega natečaja.
Do izgradnje zunanjega bazen s spremljajočimi ureditvami se na SZ delu bazenskega kompleksa lahko
uredijo začasna parkirišča.

Slika 38: Prikaz možnih ureditev v 1. fazi; na lokaciji predvidenega zunanjega bazena se lahko uredijo
začasna parkirišča.
Preverjeni sta bili tudi dve možnosti za dostopanje kolesarjev do bazenskega kompleksa za dostopanje
pešcev (in uporabnikov JPP) z Zaloške ceste, kjer je že obstoječe avtobusno postajališče. Glede na
funkcionalne potrebe dejavnosti v velodromu in glede na orientacijo ter glavno fasado velodroma se je
kot najprimernejše (zlasti za 1. fazo) izkazalo vodenje pešcev vzdolž zahodne fasade velodroma, lahko
pa se uredi ločena pešpot prek ohranjenega gozda.
Dostopanje kolesarjev je možno v 1. fazi z javne poti Češča vas–Prečna, v drugi fazi pa tudi vzdolž nove
navezave na Zaloško cesto.
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Slika 39: Različne možnosti za dostopanje pešcev ter kolesarjev z Zaloške ceste

5.4 Predlog najustreznejše rešitve urejanja ŠRP
Na podlagi primerjave in vrednotenja variant navezav območja ŠRP na cestno omrežje, variant
razporeditve programov in variant umeščanja posameznih objektov in ureditev je predlagana
najustreznejša rešitev, ki izhaja iz:
˗ variante C - navezava na Zaloško cesto na predvidenem priključku na načrtovano zahodno obvoznico
Novega mesta,
˗ variante razporeditve programov razporeditve objektov ter ureditev, ki je kombinacija vseh variant,
˗ in rešitev v bazenskem kompleksu, ki predvideva ureditev 50 PM in dostopa za pešce ob zahodni,
glavni fasadi velodroma.

Slika 40: Predlog najustreznejše rešitve – 2. faza oz. končno stanje
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Ta rešitev omogoča smiselno etapnost oz. faznost izvajanja načrtovanih ureditev, tako z vidika
razporeditve programov kot glede navezav na Zaloško cesto in ureditve internega cestnega omrežja.
Predvsem je pomembno, da je mogoče v 1. fazi realizirati ureditve, ki so predvidene na zemljiščih v lasti
MO Novo mesto.

Slika 41: Shema cestnega omrežja – 2. faza oz. končno stanje.

Slika 42: Predlog najustreznejše rešitve -1. faza
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Obseg območja ŠRP. Na podlagi izdelanih preveritev je obseg obravnavanega območja, ki je bil določen
v projektni nalogi, nekoliko spremenjen, tako da obsega približno 20,5 ha; to je v osnovi tudi območje
za pripravo in sprejem OPPN.
V to območje niso vključene vse reditve vzdolž Zaloške ceste (površine za pešce in kolesarje), saj je
njihovo izvedbo mogoče zagotoviti v okviru vzdrževalnih del v javno korist.

Slika 43: Primerjava območja obravnave z območjem iz projektne naloge

6

OPIS PREDLAGANE REŠITVE

6.1 Območje obravnave
V območje obravnave so zajeta zemljišča oz. deli zemljišč s parc. številkami: 2102/1, 2102/10, 2102/11,
2102/12, 2102/13, 2102/14, 2102/15, 2102/16, 2102/17, 2102/18, 2102/19, 2102/2, 2102/20, 2102/3,
2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2219/2, 2096/4, 2099/2, 2099/4, 2099/7, 2099/8,
2099/9, 2099/10, 2099/11, 2099/12, 2104/1, 2110/1, 2114/1, 2115/1, 2120, 2121/1, 2124/1, 2125, 2127,
2128/1, 2131/1, 2133/1, 2136/1, 2139/1, 2142/1, 2219/1, 2107, 2108/1, 2108/2, 2086/6, 2087/7, 2089,
2092/2, 2092/3, 2093, 2097/3, 2097/6, 422/5, 1034, 2099/1, 2100, 3078/2, 2221, 2197/11 in 2222, vse k.
o. Gorenja Straža ter 26 in 3078/2, k. o. Prečna in 422/5, k. o. Bršljin.
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6.2 Koncept urejanja športno-rekreacijskega parka
Športno-rekreacijski park v Češči vasi je zasnovan kot kompleksna prostorska ureditev, ki vključuje
različne športne in rekreacijske programe za širok spekter uporabnikov. Funkcionalno se navezuje na
obstoječe in načrtovano cestno omrežje in na omrežje pešpoti ter kolesarskih, jahalnih in tekaških poti
na širšem območju. Celotno območje je umeščeno v okvir gozdnih površin; velodrom tako ohranja svojo
sedanjo podobo (kupola v gozdu) kot poudarek v prostoru oz. v podobi zahodnega dela Novega mesta.
Obenem ureditve v ŠRP ne vstopajo v vidno polje in v neposredno bližino stanovanjske soseske
Podbreznik.

Slika 44: Velodrom je pomembna dominanta v podobi zahodnega dela Novega mesta
Glavni vstop na območje ŠRP se uredi z novo cestno povezavo, ki se naveže na obstoječo vpadnico v
Novo mesto iz smeri Straže, Zaloško cesto (Novo mesto-Češča vas) na mestu predvidenega priključka
Zaloške ceste na načrtovano zahodno obvoznico Novega mesta. Poleg tega se ohranja tudi obstoječi
vstop z javne poti Prečna - Češča vas. Interno cestno omrežje je zasnovano tako, da se v največji možni
meri uporabijo obstoječe trase poti in da se zagotovi racionalna zasnova ter dostopnost vseh
programskih sklopov, objektov in ureditev. Profili cest in poti zagotavljajo varne povezave za vse
udeležence v prometu.
Velodrom in pripadajoče ureditve (parkirne in manipulacijske površine) se ohranjajo v obstoječem
obsegu. V neposredni bližini se uredi bazenski kompleks, ob njem pa večnamenski (servisni) objekt, tako
da vsi trije objekti s pripadajočimi ureditvami sestavljajo športni center. Glavni vstop v športni center se
uredi z javne poti Prečna-Češča vas. Obstoječi konjeniški center se ohranja in razširi proti jugu. Na
severozahodnem delu območja ŠRP je načrtovan kamp, severno od kampa in konjeniškega centra pa
prostor za piknike. Zahodno od javne poti Prečna -Češča vas se uredijo večnamenske površine za šport,
rekreacijo, vzgojo in izobraževanje ter prireditve na prostem.
Bazenski kompleks, velodrom in kamp ter del konjeniškega centra se načrtujejo kot delno zaprta
(ograjena) območja..
Parkirne površine se načrtujejo v več sklopih na celotnem območju urejanja in v manjšem obsegu tudi
ob posameznih objektih/ureditvah. Zasnovana je mreža pešpoti, kolesarskih poti, jahalnih poti ter
tematskih in tekaških poti, ki se smiselno navežejo na omrežje poti na širšem območju (dolina Temenice,
Luknja, biotopi v Zalogu, Podbreznik).
Predvidena je fazna oz. etapna izvedba načrtovanih ureditev, tako da se v 1. fazi urejajo površine, ki so v
lasti MO Novo mesto (bazenski kompleks, kamp, prostor za piknik).
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6.3 Ureditve v posameznih ureditvenih enotah
Celotno območje je razdeljeno na devet ureditvenih enot:
˗ UE-1: športni center
- UE-1a: bazenski kompleks (bazenska stavba, zunanji bazen s plažo, gostinskim vrtom, manjšimi
športnimi igrišči, igrala, parkirišča)
- UE-1b: kompleks velodroma
- UE-1c: večnamenski objekt (klubski, servisni prostori), parkirišča
˗ UE-2: hotelski kompleks (hotelska stavba, parkirišča)
˗ UE-3: kamp (mobilne hiške, šotori, avtodomi; objekt z recepcijo, sanitarijami idr., manjše parkirišče)
˗ UE-4: doživljajski park (tematska igrala in ureditve za širok spekter uporabnikov, ; vstopni,
večnamenski objekt z gostinsko ponudbo, sanitarije, info točka)
˗ UE-5: prostor za piknik (prostori za piknike, razgledna ploščad, lahko tudi pustolovski park))
˗ UE-6: konjeniški center (hlevi, jahalnica, večnamenski objekti, izpusti za konje, maneže, pašniki,
manjše parkirišče)
˗ UE-7: rekreacijske površine (trim steza, tekaška pot, počivališča, lahko tudi pustolovski park)
˗ UE-8: večnamenska površina za šport, rekreacijo, vzgojo in izobraževanje ter prireditve na
prostem (športna igrišča za igre z žogo; tekaška steza in druge športne površine; parkirne površine,
površine za občasno organizacijo večjih sejmov, razstav/prezentacij, površine za vzgojo in
izobraževanje ipd.)
˗ UE-9: ceste in poti (Cesta 1, Cesta 2 in Cesta 3).

Slika 45: Predlog območja OPPN za ureditev ŠRP (oranžna linija) s prikazom ureditvenih enot

V vseh ureditvenih enotah se zagotovijo ureditve in objekti za navezavo na gospodarsko javno
infrastrukturo.
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6.3.1 UE-1: Športni center
UE-1a: Bazenski kompleks
V bazenskem kompleksu se zgradijo:
˗ bazenska stavba z bazenoma velikosti 25m x 21 m in 10 x 21 m,
˗ zunanji bazen dimenzije 25 x 50 m s plažo, gostinskim vrtom, manjšimi športnimi igrišči oz. igrali ter
zelenimi površinami,
˗ parkirišča (50 PM) in
˗ cona za kratkotrajni postanek (drop-off, za vkrcanje in izkrcavanje obiskovalcev, ki se na bazen ne
pripeljejo s svojimi vozili oziroma javnim prometom).
Usmeritve za načrtovanje rešitev za urejanje bazenskega kompleksa, ki se pridobijo z javnim
urbanističnim in arhitekturnim natečajem:
˗ Bazenski kompleks se na pretežnem delu načrtuje kot zaprto (ograjeno) območje, ki pa je funkcionalno
povezano z velodromom (uporaba bazenov in površin ter naprav v velodromu za športne treninge in
prireditve, uporaba parkirišč idr.).
˗ Glavni dostop v bazenski kompleks se uredi s Cesto 4 z javne poti Prečna - Češča vas na meji med
velodromom in bazenskim kompleksom.
˗ Bazenska stavba se načrtuje na območju treh zemljiških parcel (2099/2, 2099/9 in 2099/11, vse k. o.
Gorenja Straža).
˗ Pri umeščanju in oblikovanju bazenske stavbe ter drugih ureditev je treba upoštevati, da bo celoten
bazenski kompleks zgrajen v dveh fazah in da bodo tudi preostale ureditve v ŠRP realizirane postopno.
Oblikovanje fasad bazenske stavbe naj zato upošteva programe in ureditve ŠRP v 1. fazi in v končnem
stanju (predvsem Cesto 2 in večnamenski objekt ter parkirišča vzhodno od bazenskega kompleksa).
˗ Oblikovanje bazenske stavbe mora upoštevati bližino velodroma, ki s svojo silhueto v obliki kupole
predstavlja prepoznavno dominanto južnega dela Novega mesta in označuje lokacijo ŠRP (landmark).
Arhitektura bazenske stavbe naj bo oblikovalsko sveža in izvirna s težnjo, da s svojo pojavnostjo
postane širše regijsko prepoznavna pridobitev MO Novo mesto.
˗ Površina med bazensko stavbo in velodromom se ureja kot zvezno oblikovana javna odprta površina
(zunaj ograjenega dela), ki bo v rabi kot večnamenska površina (plaza) ter bo služila tudi kot urgentna
pot in občasno (npr. ob prireditvah) kot dostopna cesta ali obvoz.
˗ V bližini vhoda v bazensko stavbo se predvidi površina za kratkotrajni postanek (do dveh avtobusov)
oz. t .i. drop-off cona (hiter vstop/izstop obiskovalcev), parkiranje (do 8) avtobusov za daljši čas pa je
omogočeno na obstoječih parkirnih površinah velodroma.
˗ Pri umeščanju bazenske stavbe in odprtih površin se upoštevata višinska kota priključka ceste 4 na
obstoječo cesto (javno pot) Prečna - Češča vas - Cesto 1 (+183,15 m n. m.) in kota severnega roba
platoja pri velodromu (+187,80 m n. m.), tako da se omogoči fizična oz. funkcionalna povezava
prometnih površin pri velodromu z načrtovanimi površinami v bazenskem kompleksu (zvezna
povezanost prometnih površin, možnost uporabe vseh parkirnih površin za uporabnike velodroma in
bazenov).
˗ Pri umeščanju in oblikovanju objektov in ureditev je treba upoštevati potek in višinske kote predvidene
glavne vstopne ceste (Cesta 2) vzdolž severnega roba natečajnega območja, ki na zahodu poteka od
križišča na koti +182,00 m n.m. do priključka ceste 7 na cesto 2 na koti +185,00 m n. m.
˗ Priporočena kota pritličja bazenske stavbe je +187,00 m n. m., priporočena največja višina stavbe pa
naj ne presega kote +200,00 m n. m.
˗ V okviru odprtih površin bazenskega kompleksa, ki bodo znotraj ograjenega območja, naj se predvidi
olimpijski odprti bazen s pripadajočimi površinami (plaža), zelenimi površinami, manjšimi športnimi
igrišči in igrali, sezonskim gostinskim vrtom.
˗ Za FI in FZ se upošteva natečajno območje, zmanjšano za površine načrtovanih cest – C2 in C4. FZ
znaša 0,40 in FI 1,00. Najmanj 20 % območja naj se nameni parkovnim in športnim ali drugim zelenim
površinam.
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UE-1b: Kompleks velodroma
Obstoječi objekt velodroma in ureditve ob njem (manipulacijske površine, parkirne površine) se ohranijo.
Uvoz na območje velodroma z Zaloške ceste se preuredi, tako da se obstoječi uvoz preuredi v servisni
dostop za športnike in zaposlene, na preostalem delu pa se izvede pločnik, ki omogoča varen dostop
pešcem od postajališča mestnega javnega prometa do velodroma in naprej vzdolž zahodne, glavne
fasade do bazenskega kompleksa.
Dostop do bazenskega kompleksa za kolesarje se omogoči v okviru Ceste 1 oz. pred njeno rekonstrukcijo
po obstoječi javni poti Prečna - Češča vas, v 2. fazi pa tudi v okviru Ceste 2.
Glavni vstop/uvoz do velodroma se uredi preko Ceste 4 z javne poti Prečna - Češča vas na meji med
velodromom in bazenskim kompleksom.
Površine na stiku z načrtovanim bazenskim kompleksom se preuredijo, da se vzpostavi funkcionalna in
vizualna (ambientalna) povezava z bazenskim kompleksom.
Ob vzhodni fasadi velodroma se zmanjša ograjeni dela funkcionalnega zemljišča velodroma, tako da se
zameji na dejansko potrebne površine ob upoštevanju vseh zahtev glede varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Obstoječi gozd vzhodno od velodroma, vzdolž Zaloške ceste, se v celoti ohrani, tako da še naprej ustvarja
zeleno zaledje kupole velodroma.

UE-1c: Večnamenski objekt
V zaledju bazenske stavbe se uredi večnamenski objekt,za dopolnilne dejavnosti športnega kompleksa.
Dostop z vozili je omogočen s Ceste 2 po Cesti 7, ob kateri se v drugi fazi uredijo dodatna parkirišča za
obiskovalce športnega centra. Dostop za pešce je mogoč preko platoja med velodromom in bazenskim
kompleksom. Objekt se z velikostjo in višino podreja sosednjim objektom, pri oblikovanju pa se upošteva
bazenska stavba, tako da se zagotovi sodobno arhitekturno oblikovanje in smiselna skladnost stavb na
območju ŠRP.

6.3.2 UE-2: Hotelski kompleks
Severno od ceste 2 se v bližini križišča zgradi hotel s parkirišči in vsemi spremljajočimi površinami, ki se
na severni strani odpirajo oz. navezujejo na obstoječi gozd.
Pri umeščanju hotelske stavbe in parkirišč se upošteva višinska kota Ceste 2, tako da se kota pritličja
smiselno naveže na koto ceste 2.
Okvirna kota pritličja stavbe je +182,00 m n. m., največja etažnost je ((2K) + P +2) oz. največja višina
stavbe naj ne presega kote +197,00 m n. m. Arhitekturno oblikovanje mora biti smiselno usklajeno z
bazensko stavbo in mora upoštevati bližino velodroma.
Za FI in FZ se upošteva celotno območje UE-2, stavba pa se umesti kamorkoli na območje za razvoj
stavb. Preostale površine se namenijo ureditvi parkirišč in manipulacijskih površin ter zelenih površin ob
hotelu, gozd na severnem delu UE-2 pa se ohrani kot zelena bariera med hotelskimi objekti in
kmetijskimi površinami.
V tej enoti je dopustna tudi ureditev suhega zadrževalnika za zadrževanje padavinskih voda.
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6.3.3 UE-3: Kamp
Kamp se ureja kot ograjeno območje za mobilne hiške, šotore in druge oblike kampiranja ter avtodome.
Na vstopnem delu se postavi skupni objekt z recepcijo in sanitarijami, znotraj območja se uredi krožna
pot.
Uredijo se površine za cca 20 mobilnih hišk, 10 šotorov in vsaj 5 avtodomov; objekt z recepcijo,
sanitarijami idr., manjše parkirišče). Ureditev platojev in postavitev posameznih objektov se prilagodi
zahtevam za ohranitev velikih, starih dreves. Ta se ohranijo po predhodni potrditvi arborista, ki oceni
njihovo vitalnost in stabilnost (da se zagotovi varnost).
Stavbe se oblikujejo skladno s preostalimi stavbami na območju ŠRP (pritlični objekti oz. največ K+P z
ravno streho ali največ K+P+M z dvokapnico).
Recepcija in sanitarije se lahko umestijo v skupni objekt z info točko in gostinsko ponudbo za potrebe
doživljajskega parka in piknikov.

6.3.4 UE-4: Doživljajski park
Doživljajski park se ureja kot parkovna površna predvsem z igrali, napravami in drugimi ureditvami za
razvijanje oz. krepitev različnih gibalnih sposobnosti širokega spektra uporabnikov - otrok in odraslih,
tudi gibalno oviranih ter vzgoji in izobraževanju (npr. učilnica na prostem; razvijanje in preverjanje
različnih spretnosti, tekmovanja, krepitev senzoričnega zaznavanja idr.).
Ob Cesti 3 se postavi vstopni objekt, v katerem se uredijo info točka ter gostinska ponudba in sanitarije
za obiskovalce doživljajskega parka in udeležence piknikov.
Stavbe se oblikujejo skladno s preostalimi stavbami na območju ŠRP (pritlični objekti oz. največ K+P z
ravno streho ali največ K+P+M z dvokapnico).
Info točka, gostinska ponudba in sanitarije za območje piknikov se lahko umestijo v skupni objekt z
recepcijo za potrebe kampa.

6.3.5 UE-5: Prostor za piknike
Uredi se prostor za piknike kot travnata površina s posamičnimi drevesi (ohranitev starih, vitalnih dreves
in zasaditev manjših gruč ali posamičnih novih dreves). Uredijo se posamična kurišča. Območje se opremi
z vodovodnim priključkom (npr. korito s pipo), namestijo se klopi in smetnjaki za ločeno zbiranje
odpadkov. Na skrajnem severozahodnem delu območja se postavi razgledna ploščad kot lesena
konstrukcija. Na območju UE-5 se lahko uredi učilnica na prostem.

6.3.6 UE-6: Konjeniški center
Obstoječi konjeniški center se ohranja in preuredi. Predvidene so prenova obstoječih objektov in
ureditev ter novogradnje za potrebe te dejavnosti, npr. pokrita jahalnica, hlevi, večnamenski objekti (npr.
s prostori za administracijo, ambulanto ipd.), odprti privezi za konje, izpusti za konje, maneže, pašniki
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ter drugi objekti in ureditve, potrebni za vzrejo in vadbo konj ob upoštevanju specifičnih potreb različnih
uporabnikov.
Na ožjem območju se uredi manjše parkirišče za potrebe zaposlenih in obiskovalcev.
Omogočijo se odstranitve dotrajanih ali nefunkcionalnih objektov in novogradnje objektov, namenjenih
dejavnosti na tem območju.
Omogoči se postavitev sanitarij ter začasnih objektov, npr. šotorov, sezonskega gostinskega vrta, odra,
tribun in drugih pomožnih objektov, namenjenih dejavnosti na tem območju.

6.3.7 UE-7: Rekreacijske površine
V celotni enoti se ohrani gozd, v katerem se uredijo rekreativne oz. tematske poti:
- trim steza,
- tekaška pot,
- sprehajalne poti, naprave za trim, fitnes na prostem, počivališča
- pustolovski park idr.
Poti so speljane po gozdu in se navezujejo na omrežje poti v zaledju, ki vodijo na turistično rekreativno
ali naravovarstveno zanimive lokacije (dolina Temenice, biotopi v Zalogu, letališče Novo mesto-Prečna,
grad Luknja, Lukenjska jama z izvirom Temenice ipd.).
Pri umeščanju poti se upoštevajo omejitve zaradi ohranjanja vitalnih dreves, tako da se posegi v tla in
koreninske splete omejijo na najmanjši možni obseg.
V tej enoti je dopustna tudi ureditev suhega zadrževalnika za zadrževanje padavinskih voda.

6.3.8 UE-8: Večnamenske površine
Južno od Ceste 3 se v bližini križišča uredi večje parkirišče za obiskovalce ŠRP, v bližini konjeniškega
centra pa je dopustna postavitev stavb za potrebe izvajanja dejavnosti v tej in okoliških enotah.
Stavbe se oblikujejo skladno s preostalimi stavbami na območju ŠRP (pritlični objekti oz. največ K+P z
ravno streho ali največ K+P+M z dvokapnico).
Na pretežnem delu UE-8 se uredi večnamenska površina za šport, rekreacijo, vzgojo in izobraževanje ter
prireditve na prostem. Na tem območju se glede na potrebe lahko uredijo:
- športna igrišča za igre z žogo (npr. košarka, odbojka, rokomet, nogomet),
- igrišča za tenis,
- površine za različne atletske discipline (tekaške steze, metališča, doskočišča idr.),
- površine za občasno rabo za vzgojo in izobraževanje, prireditve in druge specifične dejavnosti, ki
zahtevajo obsežnejše uravnane površine (npr. vadbeni poligoni, sejmišče, razstave/prezentacije,
veselice ali športne in druge prireditve na prostem),
- pump track,
- pustolovski park,
- parkirne površine (začasne in trajne).
V tej enoti je dopustna tudi ureditev suhega zadrževalnika za zadrževanje padavinskih voda.
Na južnem delu UE se ohrani vsaj 20 m širok pas gozda, na zahodnem delu pa se vzdolž Ceste 1 (javna
pot Prečna - Češča vas) ohrani oz. po potrebi na novo zasadi gozdna vegetacija (predvsem avtohtoni
listavci) v širini cca 30 m.
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6.3.9 UE-9: Ceste in poti
V okviru te enote se uredijo nosilne povezave internega omrežja cest in poti: Cesta 1, Cesta 2 in Cesta
3). Njihovi profili so prikazani v nadaljevanju, v poglavju 6.4.1 Prometno omrežje.

6.4 Prometno omrežje in opremljanje z GJI
6.4.1

Prometno omrežje

Ureditev glavnega vstopa v območje ŠRP je predvidena z izgradnjo nove cestne povezave, ki se bo na
Zaloško cesto navezala v točki, kjer je že predvidena lokacija priključka na zahodno obvoznico,
načrtovano z DPN za 3. razvojno os.
Poleg tega je predvidena ohranitev obstoječega vstopa v to območje z javne poti Prečna - Češča vas, ki
se na obravnavanem odseku preuredi, tako da se zagotovi ustrezen profil za vse uporabnike, obstoječe
križišče Zaloške ceste in javne poti Češča vas –Prečna se rekonstruira. Na ta način se zagotovi dobra
dostopnost in prometna pretočnost tudi v primeru povečanega obiska, npr. v času prireditev.
Znotraj območja se uredi (interno) cestno omrežje s površinami za pešce, kolesarje in konjenike:
– Cesta 1 (rekonstrukcija obstoječe javne poti Prečna - Češča vas), v dolžini približno 597 m
– Cesta 2 (z navezavo na Zaloško cesto in do križišča s Cesto 1), v dolžini približno 385 m
– Cesta 3 (od križišča s Cesto 1 in Cesto 2 do objektov konjeniškega centra), v dolžini približno 220 m
– Cesta 4 (glavna dostopna cesta do bazenskega kompleksa), v dolžini približno 103 m
– Cesta 5 (dostopna cesta do večnamenske površine), v dolžini približno 88 m
– Cesta 6 (dostopna cesta do območja za piknike), v dolžini približno 140 m
– Cesta 7 (dostopna cesta do bazenskega kompleksa s Ceste 2), v dolžini približno 100 m

Slika 46: Shema cestnega omrežja
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Izgradnja Ceste 1 do križišča s cesto 2 in Cesto 3, Ceste 2 in Ceste 3 do uvoza v kamp se predvidi v
profilu:
– Vozni pas (asfalt):
2 x 3,0 m
6,0 m
– Zeleni pas (drevored):
1 x 2,5 m
2,5 m
– Površina za kolesarje in pešce, asfalt:
1 x 3,5 m
3,5 m
– Zeleni pas:
1 x 2,0 m
2,0 m
– Pot za konje (jahalna steza), makadam:
1 x 2,5 m
2,5 m
– Bankina:
2 x 0,5 m
1,0 m
Skupaj:
17,5 m
Izgradnja Ceste 1 od križišča s Cesto 2 in Cesto 3 proti Prečni se predvidi v profilu:
– Vozni pas, asfalt (obstoječa širina):
1 x 4,5 m
4,5 m
– Površina za kolesarje in pešce, makadam:
1 x 3,5 m
2,5 m
– Zeleni pas:
1 x 2,0 m
2,0 m
– Pot za konje (jahalna steza), makadam:
1 x 2,5 m
2,5 m
– Bankina:
2 x 0,5 m
1,0 m
Skupaj:
12,5 m
Izgradnja Ceste 3 (shared space) od uvoza v kamp do objektov konjeniškega centra se predvidi v profilu:
– Vozni pas, asfalt:
1 x 3,0 m
3,0 m
– Tlakovane površine za pešce:
2 x 1,5 m
3,0 m
– Zeleni pas:
1 x 2,0 m
2,0 m
– Pot za konje (jahalna steza), makadam:
1 x 2,5 m
2,5 m
– Bankina:
2 x 0,5 m
1,0 m
Skupaj:
11,5 m
Izgradnja Ceste 4 se predvidi v profilu:
– Vozni pas, asfalt:
– Površina za kolesarje in pešce, asfalt:
– Bankina:
– Bankina:
Skupaj:

2 x 3,0 m
1 x 2,5 m
1 x 0,75 m
1 x 0,5m

Izgradnja Ceste 5 in Ceste 7 se predvidi v profilu:
– Vozni pas, asfalt:
2 x 3,0 m
– Pločnik:
2 x 2,0 m
– Bankina:
2 x 0,5m
Skupaj:

6,0 m
2,5 m
0,75 m
0,5 m
9,75 m

6,0 m
4,0 m
1,0 m
11,0 m

Izgradnja Ceste 6 (shared space) od priključka na cesto 3 do prostora za piknik se predvidi v profilu:
– Vozni pas, asfalt:
1 x 4,0 m
4,0 m
– Bankina:
2 x 0,5 m
1,0 m
Skupaj:
5,0 m

Parkirne površine: na celotnem območju ŠRP se zagotovi cca 550 PM z ustreznim deležem parkirišč za
gibalno ovirane.
Poleg tega se ob načrtovanih objektih in ureditvah lahko zagotovi manjše število parkirnih mest za
dostavo, kratkotrajno parkiranje in podobno.
V okviru parkirišč se uredijo tudi parkirna mesta za avtodome.
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Dostopnost območja ŠRP za pešce in kolesarje. Za uporabnike javnega potniškega prometa je
dostopnost zagotovljena z avtobusnimi postajališči v neposredni bližini (obojestransko ob Zaloški cesti).
Neposreden dostop do bazenskega kompleksa se omogoči prek funkcionalnih površin ob zahodni,
glavni fasadi velodroma. Dostopnost območja ŠRP za kolesarje do bazenskega kompleksa je
zagotovljena v okviru javne poti Prečna - Češča vas (Cesta 1), v 2. fazi pa tudi v okviru Ceste 2, ki bo
glavna vstopna cesta v ŠRP. Na območju ŠRP se zagotovijo površine za pešce in kolesarje vzdolž
internega cestnega omrežja (tudi kot shared space).
Površine za kolesarje in za pešce se uredijo tudi vzdolž Zaloške ceste med obema navezavama internega
cestnega omrežja na to cesto (delno že izvedeno).
Prevezave omrežja poti oz. nadomestne poti se izvedejo, kjer je to potrebno zaradi prekinjenih gozdnih
prometnic in vlak.
Ureditve prometnih površin v 1. fazi (izgradnja bazenske stavbe z odprtimi površinami in s
parkiriščem):
– Cesta 1 se lahko ohranja v obstoječem stanju, vendar je potrebna preureditev priključka na Zaloško
cesto,
– zgradi se Cesta 4,
– na površinah, namenjenih za izgradnjo zunanjega bazena in spremljajočih ureditev, se pred realizacijo
teh objektov in ureditev lahko uredijo začasna parkirišča,
– uredijo se parkirne površine za obiskovalce ŠRP na zemljišču ob križišču Ceste 1, Ceste 2 in Ceste 3

6.4.2

Opremljanje z GJI

Predvidijo se ureditve za opremljanje celotnega območja ŠRP z GJI in rešitve v zvezi s križanji in
prestavitvami obstoječih in načrtovanih omrežij GJI. Okvirne obremenitve so razvidne iz spodnje
preglednice.
Ureditvene enote

št. stalnih
št.
uporabnikov
zaposlenih
in gostov

št. občasnih
uporabnikov

PE stalnih
PE
uporabnikov
zaposlenih
in gostov

PE občasnih
uporabnikov

UE-1a: bazenski kompleks

11

250

200

5,5

83

7

UE-1b: kompleks velodroma

5

50

400

2,5

17

13

UE-1c: večnamenski objekt (klubski,
servisni prostori), parkirišča

10

80

-

5

27

-

UE-2: hotelski kompleks (hotelska
stavba, parkirišča)

20

100

-

10

100

-

UE-3: kamp (mobilne hiške, šotori,
avtodomi; objekt z recepcijo,
sanitarijami idr., manjše parkirišče)

5

100

-

2,5

50

-

-

20

-

-

7

-

-

50

-

-

17

-

UE-6: konjeniški center

5

10

2000

2,5

3

67

UE-7: rekreacijske površine

-

20

-

-

7

-

UE-8: Večnamenska površina za
šport, rekreacijo, vzgojo in
izobraževanje ter prireditve na
prostem

3

10

2000

1

3

67

SKUPAJ

-

-

-

29

313

153

UE-4: doživljajski park (tematska
igrala za širok spekter
uporabnikov,; vstopni objekt za
gostinsko ponudbo, sanitarije, info
točka)
UE-5: prostor za piknik (prostori za
piknike, razgledna ploščad, manjše
parkirišče)
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Omrežja GJI se umeščajo v okviru načrtovanih (novih in rekonstruiranih) prometnic.
Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju se uredi javno vodovodno omrežje za potrebe oskrbe s sanitarno,
tehnološko (bazensko) in požarno vodo. Javno vodovodno omrežje se umesti v območje predvidenih
internih javnih cest. Obstoječi vodovod NL DN100, ki poteka ob cesti 1 oz. ob predvideni površini za
kolesarje in pešce, se ohrani in delno rekonstruira na območju predvidene ureditve križišča internih cest.
Kanalizacijsko omrežje
Odvajanje odpadnih vod se ureja v ločenem sistemu.
Za odvajanje komunalnih odpadnih vod se dogradi kanalizacijsko omrežje, ki se ga naveže na obstoječi
gravitacijski kanal. Le ta poteka od velodroma do čistilne naprave Prečna (800 PE). Predvideno
kanalizacijo se praviloma umesti v območje internih javnih cest. Obstoječi kanal se ohrani in se ga delno
rekonstruira na območju predvidene ureditve križišča internih cest.
Skupno pričakovano število stalnih populacijskih ekvivalentov (zaposleni in stalni uporabniki) za
obravnavano območje znaša 342 PE. Občasno ob raznih prireditvah (tekme in ostale prireditve) bo
čistilna naprava dodatno obremenjena. Predvideva se, da se tovrstni dogodki ne bodo odvijali sočasno,
zato je merodajna maksimalna vrednost posameznega dogodka, ki znaša 67 PE. Skupna pričakovana
obremenitev obravnavanega območja tako znaša 409 PE.
Odvajanje padavinskih odpadnih vod se ureja razpršeno s ponikanjem na posameznih območjih
urejanja. Za dimenzioniranje ponikalnih sistemov je treba izdelati geološko-geomehansko poročilo
ponikalnih sposobnosti tal. V UE-2, UE-7 in v UE-8 se omogoči tudi ureditev suhega zadrževalnika.
Na obravnavanem območju bodo nastajale tudi bazenske odpadne vode zaradi pranja filtrov
(kontinuirano) ter zaradi čiščenja in praznjenja bazena (predvidoma 1 x letno). Ocenjena količina
odpadne vode zaradi pranja filtrov znaša 6.000 m3 na leto. Skupaj s čiščenjem in praznjenjem bazena se
pričakuje do 10.000 m3 na leto bazenskih odpadnih vod. Ocenjujemo, da bi odvod teh vod predstavljal
preveliko hidravlično obremenitev za čistilno napravo Prečna. Zato je potrebno bodisi zagotoviti
ustrezno ločeno čiščenje bazenskih vod in odvod v padavinsko kanalizacijo ali odvod bazenskih
odpadnih vod na kanalizacijski sistem, ki se zaključi s centralno čistilno napravo Novo mesto.
Elektroenergetsko omrežje
Zaradi preureditve cestnega omrežja in ureditve drevoreda ob cesti 1 bo potrebno prestaviti
transformatorsko postajo TP Velodrom ter SN in NN kablovod na odseku vzdolž ceste 1 do TP.
Transformatorska postaja se prestavi v neposredno bližino ob križišče cest. SN in NN kablovod se
prestavi v zeleni pas, ki je predviden med asfaltno cesto in pot za konje (jahalno stezo). Znotraj območja
se uredi elektro kabelska kanalizacija NN omrežja, ki se jo umesti v območje internih javnih cest.
Plinovodno omrežje
Znotraj območja urejanja se uredi distribucijsko plinovodno omrežje z navezavo na distribucijski
plinovod PE125, ki poteka po vzhodni strani lokalne ceste. Predvideno distribucijsko plinovodno omrežje
se umesti v območje predvidenih internih javnih cest.
Omrežje elektronskih komunikacij
Na območju urejanja se uredi telekomunikacijska kanalizacija, ki se jo umesti v območje internih javnih
cest. Obstoječe telekomunikacijske vode na območju urejanja se prilagodi predvidenim prostorskih
ureditvam.
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6.5 Etapnost oz. faznost izvajanja načrtovanih ureditev
Vse ureditve so načrtovane ob upoštevanju etapnosti oz. faznosti izvajanja, tako da bo v prvi fazi
omogočena nemotena izgradnja bazenskega kompleksa in zatem – glede na možnosti – izvedba
posameznih preostalih objektov in ureditev.
Na območju predvidenih športnih igrišč in drugih ureditev za šport in rekreacijo zahodno od lokalne
ceste Češča vas – Prečna (UE-8 se pred izgradnjo teh objektov omogoči ureditev večnamenske površine
za potrebe sejemske dejavnosti, izobraževanja, parkirišč, prireditev na prostem in podobno).

7
-

-
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Občinski prostorski načrt mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr.,
76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13
-teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list,
št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18 in 16/18.)
Prostorsko informacijski sistem občin; http://www.geoprostor.net/piso (oktober 2017)
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Novo mesto - 2030, Mestna občina Novo mesto, januar
2016
Urbanistični načrt Novega mesta. Acer Novo mesto, januar 2018
Predhodna določitev vplivov plana na okolje za OPPN ŠRP Češča vas: faza priprave variantnih rešitev,
ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, november 2019
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