Številka:
Datum:

350-42/2013 (1905)
20. 6. 2014

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

Zadeva:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA NADOMESTNA GOSPODARSKA CONA OB
STRAŠKI CESTI

Namen:

1. obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta (dopolnjen
osnutek)
Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
109/12 in Skl.US: U-I-43/13-8)
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)
Pripravljavec gradiva: Urad za prostor
Izdelovalec gradiva: ACER d.o.o. Novo mesto
Poročevalec:
Mojca Tavčar, Vodja Urada za prostor
Obrazložitev:
V prilogi.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Občinskega
podrobnega
prostorskega
načrta
nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti v 1. obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
- ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 in Skl.US: U-I-43/13-8) zavzeti stališča. Sprejeta
stališča do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi
predloga prostorskega akta.

ŽUPAN
Alojzij MUHIČ
PRILOGE:

Obrazložitev pripravljavca;

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta
nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (tekstualni del);

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti (tekstualni del);

Grafična priloga – Povzetek za javnost (celostno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor MONM, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje in na spletni strani MONM: http://prostor.novomesto.si/si/obcinskiprostorski-akti/).
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Številka:
Datum:

350-42/2013 (1905)
20. 6. 2014

OBČINSKEMU SVETU, TU

ZADEVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA NADOMESTNA GOSPODARSKA CONA OB
STRAŠKI CESTI
PREDMET: OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA PROSTORSKEGA AKTA
(1. OBRAVNAVA)

1. NAMEN IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN
Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-b je uveljavljen Občinski podrobni
prostorski načrt nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08; v
nadaljevanju: OPPN), s katerim so določeni pogoji urejanja za graditev novih objektov, zunanje
ureditve in graditev prometne in druge javne infrastrukture za ureditev gospodarske cone ob
Straški cesti. Od uveljavitve OPPN je investitor in večinski lastnik zemljišč AVTOTRANSPORTI
KASTELEC Lado Kastelec s.p., iz Grosuplja (v nadaljevanju: pobudnik) v skladu z načrtovanimi
prostorskimi ureditvami pridobil upravni dovoljenji za izgradnjo javne infrastrukture in
pripravljalna dela za sečnjo gozda, ki je že izvedena, in izravnavo reliefa, ki je v zaključevanju.

NM/4-OPPN-b
OPPN nadomestna gospodarska cona ob
Straški cesti
NM/4-OPPN-a
Zazidalni načrt Adria

Slika: Izsek iz OPN: Območje EUP NM/4-OPPN-b »OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti«

Namen priprave sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) je na območju
veljavnega OPPN poleg že dopustnih dejavnosti dopustiti tudi ravnanje z odpadki in druge
dejavnosti, ki v veljavnem OPPN niso dopustne, medtem ko Občinski prostorski načrt Mestne
občine Novo mesto dopušča te dejavnosti na območjih z namensko rabo IG – gospodarske
cone, s katero je opredeljeno tudi območje SD OPPN.
Za navedene dejavnosti je izraženo povpraševanje interesentov. Ker je obravnavana lokacija
primerna za njihovo izvajanje, bodo na območju gospodarske cone služile kot dopolnitev že
dopustnim dejavnostim iz uveljavljenega OPPN.
S SD OPPN se smiselno dopustijo objekti in ureditve, potrebni za izvajanje vseh dopustnih
dejavnosti, in uskladijo tudi druge vsebine prostorskega akta, ki so posledica sprememb
predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov v času od njegove uveljavitve (npr. določila
glede nezahtevnih in enostavnih objektov).
2.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S SD OPPN

Območje gospodarske cone s SD OPPN ne bo več prvenstveno namenjeno parkiranju tovornih
vozil, temveč bo namenjena širšemu spektru dejavnosti: proizvodnim, obrtnim, poslovnostoritvenim dejavnostim, ravnanju z odpadki, skladiščenju, parkiranju tovornih vozil in podobnim
dejavnostim ter v manjši meri trgovini, gostinstvu in drugim spremljajočim dejavnostim.
Območja postavitve objektov in parkirišč vzhodno od območij št. 4, 5 in 6 se s spremembo in
dopolnitvijo OPPN lahko uredijo tudi kot površine in objekti za ravnanje z odpadki.
Določila glede gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov se prilagodijo novim predpisom
(Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, št.18/13, 24/13 in
26/13). Na območju parkirišč se dopustijo nadstrešnice in kontejnerji za potrebe vratarnice ter
kontejnerji s stranišči, umivalniki in prham.
Poleg že dopustnih dejavnosti na območju veljavnega OPPN se dopustijo tudi naslednje
dejavnosti, skladno s klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08):
C. Predelovalne dejavnosti:
10. Proizvodnja živil,
11. Proizvodnja pijač,
12. Proizvodnja tobačnih izdelkov,
13. Proizvodnja tekstilij,
14. Proizvodnja oblačil,
15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
D. Oskrbo z električno energijo, plinom in paro:
35. Oskrba e električno energijo, plinom in paro,
E. Oskrbo z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja:
38. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin,
H. Promet in skladiščenje:
53. Poštna in kurirska dejavnost,
N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti:
80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
S. Druge dejavnosti:
96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pri oblikovanju objektov se dopusti tlorisni gabarit kleti, ki je lahko večji ali manjši od gabarita
zgornjih etaž.
Preurejena so določila glede etapnosti izvedbe prostorskih ureditev.
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Upoštevane so zahteve nosilcev urejanja prostora, ki so jih podali v smernicah.
V grafičnem delu je dodan prikaz etapnosti izvajanja prostorskih ureditev.

3. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Postopek SD OPPN se je začel na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna cona ob Straški cesti, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/14, dne 23. 5. 2014.
Osnutek SD OPPN je v mesecu maju 2014 izdelalo podjetje ACER d.o.o., Novo mesto in je bil
še istega meseca poslan v pridobitev smernic pristojnim nosilcem urejanja prostora.
Do sredine meseca junija 2014 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in
odločba MKO ARSO, da postopek priprave Celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju:
CPVO) ni potreben. Ker postopka CPVO ni potrebno izvesti in se spremembe in dopolnitve
prostorskega akta nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, so izpolnjeni pogoji,
da se priprava akta na podlagi 61. a člena ZPNačrt nadaljuje po skrajšanem postopku (čas
trajanja javne razgrnitve 15 dni in rok za pridobitev mnenj NUP 15 dni).
Z dopolnjenim osnutkom SD OPPN, ki je predmet obravnave, bo občina seznanila javnost v
okviru javne razgrnitve (15 dni) in javne obravnave.
4. AKTIVNOSTI, PREDVIDENE ZA UVELJAVITEV SD OPPN
Na podlagi pridobljenih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve ter 1. obravnave na občinskem
svetu bodo izdelana stališča do pripomb in predlogov, katere potrdi župan s sklepom ter so
podlaga za izdelavo predloga SD OPPN.
Predlog bo posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o upoštevanju smernic.
Po pridobitvi mnenj bo izdelan usklajen predlog SD OPPN, ki bo posredovan v 2. obravnavo in
sprejem na občinski svet.
5. FINANCIRANJE PRIPRAVE SD OPPN
SD OPPN v celoti financira naročnik AVTOTRANSPORTI KASTELEC Lado Kastelec s.p.,
Adamičeva cesta 57, Grosuplje, ki v postopku nastopa kot pobudnik in investitor.

6. VPLIV NA PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Priprava in uveljavitev SD OPPN nima vpliva na odhodkovni del proračuna MONM. Na
dohodkovnem delu so predvideni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov.
7. PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
1. obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12) zavzeti stališča. Sprejeta
stališča do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga
prostorskega akta.

3

Pripravil:

Tomaž PRAZNIK,
VIŠJI SVETOVALEC

Mojca TAVČAR,
VODJA URADA ZA PROSTOR

Urška BAN,
V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

Priloge:
1. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega
načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (tekstualni del);
2. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti (tekstualni del);
3. Grafična priloga – Povzetek za javnost (celostno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor MONM,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje in na spletni strani MONM:
http://prostor.novomesto.si/si/obcinski-prostorski-akti/).

Poslano:
1. Naslov, tu
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Spremembe

Acer Novo mesto d.o.o., junij 2014
Dopolnjen osnutek

Na podlagi 61. in 61. a

7. odstavkom 96
ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP (106/10-popr.),
43/11 ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) in 16.
Statuta
7/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka

em podrobnem prostorskem
117/08), ki jih je izdelalo
-4/14. Sestavlja jih tekstualni del in graf
.

V 2
B)
izvajanja prostorskih ureditev, M 1:1500.

, ki

15a. Etapnost

3
Nadomestna gospodarska cona je namenjena
proizvodnim, obrtnim, poslovnotovornih vozil in podobnim dejavn

4

.
5
V 7
druga alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi
enostavnih objektov (
ograje, podporni zidovi, priklj
ogrevanja,
predpisi, ki urejajo r
e objektov glede na zahtevnost gradnje,

gradnja nezahtevnih in

6

in prhami ter kontejnerji za potrebe vratarnice

1
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Dopolnjen osnutek

7

upo

, se dovoljeni

1 STAVBE:

211 Objekti transportne infrastrukture

ceste
- distribucijski plinovod,

distribucijski elektroenergetski vodi in trafo-

8
Na
kontejnerji za potrebe vratarnice. Dopustni so tudi kontejne

OPPN.
9
V8
da se glasi:
17/08; v nadaljevanju Uredba) so dovoljene naslednje dejavnosti:
C. PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

13. Proizvodnja tekstilij
15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
16. Obdelava in prede
17. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
25. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
28. Proizvodnja drugih strojev in naprav
29. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30. Proizvodnja drugih vozil in plovil
32. Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
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Spremembe

Acer Novo mesto d.o.o., junij 2014
Dopolnjen osnutek

35. Oskrba z
E. OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
38. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
F.
41. Gradnja stavb
ektov
43. Specializirana gradbena dela
45. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
47. Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
H.
49. Kopenski promet; cevovodni transport

I. GOSTINSTVO
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti
N. DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
77. Dajanje v najem in zakup
79. Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice
8
S. DRUGE DEJAVNOSTI

10
V9

v prvem odstavku na koncu prve alineje doda stavek, ki
i

Tlorisni gabarit kleti je

11
V9
Vertikalni gabariti:
, 2 in
2a
na
(2) K + P + 2 in najmanj P + 1 oz. 5 m.
Vi e objektov morajo biti medsebojno poenotene oziroma oblikovno smiselno usklajene.
NGC ne sme presegati
12
V9
Oblikovanje objektov: Objekti morajo biti
oblikovani sodobno, medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih pravokotnih oblik. Dovolijo se
izjeme pri oblikovan
dovolijo se svetle, zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se omet ali fasadne obloge in temne
naj bodo ravne, dovolijo

3
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Acer Novo mesto d.o.o., junij 2014
Dopolnjen osnutek

poudarjeni (z napisi, barvo ipd.).
Objekt 1
celota, klet objekta je niv
Mobil.
Objekt 2 (poslovno storitveni objekt): objekt j

s parki

tr
programov (poslovni, nastanitveni, gostinski itd.)
objektov 1 in 2 mora biti mestotvorno arhitekturno oblikovana, oba objekta pa morata
je ipd.).
Objekt 2a (poslovno
storitveni objekt): Oblikovanje objekta naj se poenoti oziroma uskladi z
oblikovanjem objektov 1 in 2.
13
V 15
gradben

2

Za poslov

ormativi za projektiranje in
.
14
21

mem
ektih. Voda

za potrebe ogrevanja s

15
V 22

doda nov

Odpadna padavinska voda, ki nastane zaradi

potrditi upravljavec javne kanalizacije. Pred izpustom v kan
izcedne vode.

16
Naslov 30
30 len se spremeni tako, da se glasi:
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Dopolnjen osnutek

Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 in Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1 za
zitete VII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Pri projektiranju

(3) Zagotovijo se potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potreb

17
asi:

javna in ostala infrastruktura, ki je po tem odloku zahtevana za uporabo objektov v okviru posamezne

-

najprej se izvede obodna parcelacija,
za posamezne funkcionalno
skladno s 34

,

-

ili prvega

ureditve. Obratovanje objektov pred dograditvijo potrebne komunalne opreme ni dovoljeno.

18
ko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja ministrstvo, pristojno za prostor in druge

19
Spremembe in dopolnitve
digitalni obliki in so na vpogled na se
mesto.

Mestne ob

Novo mesto in

Novo

20

Novo mesto
Alojzij Muhi
5
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Odlok
NPB 1
OPOZORILO

-

Odlok o spremembah in dopolni
).

1.
podrobni prostorski

(P

ter
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
obdobje od leta
sprejme o
(v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal
-L3/2006 v novembru 2008.

Acer Novo mesto, d.o.o.,

en glasi:
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o
(Uradni list RS, t. 117/08), ki jih je izdelalo
podjetje Acer Novo mesto d.o.o., pod tevilko J-4/14.
.

(Vsebina o
OPPN vsebuje tekstualni del (odlok),
A) Odlok:

2.
podrobnega prostorskega

)

del in priloge.

Opis prostorske ureditve
reditve v prostor
- opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednji
ov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
in ohranjanje narave
in naravnih virov
ve in ukrepi za obrambo ter varstvo
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
1

Acer Novo mesto d.o.o., junij 2014
Dopolnjen osnutek

Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
OPPN
B)

:
1.
2.
3. Ge
4.
5. Zazidalna situacija, M 1:1500
6. Zazidalna situacija s prikazom poteka prerezov, M 1:1500
7. Terenski prerezi in prikaz objektov oz. ureditev, M 1:1000
8. Situacija prometne ureditve, M 1:1000
9.
10.
11.
12.
13. Situacija komunalne ureditve, M 1:1000
14. Zbirna situacija infrastrukture, M 1:1000
15.
15a. Etapnost izvajanja prostorskih ureditev, M 1:1500

16.
17. Idejna zasnova objekta 1, M 1:500
18. Idejna zasnova objekta 2, M 1:500
19. Idejna zasnova objekta 2a, M 1:500
C) Priloge:
1. Povzetek za javnost
2.
3.
4. Seznam strokovnih podlag
5.
MONM
6. Seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o zavarovanju
7. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
8.
9.
10. Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.

OPPN
3.
(Obseg ureditv
(1)
(v
nadaljevanju tudi NGC)
v severozahodnem delu Novega mesta in meri okoli
15,7 ha. N
e
nice
z naslednjimi
275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/3, 277/4, 277/5,
277/6, 433/27, 433/28, 433/29, 433/30, 433/31, 433/32, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7,
434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16, 434/17, 434/18, 434/19, 434/20,
434/21, 434/22, 434/24, 434/25, 434/26, 434/27, 434/28, 434/29, 434/30, 434/31, 434/32, 434/33, del
434/34 (pot), 434/35 (pot), 434/39, 434/40, 434/41, 434/42, 434/43, 434/44, 434/45 (pot), 434/46
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Acer Novo mesto d.o.o., junij 2014
Dopolnjen osnutek

(cesta), 434/47 (pot), 434/48 (cesta), 434/49 (pot), 434/50 (cesta), 434/52, del 435/2, 1036/8 (pot),
1036/9 (cesta
Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture so predvideni posegi na parcelah izven ureditvenega
priklju
telekomunikacijskega

,

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4.

(1) Nadomestna gospodarska cona je namenjena proizvodnim, obrtnim, poslovno-storitvenim
in podobnim dejavnostim ter
(2)
NGC je bilo zasnovano v okviru enotne gospodarske cone, namenjene gospodarskim
dejavnostim s poudarkom na preselitvi nekaterih dejavnosti iz drugih lokacij v Novem mestu. Na delu
se ureja s tem OPPN kot druga faza
ureditev po enotni programski zasnovi.
5.
(Koncept ureditve)
(1) Zazidalna shema
N
rejanja se
se za zagotovitev

zasnujeta

(
obdelano bolj podrobno, saj
gre za pomemben mestni prostor, v katerega se umestijo mestotvorni objekti in dejavnosti, namenjene
(objekti 1, 2 in 2a). Za preostali prostor niso predpisane
(na obeh straneh
nem in severozahodnem delu
)
uredijo
in objekti za
ravnanje z odpadki.
(3)
i po vzoru mestnega bulvarja s primerno
urbano opremo, ki ustreza neposrednemu stiku gospodarskega kompleksa s koridorjem mestne
vpadnice kot javnega prostora mesta. Vhod v NGC
2,
ana geometrija, ki nakazuje
s
V
este se umestijo mestotvorne
dejavnosti (storitve, gostinstvo, motel, trgovina ipd.). Skladno s tem se tu zasnuje niz kakovostno
oblikovanih objektov, postavljenih na gradbeno linijo ob cesti in medsebojno poenotenih po
oblikovanju in gabaritih ter uporabi materialov. Zagotovijo se pohodne
e in ozelenitve ob
objektih. S tem se v obcestnem delu oblikuje prepoznavna fasada celotne cone, ki naj bo oblikovno
usklajena s sosednjo tovarno Adria Mobil.
(4) Horizontalne in vertikalne gabarite ter fasade in strehe se oblikuje poenoteno za posamezne sklope
pozidave, obenem
o v skladu s
(5) Predvidi se izvedba uvoza iz
za posam

i cesti ter ureditev ve

-
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6.
(Vplivi in povezave s so

(1)
je navezano
cesta (LC 295041 in LC 295042), ki je lokalna cesta in je bila povsem rekonstruirana pred nekaj leti.
OPPN navez
(2)
od
(plansko na
obvozno cesto

gospodarska cona Zahod) ter preko povezovalne ceste s predvideno zahodno

u celotnega

ter

Predvidena je tudi dostopna
dostop do tovarne Adria

Mobil.

7.
(Vrste gradenj in objektov)
(1)
se dovoli:
- gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (
ograje, podporni zidovi,
infrastr
komunalni objekti) skladno s predpisi, ki urejajo
e objektov glede na zahtevnost gradnje ,
potrebe vratarnice,
- gradnja gospodarske javne infrastr
- sprememba rabe objektov skladno z 8
ega odloka,
(2) Na podlagi predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo
ev
,
:
1 STAVBE:
- 12 Nestanovanjske stavbe (ob
)
OBJEKTI:
- 211 Objekti transportne infrastrukture ceste
di - distribucijski plinovod,
distribucijski
kti, cevovod za odpadno vodo, hidranti,
distribucijski elektroenergetski vodi in trafo-postaje ter
- 24205
.
i
in kontejnerji za potrebe vratarnice. Dopustni so tudi
,
manipulacije,
h linijah
ali interne
ceste
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8.
(Vrste dejavnosti)
(1) Skladno s klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji
17/08; v nadaljevanju Uredba) so dovoljene naslednje dejavnosti:
C. PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

69/07 in

13. Proizvodnja tekstilij
15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
16. Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
17. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
22.
as
23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
25. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
28. Proizvodnja drugih strojev in naprav
29. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30. Proizvodnja drugih vozil in plovil
32. Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

E. OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
38. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
F.
41. Gradnja stavb
43. Specializirana gradbena dela
NJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
45. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil

H.

47. Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
NJE
49. Kopenski promet; cevovodni transport
52.

I. GOSTINSTVO
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti
N. DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
77. Dajanje v najem in zakup
79. Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice
e storitvene dejavnosti
S. DRUGE DEJAVNOSTI
.
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(2) Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
ne sme predstavljati
. Umesti se
OPPN (v objekte 1, 2 in 2a),
lahko pa tudi ob osrednjo ali dostopno cesto.
Dejavnosti, ki ne smejo presegati skupno 30 % bruto
ih
bruto
objektov v okviru
7 in 9 (ob osrednji ali
dostopni cesti), so: 47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, 47.2. Trgovina na drobno
47.4 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z r
47.5 (razen
in 47.59 iz Uredbe) Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko
47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za
, 47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki in 79
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti.

sko in krajinsko urejanje
9.
(Gabariti in oblikovanje pozidave)
(1) Objekti in p
- Objekti: tlorisni gabariti objektov 1, 2 in 2a se uredijo v okviru gabaritov, ki so prikazani na
19). Dovolijo se odstopanja do
+,- 30 % glede na predlagane tlorise
. Tlorisni gabarit kleti je
ali
: objekti bodo obsegali
- odvisno od namembnosti, pa tudi
objektov. Na posamezni gradbeni parceli je treba zagotoviti tudi zado
posamezne dejavnosti. Dovolijo se
odstopanja skladno z 32
ga odloka.
: v celoti se lahko nameni objektu.
(2)
:
(za nasipe in vkope), ki jih zahteva razgiban teren, ureditve ob mejah parcel ipd. bodo obsegale
najmanj 15
gradbenih parcel, odvisno od namembnosti, razgibanosti reliefa ipd. Pozidanost
gradbenih parcel, razgibanosti reliefa itd.
-storitveni objekti in
(3)
:
- Gradbena linija 1
: objekti morajo biti postavljeni tako, da je vsaj 80 %
fasade objekta postavljene na to gradbeno linijo. Objekti morajo imeti na tej liniji glavno,
mestotvorno fasado. Dovolijo se odstopanja od te gradbene linije v notranjost posameznih
do
2,00 m.
- Gradbena linija 2 vzdo
: objekti morajo biti postavljeni tako, da je vsaj 50 %
fasade objektov postavljene na to gradbeno linijo. Kadar je objekt funkcionalno in strukturno
zasnovan iz poslovno-proizvodnega dela in upravnega dela, mora biti upravni del postavljen na
gradbeno linijo, in sicer tako, da se zagotovi prepoznavnost v prostoru. Dovolijo se odstopanja od
te gradbene linije v notranjost posameznih
do
2,00 m.
- Gradbena meja: objekti so
radbene meje in je ne smejo presegati,
lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost
.
(4) Vertikalni gabariti:
, 2 in 2a
(2) K + P + 2 in
najmanj P + 1 oz. 5 m.
objektov morajo biti medsebojno poenotene oziroma oblikovno smiselno
usklajene.
objektov na
8 so
(2) K + P + 2 in najmanj P.
6
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Noben objekt na
NGC ne sme presegati
e 210 m n.v.
(5) Kota pr
- za objekt 1: 192,00 m n.v. in objekt 2: 193,80 m n.v.,
- za objekt 2a in ob
bjektov od
3 do 8:
j objektov so enake kot kote
cest, na katere se ti objekti navezujejo.
Dovolijo se odstopanja do najv +,- 1,50 m skladno z 32. enom tega odloka.
(6) Oblikovanje objektov:
Objekti morajo biti oblikovani sodobno, medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih pravokotnih
oblik. Dovolijo se izjeme pri oblikovanju vhodov, nads
Objekti naj se poenotijo po materialih
in barvah dovolijo se svetle, zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se omet ali fasadne obloge
in temne strehe (temnosiva, siva,
naj bodo ravne,
dovolijo se tudi nizke eno ali
10 stopinj
,
vendar naj bodo strehe v teh primerih
. Ti naj bodo
poudarjeni (z napisi, barvo ipd.).
Objekt 1
zahodnem gostinsko poslovni program): oblikuje
se
celota, klet objekta je niv
s parki
Mobil.
Objekt 2 (poslovno storitveni objekt): objekt je postavlj
Objekt lahko na
vzhodnem delu
, zato
in se prilagaja terenskim danostim. V delu,
, je oblikovana enotno
transparent
programov (poslovni, nastanitveni, gostinski itd.)
1 in 2 mora biti mestotvorno arhitekturno oblikovana, oba objekta pa morata biti
oblikovno
, kar je namenjeno
prepoznavanju programov v notranjosti objekta (
Objekt 2a (poslovno storitveni objekt): Oblikovanje objekta naj se poenoti oziroma uskladi z
oblikovanjem objektov 1 in 2.
10.
(Oblikovanje odprtih zunanjih

)

(1)
ceste
z javno razsvetljavo, po zahodnem robu te ceste
pa se v okviru z
drevored
jo interne ceste, ob
katerih se
poteze drevesne ozelenitve
enojni drevoredi. Ti se uredijo tudi ob severnem robu dostopne ceste
.
(2)
osrednje ceste uredijo zeleni otoki kot ozelenjeni tlakovani
(3) Drevoredi naj
(4) Odprta prostora severno od objekta
osebne avtomobile (zaposleni in stranke), vendar se urejata v kontekstu arhitekturne tipologije
obj
elementi javne razsvetljave ipd.).
11.
(Pogoji za druge zunanje ureditve)
(1) Manipulacijske in druge
betonu,
(2)

utrjene povr

severnem in vzhodnem robu

v asfaltu ali
. Zagotovi se
se zasadi nov gozdni rob,

teren in vegetacijsko utrdijo.
7
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lahko ureditve reliefno uskla

e

izravnavo platojev na zahodne
in druge ureditve
(4) Ob nasipih in vkopih se lahko predvidi graditev opornih zidov, ki morajo biti oblikovno poenoteni z
arhitekturo in zunanj
3 m, lahko pa se sestavljajo v obliki teras.
(5)
z graditvijo objektov, tako da
se bodo oblikovale en
12.
(Urbana oprema)
(1) Prostori

so na dobro prometno dostopnih mestih, vendar ne v
morajo biti po uporabi
materialov in oblikovanju poenotene z grajenimi objekti
. Dovoli se sodobno oblikovanje z
uporabo enostavnih pravokotnih oblik in ravnih ali enokapnih streh z nizkim naklonom ter uporaba
lahkih kovinskih konstrukcij temnih barv.
(2)
table ali stebri
oblikovanju drobne urbane opreme je
treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah.
(3) Pri uvozu na
GC
, ob osrednji cesti in na mestih, kjer se s te ceste odcepijo
dostopna in interne ceste, se lahko postavijo
ali stebri.
.
(4) Ograj
se oblikujejo poenoteno. Izvedejo se lahko
do
,0 m, v sivi
barvi in kovinski izvedbi.
13.
(Parcelacija in odmiki)
(1) Pri novi parcelaciji
ureditve nova parcelacija naj

enostavno pravokotno
e dopustna dodatna naknadna

o.

parcelacija znotraj gradbenih

parcel,
objektov in ureditev parcel ter skladno z
a, list.
5.
gradbene parcele uredi javni dostop
oziroma
(4) Predvidene gradbene parcele javnega dobra:
- Osrednja cesta,
oz. z
bo
in do gozdnih
parcel severno od
OPPN. V obm
obra
in
bankinami.
- Javna pot kot nadomestitev
gozdnih poti se uredi po vzhodnem robu ob
NGC, z
njo se zagotovi dostop do gozdnih parcel severovzhodno od o
.
na jugozahodu ter za napajanje objekta 1 in
.
(5) Odmik objektov
5,0 m. Odmik nezahtevnih in enostavnih
objektov je najmanj 2,0 m
. Odmiki (ne velja za
ograje in zunanje ureditve) so lahko tudi
soglasje lastnika sosednjega
in
izvedejo ustrezni
pi.

8

Acer Novo mesto d.o.o., junij 2014
Dopolnjen osnutek

A
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO
14.
Odvodnjavanje odpadne in padavinske vode ter telekomunikacijska in energetska infrastruktura je
predvidena v obm

15.
(Prometno omre - ceste in park
(1)
a
(2)
osrednjo cesto
NGC od juga proti
severu. Pri tem se
e terena. Z
osrednje ceste
oz. interne ceste v posamezna
. V okviru te ceste se
zagotovi tudi glavna infrastrukturna oprema prostora. Z osrednje ceste se proti zahodu
tovarne Adria Mobil in proti vzhodu odcepi dostopna cesta, ki zagotavlja napajanje ju
dela
objekta 1 in
8, objektov 2 in 2a ter
). Na koncu internih cest (na
osednjih internih cest.
osrednje ceste
- prometni pas

2 x 3.25

m

=

6.50

m

- robni pas

2 x 0.25

m

=

0.50

m

-

1 x 1.50

m

=

1.50

m

- bankina

1 x 0.50

m

=

0.50

m

- bankina

1 x 1.00

m

=

1.00

m

10,00

m

SKUPAJ
dostopne ceste
- prometni pas

2 x 3.00

m

=

6.00

m

- robni pas

2 x 0.25

m

=

0.50

m

-e

1 x 1.50

m

=

1.50

m

- bankina

1 x 0.50

m

=

0.50

m

- bankina

1 x 1.00

m

=

1.00

m

9.50

m

SKUPAJ
(3) Interne ceste se lahko uredijo na mest
spremenijo oz.

ali manj, v

Lokacije
se lahko tudi
avilna

Usklajeno s premikom uvozov na interne ceste in lokacijami internih cest ter drevoredov se
premaknejo tudi gradbene meje n
Usklajeno s premikom uvozov na interne ceste in
zahodni strani osrednje ceste.
(4) Nadomestitev gozdne poti
9
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, se nadomestijo z osrednjo cesto ter z javno potjo
se navezuje na
javno pot na
jugovzhodnem in severovzhodnem robu
(5)
, parkirne e
parkirnih prostorih za raz

.

dejavnosti. V okviru pogojev za objekte, ki dovoljujejo izvedbo kleti, se
pod objekti in manipulaci
, padavinska

vpadavinsko kanalizacijo.
oz. sosednjih, medsebojno povezanih gradbenih parcel.
Za
se zagotovi vsaj eno parkirno mesto na 30 m2
pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s pravilniki oz.
(Prometnote
(6) Odvodnjavanje

Za ostale
projektiranje in
).

ej v kanalizacijo za odvod padavinskih odpadnih
voda oz. z izpustom na teren.
16.
(Elektroen
(1)

ti je potrebno

na
esti in odcepu za Nadomestno
gosp
,
predvidenem za komunalne naprave. Elektroenergetski razvod SN 20 kV in NN 0,4 kV bo potekal v
kabelski kanal
kV kablovodi kot direktni
odvodi iz transformatorske postaje.
(2) Trasa na
a
osrednji cesti. V kabelsko kanal
x 20 kV kablovod enakega preseka in tipa, kot je
-1.1
kablovoda, vgradnjo spojk in s tem vzankanje nove transformatorske postaje v kompleksu.
(3) V ob
,
dostopa na parcelo.
(4) Odjemalcem, ki bi izkazovali potrebo po
postaje.
17.
(Javna razsvetljava)
(1)
. Svetilke in
drogovi bodo enostransko nam
svetlobne armature in drogovi, ki so podobni ali enaki kot obst
(2)
drog naj bo na osrednji komunikaciji
9 m s svetilko 1 x 250 W metalhalogen, ob stranskih
cestah in drugih javnih
m
o
. Svetilke naj bodo takega
tipa, da ne bodo
o
naj bo usmerjena
navzdol).
(3) Napajanje javne razsvetljave naj se izvede iz nove transformatorske postaje, krmiljenje pa iz na
novo predvidene OJR omarice.
10
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(4) Z javno razsvetljavo se opremijo javne p
namenjene prometu in parkiranju.

ter objekti, odprti

javnosti in

18.
(T
(1)

cesti poteka obstoje

elektroenergetski kanaliza
napovedi
kapacitete 1000 paric.
(2)

, predvidenimi za potek komunalnih naprav. Na osnovi

19.

cesti poteka

i
,
ena iz javne PMO

omarice. Kabelska kanalizacija bo potekala ob elektroenergetski in TK kanalizaciji.
20.
(Vodovod)
(1)
DN 150 tega cevov

DN 250 Novo mesto eg porabe vode

za sanitarne namene je potrebn
kar znese 10 l/s vode in minimalno dimenzijo zunanjih vodov NL - DN 100, na katere so priklju
tudi nadzemni hidranti DN 80.
(2)
polietilenskih cevi (PE 80 ali 100) do premera
DN 150 mm.
(3)
top
potrebnimi hidranti.
(4)
garnituro za vgraditev v zemljo.
(5)
vkopa cevi so min. 1,3 m od

21.
(Vrtina za vodo)
z vodo iz vrtine, ki se uredi na sa
ktih. Voda iz

za potrebe ogrevanja s toplotnimi

oz. sanitarne namene
22.
(Kanalizacija in odpadki)
(1) Kanalizacija:
odpadna voda se bo po na novo predvideni kanalizaciji, ki poteka v osi osrednje ceste, odvajala v
komunalnih odpadnih voda
C
ni.
nje morebitnih te
a pred izpustom
v javno kanalizacijo.
(2)
11
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voda, naprej pa se bo od
oziroma v ponikovalnice.
voda z
(4) Odpadna padavinska voda, ki nastane zaradi ravnanja z odpadki (izcedna voda), se mora predhodno
padavinsko kanalizacijo, v nasprotnem primeru mora spremembo
oziroma drug
. Pred izpustom v kanalizacijo se
.
(5) Odpadki: Zbiranje odpadkov se uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na posebej
urejena stojna mesta
om tega odloka. Za zbiranje morebitnih posebnih odpadkov je
treba zagotoviti posebna mesta za njihovo zbiranje. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih
odpadkov v Center za ravnanje z odpadki (CeROD) v Leskovcu.
23.
(Plinovod)
(1) Za zagotovitev oskrbe s plinom je v koridorju
PE 110/10obm
(2)

.
s

glavni vod morajo imeti zaporne ventile z vgradbilno garnituro in cestno kapo. Cestne kape bodo
(3)
pustno
obine,
(4)
, na katerih je predvidena izgradnja novih objektov, je potrebno predvideti izgradnjo
plinovoda zemeljskega plina hkratno z ostalimi komunalno-energetskimi vodi in objekti.
(5)
obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav
.
(6) Za plinov
premera cevi, hitrosti
h padcev glede na
predvideno porabo plina. Predvidena mora biti tudi sekcijska zaporna pipa. Nadtlak v distribucijskem
u s potrebami posamezne dejavnosti.
(7)

(8) Potrebno je

v le-teh, pipe, sifoni itd.), saj je plinovod v funkciji obratovanja.
ovoda skladno s Pravilnikom
ar (Uradni

list RS,
(9)

26/02 in 54/02).
.
24.
(Ogrevanje)

Ogrevanje se ure
tudi z uporabo biomase, toplotnih
predpisi.

,

pa
e energije in drugih alternativnih virov v skladu s
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ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDI
OHRANJANJE NARAVE

IN

25.
:
OPPN je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja
V primeru potrditve obstoja a
izkopom
nadzor na celotni lokaciji posega. V primeru odkritja

Novo mesto, vsaj en mesec prej.
Z
(2)
biotsko raznovrstnost.

VI

STVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
26.
(Varstvo tal in voda)

kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki s
ransportnih in gradbenih

2

tega odloka.

Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi
o
material ter gradbene odpadke.
da pred izpustom v javno kanalizacijo.

(zatravitev, travne pl

tudi na posameznih parcelah
. Odtoki meteornih voda z

odvodne kanale.
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27.
(Varstvo zraka)
(1) Zavezanec za izvajanje ukre

adbenih del, ki mora z ukrepi

zraku. V ta namen je treba med gradnjo izvajati naslednje ukrepe:
vetrovnem vremenu,
sredstvi
prekriva sipke tovore pri t
,
kovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika
(zemeljski plin ali biomasa) ali uporaba alternativnih virov energije.
(3) Novi objekti
eri naj se za ogrevanje in elektriko
uporabi obnovljive vire energije.
(4) Pri na rtovanju in obratovanju naprav mora investitor oziroma povzro itelj obremenitve izvajati
a
snovi in rekuperacija toplote, recirkulacija odpadnega zraka in drugi ukrepi
ine
odpadnih plinov,
a izraba surovin in energije ter drugi ukrepi za optimiziranje proizvodnih procesov,
optimiziranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih
izjemnih pogonskih stanj, prepre evanje pove anja emisije zaradi kopi
jo
svinec.
28.
(Varstvo pred hrupom)
(1)

gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena

manj hrupna vozila.
(2)
potrebe ne obratujejo v prostem teku.
(3)
NGC
proizvodnih dejavnosti, ki po Uredbi o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
in 34/08) sodi v IV
ravni hrupa 75 dBA
65 dBA.
29.
(Ravnanje z odpadki)
olje, odpadna motorna olja, akumulatorje, goriva,
filtrirna sredstva in vse ostale snovi, ki so opredeljene kot nevaren odpadek, naj investitor oddaja
odo nastajali pri
gradnji,
o po vrstah in se jih take skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni
list
34/08) in
34/08)
zaciji.

z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

6
Uredbe o ravnanju
zagotoviti, da izvajalci gradbenih
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(3) Odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali
odpadkov in z njimi ravnati tako, da izp
odstranjevanja. Odpadki, namenjeni za predelavo, so odpadki, dokler niso predelani ali dani v
dovol
amenjenih in v skladu s
predpisi ur
za
, ki zaradi delovanja ali dejavnosti
zbiralca odpadkov nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev (Uredba o ravnanju z odpadki, Uradni list
(4) Na obmo ju naj bo omogo eno lo
i za lo eno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov.

VIII

OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN

30.
(Ukrepi za v

)

(1)
e zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba
Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 in Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1 za
obmo
zitete VII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Pri projektiranju
.175 g.
(2)
drugih
videti.

ovijo se

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31.
(1) OPPN se lahko izvaja po etapah, tako da so posamezne etape
funkcionalne celote, k
javna in ostala infrastruktura, ki je po tem odloku zahtevana za uporabo objektov v okviru posamezne
(2) Izvedba
se lahko predvidi v zaporedju:
- najprej se izvede obodna parcelacija,
- zatem se izvedejo predhodna dela (
) za posamezne funkcionalno
zakl
skladno s 34
v nadaljevanju se izvedejo
odstavka
.
(3)
infrastrukturne
ureditve. Obratovanje objektov pred dograditvijo potrebne komunalne opreme ni dovoljeno.
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32.
(Dovoljena odstopanja)
9 enom tega odloka:
- dovolijo se odstopanja pri talni izrabi posamezne parcele -

v primeru,

gradnja ipd.),
- objekti naj bodo enostavnih pravokotnih oblik, dovolijo se odstopanja pri oblikovanju vhodov,
- dovolijo se odstopanja od gradbene linije 1
- 2,00 m,
- dovolijo se odstopanja od gradbene linije 2 do naj
- 2,00 m,
do +,- 1,50 m.
(2)

(3)
(4)

je v
dovoljena

e ceste ter objektoma

med

.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33.
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v tem OPPN, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri
-

-

ostalih ureditev, ki bodo potrebne zaradi umestitve novih stavb in objektov v prostor znotraj
OPPN.
Invest

-

-

znotraj urejanja OPP
-te potrebne za izvedbo ureditev oziroma so njena
posledica.
Financiranje izgradnje in prestavitve infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorjem(ji),
upravljavci energetskih, komunalnih naprav in cest ter MONM, za kar se sklene pogodba o
definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank.

infrastrukturnih objektov in naprav ter obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in
cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoli
podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
-
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-

bvestiti

-

sestavo, rodovitna zemlja se

odpadke.
.
-

Skladno s predpisi o varstvu kulturne dedi
nadzora), ki je potrebna zaradi
graditve ali drugega posega.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
34.
Investitor si mora za odkop

in zemeljska dela pridobiti poseben projekt s predvideno

XIII
VELJAVNOSTI OPPN
35.
Veljavnost tega OPPN lahko preneha na
ktonskega in krajinskega
urejanja ter opreme z gospodarsko javno infrastrukturo.

XIV
36.
(O
Z dnem uveljavitve tega odloka na ureditvenem
u OPPN
preneha
veljavnost naslednjih prostorskih aktov:
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
98, 38/99, 60/99, 96/00,
49/01, 69/02, 92/02, 49/05 in 109/06, 132/06 in 37/07).
- Odlok
in 62/04-popravek
cesti (v oklepajih
o ZN Adria
434/44 (prej 434/1), del 433/28 (prej 433/2), del 434/48 (prej 434/37), del 433/32 (prej 433/4), del
277/4 (prej 277/1), del 434/50 (prej 434/38), 277/6 (prej 277/2), del 276/1 in 276/2 (prej 276),
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37.
(Veljavnost)
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

orstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja ministrstvo, pristojno za prostor in druge

18

OPPN

IN NAMEN PRIPRAVE SD

36/14) v maju 2014.

objektov se prilagodijo novim predpisom (Uredbi o

V maju 2014 je bil pripravljen osnutek dokumenta, ki je
bil poslan v pridobitev smernic vsem pristojnim
nosilcem urejanja prostora.

NM/4-OPPN-

pogoji urejanja za graditev novih objektov,
zunanje ureditve in graditev prometne in druge
javne infrastrukture za ureditev gospodarske
inves
AVTOTRANSPORTI KASTELEC Lado Kastelec
s.p., iz Grosuplja (v nadaljevanju: pobudnik) v
pridobil upravni dovoljenji za izgradnjo javne
infrastrukture in pripravljalna dela za se

dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN.
Pravno podlago za pripravo SD OPPN predstavljajo:
anju (Uradni list
-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13skl.US: U-I-43/13-8), v nadaljevanju:
,
Pravilnik,

Namen priprave sprememb in dopolnitev OPPN

9/07), v nadaljevanju:

-

dopustnih dejavnosti dopustiti tudi ravnanje z
odpadki in druge dejavnosti, ki v veljavnem
OPPN n

01/09, 37/10 - teh. popr.,
76/10 - teh. popr., 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh.
popr. ter 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl.,
15/14), v nadaljevanju: OPN MONM,
-

namensko rabo IG, s katero je opredeljeno tudi

interesentov, obravnavana
lokacija je primerna za njihovo izvajanje, saj
bodo

dopolnitev

,
rave sprememb in

enostavnih objektov).

N

:

13. Proizvodnja tekstilij,
15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih
izdelkov,
n paro,
E. Oskrbo z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;
saniranje okolja:
38. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi;
pridobivanje sekundarnih surovin,
N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti:
80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice,

36/14).

Spremembe in dopolnitve OPPN
NADOMESTNA GOSPODARSKA

POVZETEK ZA JAVNOST
.

Pri oblikovanju objektov se dopusti tlorisni gabarit kleti,
C.

OPIS

PROSTORSKE

UREDITVE,

KI

SE

OPPN
mbo in

etapnosti izvedbe
prostorskih ureditev.
o zahteve nosilcev urejanja prostora, ki
so jih podali v smernicah.
prostorskih ureditev.

Faza: Dopolnjen osnutek

etapnosti izvajanja

poslovno-storitvenim dejavnostim, ravnanju z odpadki,
nim

Priprava Sprememb in dopolnitev

dopolnitev

Ob

AvtoTransporti Kastelec,
Kastelec Lado s.p.

C. Predelovalne dejavnosti:

B. POSTOPEK PRIPRAVE

in

na Novo mesto

ACER Novo mesto d.o.o.

P
OPPN se dopustijo tudi naslednje dejavnosti, skladno s
klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji

dejavnosti,
S. Druge dejavnosti:

uveljavljenega OPPN.
S spremembami in dopolnitvami OPPN se
smiselno dopustijo objekti in ureditve, potrebni
za izvajanje vseh dopustnih dejavnosti, in
uskladijo tudi druge vsebine prostorskega akta,
ki so posledica sprememb predpisov o urejanju

potrebe vratarnice ter
in prham.

in kontejnerji za

Pripravljavec:

Datum: junij 2014
ravnanje z odpadki.

