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OB INSKEMU SVETU, TU
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ODLOK O OB INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA RTU ŠIP EV HRIB

PREDMET:

OBRAZLOŽITEV USKLAJENEGA PREDLOGA PROSTORSKEGA AKTA

1. UVOD
Obmo je urejanja leži na južnem robu stanovanjske soseske Drska, jugovzhodno od strnjene
ve stanovanjske pozidave na Ulici Slavka Gruma in južno od Cesarjeve ulice. Na jugozahodnem
robu meji na Osnovno šolo Drska, na vzhodnem pa na Šolski center Novo mesto. Vmesno
obmo je obsega nepozidane zelene površine grebena Šip evega hriba, ki se nadaljujejo v zaledje
zelenega sistema Novega mesta. Velikost obravnavanega obmo ja je približno 1,95 ha.
Obmo je urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo spremljajo ih dejavnosti. Predvidena
je gradnja enajstih novih prostostoje ih stanovanjskih hiš, s katerimi bo opredeljen južni rob
stanovanjske pozidave na obmo ju Drske. V zahodnem delu obmo ja urejanja se v delu obstoje e
stavbe, ki je bila nekdaj v celoti kurilnica, ohranja kurilnica (na plin, z možno rabo drugih
energentov), ki se lahko razširi, ostali del stavbe, ki trenutno ni v uporabi, pa se nameni drugi rabi
(za centralne dejavnosti) z možnostjo podkletitve. Ohranijo se tudi obstoje a stavba za parkiranje in
transformatorska postaja ter dve obstoje i stanovanjski stavbi v osrednjem delu obmo ja.

2. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Priprava OPPN se je za ela na pobudo investitorjev oziroma lastnikov nekaterih zemljiš v
obmo ju urejanja ter s Sklepom o za etku priprave ob inskega podrobnega prostorskega na rta
Šip ev hrib (Uradni list RS, št. 104/10).
Na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in preizkusa pozidave obmo ja, dolo il
Ob inskega prostorskega na rta in podatkov o komunalni in drugi infrastrukturi so bile skladno s
projektno nalogo pripravljene širše strokovne podlage in variantne rešitve pozidave. Variante
pozidave so bile predstavljene in usklajevane z lastniki zemljiš . Dne 29. 3. 2011 je župan sprejel
sklep o izboru variantne rešitve in potrebnih optimizacijah le te, kar je bila podlaga za pripravo
osnutka prostorskega akta. Osnutek je bil v za etku maja 2011 posredovan nosilcem urejanja
prostora v pridobitev smernic za na rtovanje.
Na podlagi smernic je bil pripravljen dopolnjen osnutek OPPN za javno razgrnitev. Javna razgrnitev
je potekala v prostorih Mestne ob ine Novo mesto od 8. 7. do 31. 8. 2011. Javna obravnava je bila
dne 20. 7. 2011.
Pripombe in predlogi, ki so bili podani na dopolnjeni osnutek OPPN v sklopu javne razgrnitve, so
bili posredovani izdelovalcu, ki je skupaj s pripravljavcem pripravil stališ a do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve (v prilogi). Stališ a je zavzel župan dne 3. 4. 2012 s sklepom, objavljena pa so
bila na spletni strani in v prostorih MONM. Na podlagi zavzetih stališ do pripomb in predlogov je
izdelovalec pripravil predlog OPPN, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za

pridobitev kon nih mnenj k prostorskemu aktu. Od nosilcev urejanja prostora so bila pridobljena
vsa mnenja, s tem da se je bilo potrebno s Komunalo in Istrabenzom uskladiti glede podrobnejših
rešitev.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA V
RAZGRNITVI

ASU PO JAVNI

Prostorski akt je bil na podlagi zavzetih stališ do pripomb in predlogov v fazi predloga, v manjši
meri pa tudi v asu pridobivanja mnenj in usklajevanja z nosilci urejanja prostora, popravljen in
dopolnjen v tekstualnem in grafi nem delu.
Pripombe na dopolnjen osnutek OPPN so podali lastniki zemljiš na obmo ju OPPN, lastniki
obstoje ih stanovanjskih stavb ob Cesarjevi ulici severno od obmo ja urejanja, predstavniki
Šolskega centra Novo mesto ter ob inska uprava MONM.
Pomembnejše pripombe, ki so bile upoštevane in objavljene v stališ ih do pripomb in predlogov ter
je bil na njihovi podlagi pripravljen predlog OPPN, so:
Ukine se peš in kolesarska pot preko zemljiš a Šolskega centra Novo mesto (ureditvena
podenota D2), ki je bila predvidena na odseku od Šegove ulice z navezavo na Šip ev hrib,
prav tako pa tudi pešpot od osrednje ceste skozi obmo je urejanja (C2) proti Šip evemu
hribu. Razlog za ukinitev je namera Šolskega centra Novo mesto, da svoja zemljiš a v
celoti ogradi, poleg tega pa tudi želja stanovalcev ob Cesarjevi ulici, ki so že danes iz dveh
strani obdani s frekventnima cestama.
Ohrani se pot preko zemljiš a 977/49 (k.o. Šmihel pri Novem mestu), ki je v lasti Mestne
ob ine Novo mesto, in sicer kot pešpot, namenjena nekaj stanovalcem na rtovanih
stanovanjskih stavb na obmo ju urejanja kot povezava s Cesarjevo ulico in naprej proti
Drski.
Vzpostavi se linijski zeleni pas z zasaditvijo vegetacije v osrednjem delu obmo ja urejanja
(ureditvena podenota D1), ki bo predstavljal zeleno bariero med na rtovanimi
stanovanjskimi stavbami na obmo ju OPPN in obstoje imi stanovanjskimi stavbami ob
Cesarjevi ulici.
Cesti skozi obmo je urejanja (C2 in C3) se zožita iz 2 x 2,25 m na 2 x 2,0 m, tako da bosta
skupaj z bankinami in muldo široki 5,75 m.
Osrednja cesta skozi obmo je urejanja (C2) se v vzhodnem delu nekoliko premakne proti
severu, s imer se pove a prostor na zemljiš u s parc. št. 960/9 (k.o. Šmihel pri Novem
mestu) in omogo i gradnjo stanovanjske stavbe ob pogoju dokupa manjše površine
sosednjega zemljiš a.
Obstoje i dovoz do stanovanjske stavbe na zemljiš u s parc. št. 956/9 (k.o. Šmihel pri
Novem mestu), ki vodi iz smeri Šolskega centra Novo mesto, se ohranja le do izgradnje
osrednje ceste skozi obmo je urejanja.
Cesta, ki vodi v obmo je urejanja iz Ulice Slavka Gruma (C1), se uredi v najve ji možni
meri na na in, da bodo ob dolgoro no na rtovani izgradnji sekundarne mestne ceste kot
povezovalne ceste proti Šmihelu potrebni immanjši posegi v predmetno cesto.
Izdelano je bilo geološko-geotehni no poro ilo z namenom preveritve sestave temeljnih tal,
na ina odvajanja padavinskih odpadnih voda ter dolo itve pogojev za gradnjo stavb,
podpornih zidov in ceste, njegove ugotovitve pa so bile upoštevane pri pripravi predloga
OPPN.
V grafi nem delu OPPN se zarišejo gradbene linije, na katere morajo biti s fasadami
postavljene stanovanjske stavbe z namenom poenotenega lociranja uli nih fasad oziroma
stanovanjskih stavb.
Dopolnijo se dolo ila lena o obveznostih investitorjev in izvajalcev.
Dolo ila glede etažnosti na rtovanih stanovanjskih stavb se dopolnijo tako, da bo jasno
razvidna razlika v etažnosti za stanovanjske stavbe z dvokapno streho (P+1+M) in za
stanovanjske stavbe z enokapno streho (P+1). Definicija etažnosti se povzame po
zakonodaji s podro ja graditve objektov.
Na gradbenih parcelah A1-8 in A1-9 (zemljiš i s parc. št. 969/21 in 969/22, k.o. Šmihel pri
Novem mestu) se zaradi velikosti gradbenih parcel dovoli pove anje izhodiš nega tlorisa
stanovanjske stavbe do + 25 % ter se med dopustna odstopanja doda možnost takega
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zemeljskega izkopa oziroma zunanje ureditve ob stavbi (ob upoštevanju geoloških in
hidroloških razmer), da je lahko pritli na etaža v celoti nad zemeljsko površino.
V dolo ila odloka se doda navedbo, da ima zaradi zna ilnosti zelenih površin Šip evega
hriba glede urejanja okolice stanovanjskih stavb prednost urejanje z brežinami pred gradnjo
podpornih zidov.
V asu pridobivanja mnenj in usklajevanja z nosilci urejanja prostora (Komunala in Istrabenz) so
bila dopolnjena še dolo ila s podro ja meteorne kanalizacije (25. in 31. len) ter na ina ogrevanja
(21. in 42. len).

4. FINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZDELAVE OPPN TER VPLIV NA PRORA UN MONM
Izdelavo OPPN delno financira pet lastnikov zemljiš v obmo ju urejanja in delno Mestna ob ina
Novo mesto, saj se z OPPN na rtujejo gradnje tudi na ob inskih zemljiš ih
.
V skladu z dolo ili Zakona o javnem naro anju je bilo v postopku oddaje naro ila male vrednosti in
na podlagi kriterija najnižje cene za izdelovalca OPPN izbrano podjetje GPI, d.o.o. iz Novega
mesta.
Med izdelovalcem (GPI, d.o.o.), pripravljalcem (MONM) in soinvestitorji (zasebnimi lastniki zemljiš
na obmo ju) je bila sklenjena pogodba o izdelavi OPPN. S pogodbo je bilo dogovorjeno, da
naro niki - lastniki zemljiš krijejo stroške postopka priprave OPPN v deležu površine svojih parcel
znotraj obmo ja OPPN (približno 25 % delež od skupne pogodbene vrednosti), pripravljavec
(MONM) pa v deležu približno 75 % od skupne pogodbene vrednosti.
Priprava OPPN vpliva na prora un MONM v odhodkovnem delu, saj pripravo sofinancira Mestna
ob ina Novo mesto. Uveljavitev OPPN bo imela vpliv na prihodkovni del prora una iz naslova
prodaje zemljiš v lasti MONM ter pla ila komunalnega prispevka, ki ga bodo ob izdaji gradbenih
dovoljenj za objekte pla ali novi investitorji. Vpliv na odhodkovni del prora una bo v primeru, da bo
ob ina sama gradila potrebno komunalno opremo, katere sorazmerni del bo kasneje skozi
komunalni prispevek zara unala investitorjem gradenj.

5. PREDLOG SKLEPA
V skladu s poslovnikom Ob inskega sveta in Zakonom o prostorskem na rtovanju Ob inskemu
svetu MONM predlagamo, da obravnava usklajeni predlog prostorskega akta v drugi obravnavi in
sprejme naslednji sklep:
Usklajeni predlog odloka o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Šip ev hrib se
sprejme v predloženem besedilu in objavi v Uradnem listu.

Pripravila:
Irena ZALETELJ,
VIŠJA SVETOVALKA

Borut NOVAK,

Mojca TAV AR,

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

VODJA URADA ZA PROSTOR
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faza: USKLAJENI PREDLOG
Na podlagi 61. lena Zakona o prostorskem na rtovanju – ZPNa rt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–
ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C) ter 16. lena Statuta Mestne
ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno pre iš eno besedilo) je Ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto na ……. seji dne ..….. 2012 sprejel

ODLOK
o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Šip ev hrib
I. SPLOŠNE DOLO BE
1. len
(Podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o ob inskem prostorskem na rtu Mestne ob ine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - tehn. popr., 76/10 - tehn. popr., 26/11 - obv. razlaga, 4/12 tehn. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MONM) sprejme Ob inski podrobni prostorski na rt Šip ev
hrib (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. len
(Vsebina OPPN)
OPPN vsebuje:
A. Tekstualni del (odlok)
B. Grafi ni del:
1. Pregledna situacija s prikazom obmo ja urejanja v širšem prostoru
2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN MONM
3. DOF s prikazom obmo ja urejanja
4. TTN s prikazom obmo ja urejanja
5. DKN s prikazom obmo ja urejanja
6. Geodetski na rt
7. Geodetski na rt s prikazom obmo ja urejanja
8. Ureditvena situacija
9. Na rt ureditvenih enot
10. Na rt parcelacije
11. Na rt prometne infrastrukture
12. Na rt komunalno-energetske infrastrukture
13. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja
14. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
15. Pre ni prerezi obmo ja
16. Karakteristi ni pre ni prerezi cest
17. Pregledni vzdolžni prerezi cest
18. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmo ji
C. Priloge:
1. Izvle ek iz OPN MONM
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Odlo ba glede celovite presoje vplivov na okolje
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost
8. Seznam aktov in predpisov
9. Ocena stroškov za izvedbo OPPN

M 1:50000
M 1:5000
M 1:2500
M 1:2500
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:50
M 1:2500/250
M 1:2500

3. len
(Pomen izrazov)
(1) Obmo je urejanja: zaokroženo obmo je, ki zajema obmo je OPPN.
(2) Ureditvena enota (UE): sklop gradbenih parcel s skupnimi zna ilnostmi glede vrste dejavnosti ter
urbanisti no-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.
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(3) Gradbena parcela: zemljiš e, sestavljeno iz ene ali ve zemljiških parcel ali njihovih delov, na
katerem stoji oziroma je predviden objekt z urejenimi površinami, ki mu služijo.
(4) Gradbena linija: rta, na katero morajo biti z enim robom – zunanjim delom fasade postavljene
stanovanjske stavbe, ki se gradijo na zemljiš ih ob tej rti in so orientirane proti javnemu prostoru.
Dovoljeni so le izzidki iz linije tlorisa osnovne stavbe skladno z dolo ili 11. lena tega odloka.
(5) Etažnost:
- pritli je je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali
najve 1,40 m nad njo;
- nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritli ja navzgor;
- klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritli ja navzdol;
- mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod
poševno, praviloma dvokapno streho.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NA RTUJE Z OPPN
4. len
(1) Obmo je urejanja z OPPN (v nadaljnjem besedilu: obmo je urejanja) je namenjeno bivanju z
možnostjo spremljajo ih dejavnosti. Predvidena je gradnja enajstih novih prostostoje ih
stanovanjskih hiš, s katerimi bo opredeljen južni rob stanovanjske pozidave na obmo ju Drske. V
zahodnem delu obmo ja urejanja se v delu obstoje e stavbe, ki je bila nekdaj v celoti kurilnica,
ohranja kurilnica (na plin, z možno rabo drugih energentov), ki se lahko razširi, ostali del stavbe, ki
trenutno ni v uporabi, pa se nameni drugi rabi (za centralne dejavnosti) z možnostjo podkletitve.
Ohranijo se tudi obstoje a stavba za parkiranje in transformatorska postaja ter dve obstoje i
stanovanjski stavbi v osrednjem delu obmo ja. Uredi se pešpot proti Cesarjevi ulici in kombinirana
peš-kolesarska pot proti Šip evemu hribu ter se vzpostavi linijski zeleni pas med stanovanjskimi
stavbami ob Cesarjevi ulici in novo pozidavo. V vzhodnem delu obmo ja, ki je v lasti oziroma
upravljanju Šolskega centra Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ŠC NM) ter na katerem sta danes
njiva in travnik, se ohrani ve ja zelena površina kot robni del šolskega kompleksa. Poleg novih stavb
se zgradi tudi vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje obmo ja urejanja.
(2) Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne podlage za širše obmo je urejanja OPPN
Šip ev hrib (GPI, d.o.o., Novo mesto, št. proj. OPPN-28/2010, februar 2010), v katerih so bile v
variantah preverjene možne zasnove pozidave ter Geološko-geotehni no poro ilo z
dimenzioniranjem voziš ne konstrukcije (SGD Pajer, d.o.o., št. D-1155, november 2011).

III. OBMO JE UREJANJA
5. len
(Obseg in meja obmo ja urejanja)
(1) Obmo je urejanja leži na južnem robu stanovanjske soseske Drska, jugovzhodno od strnjene
ve stanovanjske pozidave na Ulici Slavka Gruma in južno od Cesarjeve ulice. Na jugozahodnem
robu meji na Osnovno šolo Drska, na vzhodnem pa na Šolski center Novo mesto. Vmesno obmo je
obsega nepozidane zelene površine grebena Šip evega hriba, ki se nadaljujejo v zaledje zelenega
sistema Novega mesta.
(2) Velikost obravnavanega obmo ja je približno 1,95 ha in obsega zemljiš a z naslednjimi
parcelnimi številkami, ki so grafi no dolo ena na geodetskem na rtu s prikazanim stanjem zemljiških
parcel: 886/1, 951/3, 956/5, 956/6, 956/8, 956/9, 956/10, 956/12, 960/4, 960/5, 960/6, 960/7, 960/8,
960/9, 960/10, 960/11, 960/12, 960/13, 960/14, 960/15, 967/5, 967/6, 969/21, 969/22, 977/1, 977/2,
977/49, 1303/1, 1303/4 (vse k.o. Šmihel pri Novem mestu).
(3) Severozahodno mejo obmo ja OPPN predstavlja Ulica Slavka Gruma. Meja se nato severno od
stavbe za parkiranje zalomi proti vzhodu in nadaljuje po južnem robu zemljiš stanovanjskih stavb
ob Cesarjevi ulici. Pri tem zajame še zemljiš e predvidene pešpoti, ki vodi do omenjene ulice. Potek
meje se nadaljuje proti vzhodu vse do Šegove ulice, kjer zaobjame zeleno površino med
stanovanjskimi stavbami in ŠC NM ter se nato obrne proti jugozahodu, kjer se nadaljuje po robu
namenske rabe kmetijskih zemljiš vse do meje z osnovno šolo in vrtcem. Nato se zalomi nazaj proti
severozahodu do izhodiš ne to ke na Ulici Slavka Gruma. Potek meje preko zemljiških parcel je
razviden iz grafi nega na rta 5 (DKN s prikazom obmo ja urejanja).
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(4) Obmo je urejanja je dolo eno na podlagi enote urejanja prostora NM/24-OPPN-d iz OPN
MONM, ki narekuje izdelavo tega OPPN. V manjšem delu zajema tudi enoti urejanja prostora
NM/24-a in NM/24-OPPN-c.
6. len
(Posegi izven obmo ja urejanja)
(1) Zaradi izvedbe navezav na obstoje o gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
gradnje kombinirane peš-kolesarske poti, preoblikovanja obstoje ega dovoza in podobno so
potrebni posegi na zemljiš a izven obmo ja urejanja (vse k.o. Šmihel pri Nove mestu), in sicer za:
- navezavo ceste C1 s hodniki za pešce v križiš e z Ulico Slavka Gruma na zemljiš ih s parc. št.
886/1, 886/3 in 1303/2;
- gradnjo razsvetljave prometnih površin v križiš u ceste C1 in Ulice Slavka Gruma na zemljiš u s
parc. št. 886/3;
- gradnjo plinovodnega omrežja in kanalizacije padavinskih voda v križiš u ceste C1 in Ulice
Slavka Gruma na zemljiš u s parc. št. 1303/2;
- gradnjo drenaže v križiš u ceste C1 in Ulice Slavka Gruma na zemljiš ih s parc. št. 886/3 in
1303/2;
- gradnjo vodovodnega omrežja, kanalizacije padavinskih voda in drenaže ter navezavo pešpoti na
obstoje hodnik za pešce ob Cesarjevi ulici na zemljiš u s parc. št. 1303/2;
- kabliranje telekomunikacijskega voda (od stavbe kurilnice s skladiš em do stanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Slavka Gruma 59) na zemljiš ih s parc. št. 886/2, 947/4, 956/4 in 1303/5;
- kabliranje telekomunikacijskega voda (od stavbe kurilnice s skladiš em do stebra
telekomunikacijskega omrežja) na zemljiš u s parc. št. 903/10;
- gradnjo kombinirane peš-kolesarske poti na Šip ev hrib z drenažo na zemljiš ih s parc. št. 951/2
in 1303/1;
- preoblikovanje obstoje ega dovoza do gospodarskega poslopja na zemljiš ih s parc. št. 956/4 in
1303/5 tako, da se naveže na cesto C1;
- urejanje obcestnega pasu ceste C1 (oporni zid, brežina ipd.) na vzhodnem delu zemljiš a s parc.
št. 956/4.
(2) Posegi izven obmo ja urejanja so razvidni iz grafi nega na rta 18 (Prikaz vplivov in povezav s
sosednjimi obmo ji).
7. len
(Ureditvene enote)
Obmo je urejanja je razdeljeno na naslednje ureditvene enote in podenote:
– ureditvena enota A - obmo je stanovanj (podenote A1 - predvidene nove stanovanjske stavbe za
bivanje in spremljajo e dejavnosti, A2 - obstoje e stanovanjske stavbe, A3 - obstoje a stavba za
parkiranje in transformatorska postaja);
– ureditvena enota B - obmo je centralnih dejavnosti (obstoje a stavba kurilnice s skladiš em);
– ureditvena enota C - obmo je prometne infrastrukture (podenote C1 - cesta C1, C2 - cesta C2,
C3 – cesta C3, C4 – pešpot in C5 – kombinirana peš - kolesarska pot);
– ureditvena enota D - obmo je zelenih površin (podenoti D1 - linijski zeleni pas in D2 - ve ja
zelena površina).

IV. UMESTITEV NA RTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi obmo ji
8. len
(1) Z na rtovanimi ureditvami se posega tudi v obmo ja lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je
potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoje e oziroma predvidene infrastrukture ter
usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.
(2) V asu izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na obmo ju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in dostopi do sosednjih
zemljiš in objektov se ohranjajo. e bodo zaradi gradnje le ti za asno prekinjeni, se uredijo ustrezni
nadomestni za asni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeš eni in urejeni tako, da bodo v im manjši
meri prizadeti elementi obstoje ih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.
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(3) Posegi na zemljiš a izven obmo ja urejanja, ki so po svoji naravi za asni posegi med gradnjo, so
dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve za asnih dostopov in podobno, e niso v
neskladju z dolo ili OPN MONM.
(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbeno-tehni no stanje
obstoje ih objektov znotraj in izven obmo ja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor
sanirati.
(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljiš a znotraj in izven obmo ja urejanja se po kon anju del
im prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
(6) Investitor mora v asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbiš e
tako, da bo prepre eno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih
površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiš enja in uporabe teko ih goriv ter drugih
škodljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr.
ob razlitju nevarnih teko in ali razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe
oziroma posredovanje pristojnih služb.
B. Opis rešitev na rtovanih objektov in površin
9. len
(Vrste gradenj in objektov)
(1) V obmo ju urejanja je v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in nadaljnje spremembe) dovoljeno graditi naslednje nove stavbe
in gradbene inženirske objekte po CC-SI:
- Stanovanjske stavbe (le v ureditvenih podenotah A1 in A2):
11100 - Enostanovanjske stavbe
- Nestanovanjske stavbe:
12201 - Stavbe javne uprave (le v ureditveni enoti B za dejavnost krajevne skupnosti)
12304 - Stavbe za storitvene dejavnosti (le v ureditveni enoti B)
12420 - Garažne stavbe (le v ureditveni podenoti A3)
12610 - Stavbe za kulturo in razvedrilo (le v ureditveni enoti B)
12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (le v ureditveni enoti B)
12650 - Stavbe za šport (le v ureditveni enoti B)
- Gradbeni inženirski objekti:
21120 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
222 - Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja
24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrš eni drugje.
(2) Dovoljena je še:
- gradnja škarp in podpornih zidov, višjih od 1,5 m ter urejanje z brežinami, ki presegajo 4 m in
zaradi katerih je potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti;
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dolo eni v 12. lenu odloka;
- dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta, vzdrževanje objekta
(redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist);
- sprememba namembnosti;
- dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin;
- dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
(3) Na zemljiš ih, kjer je obstoje a grajena struktura, so dopustne gradnje in objekti na podlagi
pridobljenih gradbenih dovoljenj ter v skladu z dolo ili tega odloka.
10. len
(Vrste dejavnosti)
Obmo je urejanja je predvideno za stanovanjsko rabo s spremljajo imi dejavnostmi (storitvenimi,
poslovnimi). V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08
in nadaljnje spremembe) so v objektih dopustne spodaj navedene dejavnosti po posameznih
ureditvenih enotah:
Ureditvena enota A - podenoti A1 in A2
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
- 14.13 Proizvodnja drugih vrhnjih obla il
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
- 62 Ra unalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
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- 63 Druge informacijske dejavnosti
L) POSLOVANJE Z NEPREMI NINAMI
- 68 Poslovanje z nepremi ninami
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNI NE DEJAVNOSTI
- 69.2 Ra unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; dav no svetovanje
- 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.1 Arhitekturno in tehni no projektiranje in s tem povezano svetovanje
- 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
- 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
- 74 Druge strokovne in tehni ne dejavnosti
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
- 86.2 Zunajbolnišni na zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
- 86.9 Druge dejavnosti za zdravje
S) DRUGE DEJAVNOSTI
- 95 Popravila ra unalnikov in izdelkov za široko rabo
- 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna dejavnost)
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
- 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
- 98 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo.
Predvidene in obstoje e stanovanjske stavbe so v prvi vrsti namenjene stanovanjski rabi.
Spremljajo e dejavnosti so dovoljene le pod pogojem, da ne povzro ajo prekomernih obremenitev
okolja in so v skladu z dolo ili tega odloka. Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno na
gradbeni parceli zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v skladu z OPN MONM. Razporeditev
posameznih prostorov v stanovanjski stavbi mora biti taka, da v primeru dejavnosti omogo a njeno
normalno izvajanje, pri emer velja, da se poslovni program lahko umesti v katerokoli etažo razen v
mansardo, ki je namenjena izklju no stanovanjski rabi.
Ureditvena enota A - podenota A3
V obstoje i stavbi za parkiranje je prostor namenjen parkiranju stanovalcev ve stanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Slavka Gruma 104. Parkirna mesta so urejena na spodnji ter zgornji parkirni
ploš adi, ki hkrati predstavlja streho stavbe.
Ureditvena enota B
Stavba kurilnice s skladiš em se v enem delu ohrani kot kurilnica, v drugem delu pa se lahko
izvajajo spodaj navedene dejavnosti ob zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest v skladu z OPN
MONM:
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNI NE DEJAVNOSTI
- 74.200 Fotografska dejavnost
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami ne pisarniške dejavnosti
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE
VARNOSTI
- 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
- 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- 93 Športne in druge dejavnosti za prosti as (razen 93.210 Dejavnost zabaviš nih parkov,
93.291 Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost smu arskih centrov).
S) DRUGE DEJAVNOSTI
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemi nih istilnic
- 96.021 Frizerska dejavnost
- 96.022 Kozmeti na in pedikerska dejavnost
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrš ene
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C. Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
11. len
Ureditvena enota A - podenota A1
(1) Nove stanovanjske stavbe so predvidene kot individualne enostanovanjske hiše z možnostjo
opravljanja mirne, nemote e dejavnosti skladno z dolo ili 10. lena. Od predlagane sheme pozidave
so dopustna odstopanja po pogojih, ki so dolo eni v tem odloku.
(2) ZASNOVA NOVIH STANOVANJSKIH STAVB:
- Horizontalni gabariti:
- izhodiš ni tloris stanovanjske stavbe je pravokotne oblike, v razmerju stranic 2:3 ter velikosti
8,0 m x 12,0 m z odstopanjem do ± 10 % pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-1 do A1-7,
A1-10 in A1-11 ter do + 25 % pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-8 in A1-9;
- Vertikalni gabariti:
- etažnost P+1 pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-1 do A1-9 ter P+1+M pri stanovanjskih
stavbah na parcelah A1-10 in A1-11;
- kolen ni zid višine 0,8 m do 1,20 m s kapno lego vred pri stanovanjskih stavbah na parcelah
A1-10 in A1-11;
- najvišja kota strehe ne sme presegati višinske kote 205 m nadmorske višine;
- kote etaž stanovanjskih stavb so razvidne iz grafi nih na rtov 10 (Na rt parcelacije) in 15
(Pre ni prerezi obmo ja);
- Volumen stavbe:
- volumen stavbe je enoten, pri emer so dopustna odstopanja v obliki izzidkov iz linije tlorisa
stavbe do najve ± 20 %, vendar na razdalji, ki ni daljša od 1/3 dolžine oziroma širine fasade;
- Streha:
- pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-1 do A1-9 je streha stavbe enokapna z naklonom do
10°, z najvišjo koto slemena strehe na strani višjeleže ega terena, kot je to prikazano v
grafi nem na rtu 8 (Ureditvena situacija);
- pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-10 in A1-11 je streha stavbe dvokapna, naklona 3545°;
- sleme strehe stavbe je orientirano vzporedno z daljšo stranico in skladno s prikazom na
grafi nem na rtu 8 (Ureditvena situacija);
- vrsta kritine je odvisna od naklona strehe, s tem da material ne sme biti trajno bleš e . Barva
kritine se prilagaja splošni oziroma kakovostni podobi stanovanjske soseske. Pri stanovanjskih
stavbah z dvokapno streho je kritina lahko ope na ali iz drugih materialov (sodobnih
posnetkov tovrstnih kritin);
- na strehi je možno namestiti strešna okna;
- v mansardi je dovoljena izvedba teras in balkonov ter posledi no prilagoditev strešne ploskve;
- dovoljena je izvedba fr ad pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-10 in A1-11, ki se
oblikujejo z enokapno streho, dvokapno streho (naklona kot streha stanovanjske stavbe) ali
ravno streho;
- fr ade na eni strehi morajo biti usklajene tako, da imajo enako obliko odprtin in enako obliko
streh;
- na eni strešni ploskvi so lahko najve tri fr ade;
- streha izzidka je lahko podaljšek obstoje e strehe ali samostojna streha (ravna, enokapna ali
dvokapna – obe z naklonom kot pri strehi osnovne stavbe);
- naprave za zajem son ne svetlobe se lahko integrirajo v zasnovo stavbe tako, da ne
presegajo višinske kote 205 m n.v. (dolo ilo velja tudi za ureditveni enoti A2 in B);
- Fasada:
- vhodna fasada in/ali fasada, ki je orientirana proti najpomembnejšemu javnemu prostoru, se
lahko bolj bogato oblikuje;
- uporabijo se nevsiljive, tople oziroma sonaravne barve v medsebojno usklajenih barvnih
kombinacijah;
- za popestritev fasade so dopustni mo nejši barvni toni, vendar le za posamezne detajle, kot
npr. okenski in vratni okvirji, leseni elementi – balkonska ograja, zatrepi ipd.;
- možna je kombinacija z lesenimi elementi oziroma lesenimi oblogami;
- dopustna je gradnja balkonov, teras in lož;
- zunanji del fasade stavbe (razen izzidka iz linije tlorisa osnovne stavbe) mora biti postavljen
na gradbeno linijo, kot je to razvidno iz grafi nega na rta 10 (Na rt parcelacije);
- vhod v stanovanjski del in vhod v poslovni del se lahko oblikujeta lo eno;
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- ob fasadi se lahko uredi zunanje stopniš e za dostop na višje ali nižje leže i teren.
Ureditvena enota A - podenota A2
(3) SPLOŠNI POGOJI ZA PRENOVO OBSTOJE IH OBJEKTOV
Ohranjajo se lahko naslednji objekti:
- obstoje i stanovanjski stavbi v sedanjih gabaritih in naklonih streh, ki se urejata v skladu s pogoji
za gradnje novih stanovanjskih stavb, dolo enih za parceli A1-10 in A1-11 v ureditveni podenoti
A1;
- obstoje i nezahtevni in enostavni objekti, ki se urejajo v skladu z dolo ili 11. lena odloka;
- obstoje a vkopana zidana garaža na zemljiš ih s parc. št. 960/8 in 956/9 (k.o. Šmihel pri Novem
mestu).
Ureditvena enota A - podenota A3
(4) Na zemljiš u stavbe za parkiranje so dopustne gradnje in objekti v skladu z 9. lenom odloka.
Obstoje a stavba se ohranja v gabaritu K (delno vkopana klet) + P (zgornja parkirna ploš ad).
Zgornja ploš ad, ki ima hkrati funkcijo strehe nad kletjo, se ohranja. Dopusti se možnost namestitve
enega ali ve nadstreškov enotnega oblikovanja tako, da en nadstrešek pokrije najmanj eno dolžino
parkirne ploš adi (kovinska konstrukcija, transparentna kritina in streha z minimalnim naklonom).
Fasada se pobarva z uporabo nevsiljivih, toplih oziroma sonaravnih barv, v medsebojno usklajenih
barvnih kombinacijah. Ohranja se tudi obstoje a transformatorska postaja.
Ureditvena enota B
(5) Obstoje a stavba kurilnice se ohranja v gabaritu K (delno vkopana klet) + P (pritli je) + višina
strešne konstrukcije, skupaj z dimnikom. Stavbo je možno dograditi v jugovzhodnem delu, in sicer
do skupne velikosti 12,5 x 22,5 m.
Del, kjer je danes skladiš e, se lahko poruši in zgradi na novo do velikosti 12,5 x 22,5 m. Nov,
dograjeni del, se zgradi v enaki etažnosti - vertikalnem gabaritu in koti kleti kot je stavba kurilnice ter
tako, da je na daljši stranici še vedno pripojen k stavbi kurilnice. Pri tem se zahodni vogal, orientiran
proti cesti C1, oblikuje polkrožno.
Na stavbi kurilnice in na stavbi skladiš a sta dovoljeni dvokapni strehi enakega naklona in smeri
slemena, kot ju imata obstoje i stavbi. Dopustno je oblikovanje nove, skupne enokapne strehe
naklona do 10°, z najvišjo koto slemena strehe na strani višjeleže ega terena (kot pri stanovanjskih
stavbah A1-1 do A1-9), pri emer najvišja kota strehe ne sme presegati višinske kote 205 m
nadmorske višine (omejitev se ne nanaša na višino dimnika). Fasada se pobarva z uporabo
nevsiljivih, toplih oziroma sonaravnih barv, v medsebojno usklajenih barvnih kombinacijah.
Ureditvena enota C
(6) Pogoji urejanja so podrobneje podani v 14. do 16. lenu odloka.
(7) Dopustna je ureditev tlakovane pešpoti z dostopoma na privatna zemljiš a sosednjih
stanovanjskih stavb v ureditveni podenoti C4 ter tlakovane in/ali z naravnimi materiali utrjene
kombinirane peš-kolesarske poti v ureditveni podenoti C5. Za premostitev višinskih razlik je
dopustna gradnja stopniš , klan in ter oblikovanje brežin, ki se jih lahko zasadi z razli nimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami. Dopustna je namestitev ograj, e je to potrebno zaradi zagotovitve
varnosti uporabnikov. V ureditveni podenoti C5 se namesti klopi za sedenje, ambientalne (nizke)
svetilke, koše za smeti.
Ureditvena enota D
(8) Urejanje v obmo ju zelenih površin naj poteka v skladu z upoštevanjem naravnih oziroma
krajinskih lastnosti tega obmo ja, s prilagajanjem obstoje emu terenu ter z uporabo naravnih
materialov.
(9) V ureditveni podenoti D1 se vzpostavi linijski zeleni pas kot zelena bariera med predvidenimi in
obstoje imi stanovanjskimi stavbami, ki se zasadi z vegetacijo.
(10) V ureditveni podenoti D2 naj zasaditev na meji z obmo jem stanovanj vizualno omili poglede in
zmanjša hrup z obmo ja ŠC NM. Predvidena je namestitev varovalne ograje na meji z obmo jem
stanovanj in proti Šegovi ulici.
12. len
(Nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Na obmo ju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s predpisi
o vrstah objektov glede na zahtevnost in OPN MONM. Poimenovanje nezahtevnih in enostavnih
objektov, navedenih znotraj posameznih UE, izhaja iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).
(2) Ureditvena enota A - podenoti A1 in A2
- nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma sen nica,
bazen, enoetažna pritli na lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi;
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enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za uteko injeni naftni plin ali
nafto, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritli ni objekt, utrjena dvoriš a); pomožni infrastrukturni
objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti);
spominska obeležja, urbana oprema (objekt za oglaševanje).
(3) Ureditvena enota A - podenota A3
- nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni
zidovi;
- enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utrjena dvoriš a); pomožni infrastrukturni
objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti);
spominska obeležja; urbana oprema (objekt za oglaševanje).
(4) Ureditvena enota B
- nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (garaža, enoetažna pritli na lopa, utrjene dovozne
poti); ograje; škarpe in podporni zidovi;
- enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvoriš a);
pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni
komunalni objekti); spominska obeležja, urbana oprema (objekt za oglaševanje).
(5) Ureditvena enota C
- nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni
zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (plo nik in kolesarska steza, postajališ e); spominska
obeležja;
- enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utrjena dvoriš a); pomožni infrastrukturni
objekti (pomožni cestni objekti, pomožni ži niški objekti, pomožni energetski objekti, pomožni
komunalni objekti); vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (kolesarska steza,
sprehajalna pot, trimska steza); urbana oprema (transparent, obešanka na drogu javne
razsvetljave, objekt za oglaševanje, nadkrita akalnica na avtobusnem postajališ u).
(6) Ureditvena enota D - podenota D1
- nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi;
- enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski
objekti, pomožni komunalni objekti).
(7) Ureditvena enota D - podenota D2
- nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (plo nik ob
voziš u ceste – Šegove ulice); spominska obeležja;
- enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski
objekti, pomožni komunalni objekti); vadbeni objekti (sprehajalna pot – le za dostop do morebitne
skulpture, prostorske inštalacije ali drugih ureditev); urbana oprema (skulptura in druga
prostorska inštalacija).
(8) Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na obmo ju urejanja:
- drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma sen nica, enoetažna pritli na lopa, nadstrešek,
enoetažni pritli ni objekt:
- oblikovno se prilagodijo glavnemu objektu na gradbeni parceli, ki ji pripadajo, predvsem glede
barve kritine in naklona strehe;
- dopustna je tudi ravna streha;
- objekti se gradijo kot samostojni ali tako, da se stikajo s skupnimi konstrukcijskimi elementi,
možno jih je postaviti tik ob glavni objekt;
- drvarnica, garaža in enoetažna pritli na lopa se lahko izvedejo tudi kot delno vkopane in z
nasutjem na strešni ploš i (zelena streha);
- ograja: lesena, kovinska ali v kombinaciji, lahko tudi z betonskim parapetom (višine do 50 cm) ob
pogoju, da je celotna višina nižja od 2,2 m;
- škarpa in podporni zid: vidna površina se reliefno obdela, obloži s kamnom ali ozeleni s
plezalkami;
- žive meje, ograje, škarpe in podporni zidovi (velja tudi za škarpe in podporne zidove, ki so višji od
1,5 m) morajo biti od meje sosednje gradbene parcele odmaknjeni najmanj 0,5 m, objekti za
lastne potrebe pa najmanj 1,5 m (razen utrjenih dovoznih poti in dvoriš , ki lahko segajo tudi do
meje gradbene parcele), s tem da se lahko (ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega
zemljiš a) ta odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na mejo gradbene parcele.

-

13. len
(Glavni dostopi)
Ureditvena enota A - podenoti A1 in A2
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(1) Glavni dovoz v obmo je stanovanj je z Ulice Slavka Gruma na interno cestno mrežo, s katere se
dostopa na dvoriš a posameznih stanovanjskih stavb. Glavni vhodi v stavbe se organizirajo na daljši
stranici stavbe, orientirani proti javnemu prostoru v skladu s prikazom na grafi nem na rtu 8
(Ureditvena situacija). Vhod v poslovni del stavbe se lahko oblikuje lo eno od vhoda v zasebni –
stanovanjski del.
Ureditvena enota A - podenota A3
(2) Glavni dovoz/vhod do stavbe za parkiranje je urejen z Ulice Slavka Gruma na spodnjo parkirno
ploš ad in se ohranja, medtem ko se dovoz na zgornjo parkirno ploš ad prestavi tako, da je možen s
ceste C3. Poleg dostopa za motorna vozila je možen tudi peš dostop, in sicer s hodnika za pešce ob
Ulici Slavka Gruma in cesti C1.
(3) Do lokacije obstoje e transformatorske postaje je možen dostop preko obstoje ega prometnega
omrežja, in sicer v križiš u Ulice Slavka Gruma s cesto C1.
Ureditvena enota B
(4) Dovoz do stavbe kurilnice s skladiš em je možen s cest C2 in C3. Vhodi v stavbo se glede na
potrebe dejavnosti urejajo z vseh strani.
Ureditvena enota C
(5) Obstoje e križiš e z Ulico Slavka Gruma pri stavbi za parkiranje se preoblikuje tako, da se nanj
naveže cesta C1, ki vodi v notranjost obmo ja urejanja in predstavlja glavno prometno žilo. Na cesti
C1 se pred in za stavbo kurilnice s skladiš em oblikujeta dve križiš i, s priklju koma cest C2 in C3.
Ob gradnji ceste C1 se hkrati preoblikuje obstoje cestni priklju ek na zemljiš e s parc. št. 956/4
(k.o. Šmihel pri Novem mestu).
(6) Predvideno je tudi urejanje površin za pešce in kolesarje z navezavami na obstoje e in
predvideno cestno omrežje. Pri tem se predvidena pešpot C4 naveže na hodnik za pešce ob
Cesarjevi ulici, kombinirana peš-kolesarska pot C5 pa preko prehoda za pešce na hodnik za pešce
ob cesti C1.
Ureditvena enota D
(7) Dostop do linijskega zelenega pasu (D1) je možen preko javnega cestnega omrežja, do obmo ja
z ve jo zeleno površino (D2) pa preko zemljiš a ŠC NM.
14. len
(Usmeritve za ureditev gradbenih parcel)
Splošni pogoji
(1) V ureditvenih enotah je dovoljena vrsta gradenj in objektov skladno z 9. in 12. lenom odloka, v
ureditveni enoti C pa tudi skladno s 15. do 17. lenom odloka.
Ureditvene enote A, B in C
(2) Na gradbeni parceli je možna ureditev parkirnih in manipulativnih površin, tlakovanih ali druga e
utrjenih površin ob objektih, prav tako pa tudi zasaditev in zatravitev. Za premostitev višinskih razlik
je možna gradnja škarp in podpornih zidov, oblikovanje brežin in teras.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe se zgradijo podrejeno v odnosu do glavne
stavbe (stanovanjske stavbe, kurilnice s skladiš em, stavbe za parkiranje).
(4) Škarpe in podporni zidovi, ki so višji od 1,5 m (velja tudi v ureditveni podenoti D1) ter brežine, ki
presegajo 4 m in zaradi katerih je potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti, so dopustni le v
primerih, ko niso možna druga na zavarovanja brežin oziroma je to potrebno zaradi urejanja
strmega terena ter zagotovitve geološke stabilnosti terena. Oblikovno morajo biti predmet strokovne
prostorske preveritve, s katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z
oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.
Ureditvena enota A - podenoti A1 in A2
(5) Površine za stanovanjsko gradnjo so locirane v dveh pasovih, ki potekajo vzdolž dveh dostopnih
cest – C2 in C3. Znotraj posameznega pasu se površina razdeli na ve gradbenih parcel za gradnjo
stanovanjskih stavb, kot je to prikazano na grafi nem na rtu 8 (Ureditvena situacija). Na eni
gradbeni parceli je dopustna le gradnja ene stanovanjske stavbe in najve po en objekt za lastne
potrebe iste vrste.
(6) Stanovanjska stavba mora biti s svojim najbolj izpostavljenim delom od meje sosednje gradbene
parcele odmaknjena najmanj 3 m ter hkrati postavljena na gradbeno linijo.
(7) Gradbena parcela A1-6 je razdeljena na dva dela, ki ležita na obeh straneh ceste C2. Gradnja
stanovanjske stavbe je možna na lokaciji v skladu z grafi nim na rtom 8 (Ureditvena situacija),
medtem ko je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov dopustna tudi na manjšem zemljiš u na
nasprotni strani ceste.
(8) Gradbena parcela A1-9 je z mejo zazidljivosti razdeljena na dva dela. Gradnja stanovanjske
stavbe je možna na lokaciji zahodno od te meje v skladu z grafi nim na rtom 8 (Ureditvena
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situacija), medtem ko je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov dopustna tudi na zemljiš u, ki
se nahaja vzhodno od meje.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJU EVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. len
(Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna v vseh ureditvenih enotah.
(2) Pri posegih na obmo ju urejanja in (s tem odlokom predvidenih) posegih izven tega obmo ja se
upošteva obstoje o in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami v pripadajo ih
varovalnih pasovih skladno s predpisi.
(3) e se z na rtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, se
v projektni dokumentaciji prikaže detajlne tehni ne rešitve tangenc oziroma križanj in prestavitev ob
upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestiš a in globine
infrastrukturnih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter pridobi njihova soglasja.
(4) Pred za etkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi položaj in globino
obstoje e infrastrukture ter pravo asno obvesti upravljavce zaradi uskladitve posegov, zakoli be,
prestavitve ali ustrezne zaš ite obstoje ih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih
v njihovi bližini.
(5) Izvedbo razli nih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se na rtuje usklajeno. e se
med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaš ititi ali prestaviti, se to
izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(6) e izvajalec del naleti na obstoje e infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil
predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih poškodb obstoje e infrastrukture, mora delo takoj
prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanirati.
(7) Objekti se priklju ujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev. Trase infrastrukturnih
vodov se v im ve ji meri na rtujejo v javnih površinah.

PROMETNA INFRASTRUKTURA
16. len
(Pogoji pri posegih v prometno omrežje)
(1) Obmo je urejanja se navezuje na obstoje o prometno mrežo preko križiš a z Ulico Slavka
Gruma, in sicer s treh internih dovoznih cest - C1, C2 in C3. Hkrati je predvidena še vzpostavitev
pešpoti do Cesarjeve ulice, kombinirane peš-kolesarske poti na Šip ev hrib in preoblikovanje
obstoje ega dovoza do gospodarskega poslopja na naslovu Ulica Slavka Gruma 59.
(2) Za dostope na obmo ja izvajanja del se uporablja, e je to le mogo e, obstoje e poti in ceste.
(3) Pri gradnji novih cest, križiš ter ob vseh potrebnih rekonstrukcijah cestnega omrežja na obmo ju
urejanja se zagotovi ustrezne radije, ki omogo ajo dovoz tudi za dostavna in interventna vozila,
vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe. Predvidene ceste ter poti za pešce in
kolesarje morajo imeti ustrezne pre ne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje. Vsi vozni
pasovi so v asfaltni izvedbi, površine za pešce in kolesarje pa lahko tudi v drugih izvedbah, vendar
dvignjene od cestiš a (razen na mestih za prehod preko ceste) in od njega fizi no lo ene z
betonskim robnikom.
(4) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogo ali osnovne dostope in uporabo
tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.
(5) Zasaditev v obmo ju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Na in zasaditve
površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestiš a, preglednosti ceste in
priklju evanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Ob urejanju obcestnega pasu je
dopustno oblikovanje brežin ter gradnja škarp in podpornih zidov, katerih gabariti se detajlno dolo ijo
v projektni dokumentaciji.
(6) Postavitev objektov za reklamiranje, obveš anje in oglaševanje stavb ter dejavnosti v njih se
izvede v skladu s predpisi.
(7) Za izvajanje del v obmo ju lokalnih cest se pridobi soglasje upravljavca.
17. len
(Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križiš )
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UREDITVENA ENOTA C
Cesta C1
(1) Predvidena je gradnja ceste C1 s hodniki za pešce, in sicer na odseku med javno potjo JP
799153 Ulica Slavka Gruma in predvidenim portalom pokritega vkopa za sekundarno mestno cesto.
Za slednjo je s tem OPPN rezerviran koridor, medtem ko detaljno projektiranje z vsemi potrebnimi
tehni nimi elementi (obojestranskimi hodniki za pešce in kolesarskimi stezami) ni predmet tega
OPPN. Zaklju ek ceste C1 pred omenjenim portalom se v asu do izgradnje sekundarne mestne
ceste uporablja kot obra ališ e za vozila na obmo ju urejanja.
(2) Ob gradnji ceste C1 se izvedejo naslednji posegi:
- obstoje e križiš e z Ulico Slavka Gruma se rekonstruira oziroma dogradi tako, da se
ustrezno naveže na obstoje e prometno omrežje (s hodniki za pešce, zavijalnimi radiji,
prometno signalizacijo);
- oblikujeta se dve križiš i, in sicer za cesti C2 in C3;
- prestavi se uvoz/izvoz na zgornjo ploš ad obstoje e stavbe za parkiranje (ureditvena
podenota A3) in se na novo uredi s ceste C3;
- preoblikuje se obstoje dovoz do gospodarskega poslopja na naslovu Ulica Slavka Gruma
59, in sicer tako, da poteka po zemljiš ih s parc. št. 1303/4, 1303/5, 956/4 (k.o. Šmihel pri
Novem mestu) in se ustrezno naveže na cesto C1.
(3) Karakteristi ni pre ni prerez ceste C1:
- bankina (z 0,5 m muldo)
2 x 1,00 = 2,00 m
- hodnik za pešce
1 x 1,70 = 1,70 m
- vozna pasova
2 x 3,00 = 6,00 m
skupaj
9,70 m
Cesta C2
(4) Potek ceste C2 je predviden od križiš a s cesto C1 in v nadaljevanju ez osrednji del obmo ja
urejanja vse do parcele z oznako A1-9. Cesta se zaklju i z obra ališ em, preko katerega je urejen
dovoz do obstoje e stanovanjske stavbe na zemljiš u s parc. št. 956/9 (k.o. Šmihel pri Novem
mestu) ter prehod do pešpoti proti Cesarjevi ulici (ureditvena podenota C4).
Cesta C3
(5) Potek ceste C3 je predviden z rekonstrukcijo obstoje e poti med stavbo kurilnice in stanovanjsko
stavbo na zemljiš u s parc. št. 956/12 (k.o. Šmihel pri Novem mestu). Na tej cesti se pred križiš em
s cesto C1 na novo oblikuje uvoz/izvoz za motorna vozila, ki parkirajo na strehi stavbe za parkiranje
v ureditveni podenoti A3.
(6) Karakteristi ni pre ni prerez cest C2 in C3:
- bankina
1 x 0,75 = 0,75 m
- vozna pasova
2 x 2,00 = 4,00 m
- bankina (z 0,5 m muldo)
1 x 1,00 = 1,00 m
skupaj
5,75 m
Pešpot C4
(7) Predvidena je gradnja pešpoti, in sicer od obra ališ a na cesti C2 do navezave na hodnik za
pešce ob Cesarjevi ulici. Pešpot je na zemljiš u s parc. št. 977/49, ki poteka med obstoje ima
stanovanjskima stavbama ob Cesarjevi ulici, namenjena le pešcem in je široka 2 - 3 m, medtem ko
je na zemljiš u s parc. št. 956/10 (obe k.o. Šmihel pri Novem mestu) možen tudi ob asni motorni
promet za dovoz/dostop na privatna zemljiš a. Del pešpoti, namenjen pešcem, se zaradi
premostitve višinske razlike uredi kot stopniš e, lahko tudi v kombinaciji s klan inami in tako, da je z
nje možen dostop do obstoje ih stanovanjskih stavb na zemljiš ih s parc. št. 977/4 in 977/5 (k.o.
Šmihel pri Novem mestu). Pred priklju itvijo pešpoti na hodnik za pešce ob Cesarjevi ulici se postavi
fizi no oviro za umiritev prometa pešcev.
Kombinirana peš-kolesarska pot C5
(8) Predvidena je gradnja kombinirane peš-kolesarske poti v širini 2 - 3 m, in sicer od priklju ka s
cesto C1 (zahodno od stavbe kurilnice s skladiš em) ter s potekom proti jugu na Šip ev hrib. Pred
priklju itvijo poti na cesto C1 se postavi fizi no oviro za umiritev prometa pešcev in kolesarjev.

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
18. len
(Elektri no omrežje)
(1) Napajanje obmo ja urejanja z elektri no energijo je predvideno preko nizkonapetostnega voda
od obstoje e transformatorske postaje TP Blok Mrzla dolina v križiš u z Ulico Slavka Gruma do
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lokacije posameznih priklju nih omaric. Te morajo biti prostostoje e in locirane na vedno dostopnih
mestih. Število in velikost omaric sta odvisna od števila odjemnih mest in mo i odjema. Možna je
tudi gradnja skupinskih omaric.
(2) Nova kabelska kanalizacija se izvede z jaški standardnih dimenzij. Kablovod se položi v
elektrokabelsko kanalizacijo ali prosto v zemljo (glede na potrebe), pod povoznimi površinami pa se
zaš iti z obbetoniranimi PVC cevmi ø160 mm.
(3) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva veljavne varnostne in tehni ne
predpise.
19. len
(Razsvetljava prometnega omrežja)
(1) Z novimi ureditvami je ob cestah in poteh predvidena postavitev razsvetljave prometnega
omrežja. Ta je sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalnokrmilnega in merilnega dela, vodnikov in drogov s svetilkami ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.
Kabelska kanalizacija se izdela iz 1x PEHD cevi ø 60 mm.
(2) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami ter izbor svetilk se dolo i v skladu s predpisi, ki
urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
20. len
(Plinovodno omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe obmo ja urejanja se zgradi distribucijsko plinovodno omrežje (ø 40 mm), ki
poteka od obstoje ega plinovoda (ø 110 mm) na Ulici Slavka Gruma do ostalih stavb na obmo ju
urejanja.
(2) Po izgradnji omrežja je priklju itev na plinovodno omrežje obvezna za stavbe, v katerih je
potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne mo i preko 40 kW.
(3) Izvajalec mora pisno obvestiti upravljavca najpozneje mesec dni pred pri etkom izvajanja del v
zaš itnem pasu plinovoda ter pet dni pred posegom v ožji zaš itni pas (2 x 2 m glede na os
plinovoda).
(4) Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati ro no pod nadzorom upravljavca.
Odkopani deli morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom.
21. len
(Ogrevanje)
(1) Ogrevanje stavb je možno na lahko kurilno olje, na plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva
oziroma z izkoriš anjem drugih virov energije.
(2) Energijska u inkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o u inkoviti rabi energije v
stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi.

KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
22. len
(Telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe obmo ja urejanja se dogradi obstoje e primarno telekomunikacijsko (TK)
omrežje, ki poteka preko obmo ja urejanja.
(2) Za zagotavljanje povezav novih stavb se zgradi kabelske objekte na novopredvideni kabelski
kanalizaciji s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi, naro niški kabli na relaciji
pomožni kabelski jašek - naro nik pa se položijo v zaš itni PEHD 50 cevi na globini 0,8 m.
Naro niška cev naj se zaklju i neposredno v TK kabelski omari na fasadi objekta.
(3) Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo minimalno
0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad traso TK
kabla in TK kabelske kanalizacije (30 cm) se položi opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON.
Elektri no zaš itno varovanje se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestiš u oziroma v
drugih povoznih površinah se PEHD cevi dodatno š iti s PVC 125 cevmi.
(4) Zaradi vzpostavitve linijskega zelenega pasu med obstoje imi stavbami ob Cesarjevi ulici in
novimi stavbami se obstoje e telekomunikacijsko omrežje na zemljiš ih s parc. št. 956/10, 969/22 in
977/2 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) ukine in prestavi v koridor ceste C2 in pešpoti.
(5) Predvideno je kabliranje telekomunikacijskega voda:
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- od stavbe kurilnice s skladiš em do stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Slavka Gruma 59
(parc. št. 886/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu) s potekom po zemljiš u s parc. št. 886/2, 947/4,
956/4, 956/5, 956/6, 960/6 in 1303/5 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) in
- od stavbe kurilnice s skladiš em do stebra telekomunikacijskega omrežja s potekom po zemljiš u
s parc. št. 903/10, 956/5, 956/6, 960/6 in 1303/1 (k.o. Šmihel pri Novem mestu).
23. len
(Kabelsko komunikacijsko omrežje)
(1) Objekti se priklju ijo na obstoje e kabelsko komunikacijsko (KKS) omrežje, ki poteka preko
obmo ja urejanja, in sicer s pove anjem dimenzije obstoje e oja evalne omarice kot osnovne to ke
priklopa ter z umestitvijo cevi ustreznega premera (ø 110 mm) in vmesnih revizijskih jaškov.
(2) Priklop objektov se izvede v zvezdiš nem sistemu v simetri no razporejenih razdaljah od
posameznih odjemnih to k (približno enake razdalje od to ke delitve v zvezdiš e). Dovodne (PVC)
cevi do objektov so premera ø 63 mm ter so zaklju ene v podometno vgrajenih omaricah na vsakem
posameznem objektu.
(3) Pri križanju KKS vodov z ostalimi komunalnimi vodi mora biti kot križanja 90° oziroma ne manj
kot 45°. Minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša vsaj 0,2 m. Pri približevanju oziroma
vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni druga ni
odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehni ne rešitve.
(4) Zaradi vzpostavitve linijskega zelenega pasu med obstoje imi stavbami ob Cesarjevi ulici in
novimi stavbami se obstoje e kabelsko komunikacijsko omrežje na zemljiš ih s parc. št. 956/10,
969/22 in 977/2 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) ukine ter prestavi v koridor ceste C2 in pešpoti.

OKOLJSKA INFRASTRUKTURA
24. len
(Vodovodno omrežje)
(1) Za navezavo novih objektov na obstoje e vodovodno omrežje je predvidena gradnja novih
cevovodov, ki se bodo oskrbovali iz obstoje ega VH Rok na koti 240 m n.v. To ki navezav sta
predvideni severozahodno od stavbe kurilnice ter na Cesarjevi ulici. Nove cevovode se projektira iz
nodularne litine (NL, cev razreda K9), ki bo zagotavljala kriti ni pretok.
(2) So asno z gradnjo vodovodnega omrežja je predvidena tudi izvedba nadzemnih hidrantov.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor upoštevati dolo be tehni nih predpisov glede
javnega vodovoda ter predpise o oskrbi s pitno vodo.
25. len
(Kanalizacijsko omrežje)
(1) Na obmo ju urejanja je predvidena gradnja lo enega kanalizacijskega sistema, in sicer za
odpadno komunalno vodo in odpadno padavinsko vodo.
(2) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, iz kvalitetnih materialov z življenjsko dobo vsaj 50 let
ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehni ne predpise o javni kanalizaciji ter
predpise, ki urejajo iš enje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode (tudi z
javnih cest) v vode in javno kanalizacijo.
Komunalne odpadne vode
(4) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno s priklju ki na obstoje o kanalizacijo
odpadnih komunalnih voda na obmo ju urejanja ter v nadaljevanju na obstoje (mešan) sistem ob
Ulici Slavka Gruma.
Padavinske vode
(5) Padavinske vode s streh se spelje v kapnice, voda pa se porabi kot sanitarna voda, voda za
zalivanje ipd. Onesnažene padavinske vode se odvajajo preko peskolovov in standardiziranih
lovilcev olj (SIST EN 858-2). Odvodnjavanje z voziš in hodnikov za pešce ter s peš in kolesarske
poti se spelje v drenažni sistem s pre nimi in vzdolžnimi nakloni. Predvidena kanalizacija odpadnih
padavinskih voda in drenaža se v nadaljevanju preko zadrževalnikov navežeta na obstoje (mešan)
sistem ob Ulici Slavka Gruma in ob Cesarjevi ulici. Velikost zadrževalnih bazenov se dolo i v
projektni dokumentaciji, v kateri je obvezen hidravli ni izra un. Pred izvedbo zadrževalnih bazenov
se padavinska voda ne sme odvajati v obstoje i kanalski sistem.
(6) Odvajanje padavinskih voda na obmo ju urejanja se predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s
podro ja varstva voda, in sicer na tak na in, da bo v im ve ji možni meri zmanjšan hipni odtok s
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pozidanih površin ter tako, da z gradbenih parcel posameznih objektov padavinske vode ne pritekajo
na javno površino.
26. len
(Ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v asu obratovanja na rtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s
podro ja ravnanja z odpadki na splošno in s podro ja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih.
(2) V asu gradnje se uvede sistem lo enega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na
možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaš eni organizaciji,
za asno pa se jih hrani na za ta namen urejeni deponiji s predhodno dolo eno lokacijo. Z
neuporabnimi ter morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o ravnanju z
(nevarnimi) odpadki.
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala ni dovoljeno na ob utljiva obmo ja
(npr. na brežine, kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).
(4) Povzro itelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih
tip, barvo, velikost/prostornino in število dolo i izvajalec javne službe. Odjemna mesta morajo
povzro iteljem omogo ati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za lo eno zbiranje (EKO-otok), hkrati
pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo.
(5) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira ali tlakuje (npr. z betonskimi ploš ami), ob
robu pa namesti enostavno oblikovano ograjo v višini zabojnika. V primeru postavitve nadstreška
nad zabojniki (višina do najve 3 m, kovinska konstrukcija, enokapna streha z minimalnim
naklonom) se ograja lahko izvede do višine strešne konstrukcije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠ INE
27. len
Znotraj obmo ja urejanja ni objektov ali obmo ij varstva kulturne dediš ine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE
NARAVE
28. len
(Splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter
pri izvajanju dejavnosti in programov na obmo ju urejanja ne smejo biti povzro ene ezmerne
obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je
potrebno veljavne predpise in normative s podro ja varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja
narave.
(2) Pri organizaciji gradbiš a je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s
podro ja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbiš u ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in
organizacijske ukrepe na gradbiš u z namenom prepre evanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri
tem nastajajo.
(3) Po kon ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene za asne in
pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke za asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je
potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
29. len
(Varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) V asu gradnje in po kon anju del emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni
hrupa, ki so dolo ene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v predpisih
glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(2) Na mestih, kjer se gradbiš e približa stanovanjskim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji
na najmanjšo možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi
varstva pred hrupom.
30. len

14

(Varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih
vrednostih kakovosti zunanjega zraka.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v asu gradnje je izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da
na obmo jih v okolici gradbiš a ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. V ta
namen je treba med gradnjo prepre evati:
- prašenje z odkritih delov gradbiš a z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in
vetrovnem vremenu;
- nekontroliran raznos gradbenega materiala z obmo ja gradbiš a s transportnimi sredstvi na
na in, da se prekriva sipke tovore pri transportu z obmo ja gradbiš a na javne prometne
površine.
31. len
(Varstvo pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda je na obmo ju urejanja
predvideno v lo enem sistemu z zadrževalniki, v nadaljevanju pa po obstoje em kanalizacijskem
sistemu v Centralno istilno napravo Novo mesto.
(2) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin se zgradi drenažni sistem z navezavo
na predvideno in obstoje e kanalizacijsko omrežje.
(3) Onesnažene padavinske vode se o istijo preko peskolovov in lovilcev olj.
32. len
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne
sme povzro iti ezmerne obremenitve, pri emer je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na
elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.
33. len
(Oson enje fasad in odprtih površin)
Oblikovanje novih stanovanjskih stavb ter notranja organizacija prostorov morata biti na rtovana
tako, da v najve ji možni meri zagotavljata dobro oson enost oziroma naravno osvetlitev prostorov.
Pomembna je lega bivalnih prostorov na južni, jugozahodni ali jugovzhodni strani, medtem ko se
spalni in delovni prostori locirajo na nasprotne strani neba.
34. len
(Varstvo krajinskih zna ilnosti)
(1) Na rtovane stavbe skladno z ostalimi dolo ili odloka ne smejo presegati višine treh etaž ob
upoštevanju najve je dovoljene kote najvišje to ke strehe, in sicer 205 m nadmorske višine, pri
emer višinsko ne bodo izstopale iz okolice.
(2) Urejanje okolice stavb, vklju no s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem brežin, naj bo
imbolj sonaravno. Ureditev brežin ima prednost pred gradnjo podpornih zidov. Podporni zidovi se
gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še to po možnosti v im ve ji meri v kombinaciji z brežinami.
Pri urejanju okolice stavb je potrebno upoštevati tudi geološke in hidrološke zna ilnosti terena.
(3) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na obmo ju urejanja se upošteva krajinske zna ilnosti (npr.
naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.
(4) Po kon ani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in
grmovni vegetaciji ter na poteh in za asnih gradbenih površinah.
35. len
(Varstvo plodne zemlje in tal)
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s asovnega in tehni nega vidika izvajajo tako, da bodo im
manj prizadete okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob
razpiranju gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaš itijo.
(2) Organizacija gradbiš a mora obsegati im manjše površine. Za za asne prometne in gradbene
površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(3) Izkopane plasti tal se deponira lo eno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do
onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Rodovitna zemlja se uporabi pri
kon ni ureditvi obmo ja oziroma sanaciji gradbiš a (humusiranje brežin ipd.) ali se jo odpelje na
ustrezno deponijo.
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36. len
(Ohranjanje narave)
Na obmo ju urejanja in ožjem vplivnem obmo ju ni evidentiranih naravnih vrednot ali zavarovanih
obmo ij.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRE AMI, VKLJU NO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. len
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami)
(1) Izvirov ali prisotnosti talne vode na obmo ju urejanja ni opaziti. Temeljna tla iz glineno meljastih
zemljin so slabo prepustna do neprepustna, zato se lahko na ravnih predelih in depresijah ob ve jih
nalivih zadržuje voda. Celotno obmo je je stabilno, brez vidnih oziroma labilnih con.
(2) Objekte se temelji plitvo, a se zaradi nizke nosilnosti temeljnih tal pod temelji izvede gramozna
blazina.
(3) Vkopne brežine višine do 2 m se oblikuje v naklonu 1:2, višine do 4 m pa v naklonu 1:2,5.
Brežine nasipa iz glinenih zemljin se oblikuje v naklonu 1:2,5, iz kamnitih materialov pa v naklonu
2:3. Tako oblikovane brežine se humusira in zatravi. e bi višina brežin presegla 4 m, se izvede
stabilnostne analize in na podlagi teh predpiše dodatne ukrepe za zagotovitev stabilnosti (berme za
dodatno ublažitev naklona, oporne zidove ali kamnite zložbe).
(4) V fazi priprave projektne dokumentacije se upošteva in po potrebi dopolni že izdelan elaborat
geoloških raziskav, to je Geološko-geotehni no poro ilo z dimenzioniranjem voziš ne konstrukcije
(SGD Pajer, d.o.o., št. D-1155, november 2011) in v primeru dodatno ugotovljenih naravnih omejitev
izdela tudi hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti ali plazovitosti ter na podlagi tega
predvidi ustrezne tehni ne rešitve gradenj na obmo ju urejanja, kar se upošteva pri projektiranju.
(5) Temeljenje objektov ter izvajanje vkopov in izkopov mora potekati pod strokovnim
geomehanskim nadzorom.
(6) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesre ami se upošteva dolo ila predpisov
glede varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami.
38. len
(Varstvo pred požarom)
(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upošteva
dolo ila predpisov o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo na rtovanje, projektiranje
in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrževanje.
(2) Ob na rtovanih objektih na obmo ju urejanja morajo biti zagotovljene ustrezne prometne in
delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara ter urejeno hidrantno omrežje, ki mora
zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara skladno s tehni nimi normativi za
hidrantno omrežje. Hidranti se namestijo na medsebojni razdalji najve 150 m oziroma tako, da je
požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih hidrantov.
(3) Odmiki med objekti oziroma požarna lo itev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim
predpisom, s imer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali
oziroma proizvodi.
(5) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik, omejeno mora biti ogrožanje
uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.
(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je
to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti oziroma iz zasnove požarne varnosti. Študija
oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
39. len
(Varstvo pred potresom)
(1) Na rtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-CancaniSieberg) lestvice oziroma za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem obmo ju za trdna tla.
Pri projektiranju potresnoodpornih konstrukcij se upošteva karto Potresna nevarnost Slovenije projektni pospešek tal in dolo ila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 ter
Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
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(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva tudi dolo ila predpisov glede
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter dolo ila ostalih predpisov glede varstva pred
potresom.

IX. NA RT PARCELACIJE
40. len
(1) Na rt gradbenih parcel s tehni nimi elementi za zakoli bo je prikazan na grafi nem na rtu 10
(Na rt parcelacije).
(2) Možna so odstopanja od predvidenih mej gradbenih parcel do ±2 m. Pri dolo anju in urejanju
gradbenih parcel so možna tudi odstopanja v skladu z dolo ili 42. lena odloka.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
41. len
(1) Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah oziroma podenotah se lahko izvaja
neodvisno od urejanja druge ureditvene enote ali podenote. Etape oziroma faze se lahko izvajajo
posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaklju ene funkcionalne celote.
Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se dolo i v projektni dokumentaciji.
(2) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob
realiziranju posamezne ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak
poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiš ne enote.
(3) Obstoje i dovoz do stanovanjske stavbe na zemljiš u s parc. št. 956/9 (k.o. Šmihel pri Novem
mestu) se ohranja le do izgradnje ceste C2 v celoti in z vso pripadajo o infrastrukturo.
(4) Organizacija gradbiš a z dovozi do predvidenih gradbenih parcel je dovoljena le po cestah C1,
C2 in C3, preko zemljiš a ŠC NM pa ne.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNI NIH REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
42. len
(Velikost dopustnih odstopanj)
(1) Znotraj obmo ja urejanja so poleg odstopanj, navedenih v 11. in 40. lenu, dopustna tudi
naslednja odstopanja:
- odstopanja od dejavnosti, dolo enih v 10. lenu odloka, e za to obstajajo prostorske možnosti,
ob upoštevanju dolo il tega odloka predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje;
- postopna izvedba, zakoli ba ali parcelacija s tem odlokom na rtovanih prostorskih ureditev,
vendar v sklopu zaklju enih funkcionalnih celot;
- v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove stavb oziroma obmo ja ali ugotovljene
naravne omejitve (ob upoštevanju geoloških in hidroloških zna ilnosti):
- odstopanja od dolo itve dovozov, dostopov in vhodov na gradbeno parcelo oziroma v stavbe,
e gre za izboljšanje funkcionalne zasnove obmo ja;
- odstopanja od gradbene linije ob pogoju, da je objekt še vedno vzporeden z njo;
- odstopanja od (obstoje ih in predvidenih) kot etaž stavb, razvidnih iz grafi nih na rtov 10
(Na rt parcelacije) in 15 (Pre ni prerezi obmo ja) do najve 0,5 m navzdol, odstopanja
navzgor pa tako, da najvišja kota strehe ne presega višinske kote 205 m nadmorske višine;
- možen zemeljski izkop oziroma taka zunanja ureditev ob stavbi, da je pritli na etaža na
gradbenih parcelah A1-8 in A1-9 v celoti nad zemeljsko površino;
- gradnja objektov na obmo ju urejanja brez predhodno izvedene parcelacije v primeru, da se
zakoli ba objekta izvede po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši
koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za obratovanje
tega objekta oziroma bo le ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega
odloka;
- odstopanja od zakoli benih to k ob upoštevanju dolo il in meril tega odloka, ki se nanašajo na
gradnjo objektov in ureditev gradbenih parcel.
(2) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, dolo enih v tem odloku, je
mogo e tudi v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo za to pojavijo
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utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljiš , ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološkogeomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati pristojni
upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno podro je spadajo odstopanja.
43. len
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni poleg na rtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot
oziroma etap/faz izgradnje so asno izvesti tudi vso pripadajo o gospodarsko infrastrukturo (po
pogojih upravljavcev in skladno z 41. lenom tega odloka), ki bo omogo ila funkcioniranje takega
obmo ja.
(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaš ite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj
oziroma izven obmo ja urejanja, e je to potrebno za izvedbo z OPPN na rtovanih ureditev oziroma
je njena posledica.
(3) Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji,
upravljavci in Mestno ob ino Novo mesto ob upoštevanju dolo b tega lena in obveznosti
investitorjev v skladu z dolo ili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne
skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju na podlagi 78. lena ZPNa rt, v kateri se podrobneje
definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in
upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih financiranja.
(4) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s podro ja
gospodarske javne infrastrukture ter s podro ja zaš ite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov
omogo iti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v asu izvajanja
zemeljskih in gradbenih del.

XII. PREHODNE DOLO BE
44. len
Do izvedbe na rtovanih posegov se v obmo ju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
45. len
(Usmeritve za dolo itev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN na rtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali
njegovi funkcionalno zaklju eni deli razveljavijo.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in
katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti obmo je varovalnega pasu gospodarske
javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo dolo be veljavnega OPN MONM.

XIII. KON NE DOLO BE
46. len
Z dnem veljavnosti tega odloka v obmo ju urejanja prenehajo veljati dolo ila Odloka o ureditvenem
na rtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04).
47. len
OPPN je stalno na vpogled na Mestni ob ini Novo mesto.
48. len
Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Grafi ni del se objavi
na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto.
Številka 350-12/2010
Novo mesto, dne ………….
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi
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Na podlagi 30. 6lena Statuta Mestne obdine Novo mesto (Uradni list RS, 5t. 96/2008 uradno pre6i56eno besedilo 2) je 2upan Mestne obdine Novo mesto dne 3.4.2012 sprejel
Sklep 5t. 854

se stali5da do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta Sipdev hrib v predloZeni
vsebini, ki iih je pripravil izdelovalec GPl, d.o.o. v sodelovanju z obdinsko upravo
Mestne ob6ine Novo mesto. StaliS6a do pripomb in predlogov so sestavni del tega
Zavzamelo

sklepa.
Zadol2en: Urad za prostor
Stevilka: 9000-1212012

Datum: 3.4.2012

ji

POSREDOVANO:
1. Zupanu Mestne obdine Novo mesto,
2. direktorju obdinske uprave,
3. Uradu za prostor.
4. arhiv.

,/

.-'----)/ /:- Z./

Številka:
Datum:

350-12/2010 (1906)
3. 4. 2012

OB INSKI PODROBNI PROSTORSKI NA RT ŠIP EV HRIB
STALIŠ A DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA DOKUMENTA
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka ob inskega podrobnega prostorskega na rta Šip ev hrib
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) je potekala od 8. julija 2011 do vklju no 31. avgusta 2011 v
prostorih Mestne ob ine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu:
MONM). V sklopu javne razgrnitve je bila dne 20. julija 2011 sklicana javna obravnava v sejni
dvorani MONM (Rotovž) na Glavnem trgu 7 v Novem mestu. OPPN sta obravnavala tudi Odbor za
okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet na 4. skupni seji odborov dne 12. 7. 2011 ter
Ob inski svet MONM na 8. redni seji dne 14. 7. 2011.
V nadaljevanju so zbrane pripombe in predlogi k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku ob inskega
podrobnega prostorskega na rta Šip ev hrib ter stališ a, ki se bodo upoštevala pri izdelavi
predloga OPPN. Pripombe in predlogi so naslednji:
I. pripombe in predlogi iz knjige pripomb in predlogov
II. pripombe in predlogi, prejeti po navadni in elektronski pošti
III. pripombe in predlogi, podani na javni obravnavi
IV. pripombe in predlogi Ob inskega sveta MONM in odborov
V. pripombe ob inske uprave MONM.
Stališ a so sestavni del spisa postopka priprave OPPN in se naslednji dan po sprejemu javno
objavijo na oglasni deski MONM ter na spletni strani MONM.
V stališ ih do pripomb je za vsako navedeno pripombo podana najprej opredelitev do pripombe
(stališ e), v nadaljevanju pa še obrazložitev stališ a. Stališ a so podana na naslednje na ine:
-

Pripomba se upošteva; pripomba se upošteva pri pripravi OPPN v nadaljnjih fazah, po
potrebi je obrazložen na in upoštevanja pripombe.
Pripomba se delno upošteva; podana je obrazložitev o na inu upoštevanja pripombe.
Pripomba se smiselno upošteva; podana je obrazložitev o na inu upoštevanja pripombe.
Pripomba se ne upošteva; pripomba je nesprejemljiva, obrazložen je razlog
neupoštevanja.
Pripomba je že upoštevana; rešitev, na katero se pripomba nanaša, je že podana v
OPPN, podana je obrazložitev, na kakšen na in je upoštevana.
Pripomba je delno / smiselno že upoštevana: v obeh primerih je obrazloženo, kje oz. na
kakšen na in je pripomba že upoštevana.
Pripomba se ne nanaša na vsebino OPPN / ni predmet OPPN: gre za pripombe, ki niso
predmet obravnave z OPPN oz. se ne nanašajo neposredno na njegovo vsebino.

-

Na pripombo se poda pojasnilo; kadar pripombodajalec ni podal pripombe, temve
komentar na rešitve ali je zahteval pojasnilo k razgrnjenim rešitvam, je na pripombo
podano pojasnilo.

Kadar se ve pripomb (in posledi no stališ ) nanaša na enako ali podobno vsebino, je v
obrazložitvi k stališ u do pripombe navedeno, kje se nahaja obrazložitev konkretnega stališ a.
Vse parcelne številke, navedene v odloku, se nanašajo na katastrsko ob ino Šmihel pri Novem
mestu, razen e ni izrecno navedeno druga e.

I.

PRIPOMBE IN PREDLOGI IZ KNJIGE PRIPOMB IN PREDLOGOV

V knjigo pripomb in predlogov ni bilo podanih pripomb in predlogov.

II.

PRIPOMBE IN PREDLOGI, PREJETI PO NAVADNI IN ELEKTRONSKI POŠTI

1. Alojz in Mira Retelj
Po pregledu dopolnjenega osnutka Odloka o ob inskem prostorskem na rtu Šip ev hrib dajeva kot
lastnika parcelnih številk 969/21 in 969/22 pripombe oziroma predloge na ureditveno situacijo in
ureditvene enote C in D.

1.1
Ureditvena enota C:
Dejstvo je, da naj poteka urejanje v obmo ju zelenih površin v skladu z upoštevanjem naravnih
oziroma krajinskih lastnosti ter obmo ja s prilagajanjem obstoje emu terenu, zato predlagava, da v
enoti C1 predvidite kombinacijo peš in kolesarske povezave od Šegove ulice po Varianti 1, ki
poteka ob z drevesi zazelenjenem parkiriš u Šolskega centra.
Varianta 1 je od predlaganih variantnih potekov peš in kolesarskih povezav po zelenem pasu
najkrajša. V primeru namestitve svetilk javne razsvetljave pa je tudi boljša zato, ker je bolj
odmaknjena od obstoje ih in predvidenih stanovanjskih stavb v smislu, da jim pono i ne osvetljuje
spalnih prostorov - to bi jim v bistvu poslabšalo sedanjo bivalno kvaliteto, pa tudi zmanjšalo no ni
mir zaradi morebitnih »no nih« sprehajalcev.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Zaradi predvidene ograditve Šolskega centra Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ŠC NM) z
varovalno ograjo in predvidene reorganizacije cestnega omrežja na obmo ju Šmihela se pešpot
preko ureditvene podenote C1 ukine (ne glede na varianto iz strokovnih podlag).
Obmo je zelenih površin na obmo ju ŠC NM se ohranja v skladu z namensko rabo iz Odloka o
ob inskem prostorskem na rtu Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 tehn. popr., 76/10 - tehn. popr., 26/11 - obv. razlaga, 4/12 - tehn. popr.; v nadaljnjem besedilu:
OPN MONM). Hkrati se na celotnem obmo ju urejanja ukinejo dolo ila Odloka o ureditvenem
na rtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04), kakor je predvidel
že dopolnjen osnutek odloka.
Predvidi se namestitev varovalne ograje na meji z obmo jem stanovanj in proti Šegovi ulici, tako
da obmo je ureditvene podenote C1 s preostalim delom kompleksa ŠC NM predstavlja zaklju eno
celoto. Hkrati se to obmo je tudi izvzame iz obmo ja javnih površin. Zasaditev se izvede tako, da
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omogo i kakovostno zeleno bariero na meji s sosednjim obmo jem stanovanj, vizualno omili
poglede in zmanjša hrup z obmo ja ŠC NM.
Na obmo ju je poleg zasaditve in zatravitve omogo ena še gradnja nekaterih nezahtevnih in
enostavnih objektov, vse morebitne druge gradnje pa na tej površini ne bodo dovoljene.
Glej tudi pripombo 3.1.

1.2
Povezava C2 s Cesarjeve ulice proti vrhu Šip evega hriba je nepotrebna, predvsem zato, ker
dokaj strm teren ni primeren za kolesarsko pot, pešpoti med lastniškimi parcelami pa se v praksi
ve krat izkažejo kot nefunkcionalne in problemati ne za vzdrževanje.
Ureditev te povezave zahteva gradnjo škarp ali ve je zemeljske posege v sosednja zemljiš a.
Gradnja je zahtevnejša zaradi strmejšega naklona in dejansko bolj primerna za peš kot za
kolesarski promet. V asu poletnih nalivov lahko kljub predvideni drenaži pride do pove anega
dotoka meteornih voda na cesto, medtem ko je v zimskem asu nevarnost zdrsa direktno na
cesto.
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
V skladu z navedeno pripombo ter v povezavi s stališ em in obrazložitvijo k pripombi 1.1 peš in
kolesarska povezava v južnem delu ureditvene enote C2, ki je bila predvidena med cesto A in
Šip evim hribom (na zemljiš ih s parc. št. 960/9 in 969/21), ni ve smiselna, zato se ukine.
Povezava s Cesarjevo ulico v severnem delu ureditvene podenote C2, ki poteka po zemljiš u s
parc. št. 977/49 med obstoje ima stanovanjskima stavbama ob Cesarjevi ulici, pa se ohrani, in
sicer kot pešpot, saj je potrebna tudi zaradi navezave obmo ja OPPN na obstoje o infrastrukturo
(vodovod, kanalizacijo odpadnih padavinskih voda in drenažo) ob Cesarjevi ulici. Predmetna
pešpot se nameni le pešcem. Zaradi premostitve višinske razlike se uredi kot stopniš e, lahko tudi
v kombinaciji s klan inami in tako, da je z nje možen dostop do obstoje ih stanovanjskih stavb na
zemljiš ih s parc. št. 977/4 in 977/50 (977/5). Pred priklju itvijo pešpoti na hodnik za pešce ob
Cesarjevi ulici se postavi fizi no oviro za umiritev prometa pešcev. Dopustna je tudi namestitev
ograje, e bo to potrebno zaradi zagotovitve varnosti uporabnikov.
Na sosednjem zemljiš u s parc. št. 956/10 se dopusti tudi ob asni motorni promet za dovoz /
dostop na privatna zemljiš a.
Glej tudi obrazložitev k pripombam 2.2, 8.1 in 10.1 c).

1.3
Ureditvena enota D:
Predvidena prometna površina D2 na zahodnem delu naj poteka im bolj ob meji ureditvenega
obmo ja z obstoje imi parcelami ob Cesarjevi ulici, tako da se ohrani im ve ja površina parcel ob
stanovanjskih stavbah, ki bosta na parcelni številki 969/21 in 969/22.
Glede na težavnost terena bi bilo smiselno v 40. lenu Odloka pri dolo ilih glede odstopanja od
potekov predvidenih prometnic in tehni nih rešitev, dodati besedilo »da se predvidena cesta A
lahko na podlagi projektne dokumentacije gradi tudi z manjšim odmikom kot prikazuje OPPN
oziroma na mejo gradbenih parcel obstoje ih (stanovanjskih) stavb, pri emer se temu ustrezno
prilagodi obmo je ureditvene enote te ceste (podenota D2) ter velikosti gradbenih parcel v
ureditvenih enotah oziroma podenotah, ki mejijo nanjo.«
Popravek bi bil možen tudi v 38. lenu odloka, kjer so sedaj dolo ena »odstopanja od oblike in
velikosti posameznih gradbenih parcel stanovanjskih stavb, vendar za toleranco najve ±2m«, in
sicer, da se doda, da so v primeru urejanja cestnega omrežja dopustna tudi ve ja odstopanja od
oblik in velikosti gradbenih parcel.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
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Obrazložitev:
Cesta A (v ureditveni podenoti D2) je v vzhodnem delu na obmo ju zemljiš s parc. št. 969/21 in
969/22 odmaknjena od zemljiš obstoje ih stanovanjskih stavb ob Cesarjevi ulici zato, da se
vzpostavi linijski zeleni pas kot zelena bariera med predvidenimi in obstoje imi stanovanjskimi
stavbami (na zemljiš ih s parc. št. 969/22, 969/21, 977/2 in 956/10). To je skladno z dolo ilom
OPN MONM (123. len - Posebni PIP za EUP na obmo ju Urbanisti nega na rta Novo mesto,
EUP NM/24-OPPN-d), ki se nanaša na zasaditev z vegetacijo. Za vzpostavitev linijskega zelenega
pasu bo sicer potrebno prestaviti obstoje o komunikacijsko infrastrukturo v tem koridorju, in sicer v
cestni pas.
Predvidi se tudi zožanje ceste skozi osrednji del obmo ja urejanja na vozna pasova v širini 2 x 2,0
m, kar bo nekoliko omililo zmanjšanje velikosti gradbenih parcel zaradi ceste.
Odstopanje od potekov predvidenih prometnic in tehni nih rešitev je poleg ostalih navedenih
odstopanj že dopustno tudi na podlagi drugega odstavka 40. lena dopolnjenega osnutka odloka,
ki se nanaša na velikost dopustnih odstopanj. Ta len dolo a, da je odstopanje od predpisanih
pogojev (v tem primeru od potekov predvidenih prometnic oziroma tehni nih rešitev) mogo e tudi v
primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo za to pojavijo utemeljeni
razlogi zaradi lastništva zemljiš , ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološkogeomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.
V povezavi s tretjim odstavkom pripombe se dolo ila dopolnjenega osnutka odloka glede možnih
odstopanj od oblike in velikosti posameznih gradbenih parcel (38. len) dopolnijo tako, da veljajo
ne le za gradbene parcele stanovanjskih stavb, temve za vse gradbene parcele. Hkrati se stavek
zaradi ve je jasnosti preoblikuje tako, da odstopanje velja za predvidene meje gradbenih parcel.
Glej tudi obrazložitev k pripombi 4.3 ter pripombe 15.7, 15.12 in 15.17.

1.4
V Odloku o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Šip ev hrib naj se med pogoje in usmeritve
za projektiranje in gradnjo - Ureditvena enota A - ZASNOVA NOVIH STANOVANJSKIH STAVB:
Vertikalni gabariti: doda K + P + M ali I. etaža, e je streha ravna.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Predvidena etažnost novih stanovanjskih stavb K+P+M je bila dolo ena kot najve ja možna na
obmo ju OPPN, hkrati pa je že iz grafi nega dela in naklona streh razvidno, da velja le za
predvideni stanovanjski stavbi na zemljiš ih s parc. št. 956/8, 960/5 in 960/6, ki sta umeš eni v pas
med kurilnico in obe obstoje i stanovanjski stavbi. Slednji imata namre tipologijo K+P+M z
naklonom strehe 35-45°, emur se morata prilagoditi tudi obe novi stanovanjski stavbi, kar je bilo
podano že kot ugotovitev v strokovnih podlagah. Ostale nove stanovanjske stavbe so po tipologiji
skladne z dolo ili 123. lena OPN MONM (prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora
na obmo ju urbanisti nega na rta Novo mesto, EUP NM/24-OPPN-d), ki že dolo ajo etažnost, in
sicer delno vkopana K + P z naklonom strehe do 10°.
Glede na to, da razlike glede etažnosti stanovanjskih stavb v dopolnjenem osnutku odloka niso
bile dovolj jasno opredeljene, se besedilo odloka dopolne tako, da je posebej navedena etažnost
za stanovanjske stavbe z dvokapno streho in za stanovanjske stavbe z enokapno streho. To se
dopiše tudi na prikaz vsake stavbe posebej v grafi nem delu.
Glede na to, da je skladno s konfiguracijo terena na obmo ju urejanja in smerjo glavnih dostopov v
stanovanjske stavbe zna ilnost posamezne etaže na obmo ju urejanja z OPPN Šip ev hrib
skladna z opisom etaž v predpisih o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov), se navedba etaž
povzame po slednjih predpisih in ne po OPN MONM. To pomeni, da število etaž ostane enako
kakor po OPN MONM, spremeni pa se njihovo poimenovanje. Po OPN MONM imenovano klet
lahko namre glede na zna ilnosti mikrolokacije OPPN Šip ev hrib in glavnega vhoda pri ve ini
stavb smatramo za pritli je, nad katerim se nahaja še nadstropje ter mansarda pri nekaterih
stavbah. Besedilo odloka se zato spremeni tako, da velja: P+1+M pri stanovanjskih stavbah z
dvokapno streho in P+1 pri stanovanjskih stavbah z enokapno streho.
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Definicijo etažnosti iz predpisov o graditvi objektov se navede tudi v novi len z obrazložitvijo
pomena pogostejših strokovnih izrazov, uporabljenih v odloku (skladno s pripombo 15.2), in sicer:
- pritli je je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali
najve 1,40 metra nad njo
- nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritli ja
navzgor
- klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritli ja navzdol
- mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in
neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.
Na gradbenih parcelah A1-7 in A1-8 (oznaki iz dopolnjenega osnutka, na zemljiš ih s parc. št.
969/21 in 969/22, k.o. Šmihel pri Novem mestu) se zaradi velikosti gradbenih parcel dovoli
pove anje izhodiš nega tlorisa stanovanjske stavbe do + 25 % ter se med dopustna odstopanja
doda možnost takega zemeljskega izkopa oziroma zunanje ureditve ob stavbi (ob upoštevanju
geoloških in hidroloških razmer), da je lahko pritli na etaža v celoti nad zemeljsko površino.
Glej tudi pripombo 15.17.

1.5
a)
Na podlagi pripomb prisotnih krajanov na javni obravnavi v mesecu juliju 2011 in po informacijah s
strani Šolskega centra Novo mesto, da se bo Šolski kompleks fizi no zagradil z ograjo proti
stanovanjskim stavbam na Cesarjevi ulici in proti Šip evemu hribu, menimo, da ne bo mogo e
izvesti pešpoti po zemljiš u ŠC, zato tudi predvidena pešpot med parcelama št. 960/9 in 969/21 ni
potrebna.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.1 in 1.2.

b)
Smiselno pa je obdržati obstoje o pešpot v lasti MONM, ki se navezuje na Cesarjevo ulico do
obra ališ a, glede na to, da je zemljiš e že ob insko in bo verjetno po njem speljana kanalizacija,
elektrika, voda..., ki se bo navezovala na Cesarjevo cesto.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.2.

1.6
Strinjamo se s pripombo ga. Minke Ajster, da se nova dostopna cesta v vzhodnem delu gradbenih
parcel, do katerih je dostop s severne strani, izvede z opornim zidom, vendar ne z odmikom ceste
kot je predvideno v varianti 2. Z opustitvijo brežine je možno novo cesto pomakniti im bližje proti
parcelama 975/6 in 969/5 in jo zasnovati tako, da meteorne vode ne bodo negativno vplivale na
niz parcel in stanovanjskih stavb ob Cesarjevi ulici.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Kakor je bilo obrazloženo že pri pripombi 1.3, je cesta A odmaknjena od zemljiš obstoje ih
stanovanjskih stavb ob Cesarjevi ulici zaradi vzpostavitve linijskega zelenega pasu. Zeleni pas se
uredi v obliki brežine, izjemoma pa tudi s podpornim zidom na robu pasu. Glede na to, da obmo je
OPPN predstavlja rob grajenega obmo ja in je v samem vznožju obsežnih zelenih površin
Šip evega hriba, je prioritetno imbolj sonaravno urejanje okolice stavb, zato ima ureditev brežin
prednost pred podpornimi zidovi. Ti so možni, vendar naj bi se gradili samo tam, kjer je to res
potrebno in še to po možnosti v im ve ji meri v kombinaciji z brežinami, poleg tega je potrebno
upoštevati pogoje glede geoloških in hidroloških zna ilnosti terena. V navedenem primeru bi
gradnja podpornega zidu pomenila dražjo gradnjo, saj bi le ta moral biti zgrajen po celotni severni
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strani ceste v tem delu, ki je orientiran proti stanovanjskim stavbam ob Cesarjevi ulici, nanj pa bi
bilo potrebno po celotni dolžini namestiti tudi varnostno ograjo.
Lokacija postavitve podpornega zidu je stvar odlo itve investitorja, vsekakor pa mora biti ureditev
taka, da omogo a tudi vzpostavitev linijskega zelenega pasu z ustrezno zasaditvijo. Cesta na
zahodnem delu zemljiš a s parc. št. 969/22, kjer se spusti proti meji z zemljiš em s parc. št. 975/6,
se bo sicer nahajala na nasipu v višini okrog 1,7 m nad obstoje im terenom.
Glej tudi obrazložitev k pripombama 1.3 in 4.3 ter pripombo 15.10.

2. Janez Jeri
2.1
Na razgrnjen dopolnjeni osnutek podrobnega na rta Šip ev hrib dajem pripombo na širino ceste, ki
bi vodila do parcel. Mnenja sem, da je predvidena širina ceste prevelika, saj je dostop možen tudi
po manj široki cesti, promet pa lahko poteka tudi dvosmerno. Še najboljše je, da se dostop uredi
enosmerno, z dovozom po cesti, ki vodi proti šoli Drska mimo kotlarne in izvozom na Cesarjevo
ulico.
V delu ulice, v kateri sedaj živim je širina ceste 3,20 m, v katero je zajeta tudi mulda, pa promet
poteka v obe smeri brez težav. Kandelabri so s soglasjem lastnikov parcel postavljeni na njihovih
parcelah. Glede na ekonomsko krizo, v kateri se nahajamo je nesmiselno graditi široke ceste, ki jih
potem nima kdo vzdrževati.
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Na podlagi Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1) se za
malo prometne ceste lahko uporabi vozni pas v širini 1 x 3,5 m ali vozna pasova v širini 2 x 2,0 m.
Razlog za odlo itev o širšem profilu ceste je bil tudi v tem, da se znotraj cestnega koridorja lahko
uredi im ve potrebnih infrastrukturnih vodov za napajanje stavb na obmo ju OPPN. Ker je teren
razgiban, bo v obcestnem pasu potrebna tudi gradnja škarp in podpornih zidov ter oblikovanje
brežin, kar prostorsko omejuje in otežuje gradnjo infrastrukture.
Pripomba se upošteva, vendar le do te mere, da se ohranita dva vozna pasova, medtem ko se
širina zmanjša iz 2 x 2,25 m na 2 x 2,0 m, kar je še sprejemljivo za ureditev vse potrebne
infrastrukture na tem obmo ju. Ne glede na navedeno pa je v dolo ilih odloka v delu, ki se nanaša
na velikost dopustnih odstopanj, še vedno dopustno eventualno odstopanje od predpisanih
pogojev (v tem primeru od potekov predvidenih prometnic oziroma tehni nih rešitev), in sicer v
primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo za to pojavijo utemeljeni
razlogi zaradi lastništva zemljiš , ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološkogeomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Gradnja enosmerne ceste z izvozom na Cesarjevo ulico ni mogo a, ker je zemljiš e s parc. št.
977/49 preozko za ureditev ustrezne prometnice, zato se nameni le ureditvi pešpoti ter gradnji
infrastrukture za priklju itev na obstoje a omrežja.
Glej tudi obrazložitev k pripombi in 1.2 in pripombo 15.12.

2.2
Kolesarska povezava s Šip evim hribom ni potrebna. Najprej se naj uredi tam, kjer bi morala biti,
ne pa da se jih ureja tam, kjer bo malo prometa.
Prosim, da moje pripombe upoštevate.
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
V zahodnem delu obmo ja urejanja se ohrani peš – kolesarska pot na Šip ev hrib, ki že danes
poteka zahodno od kurilnice. Ohranjanje te poti, z nekaterimi korekcijami zaradi gradnje novega
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cestnega omrežja na obmo ju OPPN, je namre smiselno, saj omogo a povezavo Drske z južnim
delom ŠC NM in z zelenimi površinami Šip evega hriba.
V osrednjem delu obmo ja urejanja se ohrani pešpot na zemljiš u s parc. št. 977/49 kot povezava
s Cesarjevo ulico.
Glej tudi obrazložitev k pripombam 1.1 in 1.2.

3. Šolski center Novo mesto
3.1
Strinjamo se s predlagano rešitvijo V3 pešpoti na Šip ev hrib, ki je ob parcelni meji št. 967/6, in
sicer v 10 metrskem pasu od severne meje parcele št. 967/6. To pomeni, da bi bil odmik poti, ki bi
bila široka 2 do 3 metre, od severne meje 967/6 približno 7 metrov. Želimo, da se med hišami in
Šolskim centrom ohrani 10 metrski nepozidan pas. V nadaljevanju podajamo obrazložitev.
Obrazložitev pripombe:
Šolski center Novo mesto je kot upravljavec zemljiš Ministrstva za šolstvo in šport parc. št. 967/5
in 967/6, ki mejijo na obravnavani del urejanja prostora Šip ev hrib prou il idejno zasnovo
pozidave in ureditve tega dela prostora.
Predlagani ureditveni na rt podpiramo z željo, da se za parcelo št. 967/5 dodatno nameni 15 m
zemljiš a za dokon no ureditev in zaokrožitev celovitega kompleksa Šolskega centra. Ta prostor
potrebujemo za ureditev požarne poti za novimi objekti, ki so že narejeni oziroma se bodo izvedli
in za možnost ograditve celotnega kompleksa Šolskega centra. Za te naše želje je Ministrstvo za
šolstvo in šport že uredilo možnost pridobitve dela parcel št. 964/3, ki jo upravlja Sklad kmetijskih
zemljiš . Z lastnikom parcele 962/3 pa smo v dogovoru, da tudi od njega odkupimo ta predvideni
pas.
Predlagana rešitev pešpoti in kolesarske steze na
Šip ev hrib pa je možna samo po rešitvi V3 - to
pomeni, da se predlagana pešpot uredi ob parcelni
meji št 967/6 - odmik max. 7 metrov od meje. Pri
nadaljnjem na rtu povezave novega dela pešpoti z
že obstoje o potjo na parceli št. 962/2 v lasti Mestne
ob ine Novo mesto pa je potrebno upoštevati
predvidevanje, da se bo parcelna meja Šolskega
centra Novo mesto pomaknila še za predvidenih 15
m. Na tem delu se lahko uredi pot isto ob parcelni
meji.
Šolski center bo svojo parcelo ogradil z ograjo, ki bo
potekala od Osnovne šole Dragotin Kette po meji
parcele št. 475/2 - trenutno Šolski center Novo mesto
še ureja lastništvo te parcele in se bo potem
nadaljevala po novi predvideni parcelni meji do
parcele številka 962/2, kjer je že pot. Ob parcelni
meji se lahko potem izvede pot po zemljiš ih, ki jih
upravlja Šolski center (oziroma jih bo upravljal) do
hiš. Zaradi lažjega sobivanja pa Šolski center dovoli,
da se predvidena pešpot in kolesarska steza ob
stanovanjskih hišah na Cesarjevi ulici uredi z
odmikom max. 7 m od parcelna meje. To nam bo
zagotovilo možnost normalne postavitve predvidene
ograje tudi na tem delu zemljiš a.
Predvidene rešitve smo vrisali kot idejno zasnovo na mapno kopijo, ki je priloga tega dopisa.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.1.
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3.2
Šolski center ima na zemljiš u, ki ga upravlja, še nekaj na rtov gradenj v neposredni bližini
obstoje ih objektov, ravno tako želi urediti parkiriš a, dovozne poti. Želeli bi, da se enkrat
dokon no uredi tudi dostop Šolskega centra do glavnih cest. Trenutno ima najve ji kompleks in
najbolj obremenjen prostor v Novem mestu dostop preko naselja Drska in preko neustrezne poti
do Šmihela. Na tem prostoru se dnevno nahaja ve kot 5000 ljudi, dogajajo se prireditve na katerih
je ve kot 3000 ljudi in podobno. To vemo, da povzro a veliko težav upravi Šolskega centra, da
lahko to izvaja, veliko negodovanja krajanov in predvsem veliko nevarnosti in neugodja za dijake,
študente, zaposlene Šolskega centra in druge obiskovalce.
Šolski center ob tej priliki ponovno opozarja, da bi morala Mestna ob ina Novo mesto resno
pristopiti urejanju prometa in dostopa na tem delu mesta, saj je tudi v njenem interesu, da se vsi, ki
sobivamo na tem prostoru, po utimo dobro.
Stališ e: PRIPOMBA SE NE NANAŠA NA VSEBINO OPPN
Obrazložitev:
V OPN MONM je predvidena prestavitev Šmihelske ceste in izgradnja sekundarne mestne ceste
kot povezovalne ceste med prestavljeno Šmihelsko cesto in Ulico Slavka Gruma, s imer bo
obmo je Šolskega centra Novo mesto razbremenjeno tranzitnega prometa. V okviru tega je bil
izdelan Gradbeno tehni ni elaborat variantnega poteka oz. prestavitve regionalne ceste R3664/2501 od okvirno km 19.920 do km 21.760 v Novem mestu – 4. dodatna varianta (Acer Novo
mesto, d.o.o., september 2011).

4. Andrej Šmajdek, Milan Jeri
Po zadnjem predlogu OPPN ugotavljam, da se je skupna površina parcel 960/12 in 960/13
zmanjšala za 40%, kar pomeni, da ostane za uporabo le okrog 500 m2. Najlepši ravninski del
parcele je po tem predlogu uporabljen za cesto A. Za gradnjo stanovanjskega objekta A1-5 pa
preostane le strmejši del parcele. Pri tem ugotavljam, da bo potrebno za gradnjo izvesti, zaradi
višinske omejitve do kote 205 m nadmorske višine, zelo velik izkop (celoten volumen stavbe) in
stavbo umestiti prakti no kompletno v vkopani del ter posledi no osen enje JV strani stavbe.
Zaradi tako drasti nega zmanjšanja parcele in posledi no zmanjšanja manipulativnega prostora pri
arhitekturi stanovanjske stavbe in neposredne okolice stavbe z dvoriš em, predlagam naslednje
minimaIne popravke OPPN-ja:

4.1
Predlagam zoženje ceste A iz sedanjega predloga 4,5 m širine na še vedno znosnih 3,5 m.
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 2.1. Glej tudi pripombo 15.12.

4.2
Predlagam, da se cesta A1 premakne tik do parcele 956/8, kjer se namesto brežine predvidi
oporni zid ter im bližje parceli 956/9, eprav to pomeni v nadaljevanju proti severu malo ve ji
naklon in krajši radij ceste.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Potek ceste se optimizira tako, da se zoži na širino voznih pasov 2 x 2,0 m, hkrati pa se zmanjša
radij tako, da se bolj približa omenjenima zemljiš ema s parc. št. 956/8 in 956/9. Ker je glede na
konfiguracijo terena predvidena le manjša brežina, gradnja podpornega zidu tu ni smiselna. So pa
kljub temu še vedno dopustna odstopanja (v tem primeru od potekov predvidenih prometnic
oziroma tehni nih rešitev) v skladu z dolo ili odloka.
Glej tudi obrazložitev k pripombi 2.1
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4.3
Na prerezu obmo ja AA sta na zgornji strani (JV) nove stanovanjske stavbe predvidena dva
oporna zidova. Zaradi lažjega urejanja okolice in ureditve dvoriš a predlagam, da se predvidi
svobodna izbira tudi le enega višjega, da se pridobi ve ja ravna površina na strmem terenu.
Stališ e: PRIPOMBA JE ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev:
Podporni zidovi na prerezih v grafi nem delu OPPN so prikazani shematsko (kot karakteristi ni
pre ni prerez obmo ja urejanja), kar pomeni, da so od prikazanega možna odstopanja. Iz tega
razloga se v legendi grafi nega dela OPPN doda navedba, da gre pri podpornih zidovih za
shematski prikaz, hkrati pa se ohrani navedba, da se možni podporni zidovi detajlno dolo ijo v
projektni dokumentaciji.
V tekstualnem in grafi nem delu OPPN je gradnja podpornih zidov dopustna, ne pa obvezujo a,
kar pomeni, da je odlo itev glede na ina premostitve višinskih razlik in utrjevanja brežin odvisna
od investitorja ter od zna ilnosti terena na posamezni gradbeni parceli oziroma geotehni nih
zna ilnosti. Zapisano je, da je za premostitev višinskih razlik možna gradnja škarp in podpornih
zidov ter oblikovanje brežin in teras (lahko tudi v kombinaciji). Škarpe in podporni zidovi, ki so višji
od 1,5 m, so dopustni le v primerih, ko niso možna druga na zavarovanja brežin.
Pri gradnji na obmo ju urejanja bo sicer potrebno upoštevati ugotovitve Geološko-geotehni nega
poro ila z dimenzioniranjem voziš ne konstrukcije (št. D-1155, SGD Pajer, d.o.o., Ljubljana,
november 2011), ga v fazi izdelave projektne dokumentacije po potrebi dopolniti ter na podlagi
tega predvideti ustrezne tehni ne rešitve gradenj. V vsakem primeru bo moralo temeljenje
objektov (tudi podpornih zidov) ter izvajanje vkopov in izkopov potekati pod strokovnim
geomehanskim nadzorom.
Sicer pa naj bo urejanje okolice stavb, vklju no s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem
brežin, imbolj sonaravno, kar pomeni, da ima ureditev brežin prednost pred gradnjo podpornih
zidov. Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še to po možnosti v im ve ji
meri v kombinaciji z brežinami (ob upoštevanju geoloških in hidroloških zna ilnosti terena). To
na elo glede na ina urejanja okolice stavb se doda med dolo ila o varstvu krajinskih zna ilnosti.
Zavedati se je potrebno tudi, da gradnja podpornih zidov pomeni dražjo gradnjo, k emur prispeva
tudi morebitna dodatna postavitev varnostnih ograj.
Glej tudi pripombi 15.10 in 15.16.

4.4
Predlagam tudi alternativni predlog poteka ceste A po JV strani bodo ih stanovanjskih stavb, kot je
to predvidevala ena od ureditvenih variant, vendar znižano koto cestiš a za 2m in podpornim
zidom na JV strani na meji ureditvenega obmo ja OPPN.
Stališ e: PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Pri omenjenem predlogu gre za varianto V3 iz strokovnih podlag, ki se je pri izboru variant kot
izhodiš u za izdelavo OPPN pokazala za nerealno iz ve razlogov:
- Za dovoz preko nižje leže e ceste C (v dopolnjenem osnutku z oznako B) oziroma preko
zemljiš a s parc. št. 956/12 na zemljiš i s predvideno in obstoje o stanovanjsko stavbo
(parc. št. 956/8 in 956/9) bi bilo potrebno na meji OPPN zaradi višinske razlike zgraditi
zahtevni podporni zid v višini okrog 4 m z varnostno ograjo, kar bi mo no podražilo gradnjo,
na drugi strani pa bi gradnja eventualne brežine zahtevala prevelike posege na zemljiš a
izven obmo ja OPPN.
- Višje leže a cesta B (v dopolnjenem osnutku z oznako A), ki je predmet pripombe in je bila
predlagana na JV robu oziroma na meji stavbnih in kmetijskih površin, se je izkazala kot
neracionalna zato, ker se bo vrh Šip evega hriba tudi v bodo e ohranjal kot nezazidljiva
površina, kar pomeni, da se na nasprotni strani ceste ne bodo nahajali objekti in bi ta cesta
dejansko napajala le eno stran ulice. Z gradnjo predmetne ceste bi morali ob urejanju
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brežin posegati tudi na zemljiš a izven obmo ja OPPN, še posebej v primeru, e bi nižali
koto cestiš a. Pri tem bi zmanjšali uporabnost sosednjega kmetijskega zemljiš a, saj se
brežine težko kosijo oziroma bi le te posledi no morale postati del cestnega sveta.

5. Monja in Janez Pust
Z OPPN se rešuje dvojna problematika:
1) pozidava dela Šip evega hriba z novimi hišami;
2) dostopna pot za eno že zgrajeno hišo (956/9) in hkrati pot na zemljiš e, ki je predvideno za
pozidavo (956/8).
K to ki 1): Pripombe in predlogi k predlaganemu OPPN Šip ev hrib

5.1
Kurilnica na parcelni številki 960/6 naj se odstrani iz obmo ja Šip evega hriba. Razlogov za to je
ve , in sicer:
a. Ob urejanju obmo ja Šip evega hriba, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, je omenjena
kurilnica mote a, saj se urbanisti no ne sklada z okoljem, ki se tukaj vzpostavlja. Prav tako
svojo primarno funkcijo ne opravlja za predvideno sosesko, pa pa za 500 m oddaljene
bloke.
b. Energetska potratnost objekta. V zimskem asu je možno opaziti visoko potratnost toplotne
energije, kar se vidi na trasi podzemnega toplovoda, ki se vije od kurilnice proti blokom.
c. Glede na dolžino toplovoda in prostorske možnosti v okolici blokov, ki se s to kurilnico
ogrevajo, je lokacija kurilnice mo no oddaljena od odjemalcev.
d. Znižanje stroškov ogrevanja in energetskih izgub.
e. Predimenzioniranost objekta, s katerim se že ve let ne ve, kaj bi z njim po eli.
f. Oddaljenost kurilnice od odjemalcev toplotne energije. Kurilnica je od blokov, ki jih ogreva,
oddaljena 500 metrov in ve .
g. Kurilnica (z obstoje o strojno opremo) se lahko prestavi na parcelno številko 883/25.
Stališ e: PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
OPPN predvideva ureditev obmo ja kurilnice s skladiš em (ureditvena enota B). Sama stavba
kurilnice se ohranja, saj je v uporabi, medtem ko se skladiš ni del lahko poruši ter zgradi in
preoblikuje na novo. V delu objekta, ki ni kurilnica, bo ob zagotovitvi ustreznega števila parkirnih
mest v skladu z OPN MONM mogo e organizirati dejavnosti skladno z dolo ili odloka o vrstah
dejavnosti.
Pogoji urejanja za stavbo kurilnice s skladiš em so predvideni ravno s tem namenom, da se objekt
oblikovno preuredi tako, da bo manj mote za sosesko. Energetsko kakovost delovanja same
kurilnice s priklju nimi vodi mora zagotavljati upravljavec. Prestavitev stavbe kurilnice ob
upoštevanju novih pogojev urejanja tako v bližnji prihodnosti ni predvidena.

5.2
V predlogu se odvodnjavanje meteornih voda rešuje s ponikanjem voda. Glede na strm teren je
upravi eno pri akovati, da bodo vode prišle na površje v nižje leže em nivoju, to je na spodnje
parcele, saj je vmes trimetrska brežina, skozi katero voda lahko privre na plano. lz tega naslova in
zaradi izkoriš anja deževnice naj se uredi podzemne rezervoarje (uporaba deževnice v hiši), višek
vode naj se odvaja v kanalizacijo.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Na podlagi ostalih pripomb je bilo za obmo je urejanja izdelano Geološko-geotehni no poro ilo z
dimenzioniranjem voziš ne konstrukcije (št. elaborata D-1155, SGD Pajer, d.o.o., Ljubljana,
november 2011). Z namenom ugotovitve sestave temeljnih tal na obravnavanem obmo ju je bil

10

izveden geološko-geomehanski pregled terena in pet sondažnih jaškov. Ugotovljeno je bilo, da
temeljna tla sestavlja ve metrov debela plast glinastih sedimentov iz visoko plasti nih meljnih glin,
ki pogosto vsebujejo primesi gruš a in ve je samice iz apnenca. Glineno meljaste zemljine so
slabo prepustne do nepropustne in ne omogo ajo izvedbe odvodnjavanja meteornih voda v sistem
ponikovalnic.
Na podlagi predmetnega poro ila se OPPN dopolni tako, da se namesto ponikovalnic predvidi
kanalizacijo odpadnih padavinskih voda, na katero se priklju i drenažni sistem za odvodnjavanje
odpadnih padavinskih voda s prometnih površin. Celoten sistem se nato ob Cesarjevi ulici in ob
Ulici Slavka Gruma naveže na obstoje o (mešano) kanalizacijo odpadnih komunalnih voda.
Na obmo ju urejanja je v stavbah možna tudi uporaba deževnice kot sanitarne vode, vendar je to
predmet prikaza v projektni dokumentaciji, medtem ko se v OPPN prikažejo in opišejo le glavni
infrastrukturni vodi s priklju ki. Dolo ila odloka se dopolnijo tako, da je jasno navedena možnost
uporabe odpadnih padavinskih voda tudi kot sanitarne vode.
Glej tudi obrazložitev k pripombama 5.3 in 5.4 ter pripombo 15.16.

5.3
Odvodnjavanje dvoriš nih meteornih voda iz parcelnih številk A1-4 in A1-5 mora biti urejeno na
na in, kot je to urejeno v skici pre nih prerezov (prerez A-A; padec dvoriš a proti novogradnjam).
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
To en na in odvodnjavanja padavinskih voda z dvoriš je predmet projektne dokumentacije in se v
OPPN tako detajlno ne prikazuje, zato je tudi prikaz na grafi nem na rtu pre nih prerezov
shematski prikaz. V povezavi s stališ em k predhodni pripombi se padavinske vode z dvoriš
odvajajo v kanalizacijo odpadnih padavinskih voda. Poleg tega je v OPPN že dolo eno, da se
odvajanje padavinskih voda na obmo ju urejanja predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s
podro ja varstva voda, in sicer na tak na in, da bo v im ve ji možni meri zmanjšan hipni odtok s
pozidanih površin in tako, da z gradbenih parcel posameznih objektov padavinske vode ne bodo
pritekale na javno površino.
Glej tudi obrazložitev k pripombama 5.2 in 5.4.

5.4
Takoj ob izgradnji ceste mora biti na ustrezen na in urejeno odvodnjavanje meteornih voda s
cestiš a.
Stališ e: PRIPOMBA JE ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev:
Na grafi nih na rtih ureditve infrastrukture v dopolnjenem osnutku OPPN je že razvidna zasnova
drenaže ceste. Drenaža se bo priklju evala na kanalizacijo odpadnih padavinskih voda,
predvideno na podlagi pripomb z javne razgrnitve. Obe trasi bosta potekali v koridorju ceste.
Dinamika izvajanja posegov na obmo ju urejanja je predvidena tako, da se posamezne etape
oziroma faze lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vendar pa morajo vedno predstavljati
posamezne zaklju ene funkcionalne celote. To pomeni, da se bo ob gradnji ceste so asno gradila
tudi vsa ostala predvidena infrastruktura. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se bo dolo ila v
projektni dokumentaciji.
Pri projektiranju in izvedbi bo potrebno upoštevati veljavne tehni ne predpise o javni kanalizaciji ter
predpise, ki urejajo iš enje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v vode
in javno kanalizacijo, kar se nanaša tudi na odvajanje odpadnih padavinskih voda z javnih cest,
kjer vode ne smejo zastajati.
Glej tudi obrazložitev k pripombama 5.2 in 5.3.
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5.5
Zelena bariera na brežini, ki je danes že vzpostavljena iz tam rasto ih dreves, mora ostati na
mestu. V kolikor bo obstoje a vegetacija morala biti odstranjena, naj se zelena bariera vzpostavi
na severozahodni strani ceste.
Stališ e: PRIPOMBA JE ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev:
V pripombi omenjena brežina se deloma nahaja na zemljiš u s parc. št. 956/12 in deloma na
zemljiš ih s parc. št. 960/12 in 960/14. Z gradnjo ceste in posledi nim oblikovanjem brežin se bo
poseglo na brežino, ki se nahaja na parc. št. 960/12 in 960/14, ne bo pa se posegalo na zemljiš e
s parc. št. 956/12, kar pomeni, da se obstoje a vegetacija na tem zemljiš u lahko ohranja ali po
želji zasadi na novo.
Glede zasaditev v obcestnem pasu pa so dolo ila OPPN jasna, in sicer da zasaditev v obmo ju
komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Na in zasaditve površin ob cesti je
potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestiš a, preglednosti ceste in priklju evanja, namestitve
prometne signalizacije in opreme.

5.6
Predvidena cesta se v predlogu OPPN Šip ev hrib na delu pred parcelami A1-3, A1-4 in A1-5
spusti proti parceli A2-1 oziroma proti parcelni številki 956/12. Takšno na rtovanje trase ceste ni
sprejemljivo, zato naj se cesta v omenjenem delu (A1-3, A1-4 in A1-5) umakne višje v hrib proti
novogradnjam. S tem se ohrani linija cestiš a, primerneje razporedi odvodnjavanje meteornih
voda, predviden hrup s ceste pa ne bo neposredno vplival na kvaliteto bivanja na terasi obstoje e
gradnje na parceli 956/12.
Stališ e: PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Umikanje ceste v smeri proti Šip evemu hribu bi pove alo izkope terena in otežilo lociranje stavb,
pri emer je potrebno upoštevati tudi dolo ilo OPN MONM, da z najvišjo koto strehe ne smejo
presegati 205 m nadmorske višine. Odvajanje odpadnih padavinskih voda ter drenaža ceste sta
predvidena v kanalizaciji, ki bo zgrajena v koridorju ceste.
Ker gre za malo prometno in za povrh še slepo ulico, ni pri akovati vplivov v smislu pove anega
oziroma konstantnega hrupa s ceste. V odloku so navedena tudi dolo ila glede tega, da je na
obmo ju urejanja potrebno upoštevati veljavne predpise in normative s podro ja varstva okolja
(hrup, zrak, tla,…), predpise s podro ja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbiš u ter
zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbiš u. Splošni pogoji glede
izvajanja gradbenih del in sanacije morebitnih vplivov na sosednja obmo ja so navedeni tudi v
poglavju odloka o vplivih in povezavah prostorskih ureditev s sosednjimi obmo ji.

5.7
V kolikor se bo v fazi gradnje ceste pokazala potreba po gradnji opornega zidu med cesto in
parcelno številko 956/12, je na ustreznih delih potrebno zgraditi oporni zid višine, kot je najmanj
potreben, vendar zadosten. Omejitve glede konkretne višine bodo lahko dogovorjene naknadno v
asu projektiranja, e bo to potrebno.
V kolikor bo cesta zaradi kakršnihkoli razlogov premaknjena bližje k parcelni številki 956/12, mora
biti oporni zid glede na zakonske dolo be ustrezno odmaknjen od parcelne meje. Betonska
konstrukcija opornega zidu se obloži s kamenjem, za opornim zidom se na ustreznih nivojih (v
zemljini pod cesto) uredi ustrezno odvodnjavanje meteornih voda z drenažnimi cevmi in
odvodnjavanjem v jaške.
Stališ e: PRIPOMBA JE DELNO ŽE UPOŠTEVANA
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Obrazložitev:
Odmik od zemljiš a s parc. št. 956/12 je tolikšen, da omogo a ureditev brežine ob cesti, skladno z
dolo ili odloka pa je možna tudi gradnja podpornega zidu. Detajlno so ti objekti predmet projektne
dokumentacije, pri izdelavi katere lahko pride tudi do dogovora glede konkretne višine in
oblikovanja, e bo to potrebno.
Prav tako odlok že vsebuje dolo ila glede oblikovanja podpornih zidov, saj dolo a, da se vidna
površina reliefno obdela, obloži s kamnom ali ozeleni s plezalkami. Podporni zid mora biti od meje
sosednje gradbene parcele odmaknjen najmanj 0,5 m, s tem da je ob pisnem soglasju lastnika ali
lastnikov sosednjega zemljiš a ta odmik lahko tudi manjši oziroma se tak objekt lahko postavi na
mejo gradbene parcele.
Glej tudi obrazložitev k pripombam 4.3, 5.2 do 5.4 (glede drenaže ceste oziroma odvajanja
padavinskih voda) in pripombo 15.10.

5.8
Med gradnjo ceste se mora urediti vsa potrebna infrastruktura (vgradnja vseh inštalacij...) in izvede
primarno asfaltiranje ceste (prepre i se dvigovanje prahu in s tem povezana kakovost bivanja v
obstoje i hiši (956/12) ter škoda na sami hiši). Asfaltiranje se mora izvesti pred samo gradnjo
objektov.
Stališ e: PRIPOMBA JE ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev:
Dinamika izvajanja posegov na obmo ju urejanja je opisana v obrazložitvi k pripombi 5.4. Poleg
dolo il o etapnosti izvedbe prostorske ureditve so v odloku navedena tudi naslednja dolo ila:
- nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbeno-tehni no stanje
obstoje ih objektov znotraj in izven ureditvenega obmo ja, morebitne poškodbe pa mora
investitor sanirati;
- vsa z gradbenimi deli tangirana zemljiš a znotraj in izven obmo ja urejanja se po kon anju del
im prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
V odloku so navedena tudi dolo ila glede tega, da je potrebno upoštevati veljavne predpise in
normative s podro ja varstva okolja, ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbiš u ter s
podro ja gradbene mehanizacije in organizacijskih ukrepov na gradbiš u.
Glej tudi obrazložitev k pripombi 5.4.

5.9
Obstoje a pot po parcelni številki 960/4 naj se po celotnem kraku od obstoje e kurilnice proti
obstoje i stanovanjski hiši (956/12) premakne za približno 1 m proti parkirni hiši. lzvajalec poti je
leta 2005 za omenjeno dolžino (1 m) pot po celotnem kraku postavil na parcelni številki 960/5 in
960/6.
Stališ e: PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Po podatkih, ki so razvidni iz geodetskega na rta, pot od kurilnice do obstoje e stanovanjske
stavbe poteka po zemljiš u s parc. št. 960/4 in šele pri kurilnici v neznatnem delu poseže na
zemljiš e s parc. št. 960/6, medtem ko na zemljiš e s parc. št 960/5 sploh ne poseže.

5.10
Na obmo ju OPPN Šip ev hrib se organizira otok za odlaganje in recikliranje odpadkov (EKO
otok). Otok naj se primerno ogradi in pokrije, kot je to urejeno pred blokom Ulica Slavka Gruma
104, da se onemogo i brskanje po smeteh in njihovo razmetavanje.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
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Obrazložitev:
Stojno mesto za odlaganje odpadkov je razvidno iz grafi nih na rtov. V lenu o usmeritvah za
ureditev javnih in poljavnih površin iz dopolnjenega osnutka odloka je že naveden na in ureditve
stojnega mesta. Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira ali tlakuje, ob robu pa se
namesti enostavno oblikovana ograja v višini zabojnika. Možna je tudi postavitev nadstreška nad
zabojniki z višino do najve 3 m (kovinska konstrukcija, z enokapno transparentno streho in
minimalnim naklonom).
Glede na to, da je v pripombi omenjeno stojno mesto pred blokom Ulica Slavka Gruma 104 do
nadstreška zaprto z lesenimi elementi, se dolo ila odloka dopolnijo tako, da se ograja okrog
zabojnikov lahko izvede do višine strešne konstrukcije.
Glej tudi pripombo 15.11.

5.11
K to ki 2):
Pripomb in zavajajo ih mnenj v zvezi s problematiko dostopne poti za že obstoje o hišo in še eno
predvideno je bilo v preteklosti mnogo in tudi pripombe na posamezne rešitve so bile zato s strani
razli nih ljudi razli no razumljene. Za lažje razumevanje problematike, ki je nastala, podajava in
pojasnjujeva posamezna dejstva in posledi no tudi svoje pomisleke glede OPPN-ja.
V zvezi z drugo to ko želiva jasno povedati, da sva v preteklosti svojo parcelo razdelila na dva
dela (parceli s številko 956/7 in 956/11) z namenom, da bi sprednji del (956/11) lahko služil kot pot
v primeru, da nam na drugem koncu parcele MONM dodeli oziroma zamenja enako velik delež
zemlje (odmerjeno zemljiš e s številko 960/5). Pri pregledovanju mapnih kopij je zato prihajalo do
napa nega razlaganja in razumevanja, kdo je lastnik posamezne parcele in emu je namenjena.
Posledi no je bilo javno ve krat omenjeno, da sva onemogo ila in zaprla pot, ki pa je dejansko
nikoli ni bilo, saj je bilo to ves as naše dvoriš e. Do zamenjave zemljiš a ni nikoli prišlo, ker je od
menjalne pogodbe za zemljiš i odstopila MONM iz nama neznanih razlogov. Po svoji zemlji sva
zato dvoriš e zaklju ila z opornim zidom višine pol metra in dolžine štiri metre, Nikakršne poti
nisva nikoli zapirala, saj je tukaj tudi nikoli ni bilo. Zaradi napa nih razlag sva kasneje obe parcelni
številki zopet združila v eno (parcelna številka 956/12), da bi ne prihajalo do napa nih interpretacij
glede lastništva posameznih zemljiš in njihove namembnosti,
OPPN zato rešuje problematiko dostopa za eno že zgrajeno hišo in hkrati pot na zemljiš e, ki je
predvideno za pozidavo, iz isto drugih razlogov - omogo iti morajo dostop za že zgrajeno hišo na
parcelni številki 956/9 in do parcelne številke 956/8 in ne zaradi dejstva, da sva midva samovoljno
zaprla pot.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
Obrazložitev:
Pri reševanju problematike Šip evega hriba oziroma pri izdelavi strokovnih podlag ter v
nadaljevanju OPPN je bilo vodilo tako pripravljavca kot tudi na rtovalca, da se prikaže ve možnih
rešitev le z upoštevanjem konkretnih dejstev in analize prostora.
V strokovnih podlagah je varianta V3 prikazovala tudi možnost dostopa do zemljiš a z obstoje o in
predvideno stanovanjsko stavbo preko zemljiš a s parc. št. 956/12. Razlog za odstop od te rešitve
je bil v tem, ker bi bilo potrebno na meji OPPN zaradi višinske razlike zgraditi zahtevni podporni zid
v višini okrog 4 m z varnostno ograjo (ob upoštevanju pogojev glede geoloških in hidroloških
zna ilnosti terena), kar bi mo no podražilo gradnjo, gradnja eventualne brežine pa bi zahtevala
prevelike posege na zemljiš a izven obmo ja OPPN.
Pri odlo itvi glede morebitnih novih posegov je bilo glavno vodilo to, da se omogo i dostop do
vseh parcel ob upoštevanju obstoje ega stanja.
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6. Lastniki stanovanjskih hiš na Cesarjevi ulici 21, 23 in 25:
- Jan in Zorica Struhar
- Liljana Jankovi Grobelšek, Mihael in Slavka Jankovi
- Marko Fabjan i , Jože in Antonija Fabjan i
Lastniki zgoraj omenjenih stanovanjskih hiš dajemo pripombe na OPPN Šip ev hrib z vidika
poslabšanih bivalnih pogojev (varnost, hrup, onesnaženje) v naših domovih.
Cesarjeva ulica, ki je zelo prometna mestna ulica, poteka po severni strani naših parcel. Ker ta
ulica vodi do Šolskega centra Novo mesto, je zelo obremenjena s prometom (osebna vozila,
mestni in šolski avtobusi). Prav tako pa je veliko tudi pešcev (osnovnošolci, dijaki, študentje,
obiskovalci prireditev v Dvorani Leona Štuklja in ostali). Ves miren bivalni del smo si zato na naših
parcelah uredili na južni strani, na kateri mejimo na zemljiš e Šolskega centra Novo mesto. V OPN
je na južni strani naših parcel zarisan zeleni pas.
Parcele Cesarjeva ulica 21, 23 in 25 so že z dveh oziroma treh strani obdane s cestami: Cesarjeva
ulica na severni strani, Šegova ulica na vzhodni strani in dovozna pot s parkiriš em na južni strani
v obmo ju Šolskega centra Novo mesto.
Zato se ne strinjamo še z eno potjo poleg naših parcel, kot je zarisana v OPPN!
Ker smo neposredni sosedje Šolskega centra Novo mesto in vsakodnevno prenašamo velik
promet z vozili, pešci, hrup in nesnago, lahko samo pri akujemo, da bo edina relativno mirna stran
naših parcel še dodatno obremenjena. Razli na zbiranja in nevarne aktivnosti, ki se sedaj dogajajo
na zahodnem robu Šolskega centra (ta se bo zato ogradil, kar spodaj podpisani podpiramo) se
bodo samo premaknila na jug naših parcel. Že sedaj na naših dovozih pred garažami in v naših
živih mejah najdemo smeti, steklenice, celo igle in podobno.
Samo v primeru, da bo javni interes po ureditvi peš poti na Šip ev hrib prevladal, da je peš pot za
našimi parcelami potrebna in se bo s tem strinjal tudi lastnik zemljiš a Šolski center Novo mesto
oziroma Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo, se spodaj podpisani strinjamo s predlogom
ureditve pešpoti po varianti V1, pod pogojem, da se uredi kot izklju no dnevna pešpot (brez
osvetlitve in klopi) v širini najve 1,5 metra. Uredi naj se vzporedno z na rtovano ograjo Šolskega
centra Novo mesto - vzdolž parkiriš a.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.1.

7. Alojz Jeri
Spodaj podpisani Alojzij Jeri kot lastnik parcele št. 960/8 + 960/9, podajam pripombo na
predlagani prostorski na rt ureditve Šip evega hriba. V njem je prostor moje parcele namenjen le
zelenemu prostoru in ne zazidljivi parceli.
Ne glede na to, da je v predlaganem OPPN-28/2010 parcela zaradi postavitve dovozne in pešpoti
premajhna za gradnjo stanovanjske hiše (okoli 300 m2), pri akujem, da se predlagani prostorski
na rt in s tem tudi predlaga nove parcelne meje tako, da bo mogo a gradnja manjše stanovanjske
hiše tudi na tem delu stavbnega zemljiš a.
S postavitvijo dovozne poti se strinjam le v primeru v zgornjem odstavku navedenega pogoja.
Zavedam se, da je v tem primeru potrebno dose i sporazum s sosednjimi parcelami (969/21,
960/10, 960/11) o možnosti dokupa potrebne zemlje do mejnih 450 m2, ki zadostujejo za gradbeno
parcelo 960/8 + 960/9 in postavitve manjše hiše. V tem primeru pri akujem, da bo tudi Mestna
ob ina Novo mesto odigrala pomembno vlogo pri doseganju sporazuma.
V tem delu se sklicujem na možnost opredeljeno v na rtu V2, kjer so lahko meje sosednje parcele
969/21 postavljene druga e, tako da se njena velikost iz 1039 m2 zmanjša. Pri emer ni
zanemarljivo, da bi v tem primeru posegali v nebistven del stavbnega zemljiš a.
Pri akujem, da boste s sodelujo imi strokovnimi sodelavci pretehtali predloge in dodelali
predlagan prostorski na rt, tako da bo tudi na parcelni številki 960/8 + 960/9 mogo a
stanovanjska gradnja. V prid zahtevanemu govori, da navedena rešitev ni neizvedljiva, kljub temu
da pomeni asovni zamik za dosego cilja.
Volja za sporazum z moje strani je potrjena in dodatno zemljo sem pripravljen od sosedov odkupiti
oziroma zamenjati za zemljiš e namenjeno dostopni poti. Naj poudarim, da se s postavitvijo
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dovozne poti preko strinjam le v primeru zagotovitve zazidljivega stavbnega zemljiš a s
postavitvijo stanovanjske hiše na zadevni parceli.
Z veliko lastnikov zemljiš in morebitnih nadaljnjih gradenj na Šip evem hribu, ki resda trenutno
niso predvidene, vendar pa se namembnost »zelenih pasov« vedno znova spreminja (Šip ev hrib,
Športna dvorana na Vrduni, itd.), je najbolj smotrna izvedba Ureditvene situacije V3, zato
predlagam, da ponovno preu ite morebitno njeno realizacijo.
Pri akujem vašo spremembo predlaganega in objavljenega prostorskega na rta glede na podane
predloge in se že vnaprej veselim razgovora z vami.
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Zaradi premika osrednje ceste A proti severu oziroma bližje k obstoje i stanovanjski stavbi in
vkopani garaži na zemljiš ih s parc. št. 956/9 in 960/8 se na zemljiš u s parc. št. 960/9 (s
preoblikovanjem meje gradbene parcele ob zemljiš u s parc. št. 960/11 in širitvijo gradbene
parcele na zemljiš e s parc. št. 969/21) omogo i gradnja nove stanovanjske stavbe.
Glej tudi obrazložitev k pripombama 4.2 in 4.4.

8. Maja Jeri
Ob pregledu objavljenega prostorskega na rta Šip evega hriba imam kot lastnica parcelne številke
956/9, na kateri stoji stanovanjska hiša, naslednje pripombe:

8.1
Dovozna pot, ki omogo a nemoten dostop do stanovanjske hiše, je v predlaganem OPPN-28/2010
zaklju ena tako, da ne omogo a nemotenega dostopa do garaže v stanovanjski hiši. Dovozno pot
je potrebno podaljšati in zaklju iti tako, da bo iz nje omogo en nemoten dostop in uvoz vozil v
garažo.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Dovoz do garaže v stanovanjski stavbi je možen preko obra ališ a, ki se nahaja na koncu ceste A.
Na podlagi preveritve je bilo ugotovljeno, da je na dvoriš u stanovanjske stavbe dovolj prostora za
obra anje vozila, tako da se na javno cesto ne bo potrebno vklju evati vzvratno.
Grafi ni del OPPN se dopolni tako, da bo na delu pešpoti, ki poteka po zemljiš u s parc. št.
956/10, mogo tudi ob asni motorni promet za dovoz / dostop do zemljiš a s parc. št. 956/9 in
sosednjih zemljiš (povozni del pešpoti), kar se skladno z obrazložitvijo k pripombi 10.1 b) navede
tudi v odlok. Hkrati se prikaže tudi možno pove anje površine dvoriš a oziroma dovoza v
vzhodnem delu zemljiš a s parc. št. 956/9. Sicer pa se na in ureditve dvoriš a detajlneje dolo i v
sklopu zunanje ureditve parcele. Poleg tega so v OPPN v dolo ilih, ki se nanašajo na velikost
dopustnih odstopanj, možna odstopanja od dolo itve dovozov, dostopov in vhodov na gradbeno
parcelo, e gre za izboljšanje funkcionalne zasnove obmo ja.
Glej tudi obrazložitev k pripombama 1.2 in 10.1 b).

8.2
Dovozna pot v zgornjem delu parcele mora biti umaknjena od izgrajenega podpornega zidu tako,
da je omogo en nemoten dostop do zgornjega dela zemljiš a s stroji za obdelavo travnih in
zemeljskih površin (kosilnica, motokultivator). Dostop mora biti omogo en z zemljiš a
pripadajo ega parcelni številki 956/9 in ne z dovozne poti.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
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Obrazložitev:
Zaradi premika ceste v tem delu bližje k zemljiš u s parc. št. 956/9 se v delu, ki tangira južni del (k
tej gradbeni parceli pripadajo ega) zemljiš a s parc. št. 960/8, cesta spusti na koto 197,30 m
nadmorske višine, kar je 15-30 cm nad obstoje o zelenico – vrtom. Oporni zid v tem delu ne bo
ve potreben, prav tako ne bo oviran dostop do zelenice, saj se bo malenkostna razlika v terenu
lahko premostila z obcestno brežino.
Glej tudi obrazložitev k pripombi 4.2.

8.3
Predvideno sprehajalno pot po parcelni številki 977/49 je potrebno urediti tako, da po njej ne bo
mogo promet z motornimi vozili, ki bi mote e vplivali na stanovanjsko sosesko.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.2.

9. Družina Struhar
9.1
Ob namenu ureditve kraja kjer živimo, vam spodaj podpisani želimo predstaviti življenjske razmere
na križiš u Cesarjeve in Šegove ulice in vas hkrati opomniti, da bomo prav mi, stanujo i na
Cesarjevi ulici 21, najbolj ob utili vse »predvidene in nepredvidene« posledice gradnje nove poti
na Šip ev hrib!
Zeleni pas med Šolskim centrom in Cesarjevo ter Vol i evo ulico obstaja zaradi mo ne
obremenjenosti tega kraja s strani najrazli nejših obiskovalcev Šolskega centra v dopoldanskem,
popoldanskem in nemalokrat tudi v no nem terminu. Ta nujno potrebni pas, ki ga imajo prebivalci
Vol i eve ulice urejenega že vrsto let, mora ostati in se prav tako primerno urediti brez nove javne
poti s postavitvijo varnostne mreže proti hišam na Cesarjevi ulici (slednje je na javni razgrnitvi
predlagal predstavnik Šolskega centra in s tem se spodaj podpisani strinjamo).
Naše pisanje je vsekakor posledica že obstoje ega stanja na tej lokaciji. Že sedaj je tu izjemno
velik promet z vozili. S strani pristojnega organa so bile opravljene meritve hitrosti po Šegovi ulici
in znano je, da je v celotni ob ini prav tu zabeleženo najve kršitev. Dodaten problem predstavljajo
še pešci in avtobusno postajališ e locirano pred našim vhodom.
V primeru postavitve pešpoti in kolesarske steze na severni rob ozemlja Šolskega centra, pa se
bodo nam na Cesarjevi 21 bistveno poslabšale življenjske razmere. Naša hiša je že sedaj obdana
iz treh strani z asfaltiranimi potmi: s Cesarjevo ulico na severni strani, s Šegovo ulico na vzhodni
strani in izklju no zaradi zelenega pasu malo dlje, na južni strani, z dovozno potjo in parkiriš em
Šolskega centra. V primeru nove gradnje bo neposredno tudi na jugu mejila s potjo, kar pa je za
nas seveda nesprejemljivo. Še ve , z bližanjem k našim mejam bomo prisiljeni tudi mi v
namestitve še ene dodatne varnostne mreže z opornim zidom, in sicer na drugo stran steze, tj. na
robove naših parcel, saj se bomo le na takšen na in lahko zavarovali. Nastal bo ozek koridor
usmerjen proti vrhu Šip evega hriba, kar v praksi pomeni onesnaženo pot (iztrebki, smeti,...),
kriminal (droga), itd., skratka tako kot je v vseh utesnjenih, nepreglednih in s asoma neprimerno
vzdrževanih prehodih. Tak prehod ne bo varen in prijeten za nikogar!
Že sedaj imamo naslednje stanje, navajamo:
- plo evinke, plastenke in ostale smeti mimoido i odmetavajo kar preko ograje na našo parcelo;
vso to nesnago, ki se pojavi na parceli, v živi meji ali na plo niku Cesarjeve in Šegove ulice,
ve inoma po istimo sami stanujo i na Cesarjevi 21 (sedaj naj bi jo še na južni strani?);
akajo i na avtobus ne stojijo na avtobusnem postajališ u, pa , pa na našem parkirnem
prostoru (dokaz o tem je priložena fotografija) ali na stopnicah vhoda v hišo; stojijo v senci hiše
ali pod nadstreškom zaradi zaš ite pred dežjem; pri tem me ejo cigaretne ogorke skozi
nabiralnik, naslanjajo se na garažna vrata, se prerivajo; ob opozorilu nemalokrat postanejo
nasilni ali se želijo prerekati, vstopiti v hišo, obra unati z nami; opazujejo hišo, gledajo skozi
okno in nabiralnik, prou ujejo naše navade in zato smo imeli v lanskem letu vlom v hišo, pred
tem pa še nekajkrat iz južne strani krajo v vrtni uti, itd. (dokazi o vsem navedenem so na
Policijski postaji Novo mesto);
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nemalokrat prihaja do prerivanj in obra unavanj med njimi samimi, porivanj v živo mejo in
namernih padanj skozi njo, obmetavanja s kepami in jabolki;
- jabolka in kepe se znajdejo v oknih, na balkonu, v dnevni sobi;
- poškodovani in odklenjeni so bili že vsi naši avtomobili (sendvi pod avtomobilskim pokrovom,
pozdravno sporo ilo, itd.);
- ljudje si dovolijo parkirati na našem parkirnem prostoru ob obisku prireditev, ko peljejo otroke v
šolo ali ko jih akajo;
- uporabljene igle so bile najdene v živi meji ob stanovanjski hiši, kjer se igrata 5-letni sin in 8letna h i.
Glede na vse navedeno se nih e od nas ne po uti ve varno, še posebej ne majhna otroka in
babica. Zaradi vsega tega sta severna in vzhodna stran dobesedno neizkoriš eni. Poskušamo se
izogniti asu navala pešcev in akajo ih na avtobus, otroka skušamo ne puš ati samih na tej strani
hiše ali jima vsaj prepovedati zadrževanje tam. Sedaj naj bi vse to pri eli doživljati še na južni
strani. Umazanija, hrup in nasilje, ki se pojavljajo torej niso posledica Ie prometa z vozili, temve
tudi pešcev in vseh akajo ih. Zato ni primerno, da se v taki bližini postavi še ena pešpot in odpre
novo podro je zadrževanja za skupine. To hiše ne bi le neposredno omejilo na tretji strani, temve
bi posledi no povzro ilo še ve nevše nosti. Takšnih razmer nobena hiša na Cesarjevi, Vol i evi
ali Šegovi ulici ni deležna.
Nasploh si želimo izboljšanja naše varnosti in vsekakor ne nove poti v naši neposredni bližini.
Odgovorne pri tem projektu na Mestni ob ini Novo mesto vljudno pozivamo, da se sami prepri ajo
o navedenih razmerah in morebiti opravijo ustrezen ogled predmetne lokacije ter da skupaj z nami
poiš ejo rešitve, ki ne bodo poslabšale naših življenjskih razmer.
-

Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.1.

9.2
Kot je razvidno iz naše analize tega tako zelo obremenjenega podro ja, ni prav veliko možnosti za
dodatne gradnje, vendar e so že nujne, vas prosimo, da jih na rtujete z vso strokovnostjo ter
celovitim pogledom na problematiko iz strani nas vpletenih. Vsekakor nastale razmere na križiš u
Cesarjeve in Šegove ulice zahtevajo takojšen in primeren odziv odgovornih na Mestni ob ini Novo
mesto v obliki ureditve avtobusnega postajališ a, podrobne prou itve prometnega režima in ostalih
razmer ter namestitve zaš itne ograje z opornim zidom v skupni višini 2,50 m ob meji našega
zemljiš a z vseh treh strani, ki mejijo na javne poti (Šegova ulica, Cesarjeva ulica in Šolski center).
Stališ e: PRIPOMBA SE NE NANAŠA NA VSEBINO OPPN
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 3.2.

10. Družine Ajster, Lesjak, Pirnar, Nuni
Splošno: da gre v resnici za nasilno pozidavo obmo ja, ki bi se moralo trajno ohraniti kot
nepozidana zelena vzpetina - zaledje izza obstoje ega naselja, za katerega smo se ves as
prizadevali bližnji krajani, pove tudi podatek iz strokovnih podlag in variantnih rešitev OPPN-ja, da
je zasnova prometnega omrežja zaradi razgibanega terena in precejšnjih višinskih razlik,
utesnjenosti parcel za pozidavo,…precej zahtevna.

10.1
Strokovne podlage in variantne rešitve:
a)
lz strokovnih podlag za izbrano 2. varianto je razvidno, da se na obmo ju OPPN-ja nahajajo tri
ceste: A (že predviden za etek sekundarne mestne ceste do portala pokritega vkopa), B in C, v
razgrnitvi samo A in B (kar predstavlja dodaten strošek k zazidalnemu na rtu zaradi rekonstrukcije
izvedbe navezave na cesto A).
Ravno tako ni predvidenih toliko pešpoti, kot jih je v varianti za javno razgrnitev.
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Niso podane utemeljene obrazložitve. Prosimo za pojasnilo, od kod te razlike.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Namen strokovnih podlag je, da celovito preverijo prostor, vklju no z upoštevanjem drugih
predvidenih posegov (v bližini), ki sicer niso predmet OPPN. Iz tega razloga je bila v strokovnih
podlagah v smislu preveritve prikazana tudi predvidena sekundarna mestna cesta s priklju ki dveh
pravokotnih cest (B in C), ki bosta vodili v obmo je urejanja z OPPN. V dopolnjenem osnutku za
javno razgrnitev je bila predmetna cesta prikazana na grafi nem na rtu 12 (Na rt prometne
infrastrukture) v smislu rezervacije koridorja za sekundarno mestno cesto. Glede na to, da
omenjena cesta s svojimi (širšimi) gabariti ni predmet OPPN, je bil priklju ek v strokovnih podlagah
prikazane ceste B kot osrednje ceste, ki vodi do stanovanjskih hiš, oblikovno prilagojen brez
navezave proti bodo emu pokritemu vkopu.
Glede na to, da je zaradi stroškov financiranja gradnje prometnega omrežja nove rešitve bolje
predvideti tako, da je kasneje – za realizacijo kon ne trase ceste - potrebno im manj prilagoditev
(v tem primeru na predvideno traso sekundarne mestne ceste), se prometno omrežje na odseku
od križiš a z Ulico Slavka Gruma do priklju ka v osrednji del obmo ja urejanja predvidi že s
kon nim vzdolžnim potekom oziroma kotami vzdolžnih profilov ceste. Enako velja za navezavi
obeh priklju nih cest. Zaklju ek te ceste pred predvidenim portalom se v asu do izgradnje
sekundarne mestne ceste uporablja kot obra ališ e za vozila na obmo ju urejanja. Z novimi
posegi se ohranja koridor za predvideno sekundarno mestno cesto, medtem ko detaljno
projektiranje z vsemi potrebnimi tehni nimi elementi (obojestranskimi hodniki za pešce in
kolesarskimi stezami) ni predmet tega OPPN.
Glede pešpoti glej obrazložitev k pripombama 1.1 in 1.2.

b)
Cesta A se zaklju i z enim odcepom ob parceli št. 956/9 pri obstoje em stanovanjskem objektu in
z drugim odcepom pri parcelah 969/21 in 969/22 za predvidena dva stanovanjska objekta. Cesta z
uvozom se zaklju i kot slepa ulica brez predvidenega obra ališ a. V tem primeru se bo obra anje
izvajalo na vhodu stanovanjskih objektov.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Obra ališ e v zaklju ku ceste A je predvideno, in sicer ga predstavlja sam zaklju ek ceste v obliki
rke T oziroma Y (na zemljiš ih s parc. št. 977/2, 956/10, 969/21 in 969/22). Na tej lokaciji lahko
vsako vozilo obrne tako, da zapelje v enega izmed krakov zaklju ka ceste ter vzvratno obrne v
smeri drugega kraka ceste. Vozila v lasti lastnikov zadnjih treh stanovanjskih stavb na zemljiš ih s
parc. št. 956/9, 969/21 in 969/22 bodo lahko normalno obra ala na lastnih dvoriš ih.
Obra ališ e je bilo narejeno ravno z namenom, da tam lahko obrne interventno vozilo ali vozilo za
odvoz odpadkov ter snežni plug. To ne bo povzro ilo velike frekvence prometa na tem delu,
ampak bo v funkciji le ob asno. Ravno tako obra ališ e ni namenjeno parkiranju drugih vozil,
ampak mora biti prosto tudi zaradi navezave na pešpot, pri emer pešci ne smejo biti ovirani. Ker
se bo obra ališ e nahajalo na koncu malo prometne ulice in bo predvidoma tudi v zanemarljivi
meri koriš eno s strani ostalih stanovalcev te ulice, menimo, da rešitev ni sporna z vidika prometne
varnosti in tudi ne z vidika kvalitete bivanja obstoje ih in bodo ih stanovalcev na tem obmo ju.
V odloku je pri prometni infrastrukturi že navedeno, da se cesta zaklju i z obra ališ em. Zaradi
ve je jasnosti se doda navedba, da je preko obra ališ a urejen dovoz do obstoje e stanovanjske
stavbe na zemljiš u s parc. št. 956/9 ter prehod do pešpoti proti Cesarjevi ulici. Dopolni se tudi
grafi ni del, tako da se na lokaciji obra ališ a predmetne ceste navede besedo »obra ališ e«,
enako pa velja tudi za lokacijo obra ališ a v bližini predvidenega portala pokritega vkopa.
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c)
lz strokovnih podlag in izbranih variant ni razvidno oz. dodatno utemeljeno in obrazloženo, zakaj
se je obmo je OPPN pove alo na zemljiš e parc. št. 977/49 k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki po
veljavnem OPN Novo mesto ni zajeto v obmo je OPPN Šip ev hrib.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
Obrazložitev:
V Sklepu o za etku priprave Ob inskega podrobnega prostorskega na rta Šip ev hrib (Uradni list
RS, št. 104/10) je bilo zapisano, da je obmo je urejanja dolo eno okvirno in se lahko na podlagi
rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v
postopku priprave OPPN tudi spremeni oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z
namenom, da se zagotovijo celovite urbanisti ne, funkcionalne in prometne ureditve
obravnavanega obmo ja. V obmo je urejanja je bilo zemljiš e s parc. št. 977/49 zajeto ravno s
tem namenom, da se prou i možnost oziroma na in povezave novega dela stanovanjske soseske
z obstoje im delom (Cesarjevo ulico) tudi preko tega zemljiš a.
Namen strokovnih podlag za prostorske na rte je, da se z vidika priklju evanja obmo ja urejanja
na obstoje o infrastrukturo pregleda širši prostor, ki obdaja obmo je urejanja. Tako je bilo
ugotovljeno, da bi bilo smiselno zemljiš e s parc. št. 977/49, ki je v lasti Mestne ob ine Novo
mesto in je bilo neko predvideno za dostop motornih vozil do obmo ja urejanja, nameniti za
pešpot, namenjeno prebivalcem oziroma otrokom (predvsem vzhodnega dela) novih stanovanjskih
hiš za dostopanje na Cesarjevo ulico in naprej proti Drski. Poleg tega se koridor predmetne
pešpoti izkoristi tudi za navezavo infrastrukturnega omrežja iz obmo ja OPPN na obstoje e
infrastrukturno omrežje ob Cesarjevi ulici.
Glej tudi obrazložitev k pripombi 1.2.

10.2
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
Predvidi naj se faznost izgradnje, in sicer:
1. faza: izgradnja ceste A in ceste B s komunalno infrastrukturo, vklju no s priklju ki do
posameznih objektov (nosilni sloj asfalta se izvede v asu trajanja gradbiš a, po izgradnji vseh
objektov se položi še obrabni sloj asfalta);
2. faza: izgradnja posameznih objektov, neodvisno od ureditvene enote.
Etapnost naj se predvidi iz razloga, da se gradnja ne bi dogajala iz smeri SŠC in bi kasneje pri tem
tudi ostalo, kot smo pri e dostopu po urgentni poti srednje šole že sedaj.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Izvajanje posegov na obmo ju urejanja je v odloku že predvideno tako, da se posamezne etape
oziroma faze lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne
zaklju ene funkcionalne celote. To pomeni, da se bo ob gradnji ceste so asno gradila tudi vsa
ostala predvidena infrastruktura. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se bo dolo ila v projektni
dokumentaciji.
V odlok se dodajo dolo ila, da se obstoje i dovoz do stanovanjske stavbe na zemljiš u s parc. št.
956/9 ohranja le do izgradnje nove ceste do predvidenih (in obstoje ih) stanovanjskih stavb (v
celoti in z vso pripadajo o infrastrukturo) ter da je organizacija gradbiš a z dovozi do predvidenih
gradbenih parcel dovoljena le po novih oziroma predvidenih cestah, preko zemljiš a ŠC NM pa ne.

10.3
Kanalizacijsko omrežje
Predvidena je gradnja lo enega kanalizacijskega sistema in sicer za odpadno komunalno vodo in
odpadno padavinsko vodo. Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno v obstoje i
kanalizacijski sistem. Onesnažene padavinske vode s cest, parkiriš in dvoriš se odvaja preko
LO. Padavinske vode s streh se spelje v ponikalnice.
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a)
Zaradi nejasnosti dejanskega izpusta onesnaženih padavinskih vod, naj se le to bolj detajlno
opiše, ne samo odvod drenaže v cestnem telesu. Mesto priklopa padavinskih voda naj se detajlno
definira.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 5.2 do 5.4.

b)
Zaradi neprepustnega terena (skale in glina), naj se izdela hidrogeološke preiskave, ki bodo
pokazale, ali teren dejansko omogo a odvajanje padavinske vode iz streh, kajti že sedaj se na
spodnjih parcelah pojavljajo "poplave", ki po deževju poniknejo šele po dolo enem asu.
Odvodnjavanje meteornih vod iz streh naj se poskuša rešiti na na in, da ponikanja ne bo!
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Naro eno in izdelano je bilo Geološko-geotehni no poro ilo z dimenzioniranjem voziš ne
konstrukcije (št. elaborata D-1155, SGD Pajer, d.o.o., Ljubljana, november 2011), na podlagi
katerega se spremeni rešitve glede odvodnjavanja skladno z obrazložitvami v ostalih pripombah.
Glej tudi obrazložitev k pripombi 5.2 in pripombo 15.16.

10.4
lzvedba izkopa
Predvsem na najstrmejšem delu terena za izgradnjo novih stanovanjskih hiš, izza zemljiš s
parcelnimi številkami 975/6 in 977/5, je pri akovati skalnati teren v V. -Vll. ktg. zemljiš a, zaradi
esar sosedje na omenjenih parcelah ne dovolimo miniranja tega terena. Obenem opozarjamo, da
bomo v primeru eventuelnih poškodb na stanovanjskih objektih zaradi zemeljskih del uveljavljali
odškodnino.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
Obrazložitev:
V izdelanem Geološko-geotehni nem poro ilu z dimenzioniranjem voziš ne konstrukcije, za
katerega je bil izveden geološko-geomehanski pregled terena in pet sondažnih jaškov, je bilo
ugotovljeno, da temeljna tla sestavlja ve metrov debela plast glinastih sedimentov iz visoko
plasti nih meljnih glin, ki pogosto vsebujejo primesi gruš a in ve je samice iz apnenca.
Pri gradnji na obmo ju urejanja bo potrebno upoštevati ugotovitve omenjenega geološkogeotehni nega poro ila, ga po potrebi tudi dopolniti ter na podlagi tega predvideti ustrezne
tehni ne rešitve gradenj. V vsakem primeru pa bo moralo temeljenje objektov (tudi podpornih
zidov) ter izvajanje vkopov in izkopov potekati pod strokovnim geomehanskim nadzorom.
Miniranje terena na podlagi ugotovitev terenskega pregleda po vsej verjetnosti ne bo potrebno. V
primeru kakršnihkoli tovrstnih posegov ob gradnji na obmo ju urejanja pa so okoliški stanovalci na
podlagi zakonodaje oziroma veljavnih predpisov upravi eni do odškodnine in sanacije morebitnih
poškodb. Sicer pa so v poglavju odloka o vplivih in povezavah prostorskih ureditev s sosednjimi
obmo ji navedeni splošni pogoji glede izvajanja gradbenih del in sanacije morebitnih vplivov na
sosednja obmo ja, v ostalih dolo ilih odloka pa še ostali pogoji glede upoštevanja veljavnih
predpisov in normativov s podro ja varstva okolja (hrup, zrak, tla,…), zahtev za gradbeno
mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbiš u.
Glej tudi pripombo 15.16.
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10.5
Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
a)
V Odloku o OPPN Šip ev hrib (dopolnjen osnutek) se pri dolo ilih o vertikalnem gabaritu objekta
za nove stanovanjske stavbe (UE A) dovoli višinski gabarit objektov, ki znaša K+P+M (Lokacijski
pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo - 9. l.). Navedeno je v nasprotju s posebnimi PIP in
drugimi dolo ili odloka OPN Novo mesto (123. len), ki definira: "Posebej je treba paziti na merilo
enodružinskih objektov, da na vidno izpostavljeni brežini ne bodo mote i v širših pogledih in da se
ne bodo poslabšali bivalni pogoji obstoje ih hiš. Zato so objekti lahko visoki do najve delno
vkopana K+P in naj bodo zakriti z drevesno vegetacijo. Dopustijo se ravne oz. nizke enokapne
strehe z naklonom do 10 stopinj, pri emer najvišja kota streh (slemen) ne sme presegati kote 205
m.n.v.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev:
Dolo ilo 123. lena OPN MONM je bilo upoštevano pri dolo ilih glede vertikalnega gabarita, in
sicer da najvišja kota strehe ne sme presegati višinske kote 205 m nadmorske višine, kar velja kot
omejitev tako za stanovanjske stavbe kot tudi za stavbo kurilnice s skladiš em. Skladno z
obrazložitvijo k pripombi 1.4 se OPPN dopolni tako, da je jasna razlika v etažnosti med
stanovanjskimi stavbami severozahodno od osrednje ceste (ceste A) in jugovzhodno od nje.
Skladno s pripombo 15.17 se OPPN dopolni tudi tako, da se v grafi nem delu prikaže kote etaž,
razvidnih iz grafi nih na rtov 10 (Na rt parcelacije) in 15 (Pre ni prerezi obmo ja), v odloku pa se
navede višino dopustnih odstopanj v zvezi s tem.
Na gradbenih parcelah je v sklopu urejanja predvidena zasaditev in s tem zakrivanje objektov, kar
je razvidno tudi iz grafi nega dela. Dodatno pa je skladno s pripombo 15.7 predvidena še
vzpostavitev linijskega zelenega pasu (na zemljiš ih s parc. št. 969/22, 969/21, 977/2 in 956/10), in
sicer ob izgradnji osrednje ceste z obra ališ em (v dopolnjenem osnutku z oznako A).
Glej tudi obrazložitev k pripombi 1.4 in pripombo 15.17.

b)
Predvidena stanovanjska enota na zemljiš u s parcelno številko 969/22, ki z dovozno cesto meji
na parcelo 975/6, nima prikazane nobene drevesne bariere, zato lastnica omenjene parcele
pogojuje izvedbo podpornega zidu z ograjo namesto brežine, saj gre za precejšnjo višinsko
razliko.
V prerezu B-B je na parcelni meji, ki je hkrati meja obmo ja urejanja OPPN, prikazan obstoje
oporni zid višine ca 1.50 m, ki ga v resnici ni. Gre samo za zidan podstavek iz kamna višine 20cm,
na katerem je montirana ži na ograja in nima funkcije podpornega zidu, sploh ne za prevzem
brežine, kot je predvidena v prerezu.
Podporni zid na tem mestu naj se izvede im bližje cesti, v višini, ki bo segala 30 cm iznad
cestnega robnika. Na njem se montira jeklena pocinkana ograja višine 100 cm, 50 cm odmaknjena
od ceste. Oblika zidu in ograje se uskladi z lastnico parcele, ki ta zid pogojuje. Pod zidom se
zasadijo zimzeleni iglavci (ciprese ali podobno). Omenjeni zid z ograjo naj se nadaljuje tudi izza
stanovanjske hiše na zemljiš u s parc. št. 977/5.
Stališ e: PRIPOMBA JE SMISELNO ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.3, 1.6 in 4.3.

c)
Ohrani naj se vsa drevesna vegetacija na zemljiš u s parcelno številko 977/5 in 977/2 !!
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
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Obrazložitev:
Zemljiš e s parc. št. 977/5 se nahaja izven obmo ja OPPN in na njem niso predvideni posegi, s
katerimi bi se odstranilo obstoje o drevesno vegetacijo. Posegi na zemljiš u s parc. št. 977/2 pa
predvidevajo ureditev brežine ob cesti ter njeno zasaditev in zatravitev.
Glej tudi obrazložitev k pripombam 1.3 in 4.3.

10.6
Kolesarske in pešpoti
a)
Na predmetnem obmo ju je predvidena gradnja površin za pešce in kolesarje.
lz dopolnjenega osnutka dokumenta je razvidno, da se je pove alo obmo je OPPN-ja in sicer na
zemljiš e parc. št. 977/49 k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki ni bila zajeta v obmo je OPPN Šip ev
hrib, po veljavnem OPN Novega mesta.
Na obravnavanem zemljiš u je v OPPN predlagana izvedba pešpoti v kombinaciji s kolesarsko
povezavo. lz tega razloga se je pove alo obmo je OPPN, eprav v strokovnih podlagah in
variantnih rešitvah pove anje obmo ja ni obrazloženo in niso podane strokovne rešitve.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.2 in 10.1 c).

b)
Posebni PIP in druga dolo ila za OPPN Šip ev hrib NM/24-OPPN-d (123. len OPN) navaja, da se
spelje pešpot od Ulice Slavka Gruma do Šegove ulice. Hkrati navaja, da je obvezna pridobitev
variantnih strokovnih prostorskih preveritev.
Prav tako predlagana pešpot v kombinaciji s kolesarsko povezavo ni predvidena v Ureditvenem
na rtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (UN-05/2000, objavljen v Uradnem listu RS št.
122/04), ki je tudi po sprejetju OPN Novo mesto še vedno v veljavi (skladno s 140. l. Odloka OPN
Novo mesto).
Predlagana pešpot v kombinaciji s kolesarsko povezavo prav tako ni sprejemljiva zaradi terenskih
razmer (višinska razlika terena od Cesarjeve ulice do južne meje OPPN znaša cca 15m).
Predlaganih rešitev iz dopolnjenega osnutka OPPN ni možno izvesti brez visokih podpornih
konstrukcij oz. posegov na sosednja zemljiš a v zasebni lasti.
Na javni razpravi podana razlaga, da je izvedba kolesarske in pešpoti potrebna zaradi novih
sosedov, je neutemeljena in neargumentirana ter zmotno zasnovana, kar je bilo obrazloženo tudi s
strani krajanov, ki tukaj živimo!
Vztrajamo, da se pešpoti s kolesarsko povezavo izvedejo skladno z Ureditvenim na rtom za
pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (UN-05/2000, objavljen v Uradnem listu RS št. 122/04 in
sprejetim OPN Novo mesto (skladno s 140. l. Odloka OPN Novo mesto).
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.1, 1.2 in 10.1 c).

c)
Predlagamo, da se parcela na zemljiš u s parc. št. 977/49, ki je sedaj v lasti MONM, proda
bližnjima lastnikoma, ki jo že ves as tudi uporabljata in vzdržujeta.
Stališ e: PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.2 in 10.1 c).

10.7
Javna razsvetljava
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Ob novih dostopnih cestah je predvidena postavitev uli nih svetilk. Pri tem imamo pripombo, naj
se predvidijo svetilke, ki ne bodo mote e do obstoje ih stanovanjskih hiš, ki so že precej
osvetljene iz Cesarjeve ulice.
Stališ e: PRIPOMBA JE SMISELNO ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev:
V dolo ilih odloka, ki se nanašajo na ureditev razsvetljave, je že dolo eno, da mora biti na
obmo ju OPPN zagotovljena izbira svetil v skladu s predpisi, ki dolo ajo mejne vrednosti
svetlobnega onesnaževanja okolja. Na podlagi pripombe 15.13 se na ta na in spremeni tudi
dolo ilo glede medsebojne oddaljenosti drogov s svetilkami.
V grafi nem delu OPPN je postavitev drogov s svetilkami prikazana shematsko. Natan na lokacija
se dolo i v projektni dokumentaciji.

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI, PODANI NA JAVNI OBRAVNAVI

11.1 Nuni , Lesjak
a)
Namembnost zemljiš a s parc. št. 977/49 za peš in kolesarsko povezavo ni pravilna in se z njo ne
strinjamo. Z vidika cestno-prometnih predpisov in s tehni nega vidika ni varna, poleg tega bi zaradi
strmine zahtevala veliko škarp. Na tem obmo ju je velika fluktuacija ljudi, ki že sedaj hodijo mimo
naših hiš (srednješolci). V UN Pešpoti in kolesarske poti Novega mesta na tej lokaciji ni
predvidena povezava, temve iz Šegove ulice proti Ulici Slavka Gruma.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.2 in 10.1 c),

b)
Že danes ob deževju voda zastaja na naših zemljiš ih, zato je potrebno narediti preveritev
meteorne kanalizacije (kam se spelje voda s cest, dvoriš ipd.).
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 5.2, 5.3 in 5.4.

c)
Menimo, da tri etaže predvidenih stanovanjskih objektov, kot so navedene v odloku, niso dopustne
in tudi niso skladne z dolo ili OPN MONM, kjer je dopustna delno vkopana klet + pritli je +
enokapna streha.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.4 in 10.5 a).

d)
Zaradi kamnitega terena je pri akovati težaven izkop, zato obstaja možnost, da bodo objekti
preve izstopali iznad terena, kar je potrebno z ustreznim pogojem v odloku prepre iti.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.4, 10.4 in 10.5 a).
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11.2 Nuni , Lesjak, Jankovi Grobelšek
Smiselno bi bilo, da bi bila trasa ceste A od uvoza iz Ulice Slavka Gruma do uvoza v osrednji del
obmo ja urejanja v imve ji meri na rtovana tako, da bi bilo potrebno ob izvedbi dolgoro no
na rtovane povezovalne ceste (sekundarne mestne ceste) immanj posegati v predmetno cesto
oziroma spreminjati njen potek.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.1.a).

11.3 Jankovi Grobelšek, Struhar, predstavnik Šolskega centra Novo mesto
Predlagamo, da se pešpot, ki je trenutno zarisana po sredini obdelovane kmetijske površine,
premakne na njen južni rob. Prebivalci bomo s predmetno potjo ujeti med tri ceste, s imer se
bodo še dodatno poslabšali pogoji za bivanje.
Vizija Šolskega centra je, da se predmetno obmo je zelenega pasu zapre v sklopu celovite
ograditve Šolskega centra, zato zeleni pas v smislu peš ali kolesarske povezave ni smiseln.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.1.

11.4 Lesjak
Strinjam se, da je osrednja cesta na lokaciji zadnjih (vzhodnih) gradbenih parcel odmaknjena od
parcel obstoje ih stanovanjskih stavb, kakor je to prikazano v razgrnjenem dopolnjenem osnutku
OPPN, hkrati pa predlagam gradnjo opornega zidu v tem koridorju (namesto brežine).
Stališ e: PRIPOMBA JE SMISELNO ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombah 1.3, 1.6 in 4.3.

12. Družine Ajster, Lesjak, Pirnar, Nuni
Opomba: pripombe družin Ajster, Lesjak, Pirnar in Nuni , prejete na javni obravnavi, so v ve jem
delu enake kakor pripombe, prejete po pošti dne 30. 8. 2011 (navedene pod zaporedno številko
10.). Iz tega razloga so spodaj navedene zgolj pripombe, ki v prej omenjenih pripombah niso bile
zajete.
Splošno:
Tudi poseg na terenu bo vsled vseh naštetih in ostalih problemati nih elementov še precej ve ji,
kot je to razvidno iz priloženega gradiva in samo iz tlorisnih prikazov ter dveh shemati nih
prerezov.
Ker bo novi investitor s tako pozidavo prizadel krajino, ki bi se morala z morfološkega vidika uvati
in v tem smislu nadgrajevati in ohranjati (kar je bilo predvideno tudi v eni izmed prejšnjih
urbanisti nih strokovnih podlag), bomo na tak na in ne samo mi, krajani, ki živimo v vznožju
Šip eve brežine, pa pa celotna soseska, izgubili del obmo ja, ki bistveno prispeva k ustvarjanju
naravnega ekosistema (zna ilne rastline tega obmo ja in naravna mejica z vso svojo rastlinsko in
živalsko polnostjo).
S pozidavo vsega tega ne bo ve , ne bo zelene brežine, samo kubusni objekti, asfalt, beton,
tlakovane površine in ogromno opornih ter podpornih zidov, ki pa iz predložene dokumentacije
niso dovolj nazorno prikazani.
Strmost terena zaradi tako goste pozidave in umestitve še ene dodatne ceste v sredino brežine,
ne bo dopuš ala ohranitve obstoje ega terena in njegove vegetacije, eprav v 32. lenu (varstvo
krajinskih zna ilnosti) predloga Odloka piše : Po kon ani gradnji je potrebno sanirati morebitne
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poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh in na
za asnih gradbenih površinah.
Pripombe:
Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo

a)
V na rtu naj se jasno z risbo in opisom prikaže obra ališ e pri cesti A, kot ga OPN predvideva in
kot je tudi zapisano v predloženem gradivu.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.1 b).

b)
Novi objekti naj bodo zakriti z drevesno vegetacijo, kar pa dejansko ni upoštevano.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.3.

IV. PRIPOMBE IN PREDLOGI OB INSKEGA SVETA IN ODBOROV

13. Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet sta zasedala dne 12. 7. 2011 in
podprla sprejem dopolnjenega osnutka OPPN v prvi obravnavi z naslednjimi pripombami in
predlogi:
Ureditvena enota C:
13.1
Predlog, da se v enoti C1 predvidi kombinacijo peš in kolesarske povezave od Šegove ulice po
Varianti 1, ki poteka ob z drevesi zazelenjenem parkiriš u Šolskega centra.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.1.

13.2
Povezava C2 s Cesarjeve ulice proti vrhu Šip evega hriba je nepotrebna, predvsem zato, ker
dokaj strm teren ni primeren za kolesarsko pot, pešpoti med lastniškimi parcelami pa se v praksi
ve krat izkažejo kot nefunkcionalne in problemati ne za vzdrževanje.
Stališ e: PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.2.

Ureditvena enota D:
13.3
Predvidena prometna površina D2 na zahodnem delu naj poteka im bolj ob meji ureditvenega
obmo ja z obstoje imi parcelami ob Cesarjevi ulici, tako da se ohrani im ve ja površina parcel ob
stanovanjskih stavbah, ki bosta na parcelni številki 969/21 in 969/22.
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Glede na težavnost terena bi bilo smiselno v 40. lenu Odloka pri dolo ilih glede odstopanja od
potekov predvidenih prometnic in tehni nih rešitev, dodati besedilo »da se predvidena cesta A
lahko na podlagi projektne dokumentacije gradi tudi z manjšim odmikom kot prikazuje OPPN
oziroma na mejo gradbenih parcel obstoje ih (stanovanjskih) stavb, pri emer se temu ustrezno
prilagodi obmo je ureditvene enote te ceste (podenota D2) ter velikosti gradbenih parcel v
ureditvenih enotah oziroma podenotah, ki mejijo nanjo.«
Popravek bi bil možen tudi v 38. lenu odloka, kjer so sedaj dolo ena »odstopanja od oblike in
velikosti posameznih gradbenih parcel stanovanjskih stavb, vendar za toleranco najve ±2 m«, in
sicer, da se doda, da so v primeru urejanja cestnega omrežja dopustna tudi ve ja odstopanja od
oblik in velikosti gradbenih parcel.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 1.3.

13.4
Gostinska dejavnost
Preu i naj se primernost umestitve gostinske dejavnosti v ureditveni enoti B (med šolo in
stanovanjskimi hišami).
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev:
V lenu o vrstah dejavnosti se briše dolo ilo, ki dovoljuje dejavnost gostinstva - strežbe pija .

13.5
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
Predvidi naj se faznost gradnje, in sicer:
1. faza: izgradnja ceste A in ceste B s komunalno infrastrukturo (asfaltne plasti se izvede po
kon anih delih);
2. faza: izgradnja posameznih objektov, neodvisno od ureditvene enote. Etapnost naj se predvidi
iz razloga, da se gradnja ne bi dogajala iz smeri SŠC in bi kasneje pri tem tudi ostalo, kot smo
pri e dostopu po urgentni poti srednje šole že sedaj.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.2.

13.6
Kanalizacijsko omrežje
a)
Zaradi nejasnosti dejanskega izpusta onesnaženih padavinskih vod, naj se le to bolj
detajlno opiše, ne samo odvod drenaže v cestnem telesu.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.3 a).

b)
Zaradi neprepustnega terena (skale in glina), naj se izdela hidrogeološke preiskave, ki
bodo pokazale, ali teren dejansko omogo a odvajanje padavinske vode iz streh, kajti že
sedaj se na spodnjih parcelah pojavljajo ''poplave«, ki po deževju poniknejo šele po
dolo enem asu.
Stališ e: PRIPOMBA SE UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.3 b).
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13.7
Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
a)
Zakaj se v OPPN-ju višina objektov pove a za eno etažo (K+P+M), saj so že tako predvideni novi
objekti temeljeni 5m nad temelji obstoje ih stanovanjskih hiš v vznožju.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.5 a).

b)
V na rtu naj se jasno z risbo in opisom prikaže obra ališ e pri cesti A, kot ga OPN predvideva in
kot je tudi zapisano v predloženem gradivu.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 12. a).

c)
Novi objekti naj bodo zakriti z drevesno vegetacijo, kar pa dejansko ni upoštevano.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 12.b).

d)
Predvidena stanovanjska enota na zemljiš u s parcelno številko 969/22, ki z dovozno cesto meji
na parcelo 975/6, nima prikazane nobene drevesne bariere, zato lastnica omenjene parcele
pogojuje izvedbo podpornega zidu z ograjo namesto brežine, saj gre za precejšnjo višinsko
razliko.
V prerezu B-B je na parcelni meji, ki je hkrati meja obmo ja urejanja OPPN, prikazan
obstoje oporni zid višine ca 1,50 m, ki ga v resnici ni. Gre samo za zidan podstavek iz
kamna višine 20cm, na katerem je montirana ži na ograja in nima funkcije podpornega zidu,
sploh ne za prevzem brežine, kot je predvidena v prerezu.
Podporni zid na tem mestu naj se izvede im bližje cesti, v višini, ki bo segala 50cm iznad
cestnega robnika. Na njem se montira jeklena pocinkana ograja višine 100cm, 75cm
odmaknjena od ceste. Oblika zidu in ograje se uskladi z lastnico parcele, ki ta zid pogojuje.
Pri izgradnji podpornega zidu naj se izvedejo betonske stopnice za dostop do ceste in
pešpoti.
Omenjeni zid z ograjo naj se nadaljuje tudi izza stanovanjske hiše na zemljiš u s parc. št.
977/5.
Stališ e: PRIPOMBA JE SMISELNO ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.5 b).

13.8
Kolesarske in pešpoti
Na predmetnem obmo ju je predvidena gradnja površin za pešce in kolesarje. Pri tem imamo
pripombo, naj se pešpot na parcelni številki 977/49 ohrani v obstoje i obliki, možna je
izvedba stopnic do parcele št. 956/10.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.6 a).
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13.9
Javna razsvetljava
Ob novih dostopnih cestah je predvidena postavitev uli nih svetilk.
K temu pripomba, naj se predvidijo svetilke, ki ne bodo mote e do obstoje ih stanovanjskih
hiš, ki so že precej osvetljene iz Cesarjeve ulice.
Stališ e: PRIPOMBA JE SMISELNO ŽE UPOŠTEVANA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.7.

13.10
Predlagatelj naj pripravi na rt, v kateri ulici bodo novi objekti oz. ali je potrebna nova ulica.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
Obrazložitev:
Na podlagi Odloka o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10 in 77/10
–tehn.popr.) se bo predvidena ulica v osrednjem delu obmo ja urejanja imenovala »Pod Šip evim
hribom«.

14. Ob inski svet
Ob inski svet je zasedal dne 14. 7. 2011 in potrdil dopolnjen osnutek OPPN v prvi obravnavi z
naslednjimi pripombami in predlogi:

14.1 Andrej Resman
a)
Iz strokovnih podlag ni razvidno oz. dodatno obrazloženo, zakaj se je obmo je OPPN pove alo na
zemljiš e parc. št. 977/49 k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki po veljavnem OPN ni zajeto v obmo je
OPPN Šip ev hrib.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.1 c).

b)
V odloku imamo gabarite K+P+M, kar pa je v nasprotju s posebnimi PIP in drugimi dolo ili OPN
(123. len), ki definirajo, da je potrebno posebej paziti na merilo enodružinskih objektov, da na
vidno izpostavljeni brežini ne bodo mote i v širših pogledih in da se ne bodo poslabšali bivalni
pogoji obstoje ih hiš, zato so objekti lahko visoki najve delno vkopana K + P in naj bodo zakriti z
drevesno vegetacijo; dopustijo se ravne oz. nizke enokapne strehe z naklonom do 10%, pri emer
najvišja kota streh slemen ne sme presegati kote 205 m nadmorske višine.
Stališ e: PRIPOMBA SE SMISELNO UPOŠTEVA
Obrazložitev: Enako kot pri pripombi 10.5 a).

14.2 Gregor Macedoni
Upoštevana je pripomba iz prejšnje obravnave, da se tudi širši vidik finan nega vpliva upošteva in
je tu vpisan.
Vprašanje: ali je predviden prihodek že v letošnjem letu - je to priliv že v letošnji prora un ali je to
planirano šele v prihodnjem letu ter kakšna je ocena?
Gre za atraktivno lokacijo in je pravilna odlo itev, da se je pohitelo s prostorskih urejanjem.
Stališ e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO
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Obrazložitev:
Priloga OPPN je tudi ocena stroškov za gradnjo infrastrukture, ki pa je informativnega zna aja.
Natan nejši izra un stroškov gradnje je mogo šele na podlagi projektne dokumentacije ter
programa opremljanja. Ker je del zemljiš na obmo ju OPPN tudi v zasebni lasti, je dinamika
gradnje odvisna tudi od zasebnih investitorjev. Prihodek v ob inski prora un je mogo šele na
podlagi pla anega komunalnega prispevka v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ker so
lastniki zasebnih zemljiš mo no zainteresirani za gradnjo, je po sprejetju OPPN predvideno
imprejšnje nadaljevanje del s pripravo ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo
infrastrukture.

V. PRIPOMBE MESTNE OB INE NOVO MESTO
15.1 Splošno
− Ob preštevil enju dolo enega lena odloka zaradi preoblikovanja ali boljše organizacije vsebine
se glede na prvi preštevil en len v odloku ustrezno preštevil ijo tudi vsi nadaljnji leni.
− V izogib podvajanja oziroma ponavljanja dolo il ter z namenom jasnega in jedrnatega odloka se
lahko dolo ila, ki so v enaki ali podobni vsebini navedena že v kakšnem drugem lenu, rta iz
odloka oziroma se jih združi z obstoje imi. Prav tako se lahko rta besedne zveze, ki niso
bistvene za dolo ilo oziroma ga vsebinsko ne spreminjajo ali pa se nadomestijo z ustreznejšim
izrazom. Popravijo se napake tehni ne narave, kot npr. sklicevanje na ustrezen len odloka ipd.
− V odlok oz. njegove posamezne lene se po potrebi lahko doda dele besedila oziroma izraze, ki
prispevajo k boljšemu razumevanju napisanega oziroma se jih s tem namenom lahko
nadomesti z novimi deli besedila ali izrazi (enako velja tudi za legendo v grafi nem delu). Doda
se lahko tudi dele besedila na podlagi grafi nega dela (uskladitev z grafi nim delom).
− Vse pripombe, ki se nanašajo na spremembe v odloku (tekstualnem delu OPPN), se posledi no
upoštevajo oziroma uskladijo tudi z grafi nim delom OPPN in obratno.
− Odlok se uskladi z nomotehni nimi predpisi.
15.2
− Na za etek odloka, za lenom o vsebini OPPN, se doda
pogostejših strokovnih izrazov, uporabljenih v odloku.

len z obrazložitvijo pomena

15.3
− Za len o obsegu in meji obmo ja urejanja se doda len o posegih izven obmo ja urejanja
zaradi navezav na obstoje o gospodarsko javno infrastrukturo in podobno z navedbo zemljiš ,
ki bodo tangirana. Dolo ili osmega in devetega odstavka 6. lena se integrirata v novi len.
15.4
− V 5. lenu (Ureditvene enote) se poimenovanje ureditvenih enot spremeni tako, da ima
obmo je prometne infrastrukture oznako C, obmo je zelenih površin pa oznako D. Med zelene
površine se šteje linijski zeleni pas med obstoje imi stanovanjskimi stavbami na Cesarjevi ulici
in predvidenimi stanovanjskimi stavbami (D1) ter ve ja zelena površina severno od Šolskega
centra Novo mesto (D2). Pešpot, ki se navezuje na Cesarjevo ulico in kombinirana peš kolesarska pot, ki vodi na Šip ev hrib v zahodnem delu obmo ja urejanja, se štejeta med
prometne površine (C4 in C5). Ceste se ne delijo glede na obstoje e in predvidene, temve na
glavno cesto, ki vodi od Ulice Slavka Gruma v notranjost obmo ja urejanja (C1), cesto, ki se od
C1 odcepi na odseku med stavbo za parkiranje in kurilnico s skladiš em ter vodi do obstoje e
stanovanjske stavbe na zemljiš u s parc. št. 956/12 ter do zgornje ploš adi stavbe za parkiranje
(C3) in cesto, ki se odcepi od C1 južno od kurilnice s skladiš em in vodi v osrednji del obmo ja
urejanja oziroma do ve jega dela stanovanjskih stavb (C2).
15.5
− V 7. lenu (Vrste gradenj in objektov) se navedba objektov prilagodi spremenjenemu
podzakonskemu predpisu. V drugem odstavku se skladno z ugotovitvami Geološkogeotehni nega poro ila z dimenzioniranjem voziš ne konstrukcije (št. D-1155, SGD Pajer,
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d.o.o., Ljubljana, november 2011 – v nadaljevanju: geološko-geotehni no poro ilo) navede
možnost urejanja z brežinami, ki presegajo 4 m in zaradi katerih je potrebno izvesti ukrepe za
zagotovitev stabilnosti. Doda se nov tretji odstavek, katerega dolo ila se prenesejo iz tretjega
odstavka 9. lena.

15.6
− V 8. lenu (Vrste dejavnosti) se pod ureditveno enoto B doda dolo ilo, da se stavba kurilnice s
skladiš em v enem delu ohrani kot kurilnica, v drugem delu pa se lahko izvajajo v lenu
navedene dejavnosti ob zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest v skladu z OPN MONM.
Navedba dejavnosti se dopolni z dejavnostmi s podro ja strokovnih, znanstvenih in tehni nih
dejavnosti, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, dejavnosti obvezne socialne varnosti in
drugih dejavnosti skladno s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti.
15.7
− V 9. lenu poglavja C (Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo) se ponovno
preverijo in ustrezno dopolnijo dolo ila o detajlih oblikovanja stavb in objektov. Doda se
možnost postavitve naprav za zajem son ne svetlobe (v ureditvenih enotah A1, A2 in B), ki pa
nameš ene na stavbi ne smejo presegati višinske kote 205 m n.v. Doda se navedba, da mora
biti zunanji del fasade stavbe (razen izzidka iz linije tlorisa osnovne stavbe) postavljen na
gradbeno linijo (skladno z grafi nim delom). Pod ureditveno enoto A2 se navede možnost
ohranitve ostalih obstoje ih objektov (poleg dveh stanovanjskih stavb). Pod ureditveno enoto B
se rušenje dela stavbe, kjer je danes skladiš e, navede kot možnost in ne obveza. Navede se
možnost širitve obeh delov stavbe kurilnice ter oblikovalski detajli. Pod ureditveno enoto C
(pešpot in kombinirana peš – kolesarska pot) se navedejo podrobnejši pogoji za ureditev. Pod
ureditveno enoto D (obmo je zelenih površin) se doda navedbo o vzpostavitvi linijskega
zelenega pasu kot zelene bariere med predvidenimi in obstoje imi stanovanjskimi stavbami, ki
se zasadi z vegetacijo (v podenoti D1) ter zasaditve na meji z obmo jem stanovanj na zemljiš u
Šolskega centra (v podenoti D2).
15.8
− V 10. lenu (Nezahtevni in enostavni objekti) se ponovno preverijo in ustrezno dopolnijo
navedeni objekti ter na in njihovega urejanja in oblikovanja. Doda se dolo ilo o odmikih od
meja sosednjih gradbenih parcel.
15.9
− V 11. lenu (Glavni dostopi) se dolo ila glede dostopov dopolnijo skladno s predvidenimi
rešitvami na podlagi ostalih pripomb in predlogov - zlasti glede poteka ceste, ki vodi od Ulice
Slavka Gruma v notranjost obmo ja urejanja (potek po trasi predvidene sekundarne mestne
ceste s pravokotnima priklju koma cest, ki vodita v notranjost obmo ja, nov oziroma
samostojen dovoz do stavbe za parkiranje ipd.), glede dostopov do zelenih površin ter površin
za pešce in kolesarje.
15.10
− V 12. lenu (Usmeritve za ureditev gradbenih parcel) se dolo ila po posameznih ureditvenih
enotah v izogib ponavljanju združijo, kjer je to mogo e. Na podlagi ugotovitev geološkogeotehni nega poro ila se doda dolo ilo, da so škarpe in podporni zidovi, ki so višji od 1,5 m ter
brežine, ki presegajo 4 m in zaradi katerih je potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti,
dopustni le v primerih, ko niso možna druga na zavarovanja brežin oziroma je to potrebno
zaradi urejanja strmega terena ter zagotovitve geološke stabilnosti terena. Oblikovno morajo biti
predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in
ozelenitev skladno z oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.
Doda se dolo ilo, da mora biti stanovanjska stavba postavljena na gradbeno linijo, ta pa se
zariše v grafi nem delu OPPN. Navede se možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov
na severnem delu gradbene parcele A1-6 (zemljiš i s parc. št. 960/10 in 960/11), ki je zaradi
ceste razdeljena na dva dela. Doda se navedbo o meji zazidljivosti gradbene parcele A1-8
(oznaka iz faze dopolnjenega osnutka; zemljiš i s parc. št. 969/21 in 969/22), kjer je gradnja
stanovanjske stavbe možna na lokaciji zahodno od te meje, medtem ko je gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov dopustna tudi na zemljiš u, ki se nahaja vzhodno od meje.
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15.11
− Zaradi že navedenih dolo il v drugih delih odloka se 13. len (Usmeritve za ureditev javnih in
poljavnih površin) rta, opis oblikovanja stojne površine zabojnikov za odpadke pa se prestavi v
len o ravnanju z odpadki. rta se tudi dolo ilo o ustrezni ozelenitvi ob robu stojne površine za
odpadke.
15.12
− V 16. lenu poglavja o prometni infrastrukturi (Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križiš )
se dolo ila lena preoblikujejo skladno s stališ i do ostalih pripomb in predlogov. Doda se
navedba o rekonstrukciji obstoje ega križiš a z Ulico Slavka Gruma, oblikovanju dveh križiš s
cestama, ki vodita do stanovanjskih stavb, prestavitvi uvoza na zgornjo ploš ad obstoje e
stavbe za parkiranje (s ceste C3), preoblikovanju obstoje ega dovoza do gospodarskega
poslopja na naslovu Ulica Slavka Gruma 59 in ustrezni navezavi na cesto C1, ureditvi dveh
obra ališ na zaklju ku cest C1 in C2. Navede se karakteristi ni pre ni profil za cesto C1 kot
traso bodo e sekundarne mestne ceste ter za cesti C2 in C3 kot cesti, ki vodita do
stanovanjskih stavb. Za ti dve cesti se dolo i širina voznih pasov 2 x 2,0 m s širino ene bankine
0,75 m in druge 1,0 m, kar predstavlja skupno širino 5,75 m. V 15. len (Splošni pogoji pri
poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture) se doda dolo ilo, da se
izvedba razli nih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se na rtuje usklajeno.
15.13
− V 18. lenu (Javna razsvetljava) se dolo ilo lena spremeni tako, da se tako izbor svetilk kakor
tudi medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami dolo ata na podlagi predpisov, ki urejajo
mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
15.14
− V 21. lenu (Telekomunikacijsko omrežje) in v 22. lenu (Kabelsko komunikacijsko omrežje) se
navede potrebnost ukinitve in prestavitve obstoje ega omrežja na zemljiš ih s parc. št. 956/10,
969/22 in 977/2 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) zaradi vzpostavitve linijskega zelenega pasu.
Opiše se tudi predvideno kabliranje telekomunikacijskega voda na obmo ju urejanja.
15.15
− V poglavju VII. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave se
doda len o splošnih pogojih glede ravnanja na teh podro jih ter se po potrebi dopolni lene v
tem poglavju.
15.16
− V 35. lenu (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami) se dopolnijo dolo ila na podlagi
ugotovitev geološko-geotehni nega poro ila, ki se šteje za sestavni del OPPN. Posledi no se
prilagodijo rešitve v tekstualnem in grafi nem delu OPPN.
15.17
− V 40. lenu (Velikost dopustnih odstopanj) se navede možnost odstopanja od gradbene linije ob
pogoju, da je objekt še vedno vzporeden z njo ter možnost odstopanja od (obstoje ih in
predvidenih) kot etaž stavb, razvidnih iz grafi nih na rtov 10 (Na rt parcelacije) in 15 (Pre ni
prerezi obmo ja) do najve 0,5 m navzdol, odstopanja navzgor pa tako, da najvišja kota strehe
ne presega višinske kote 205 m nadmorske višine. V drugem odstavku se dolo ilo glede
opisanega odstopanja spremeni tako, da velja za odstopanje od pogojev za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture, dolo enih v (tem) odloku.
15.18
− V 41. lenu (Obveznosti investitorjev in izvajalcev) se dolo ila lena dopolnijo z naslednjim
besedilom:
– Investitorji so dolžni poleg na rtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih
enot oziroma etap/faz izgradnje so asno izvesti tudi vso pripadajo o gospodarsko
infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno s lenom o etapnosti izvedbe prostorske
ureditve), ki bo omogo ila funkcioniranje takega obmo ja.
– Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaš ite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj
oziroma izven obmo ja urejanja, e je to potrebno za izvedbo z OPPN na rtovanih ureditev
oziroma je njena posledica.
– Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji,
upravljavci in Mestno ob ino Novo mesto ob upoštevanju dolo b tega lena in obveznosti
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investitorjev v skladu z dolodili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti
lokalne skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju na podlagi 78. 6lena ZPNadrt, v kateri
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za ostalo
infrastrukturo se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo
o pogojih financiranja.
15.19

V 43. 6len (Usmeritve za doloditev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) se doda
obveznost evidentiranja izvedenih prostorskih ureditev v zemlji5kem katastru in katastru
gospodarske javne infrastrukture ter opredelitve obmodja varovalnega pasu gospodarske javne
infrastrukture.
15.20 Grafidni del
Grafidne nadrte Ureditvena situacija, Nadrt ureditvenih enot, Nadrt parcelacije, Na6rt prometne
infrastrukture in Nacrt komunalno-energetske infrastrukture se zaradi bolj5e preglednosti
prikaZe v vedjem merilu.
Doda se graficni nalrtz vzdolZnimi prerezi cest.
Na Ureditveni situaciji se obmocja posameznih ureditvenih enot obarvajo
namenom vecje preglednosti g rafi6nega nadrta.

z razlilnimi barvami z

StaliSde: PRIPOMBE SE UPOSTEVAJO

jMUHre
ZupRtrt
MESTNE OBEINE NOVO MESTO
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