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350-55/2010
15. 11. 2010

OB INSKEMU SVETU MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: PREDLOG ZA NADALJEVANJE POSTOPKA ZA SPREJEM
SPLOŠNIH AKTOV – OB INSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NA RTOV, ZA
KATERE POSTOPKI PRIPRAVE NISO BILI ZAKLJU ENI V ASU MANDATA
PREJŠNJEGA OB INSKEGA SVETA
I. UVOD
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je v mandatnem obdobju 2007 – 2010 obravnaval
naslednje splošne akte (ob inske podrobne prostorske na rte), za katere postopki priprave v
asu mandata ob inskega sveta niso bili zaklju eni:
1. Odlok o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm - 1. obravnava na 31.
seji OS 15.7.2010
2. Odlok o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za daljnovod (kablovod) 2x110kVod
RTP Bršljin do RTP Gotna vas - 1. obravnava na 18. seji OS 20.11.2008
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu Revoz - 1. obravnava
na 28. seji OS 4.3.2010 in ponovna 1. obravnava na 31. seji OS 15.7.2010
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste GII 105)
- 1. obravnava na 31. seji OS 15.7.2010
Na podlagi 2. odstavka 90. lena Poslovnika Ob inskega sveta MONM (uradno pre iš eno
besedilo - UPB1, Uradni list RS, št. 96/2008) ob inski svet na predlog župana odlo i, o katerih
predlogih za sprejem ob inskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval (v drugi obravnavi),
katere za el obravnavati znova (ponovna prva obravnava) ter katerih ne bo obravnaval.
V nadaljevanju je v poglavju II za vsak posami en splošni akt, katerega priprava se je pri ela v
prejšnjem mandatu ob inskega sveta in katerih prvo obravnavo je že opravil prejšnji ob inski
svet, podana obrazložitev, v kateri fazi pripeve se akt nahaja in predmet prostorskega akta.
II. OBRAZLOŽITEV POSTOPKOV PRIPRAVE IN FAZ, V KATERIH SE NAHAJAJO ODLOKI
OZIROMA PROSTORSKI AKTI, KATERIH PRIPRAVA SE JE ZA ELA V MANDATNEM
OBDOBJU 2007 – 2010
1. Odlok o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm
Prostorski akt na rtuje prenovo grajskega kompleksa Gradu Grm, ki je utesnjen med
stanovanjsko pozidavo na severu in industrijskim kompleksom Revoz na jugu. Name projekta
je, da se ponovno ovrednoti kompleks, zastavi koncept prenove in oživitve obmo ja tako s
prostorskega kot tudi vsebinskega vidika ter v smiselno celoto poveže vse dejavnosti na tem
obmo ju. Po spremembi lastništva gradu in nekaterih okoliških površin ob koncu leta 2009, ko
je od privatnega lastnika nepremi nine odkupilo Ministrstvo za kulturo, je prišlo do preobrata
tudi v zvezi s programskimi izhodiš i za grajski kompleks. V gradu Grm naj bi dolgoro no
ohranil svoje prostore Zavod za varstvo kulturne dediš ine, za potrebe Zgodovinskega arhiva
Ljubljana (Enota za Dolenjsko in Belo krajino) pa naj bi se vzhodno od gradu izvedla

nadomestna gradnja na lokaciji današnjega hleva, ki nima zgodovinske vrednosti. Cilj ob ine je,
da se v sklopu prenove oz. revitalizacije na obmo ju grajskega kompleksa osnuje tudi
kakovostne programe, namenjene širši javnosti. Poleg ureditve mestnega parka na površinah
ob gradu ter organizacije prireditev na grajskem dvoriš u, za potrebe katerih bi bilo v pritli ju
gradu potrebno urediti sanitarije in garderobe, obstaja tudi možnost, da se nekatere prostore v
gradu nameni javnim programom, kot so protokolarni dogodki, poroke ipd. (v stolpni dvoranici v
1. nadstropju), razstaviš e zapuš ine arhitekta Marjana Muši a in zgodovinarja Janka Jarca v
zgornjih nadstropjih grajskega stolpa ter vinska klet kot vinoteka, kavarna in priložnostna
postrežba ob porokah.
Postopek priprave OPPN se vodi na podlagi Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in Sklepa o za etku priprave (Uradni list RS, št. 89/07).
Priprava prostorskega dokumenta se je sicer za ela že v asu prejšnje prostorske zakonodaje,
vendar je nato ve krat zastala predvsem zaradi nerešenega vprašanja lastništva in posledi no
nejasnosti glede predvidenih programov in namembnosti gradu.
Strokovne podlage so bile izdelane aprila 2007, ko je bil grad še v lasti družbe Holding IMV.
Oktobra 2007 so bile predstavljene Odboru za okolje in prostor, Odboru za komunalo in promet
ter Odboru za družbene dejavnosti. Od dveh variantnih rešitev, ki sta se razlikovali predvsem po
prostorski razporeditvi nekaterih objektov oz. dejavnosti, je bila ena izbrana za nadaljnjo
obdelavo (varianta 2). Bistvena razlika v primerjavi z današnjo rešitvijo je ta, da takrat na
podlagi opredelitve Revoza ni bila predvidena ohranitev dostopne ceste za Revoz po Trdinovi
ulici, kar je dajalo boljše izhodiš e za neposredno povezavo gradu Grm in kapele Božjega
groba ter rekonstrukcijo nekdanjega terena. Poleg tega je bila na mestu današnjega
gospodarskega objekta vzhodno ob gradu predvidena restavracija oz. gostinski objekt, medtem
ko je danes na podlagi potreb sedanjega lastnika predviden objekt za hrambo zgodovinskega
gradiva.
Novembra 2009 je Ministrstvo za kulturo s sklepom Vlade RS odkupilo grad Grm in nekaj
okoliških površin (parc. št. 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1344/1, vse k.o. Kandija) za
potrebe svojih inštitucij - Zavoda za varstvo kulturne dediš ine Slovenije (Obmo na enota Novo
mesto) in Zgodovinskega arhiva Ljubljana (Enota za Dolenjsko in Belo krajino), ki sta postala
upravljalca predmetnih nepremi nin. V dopolnjenem osnutku OPPN grad Grm sta bila pri
na rtovanju prostorskih ureditve upoštevana tudi programa obeh inštitucij.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v prostorih Mestne ob ine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, in sicer od 1. 7. 2010 do 20. 8. 2010 (51 dni), javna obravnava pa je
bila v sredo, 7. 7. 2010 ob 16. uri. OS in pristojni odbori so dopolnjeni osnutek OPPN v 1.
obravnavi obravnavali in potrdili v okviru 31. seje OS dne 15.7.2010.
Stališ a do pripomb in predlogov podanih v asu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka je
župan zavzel s sklepom št. 1940 dne 2.11.2010. Po pridobitvi mnenj prsitojnih nosilcev urejanja
prostora na predlog OPPN bo priravljen usklajeni predlog OPPN.

2. Odlok o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za daljnovod (kablovod) 2x110
kV od RTP Bršljin do RTP Gotna vas
Dokument obravnava gradnjo daljnovoda z nazivno napetostjo 2 x 110 kV delno kot podzemni
vod (kablovod) v dolžini 1,35 km in delno kot nadzemni vod v dolžini 10,39 km, ki vklju uje tudi
odcepa za dve predvideni RTP in sicer RTP Lo na in RTP Cikava, od RTP Bršljin do RTP
Gotna vas. Skupna dolžina daljnovodne povezave znaša cca. 11,75 km.
Osnovno napajanje novomeškega obmo ja je izvedeno iz RP Hudo, preko enostransko
napajanih RTP Bršljin in RTP Gotna vas, ki sta radialno napajani, kar zadostuje le za normalno
obratovanje. V primeru izpada enega izmed daljnovodov (DV 2 X 110 kV Hudo – rnomelj, DV
2 X 110 kV Hudo – Bršljin, DV 2 X 110 kV Krško – Hudo) pa nastanejo kriti ne razmere, saj
rezervnega napajanja v celoti ni mogo e zagotoviti. Na obmo ju Novega mesta se nahajajo
veliki izvozno usmerjeni odjemalci elektri ne energije z zahtevnimi proizvodnimi tehnologijami,
ki tudi v prihodnosti na rtujejo širitev proizvodnje (Krka, Revoz, itd.), kar pomeni pove anje
potreb po koli ini in zanesljivosti napajanja.
Z izgradnjo na rtovanega daljnovoda se bo zagotovilo ustrezno normalno in rezervno
napajanje, pove ala pa se bo tudi zanesljivost napajanja RTP 110/20 kV Metlika in rnomelj.
Predviden DV 2 X 110 kV Bršljin – Gotna vas bo povezal na 110 kV napetostnem nivoju
obstoje i razdelilno transformatorski postaji RTP 110/20 kV Bršljin in RTP 110/20 kV Gotna vas,
s kasnejšo vklju itvijo dveh novih RTP Lo na in RTP Cikava.
Obmo je na rtovanih ureditev v okviru OPPN leži na severnem in vzhodnem robu Novega
mesta. Obsega koridor podzemnega voda, ki poteka od RTP Bršljin, mimo Livade, preko
krožiš a v Bu ni vasi do koridorja obstoje ega nadzemnega voda, kjer se nadaljuje kot
nadzemni vod do obmo ja kmetijske šole Grm Novo mesto, nato pa se odcepi proti jugu, pre ka
reko Krko pri Žihovem selu in se nadaljuje v smeri proti Smolenji vasi, Malemu Slatniku in naprej
skozi Gotenski boršt proti jugu, mimo zaselka Ukrat do Pogancev, oziroma do RTP Gotna vas.
Postopek priprave ob inskega podrobnega prostorskega na rta za daljnovod (kablovod) 2 x
110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (v nadaljevanju OPPN) se je pri el kot priprava
lokacijskega na rta (v nadaljevanju LN) na pobudo Elektro Ljubljana d.d. s sprejetjem programa
priprave v letu 2005 (Uradni list RS, št. 11/05 in njegova dopolnitev: Uradni list RS, št. 38/06) po
dolo ilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1;
v nadaljevanju ZUreP-1). Zaradi spremembe prostorske zakonodaje se je postopek priprave na
podlagi sklepa župana o pripravi OPPN (Uradni list RS, št. 42/08) in Zakona o prostorskem
na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) nadaljeval po dolo ilih za pripravo in sprejem OPPN.
Investitor posega v prostor in naro nik OPPN je Elektro Ljubljana d.d..
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d. je na podlagi zgoraj opisanih razmer pri podjetju IBE d.d. iz
Ljubljane naro ilo izdelavo idejnih zasnov s prou itvijo vseh tehni nih elementov predvidene in
potrebne povezovalne zanke z daljnovodom 2 x 110 kV od RTP Bršljin do RTP Gotna vas (dec.
2004).
V letu 2005 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo prostorskega
akta, dodatek k idejnim zasnovam ter Primerjalna študija variant (Acer d.o.o., št. S-3/05, maj
2005), ki je obravnavala 3 variante poteka elektrovoda.
Glede na rezultate omenjene študije, na zahtevo strokovnih služb MONM ter na pobudo
investitorja se je pojavil potreba po vrednotenju še etrte variante, ki poteka najbolj vzhodno od
Novega mesta, kar pomeni manjše vplive na obstoje e urbano okolje.
V ta namen je bila izdelana Primerjalna študija variant – dodatek (Acer, marec 2007), ki je
obravnavala primerjavo štirih variant trase daljnovoda, izmed katerih je bila izbrana kot
najustreznejša varianta št. 4. Primerjalna študija je bila predstavljena Odboru za okolje in
prostor in Odboru za komunalo in promet v aprilu 2007, ki sta izbrano varianto tudi potrdila.
Po sprejetju Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju
ZPNa rt) se je izdelava LN nadaljevala po postopku, ki velja za pripravo in sprejem ob inskega
podrobnega prostorskega na rta in sicer na podlagi Sklepa o pripravi ob inskega podrobnega
prostorskega na rta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, ki ga je
sprejel župan z dne 22.4.2008 (Uradni list RS, št. 42/08).
Pridobljena je bila odlo ba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-53/2005-JL z dne
21.05.2008, na podlagi katere za na rtovano prostorsko ureditev ni bilo potrebno izvesti
celovite presoje vplivov na okolje. Ob inski svet je poleg omenjene potrditve v aprilu 2007
dvakrat potrdil traso poteka daljnovoda tudi v postopku sprejemanja Ob inskega prostorskega

na rta MONM (OPN), ko je bil obravnavan dopolnjeni osnutek OPN na seji OS v asu 1. in 2.
javne razgrnitve OPN.
Na podlagi izbrane variante št. 4, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora je
izdelovalec izdelal dopolnjeni osnutek OPPN, ki je v bil javno razgrnjen od 17.11.2008 do
16.12.2008 v prostorih Mestne ob ine Novo mesto, v sklopu katere je bila dne 25.11.2008
organizirana tudi javna obravnava. OS je dopolnjeni osnutek prostorskega akta obravnaval v 1.
obravnavi na 18. seji OS 20.11.2008.
V asu javne razgrnitve so bile podane številne pripombe s strani predstavnikov krajevnih
skupnosti, civilne iniciative, lastnikov zemljiš in ob inskega sveta. Pripombe so se zlasti
nanašale na predlog kabliranja daljnovoda na celotni trasi ali pa vsaj na obmo ju vzhodno od
Smolenje vasi. Glede na pripombe zlasti Krajevne skupnosti Mali Slatnik in Gotna vas sta bili v
mesecu maju organizirani predstavitvi v obeh KS, na katerih so predstavniki Elektra Ljubljana
d.d. podrobneje predstavili pomen daljnovoda ter razliko med izvedbo kablovoda ali daljnovoda.
Zaradi teže obravnavane prostorske problematike in je bil predlog stališ do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve posredovan v obravnavo ob inskemu svetu MONM in sicer na 23.
sejo OS dne 9.7.2009.
OS je ob obravnavi stališ do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN sprejel Sklepa št. 350-04372004 s katerim je zadolžil župana MONM, da »do druge obravnave predloga OPPN pridobi
izvedeniško mnenje ter skli e usklajevalni sestanek s predstavniki investitorja daljnovoda,
predstavniki izdelovalca OPPN, civilne iniciative za vkop daljnovoda (v nadaljevanju: Civilna
iniciativa), predstavniki gospodarstva ter predstavniki ob inske uprave, na katerem se poskuša
najti kompromisno rešitev glede poteka in izvedbe trase daljnovoda.«
MO NM je predhodno pridobila informativno ponudbo za izdelavo izvedeniškega mnenja, nato
pa sklicala sestanek, ki je potekal 14.10.2009, na katerem so se prou ile možnosti
kompromisne rešitve. Namen sestanka je bil predstavitev vsebine in obsega izvedeniškega
mnenja ter preveritev izhodiš Civilne iniciative in pobudnika priprave OPPN, ki bi jih želeli
vklju iti v izvedeniško mnenje.
Predstavniki Civilne iniciative so izdelali Predlog projektne naloge za izvedeniško mnenje
(oktober 2009) in predlagali izvedenca za izdelavo nepristranskega izvedeniškega mnenja.
Posredovali so tudi pripombe k že izdelanemu Poro ilu o vplivih elektromagnetnega sevanja na
okolje za poseg izgradnje DV in DV 2 x 110 KV RTP Bršljin – Gotna vas (Poro ilo VENO2354,
november 2008), ki ga je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar ter Ponovno oceno investicijskih
stroškov za izgradnjo kablovoda. Gradiva so bila obravnavana v okviru izvedeniškega mnenja.
MO NM je pripravila projektno nalogo, na podlagi katere je pridobila ponudbe za izdelavo
izvedeniškega mnenja. Na podlagi postopka oddaje javnega naro ila je bilo povabljenih ve
ponudnikov, prejeta pa je bila le ena ponudba s strani podjetja Ireet d.o.o. Izvedeniško mnenje
je bilo izdelano dne 14.4.2010.
V izvedeniškem mnenju so bile preverjane 3 variante poteka in izvedbe:
- varianta (a) – izvedba in potek, kot je predlagan v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku
- varianta (b) – izvedba kablovoda v trasi, kot jo za daljnovod predlaga dopolnjen osnutek
- varianta (c) – nova najkrajša trasa izvedbe kablovoda
Iz izvedeniškega mnenja izhaja:
- glede na investicijsko vrednost: cenovno najugodnejša je varianta (a): razmerje med to in
najdražjo varianto (b) je približno 1:3,5. pri tem pa je potrebno opozoriti na veliko nihanje cene
kabla, ki bistveno vpliva na investicijsko vrednost;
- vpliv na zdravje ljudi: na rtovana trasa daljnovoda (varianta (a)) je dovolj oddaljena od bivalnih
obmo ij, zato ni pri akovati pove anega tveganja za zdravje;
- tehni ne rešitve:
po kriteriju zanesljivosti oskrbe je boljša varianta daljnovod, pri emer imajo kablovodi
manjšo povpre no pogostost izpadov, daljnovodi pa manjše povpre no trajanje izpadov;
po kriteriju stroškov rednega vzdrževanja so boljši kablovodi,
po kriteriju stroškov odprave napak so boljši daljnovodi,
po kriteriju morebitne škode zaradi vremenskih razmer so boljši kablovodi.
Na podlagi izvedeniškega mnenja, ki potrjuje, da je predlagana varianta iz dopolnjenega
osnutka prostorskega akta ustrezna, so bila stališ a ponovno preverjena in posredovana
županu, ki jih je zavzel s sklepom št. 1669 z dne 20.4.2010. Sprejeta stališ a so objavljena na
spletni strani MO NM. Izdelovalec je izdelal predlog prostorskega akta na podlagi stališ do
pripomb in predlogov. Pripombe iz javne razgrnitve so bile pri pripravi predloga delno upošteva

in sicer tako, da se trasa daljnovoda na obmo ju Malega Slatnika, kjer se najbolj približa
stanovanjskim objektom (na obmo ju med stebroma SM 23 in SM 24), premakne proti vzhodu
tako, da bo oddaljena od najbližjega stanovanjskega objekta 145 m in ne 70 m kot pred tem.
Na predlog so bila pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Usklajeni predlog je
bil pred 2. obravnavo na OS v septembru 2010 obravnavan na združeni seji odborov OS za
okolje in prostor ter komunalo in promet dne 7.9.2010 , ki sta usklajeni predlog potrdila in hkrati
podala pripombo oziroma predlagala, da ob inska uprava do 2. obravnave usklajenega
predolga OPPN na seji OS dne 9.9.2010 pripravi amandma glede omejene rabe zemljiš pod
daljnovodom.
OU v tako kratkem roku ni uspela uskladiti vsebine amandmaja pobudnikom priprave OPPN
(Elektro d.d.), zato je župan predlagal umik to ke iz dnevnega reda 32. seje OS. V nadaljevanju
je po umiku to ke OU uskladila vsebino amandmaja Elektrom d.d., ki bo skupaj s usklajenim
predlog OPPN ponovno posredovan OS v 2. obravnavo in sprejem.

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu Revoz
Obmo je tovarne Revoz se ureja z Odlokom o lokacijskem na rtu Revoz (Uradni list RS, št.
73/04) (v nadaljevanju: LN). Na obmo ju LN deluje mati na proizvodnja avtomobilov in druge
dejavnosti v skladu z registracijo podjetja Revoz d.d. Novo mesto. Mestna ob ina Novo mesto
(v nadaljevanju: MONM) na pobudo Revoza d.d. in skladno s Sklepom o pripravi sprememb in
dopolnitev lokacijskega na rta Revoz (Uradni list RS, št. 88/08), ki ga je sprejel župan,
pripravlja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu Revoz (v
nadaljevanju: SDLN). Razlog za pripravo SDLN je, da investicijska vlaganja na podlagi
uspešnega poslovanja oz. trženja lastnih proizvodov na svetovnem trgu zahtevajo spremembe
lokacijskega na rta kot podlage za izdajo gradbenih dovoljenj za nove investicije. SDLN
dolo ajo prostorske ureditve, ki obsegajo razširitev obstoje ih objektov, predvidene gradnje
novih objektov ter predvidene ureditve platojev in komunikacij.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na :
1. vklju itev bivše Adrie v obmo je urejanja
2. novogradnja na južnem platoju (obmo je bivše Adrie)
3. dozidava objekta bivše Adrie na zahodni plato
4. sprememba obmo ij:
• plato za preizkus novih vozil se opusti

•
•
•
•

ureditev parkiriš za zaposlene ob vhodu s Trdinove ulice,
ureditev sti nega obmo ja z grajskim kompleksom Grm,
pripadajo a zunanja ureditev,
nadkritje odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiš em zaradi
to e
5. sprememba obmo ja betonarne v šolski center
6. ostale manjše spremembe.
V skladu z 58. lenom ZPNa rt je bil izdelan osnutek SDLN, ki ga je MONM poslala nosilcem
urejanja prostora za podajo smernic ter Ministrstvu za okolje in prostor, pristojnemu za varstvo
okolja, za izdajo odlo be o (ne)potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. MONM je
26. 10. 2009 prejela odlo bo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-41/2009-JL (z dne 18. 9.
2009), v kateri je bilo odlo eno, da v postopku priprave SDLN celovite presoje vplivov na okolje
ni treba izvesti. Izdelovalec je na podlagi pridobljenih smernic izdelal dopolnjen osnutek, ki je bil
v skladu s 50. in 60. lenom ZPNa rt javno razgrnjen. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je
potekala od 21. 1. 2010 do vklju no 19. 2. 2009 v prostorih MONM, v sklopu katere je bila 3. 2.
2010 organizirana javna obravnava. Ob inski svet in pristojni odbori OS so 1. obravnavo in
sprejem dopolnjenega osnutka SDLN opravili v okviru 28. seje dne 4.3.2010.
Izdelovalec je skupaj s pristojno službo MONM pripravil predlog stališ do pripomb in predlogov
podanih v javni razgrnitvi. Stališ a do pripomb je skladno z ZPNa rt zavzel župan s sklepom št.
1649 z dne 13.4.2010 in so objavljena na spletni strani MONM. Na podlagi zavzetih stališ je
bil priprvljen predlog SDLN, ki je bil posredovan v mnenja pristojnim nosilcem urejanja prostora.
Po pridobitvi mnenj na predlog SDLN in sicer v fazi izdelave usklajenega predloga SDLN je
Revoz d.d. glede na nove projekte podjetja ugotovil, da so se pojavile dodatne potrebe po
manjših dopolnitvah in spremembah SDLN Revoz. Na podlagi tega je Mestni ob ini Novo mesto
z dopisom (št. 731/10/ŽS, z dne 17. 6. 2010) posredoval pobudo, da se v SDLN dodatno vklju i
še širitev lakirnice (objekt 2) ter dopolnitev na rtovanih ureditev na obmo ju bivše betonarne
(objekt S6). Glede na to, da predlagane dodatne spremembe niso bile javno razgrnjene, je bilo
potrebno prostorski akt vrniti v fazo dopolnjenega osnutka, pripraviti nov dopolnjeni osnutek
SDLN in le tega z vklju enimi dodatnimi spremembami še enkrat javno razgrniti.
Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDLN Revoz je potekala od 1. julija do
vklju no 30. julija 2010 v prostorih MONM, v sklopu katere je bila organizirana ponovna javna
obravnava, in sicer 21. julija 2010. MONM je po dolo bah ZPNa rt obvestila javnost o javni
razgrnitvi z javnim naznanilom, kar je bilo tudi objavljeno na krajevno obi ajen na in in na
spletni stani MO NM. V asu javne razgrnitve ni bilo podane nobene pripombe na dopolnjen
osnutek prostorskega akta. OS je SDLN obravnaval v ponovni 1. obravnavi na 31. seji dne
15.7.2010. Ker pripomb v ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ni bilo je izdelovalec
pripravil predlog SDLN, na katerega so bila pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora.

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste GII
105)
Skozi Novo mesto poteka del državne ceste R3-651, odsek 0252 Karteljevo – Novo mesto
(Bu na vas). Ta je bila z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih
cest (Uradni list RS, št. 116/07) prekategorizirana iz glavne ceste drugega reda (G2 105) v
regionalno cesto tretjega reda (R3-651). Cesta se od krožnega križiš a proti mestnemu jedru
nadaljuje kot lokalna cesta LG 299261. Regionalna cesta R3-651 se ureja z Lokacijskim
na rtom za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G2-105 oziroma z
njegovimi spremembami in dopolnitvami, ki so bile sprejete z ob inskim odlokom v juliju 2007
(Uradni list RS, št. 68/07). Po lokacijskem na rtu za rekonstrukcijo je predviden preboj ez
vzpetino Trži in zaprtje Tržiške ulice. Rekonstrukcija Ljubljanske ceste na 1. odseku je bila v
letu 2008 že izvedena, novogradnja ez vzpetino Trži na 2. odseku pa se je za ela izvajati v
oktobru 2010. Krožno križiš e Bu na vas, v katerem se stikajo Ljubljanska cesta, Tržiška ulica,
Mirnopeška in Andrijani eva cesta ter ulica Velika Bu na vas, je bilo zgrajeno v sklopu projekta
izgradnje severne obvoznice Novega mesta (Andrijani eva in Mirnopeška cesta). V obmo ju SV
od krožnega križiš a Bu na vas se na zemljiš ih, oziroma delih zemljiš s parc. št. 884/1, 882/1
in 885/1 vsa k.o. Daljni vrh na rtuje lokacija za trgovsko dejavnost, katere investitor oziroma
predlagatelj je Kranjska investicijska družba d.o.o., Zaloška cesta 1, Ljubljana. Z namenom
pridobitve soglasja za priklju ek na državno cesto R3 651 s strani upravljavca ceste (Direkcije
RS za ceste) je investitor naro il idejno tehni no zasnovo preveritve priklju evanj na državno
prometno omrežje v tangiranem obmo ju. Študijo z naslovom: »Prometna študija prometne
navezave TC Hofer na Andrijani evo cesto in Tržiško ulico v Novem mestu« je izdelal Lineal
d.o.o., pod št. IDZ 836, v oktobru 2008. Izkazalo se je, da bodo ob upoštevanju sedanjih
prometnih obremenitev ter 3% povpre ni letni rasti prometa ob koncu planske dobe leta 2029
kapacitetni parametri v krožnem križiš u presegli mejno vrednost, zato bo potrebno krožno
križiš e rekonstruirati skupaj s priklju ki v glavnih smereh.
Na podlagi izsledkov študije, ob prou itvi ob inskih prostorskih aktov ter razmer na terenu je
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, 14. 4. 2009 Mestni ob ini Novo mesto (v
nadaljevanju: MONM) posredovalo dopis (št. 37165-12/2009/40) s pobudo, da MONM se
pri ne s pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega na rta. Na podlagi 57. in 96. lena
ZPNa rt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1, 108/09; v nadaljevanju: ZPNa rt) ter 30. lena
Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008 – UPB-2) je župan Mestne
ob ine Novo mesto dne 8. 5. 2009 sprejel Sklep o za etku priprave sprememb in dopolnitev
Lokacijskega na rta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu (Uradni list RS, št.
37/09). Glavni namen priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem na rtu
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (v nadaljevanju:
SDLN) je zagotovitev ustreznega priklju evanja novega obmo ja za trgovsko dejavnost na
državno prometno omrežje ter zagotovitev ustreznega nivoja prometnih uslug na obravnavanem
obmo ju ob koncu planske dobe leta 2029.
Z na rtovanimi ureditvami v SDLN se na novo ureja odsek Ljubljanske ceste, to je del državne
ceste od km 2.425 do km 3.060 in del ob inske ceste (od km 3.060 do km 3.190).
Vsebina na rtovanih ureditev v SDLN je:
− rekonstrukcija krožnega križiš a (z zunanjim radijem 70 m) v skladu s potrebnimi elementi
glede na predvideno pove anje prometnih obremenitev;
− rekonstrukcija priklju kov krožnega križiš a in umestitev novega priklju ka za predviden
trgovski center;
− rekonstrukcija dela Andrijani eve ceste z ureditvijo priklju ka na lokacijo predvidenega
trgovskega centra in umestitvijo avtobusnih postajališ ;
− za novo situacijo se predvidi aktivna protihrupna zaš ita od km 2.744 do krožiš a in ob
severni strani Andrijani eve ceste med krožiš em in novim uvozom v predviden trgovski
center, s tem, da se pusti vrzeli za pre kanje pešca in kolesarja na Tržiško cesto in obstoje o
Ljubljansko cesto, del obstoje e aktivne protihrupne zaš ite pa se zaradi novih ureditev
poruši;
− rušitev nekaterih objektov ob na rtovanih posegih;
− vmesna pre na cesta, preko katere se novogradnja Ljubljanske ceste navezuje z novim
križiš em na obstoje o Ljubljansko cesto na zahodu in na obstoje o Tržiško ulico na vzhodu
ostane na enaki lokaciji. Dodatno se predvidijo pasovi za leve zavijalce ter plo nik za pešce

na južni strani ceste na kraku 1B. Posledi no se nekoliko spremeni lokacija avtobusnih
postajališ na Ljubljanski cesti ob križiš u;
− na Ljubljanski cesti južno od krožnega križiš a sta na rtovani novi avtobusni postajališ i.
V skladu z 58. lenom ZPNa rt je MONM izdelan osnutek posredovala nosilcem urejanja
prostora za podajo smernic ter Ministrstvu za okolje in prostor, pristojnemu za varstvo okolja,
za izdajo odlo be o (ne)potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. MONM je
24. 5. 2010 prejela odlo bo Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-1/2010, z dne
5. 5. 2010), v kateri je bilo odlo eno, da v postopku priprave SDLN celovite presoje vplivov na
okolje ni treba izvesti. Izdelovalec je na podlagi pridobljenih smernic izdelal dopolnjen osnutek.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala od 1. 6. 2010 do vklju no 20. 8. 2010 v
prostorih Mestne ob ine Novo mesto, v sklopu katere je bila organizirana tudi javna obravnava
14. 6. 2010 ob 16. uri, v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine. OS in pristojni odbori so
dopolnjeni osnutek SDLN v 1. obravnavi obravnavali in potrdili v okviru 31. seje OS dne
15.7.2010.

III. PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto bo nadaljeval postopke za sprejem naslednjih
splošnih aktov, katerih priprava v asu mandata prejšnjega ob inskega sveta ni bila
zaklju ena:
• Odloka o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm,
• Odloka o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za daljnovod (kablovod) 2x110 kV
od RTP Bršljin do RTP Gotna vas,
• Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu Revoz,
• Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste GII 105).
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