Številka: 3505-9/2007-1907
Datum: 13.05.2008
OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO, tu
Zadeva:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
ZA ZUNAJMESTNI PROSTOR MESTNE OB INE NOVO MESTO (ZMP–3)

Namen:

2. obravnava usklajenega predloga prostorskega akta in sprejem odloka

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - uradno
pre iš eno besedilo, 4/08)

Pripravljalec gradiva: Mestna ob ina Novo mesto, Oddelek za prostor
Izdelovalec gradiva:

Topos d.o.o.

Poro evalec:

Mojca Tav ar, vodja oddelka za prostor

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:

1. Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto
(ZMP–3).
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

ŽUPAN
Alojzij Muhi

PRILOGE:
•
Obrazložitev pripravljavca;
•
Usklajeni predlog odloka za sprejem;
•
Stališ a do pripomb iz javne razgrnitve;
•
Grafi na priloga obeh posegov.
DOSTAVITI:
•
naslov, tu;
•
spis, tu.

Številka:
Datum:

3505-9/2007 (1907)
13. 05. 2008

OB INSKEMU SVETU MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:
PREDMET:

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za
zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto (ZMP – 3)
Obrazložitev usklajenega predloga prostorskega akta za 2. obravnavo na
ob inskem svetu in sprejem

1. UVOD
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto (v
nadaljevanju PUP) je bil sprejet leta 2003 (Uradni list RS, št. 98/03), leta 2005 pa so bile
izdelane spremembe in dopolnitve omenjenega odloka. Leta 2006 je bilo v Uradnem listu
RS, št. 72/06 objavljeno uradno pre iš eno besedilo. Oddelek za prostor je pri el s
postopkom priprave sprememb in dopolnitev PUP – a s sklepom župana dne 24.7.2007.
Spremembe in dopolnitve PUP se v skladu z Zakonom o prostorskem na rtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNa rt) sprejmejo po postopku, ki velja za pripravo in
sprejem Ob inskega podrobnejšega prostorskega na rta.
2. OBRAZLOŽITEV VSEBINE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
Za omenjeni postopek je bilo v zadnjih letih podanih ve individualnih pobud (29) za
spremembo posameznih ureditvenih enot PUP-a, med katerimi sta dve vlogi javnega
pomena.
Glede na to, da je javna razgrnitev tega dokumenta sovpadala z javno razgrnitvijo
Ob inskega prostorskega na rta MONM (kot fazi dopolnjenega osnutka) in da zamik med
sprejetjem obeh dokumentov ne bo bistven (predvidoma le nekaj mesecev), je župan sprejel
sklep št. 527 z dne 22.1.2008, da se postopek sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev nadaljuje le za primera, ki se nanašata na javni program. To je za
telovadnico ob Osnovni šoli v Stopi ah in za Dom starejših ob anov v Gabrju. V kolikor bi
upoštevali vse vloge, smo ocenili, da pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora
ne bo možna v krajšem asu, kot je dolo en po Zakonu o prostorskem na rtovanju, kar bi
posledi no pomenilo, da postopek ne bi bilo mogo e sprejeti do maja 2008.
Glavni razlog za omenjeni sklep župana temelji na dejstvu, da je za gradnjo telovadnice pri
Osnovni šoli Stopi e potrebno zagotoviti pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja v
im krajšem možnem asu (maj 2008), tako da bo z gradnjo le-te možno pri eti v
predvidenem roku. Za na rtovani objekt z zunanjo ureditvijo je zaklju en javni, odprti,
anonimni, enostopenjski, projektni arhitekturni nate aj, ki ga je razpisala Mestna ob ina
Novo mesto v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, na katerem je bila

podeljena 2. nagrada. Z avtorji najvišje nagrajene rešitve so v teku pogajanja za projektiranje
v skladu s Pravilnikom o javnih nate ajih in Zakonom o javnih naro ilih.
Drugi poseg je doma ija, ki se je usmerila k oskrbi starejših in je objekt, namenjen domu
starejših, dograjevala glede na trenutne potrebe in brez enotne arhitekturne vizije, izvedena
gradnja pa ni v skladu z dolo ili PUP –a. S podanimi sanacijskim ukrepi lahko objekt
predstavlja doprinos k ponudbi naselja.
Vsi ostali predlogi za spremembo PUP –a so vklju eni v Ob inski prostorski na rt MO NM, ki
bo sprejet predvidoma do konca leta 2008. Izdelane strokovne podlage za spremembo PUP
- a bodo upoštevane oz. uporabljene v postopku sprejemanja omenjenega Ob inskega
prostorskega na rta MO NM.
Glede na zgradbo osnovnega odloka sta omenjeni pobudi v predmetnih spremembah in
dopolnitvah odloka o PUP obravnavani tako, da so dopolnjena oz. dodana posebna merila in
pogoji urejanja za gradbeni enoti v naseljih Stopi e in Gabrje v 41. lenu, v sklopu poglavja
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI UREJANJA UREDITVENIH ENOT. Ustrezno sta
grafi no prikazani gradbeni enoti v kartografski dokumentaciji, ki je sestavni del odloka.
Bistvene dopolnitve osnutka iz 1. obravnave na ob inskem svetu so:
- na podlagi analize prejetih smernic je bil odlok v fazi izdelave dopolnjenega osnutka
za javno razgrnitev dopolnjen tudi v splošnem delu odloka in sicer glede dolo b
požarnega varstva, upravljanja z vodami ter elektri nega omrežja;
- na podlagi prejete pripombe s strani krajanov Stopi , ki nasprotujejo gradnji šolske
telovadnice, se le te delno upoštevajo in sicer tako, da se posebna merila v 6. lenu
predloga odloka dopolnijo, kar je razvidno tudi iz stališ do pripomb in predlogov, ki
so v prilogi.
3. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Na podlagi 57. in 97. lena Zakona o prostorskem na rtovanju (ZPNa rt, Uradni list RS, št.
33/07) je župan Mestne ob ine Novo mesto dne 24.07.2007 sprejel Sklep o za etku priprave
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne
ob ine Novo mesto (ZMP – 3), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/07 in na spletni
strani MO NM.
Na podlagi javnega naro ila po postopku zbiranja ponudb je MO NM z izbranim izdelovalcem
sprememb in dopolnitev PUP, to je podjetje Topos d.o.o., Roška cesta 16, Dolenjske Toplice,
sklenila pogodbo za izdelavo omenjenih sprememb dne 17.09.2007.
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag (za vseh 29 pobud) in na podlagi sklepa župana iz 2.
to ke je izdelovalec izdelal osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
V skladu z 58. lenom ZPNa rt je MO NM izdelan osnutek poslala vsem 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. Osnutek
prostorskega akta je bil obravnavan in sprejet v prvi obravnavi na 13. seji Ob inskega sveta
dne 21.02.2008.
MO NM je prejela odlo bo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-27/2008 dne 01.02.2008,
na podlagi katere ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
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 v prostorih Mestne ob ine Novo mesto od 25.02.2008 do 25.03.2008, v sklopu
katere je bila organizirana tudi javna obravnava dne 05.03.2008.
MO NM je po dolo bah ZPNa rt obvestila javnost o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, ki je
bilo objavljeno v asopisu Dolenjski list dne 14.02.2008, v Uradnem listu RS (št. 16/08) in na
spletni stani MO NM.
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Pobude in pripombe, ki so bile podane na osnutek v prvi obravnavi ob inskega sveta ter
podane v sklopu javne razgrnitve, je pripravljavec po kon ani javni razgrnitvi posredoval
izdelovalcu. Izdelovalec je skupaj s pripravljavcem pripravil stališ a do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve, katera je obravnaval in sprejel župan s sklepom št. 674 dne 08.04.2008
(v prilogi).
Pripravljavec je sprejeta stališ a objavil na spletni strani MO NM in na krajevno obi ajen
na in.
Izdelovalec je izdelal predlog prostorskega akta na podlagi sprejetih stališ do pripomb in
predlogov ter ga posredoval v pridobitev mnenj pristojnim nosilcem urejanja prostora.
Po pridobitvi mnenj je izdelovalec izdelal usklajeni predlog, ki ga posredujemo v 2.
obravnavo in sprejem.
4. VPLIV NA PRORA UN
Obravnavane spremembe in dopolnitve PUP (spremembe prostorskega akta) bremenijo
prora un Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008. Osnovna pogodbena vrednosti je
14.920,00 EUR (brez DDV), ki pa se je zaradi omenjenega sklepa o nadaljevanju postopka
za le dva primera ustrezno zmanjšala in znaša 11.841,00 EUR (brez DDV), za kar je bil
sklenjen aneks k pogodbi.
5. PREDLOG SKLEPA
V skladu s poslovnikom Ob inskega sveta in Zakonom o prostorskem na rtovanju
Ob inskemu svetu predlagamo, da obravnava usklajeni predlog prostorskega akta v drugi
obravnavi in sprejme naslednja sklepa:
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto (ZMP–3).
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Pripravila:
Janja NOVOSEL, univ. dipl. geog.

Mojca TAV AR

mag. Sašo MURTI

VODJA ODDELKA

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

PRILOGE:
1. usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto (ZMP-3);
2. stališ a do pripomb in predlogov;
3. grafi na priloga obeh posegov.

POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.
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Usklajeni predlog
Na podlagi etrtega odstavka 96. lena Zakona o prostorskem na rtovanju – ZPNa rt (Uradni
list RS, št. 33/07) in 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 uradno pre iš eno besedilo, 4/08) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na … seji dne
…………. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto (ZMP-3)
1. len
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto, uradno pre iš eno besedilo (PUP MONM
ZMP-UPB-1) (Uradni list RS, št. 72/06 in 53/07- popr.;), ki se v okviru prostora Mestne ob ine
Novo mesto nanašajo na dolo itev novih gradbenih enot (GE) v naseljih Gabrje in Stopi e in
dolo itev pogojev urejanja v teh GE za Dom starejših ob anov v Gabrju in telovadnico pri
Osnovni šoli v Stopi ah. Dolo be odloka so dopolnjene tudi s smiselnim upoštevanjem
smernic nosilcev urejanja prostora, podanih k predmetnim spremembam in dopolnitvam
izvedbenega prostorskega akta.
Pogoji urejanja za obmo ji iz predhodnega odstavka so dolo eni na podlagi predhodno
izdelanih dodatnih strokovnih podlagah.
2. len
V poglavju III. OPREDELITEV URBANISTI NIH, KRAJINSKIH IN STAVBARSKIH/ARHITEKTURNIH ELEMENTOV se besedilo tretjega odstavka pod naslovom Gradbena enota (GE)
spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
»Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno upoštevati dolo ila zakona s tega
podro ja, pri emer je še potrebno zagotoviti:
- pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja,
- potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za prepre itev požara (protipožarne lo itve),
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
- oskrbo s požarno vodo ter
- zmanjšanje požarnega tveganja z upoštevanjem morebitnih vplivov obstoje ih industrijskih
objektov.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi vse naravne omejitve (poplavnost in visoko
podtalnico, erozivnost ter plazovitost terena), cone potresne ogroženosti in temu primerno
predvideti na in gradnje.«
3. len
Za 15. lenom se doda nov, 15. a len, ki glasi:
»Projektna rešitev odvajanja in iš enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne ob inske gospodarske
javne službe odvajanja in iš enja komunalne in padavinske odpadne voda (Uradni list RS, št.
109/07), Uredbo emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) in Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

Odvajanje padavinskih voda z ve jih ureditvenih obmo ij je treba predvideti v skladu z 92.
lenom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) in sicer na na in, da bo v im ve ji
možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike
(zatravitev, travne ploš e, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ... ).
Projektna rešitev odvajanja in iš enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske voda z javnih cest (Uradni list RS,
št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).«
4. len
Za 16. lenom se doda nov, 16. a len, ki glasi:
»Dodatni pogoji urejanja elektro omrežja: pri na rtovanju in gradnji objektov je potrebno
upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni ne predpise in standarde ter
pridobiti upravno dokumentacijo.
Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajo im omrežjem
(20kV in 0,4 kV) je odvisna od pove anja obremenitev ter je potrebna tam, kjer se bodo
pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priklju enih na obstoje e elektroenergetske
vode in objekte (NNO, SN in TP).
Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte ali v sklopu drugih
objektov ali v njihovi neposredni bližini.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).«
5. len
Besedilo 18. a lena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na vodnih in priobalnih zemljiš ih so prepovedane dejavnosti in gradnje ter druge ureditve,
dolo ene v 84. lenu ZV-1. Prav tako je omejena gradnja na ogroženih obmo jih, kamor
spadajo poplavno obmo je, erozijsko obmo je, plazljivo obmo je in plazovito obmo je. Za vsa
ta ogrožena obmo ja je treba pri posegih v prostor upoštevati dolo ila 85. do 89. lena ZV-1.
Vse gradnje in druge ureditve, ki bi lahko trajno ali za asno vplivale na vodni režim ali stanje
voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.
Gradnja objektov v obmo ju varstvenih pasov zajetih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s
pitno vodo mora biti usklajena z zahtevami, ki so predpisane za posamezni varstveni pas. e
je predvideni objekt takega zna aja, za katerega ni dovoljena gradnja v posameznem
varstvenem pasu, taka gradnja ni dovoljena.«
6. len
Pod poglavjem VI. POSEBNA MERILA IN POGOJI UREJANJA UREDITVENIH ENOT se 41.
len odloka dopolni z naslednjimi posebnimi merili in pogoji urejanja v naseljih Gabrje in
Stopi e in sicer:
»49 GABRJE
»49-(Dk)-56: Prostor se prednostno nameni dejavnosti oskrbe starejših ob anov, pri emer je
treba obstoje o stavbo prenoviti (rekonstruirati) tako, da bo imela sestavljena stavba zna aj
javnega objekta, višine najve P+2. Streha je lahko tipa ravna streha ali kombinacija
simetri nih dvokapnic in ravnih streh na posameznih povezovalnih lenih kubusov glavne
stavbe, v primeru izvedbe dodatnega nadstropja (do P+2) pa se dovoli le izvedba ravne strehe

ali blage enokapnice, skrite za vencem. Fasada naj bo oblikovana po sodobnih principih,
nevpadljivo, z uporabo im ve naravnih materialov, predvsem lesa (sen ila, brisoleji). Okolica
objekta naj bo urejena z urbano opremo za druženje (klopi) in primerno hortikulturno urejena.
Urbanisti ni pogoji sanacijskih ukrepov naj se prilagodijo obstoje im mikrolokacijskim pogojem,
ki zaradi utesnjenosti ob javni cesti ne omogo ajo izvedbe glavnega vhoda iz glavnega
javnega prostora.
Babni potok se naj oblikuje sonaravno, pri emer naj se odkrije nadkriti odsek potoka (odstrani
betonska cev in peš eno nasutje) ter potok spelje po manjši, odprti kamniti kanaleti, vse do
izliva v primarno strugo oz. v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo narave.
189 STOPI E
189-(Dm)-54: Projektne rešitve telovadnice se pridobijo z javnim, projektnim arhitekturnim
nate ajem. Dovoljena/dopuš ena je tudi gradnja športnega objekta manjših tlorisnih dimenzij,
kot je predvidena z nate ajem, pri emer se naj objekt umeš a na na in, ki bo ohranjal
dominantni položaj cerkve v strukturi naselja in ne bo ustvarjal novih vpadljivih prostorskih
poudarkov. e so podane prostorske možnosti in je mo zagotoviti zadostno število parkirnih
mest, se lahko južni in zahodni pritli ni del stavbe prednostno namenja tudi za storitvene
dejavnosti kot npr. pošta, okrep evalnica, trgovina z mešanim blagom in druge mirne
dejavnosti. Oblikovanje objekta je lahko povsem sodobno, vendar mora biti fasada oblikovana
celostno in imbolj poenoteno.«
7. len
Kartografska dokumentacija k odloku, izdelana na DKN M 1 : 5000, se spremeni tako, da se:
- dolo i novi gradbeni enoti:
- GE 49-(Dk)-56 v naselju Gabrje, za obmo je nove GE se zmanjša GE 49-Ao-16 in
- GE 189-(Dm)-54 v naselju Stopi e, na prostoru ukinjene GE (T+2+M)-54;
- zmanjša obmo je GE 49-Ao-16 v naselju Gabrje;
- ukine GE (T+2+M)-54 v naselju Stopi e.
8. len
Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2007
Novo mesto, dne___

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV ZA ZUNAJMESTNI PROSTOR
MESTNE OB INE NOVO MESTO (ZMP-3)
Stališ a do pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka akta

1. UVOD
Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni
prostor Mestne ob ine Novo mesto (ZMP – 3) je bil javno razgrnjen v asu od 25.02.2008 do
25.03.2008. V sklopu javne razgrnitve je bila dne 05.03.2008 sklicana in izvedena javna
obravnava in sicer v prostorih Mestne ob ine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (sejna soba, II.
nadstropje).
Pripombe in predlogi, podani v asu javne razgrnitve, so povzeti v nadaljevanju.
Pripombe so opredeljene po naslednjih sklopih:
I. pripombe, podane na javni obravnavi z dne 05.03.2008
II. pripombe, prispele po pošti (skupina krajanov Stopi )
III. pripombe Oddelka za prostor Mestne ob ine Novo mesto (po uradni dolžnosti).
V knjigo pripomb na kraju razgrnitve ni bilo podanih pripomb. Pisna pripomba skupine
krajanov Stopi pa je bila vložena tudi v knjigo pripomb, kjer se vpisujejo pripombe k
dopolnjenem osnutku Prostorskega na rta Mestne ob ine Novo mesto.
2. PRIPOMBE
I.

PRIPOMBE, PODANE NA JAVNI OBRAVNAVI DNE 05.03.2008

Krajani Stopi oz. stanujo i neposredno ob lokaciji predvidene šolske telovadnice, ki so se
udeležili javne obravnave, se ne strinjajo s predvideno lokacijo šolske telovadnice oz. njej
nasprotujejo. Trdijo, da je celotna KS proti predlagani lokaciji. Predlagajo, da naj se športna
telovadnica gradi na mestu sedanjih športnih igriš ob šoli, na predmetni lokaciji pa naj se
uredijo nadomestna igriš a. Velik problem so ozko dostopne ceste ter premalo predvidenih
parkirnih prostorov.
Ugotovitev:
Ker se pripombe krajanov na javni obravnavi vsebinsko ne razlikujejo od kasneje
posredovanih pisnih pripomb, je predlog stališ a z obrazložitvijo podan v naslednjem
poglavju.
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II. PISNE PRIPOMBE SKUPINE KRAJANOV STOPI
Pripomba se nanaša na nestrinjanje z lokacijo t.i. nadstandardne telovadnice (športne
dvorane), ker bi umestitev le te prinesla številne negativne vplive:
- krajinsko arhitekturni vpliv (dimenzije športne dvorane bi prostorsko pomenile
uni enje naravnega izgleda kraja kot tudi razvrednotenje položaja cerkve v strukturi
naselja);
- socialni vpliv (velika frekvenca obiska dvorane, obiskovalci (navijaške skupine,
mladostniške skupine…) ne bodo imeli ustreznega odnosa do vrednot naselja);
- prometni in okoljski vpliv (pove an promet bo povzro al dodatno onesnaževanje in
hrup, hrup bo povzro ala tudi ventilacijska strojnica za prezra evanje telovadnice).
Navedeni vplivi bi povzro ili bistveno zmanjšanje kvalitete življenja ljudi v naselju Stopi e.
Ob opozarjanju na negativne posledice so mnenja, da:
- je sklicevanje na širši javni interes nekorektno, saj športna dvorana to ne more biti,
- je gradnja telovadnice za šolo nujna (nezaslišano je, da šoli niso zagotovljeni pogoji za
kvalitetno športno vzgojo),
- je sprememba prometnega vstopa v naselje nedopustna (lastniki zemljiš so financirali
tudi gradnjo ceste ter komunalne infrastrukture naselja),
- kraj v tem osrednjem delu bistveno bolj potrebuje storitve in oskrbo (zdravstvena
postaja, trgovina itd.) ter dodatna parkirna mesta za potrebe šole, cerkve in mrliške
vežice,
- bi morali biti krajani s strani KS Stopi e (njena pobuda za športno dvorano) obveš eni
o nameravanem posegu.
Navajajo še, da želijo z ugovorom opozoriti na škodljive posledice gradnje športne dvorane
za krajane naselja in zahtevajo ponoven premislek o projektu, ki ima gotovo tudi druge
dimenzije, za oceno katerih si ne jemljejo pristojnosti (financiranje in vzdrževanje športne
dvorane ter okolice…). Za zaš ito svojih pravic bodo uporabili vsa pravna sredstva.
Stališ e:
Pripombe se delno upoštevajo in sicer tako, da se posebna merila v 6. lenu odloka v celoti
glasijo:
»189 STOPI E
189-(Dm)-54: Projektne rešitve telovadnice se pridobijo z javnim, projektnim arhitekturnim
nate ajem. Dovoljena/dopuš ena je tudi gradnja športnega objekta manjših tlorisnih
dimenzij, kot je predvidena z nate ajem, pri emer se naj objekt umeš a na na in, ki bo
ohranjal dominantni položaj cerkve v strukturi naselja in ne bo ustvarjal novih vpadljivih
prostorskih poudarkov. e so podane prostorske možnosti in je mo zagotoviti zadostno
število parkirnih mest, se lahko južni in zahodni pritli ni del stavbe prednostno namenja tudi
za storitvene dejavnosti kot npr. pošta, okrep evalnica, trgovina z mešanim blagom in druge
mirne dejavnosti. Oblikovanje objekta je lahko povsem sodobno, vendar mora biti fasada
oblikovana celostno in imbolj poenoteno.«
Obrazložitev:
Pripombe glede krajinsko arhitekturnega vpliva niso utemeljene, saj je z upoštevanjem
gornjih pogojev možno objekt primerno umestiti v obravnavani prostor. To potrjuje tudi
ve ina rešitev, pridobljenih na javnem arhitekturnem nate aju.
Mnenja smo, da bo predlagana umestitev športne dvorane prinesla tudi pozitiven socialni
vpliv, saj bo omogo ila ustrezne pogoje za rekreacijo in šport v prvi vrsti šolarjem, pa tudi
krajanom Stopi in širše. Ustvarjanje pogojev za tovrstno dejavnost bo dolgoro no vplivalo
na bolj zdravo življenje prebivalcev. Združevanje mladine daje naselju ob utek vitalnosti in
jim je zato potrebno odmerjati zadostne javne ali zelene površine za druženje, tudi za
športne ali kulturne dejavnosti. Ti prostori se v okviru naselja na rtujejo z ob inskim
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prostorskim na rtom, pri emer je ta športna dvorana le ena izmed možnih oz. primernih
lokacij.
Sprememba prometnih rešitev bi bila smiselna tudi ob umestitvi objekta(-ov) z druga no
namembnostjo (ki jo krajani predlagajo) in nima neposredne povezave z dejstvom, kdo je v
preteklosti infrastrukturo financiral. Tedaj je bila izgradnja le-te nujna za gradnjo, ki se je
tedaj izvajala. Z izrabo nepozidanih površin naselja (stavbnih zemljiš ) je potrebno
infrastrukturo dograditi oz. urediti na na in, ki ne bo poslabšala pogojev dostopnosti za
obstoje o sosesko.

III.

PRIPOMBE ODDELKA ZA PROSTOR MESTNE OB INE NOVO MESTO

Pripomba: III/1
V 6. lenu dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP se posebni
pogoji enote 49-(Dk)-56 smiselno preoblikujejo tako, da se glasi:
»49-(Dk)-56: Prostor se prednostno nameni dejavnosti oskrbe starejših ob anov, pri emer
je treba obstoje o stavbo prenoviti (rekonstruirati) tako, da bo imela sestavljena stavba
zna aj javnega objekta, višine najve P+2. Streha je lahko tipa ravna streha ali kombinacija
simetri nih dvokapnic in ravne strehe na posameznih povezovalnih lenih kubusov glavne
stavbe. Fasada naj bo oblikovana po sodobnih principih, nevpadljivo, z uporabo im ve
naravnih materialov, predvsem lesa (sen ila, brisoleji). Okolica objekta naj bo urejena z
urbano opremo za druženje (klopi) in primerno hortikulturno urejena.
Urbanisti ni pogoji sanacijskih ukrepov naj se prilagodijo obstoje im mikrolokacijskim
pogojem, ki zaradi utesnjenosti ob javni cesti ne omogo ajo izvedbe glavnega vhoda iz
glavnega javnega prostora.
Babni potok se naj oblikuje sonaravno, pri emer naj se odkrije nadkriti odsek potoka
(odstrani betonska cev in peš eno nasutje) ter potok spelje po manjši, odprti kamniti
kanaleti, vse do izliva v primarno strugo oz. v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo
narave.«
Stališ e:
Pripomba se upošteva, pri emer naj se merila za oblikovanje strehe v primeru izvedbe
dodatnega nadstropja (do P+2), dopolnijo še z naslednjim:
»Streha je lahko tipa ravna streha ali kombinacija simetri nih dvokapnic in ravnih streh na
posameznih povezovalnih lenih kubusov glavne stavbe, v primeru izvedbe dodatnega
nadstropja (do P+2) pa se dovoli le izvedba ravne strehe ali blage enokapnice, skrite za
vencem.«
Obrazložitev:
Predlog dopolnitev v gornjem besedilu, je zaradi primerjave z besedilom iz dopolnjenega
osnutka, ki je bil posredovan v javno razgrnitev, pod rtan.
V dopolnjenem osnutku se je dolo ba 6. lena glasila:
»49-(Dk)-56: Prostor se prednostno nameni dejavnosti oskrbe starejših ob anov, pri emer
je treba obstoje o stavbo prenoviti (rekonstruirati) tako, da bo imela stavba enovit kubus
pravilne oblike in zna aj javnega objekta, višine najve P+2. Streha je lahko tipa ravna
streha ali kombinacija simetri ne dvokapnice in ravne strehe na posameznih povezovalnih
lenih kubusov glavne stavbe. Fasada naj bo oblikovana po sodobnih principih, nevpadljivo,
z uporabo naravnih materialov, predvsem lesa (sen ila, brisoleji). Okolica objekta naj bo
urejena z urbano opremo za druženje (klopi) in ozelenjena z visokimi avtohtonimi drevesnimi
vrstami.
Babni potok se naj oblikuje sonaravno, pri emer naj se odkrije nadkriti odsek potoka
(odstrani betonska cev in peš eno nasutje) ter potok spelje po manjši, odprti kamniti
kanaleti, vse do izliva v primarno strugo.«
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Pripomba: III/2
V 6. lenu dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP se posebni
pogoji enote 189-(Dm)-54 smiselno preoblikujejo tako, da je dovoljena/dopuš ena tudi
gradnja športnega objekta manjših tlorisnih dimenzij kot je predvidena z nate ajem. Za
predmetno enoto je zato smiselno podati le pogoje glede namembnosti objekta.
Stališ e:
Pripomba se upošteva.
Celotno dopolnjeno besedilo 6. lena je podana v stališ u k pripombam pod poglavjem II.
Pripomba: III/3
V enoti 189-(Dm)-54 se naj na Z in J strani stavbe telovadnice dopustijo storitvene
dejavnosti: pošta, okrep evalnica, trgovina z mešanim blagom in druge mirne dejavnosti.
Stališ e:
Pripomba se upošteva.
Predlog besedila je podan v prehodnem stališ u.
Pripomba: III/4.
V grafi nem delu dopolnjenega osnutka se na listu SEMI 8 meja med obmo jema 189(Dm)-54 in 189-Dm-33 popravi tako, da poteka po zunanjih stenah JZ roba obstoje e stavbe
osnovne šole, saj je le v tem primeru možna izvedba z nate ajem pridobljene rešitve.
V obmo ju enote 189-(Dm)-54 se brišeta regulacijska in gradbena linija, pri enoti 189-Dm-33
pa se regulacijska in gradbena linija briše na JZ delu te enote.
Stališ e:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba je smiselna in upošteva možnost izvedbe z nate ajem pridobljene rešitve, ki v fazi
priprave dopolnjenega osnutka še ni bil zaklju en in vsi relevantni podatki zato še niso bili na
razpolago.

Pripravila:
Danijela Kure Kastelc, univ.dipl.inž.arh.
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Direktor:
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IZSEK IZ KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE PUP- usklajen predlog
STOPIČE
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IZSEK IZ KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE PUP- usklajen predlog
GABRJE
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LEGENDA IZSEK IZ KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE PUP- usklajen predlog
OZNAKE TIPOV UREJANJA UO IZ SPLOŠNIH
MERIL IN POGOJEV
A-GE domačija na robu naselja
Ao-GE domačija na robu naselja-okoli notranjega
dvorišča
Av-GE domačija na robu naselja-vzdolžna
B-GE domačija znotraj naselja
Bo-GE domačija znotraj naselja-okoli notranjega
dvorišča
Bv-GE domačija znotraj naselja-vzdolžna
C-GE osamela domačija
Co-GE osamela domačija-okoli notranjega dvorišča
Cv-GE osamela domačija-vzdolžna
D-GE javne stavbe
Dk-GE klasične javne stavbe
Dm-GE modernistične javne stavbe
Dgd-GE gasilskega doma
Džp-GE železniške postaje
E-GE posebne javne zgradbe
Ec-GE posebne javne zgradbe cerkve
Ek-GE drugih posebnih javnih zgradb ali obeležij
Eg-GE graščine, dvorec

V-Vinogradniška GE
Vv-vinogradniška enota posebnega pomena
Vg-vinogradniška enota s dopolnilno gostinsko
ponudbo
Vz-GE zidanic
Z-območje urbanih zelenih površin
Zs-središčne zelene urbane površine
Dopolnilne oznake:
- p: orientacija objekta ali etažnost (prva
podoznaka);
-,p: etažnost (druga podoznaka);
- i: GE z intenzivno (npr. kmetijsko) proizvodnjo;
- k: območje kmetijskih zemljišč, namenjenih le
gradnji pomožnih gospodarskih objektev (kozolce);
- v: orientacija objekta;
- o: orientacija objekta.
OZNAKE GRAFIČNIH SESTAVIN
Elementi regulacije javnega prostora
gradbena linija

F-Gospodarska GE
regulacijska linja
G-Gozd
Gp-Gozd posebnega pomena
H-GE individualne stanovanjske hiše
Hb-GE ISH-bivalna
Hp-GE ISH-prečna
Hv-GE ISH-vzdolžna
Hr-GE ISH-raščena

zazidalna smer
Območje urejanja s PIN
veljavni
predvideni

I-industrijska GE
JE-GE paviljonske zgradbe

Namenska raba

K-območja kmetijskih zemljišč
K.I-območja najboljših kmetijskih zemljišč
K.II- območja drugih kmetijskih zemljišč

območje gozdov

Lb-GE stanovanj v bloku
Lv-0E vrstnih hiš

območje za promet in zveze

območje stavbnih zemljišč

območje najboljših kmetijskih zemljišč
M-območja vodnih površin in drugih mokrišč
območje drugih kmetijskih zemljišč
O-GE gospodarske stavbe
vodotok
P-GE pokopališča
R-GE posebne prostorske ureditve
S-območje športno rekreativnih površin
Sp-OŠRP-v parku
Sv-OŠRP-urbana
Sn-OŠRP-v odprtem naravnem prostoru
T-Trška GE
U-GE infrastrukturnih naprav in ureditev
Ucn-GE čistilnih naprav
Ujp- GE središčni javni prostor
Up-GE parkirišč in posebnih voznih površin
Uv-GE komunalnih objektov za oskrbo z vodo
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