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1. INFORMACIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
uro in prostor smo na sestanku dne 2.4.2012
12 zaprosili,
za
da na eni
izmed naslednjih sej občinske
činskemu svetu predstavi rešitve in tudi odgovo
dgovore na stališča in
predloge, ki jih je Občinski
nski ssvet Mestne občine Novo mesto v zvezi
vezi s spremenjenimi
rešitvami državnega prostors
rostorskega načrta sprejel na 13. redni seji
eji dne 29.3.2012.
Ministrstvo za infrastrukturo
kturo in prostor nas je dne 16.4.2012 z dopisom
dop
št. 37165103/2006/543(902), seznanilo
nanilo z odgovori na stališča in predloge
ge občinskega
ob
sveta
(priloga 1).
Mestna občina je v okviru
u svoj
svojih pristojnosti dne 18.4.2012 Ministrstvo
tvo za infrastrukturo in
prostor, Direkcijo RS za ceste
ceste, kot pobudnika priprave državnega prostorskega
pros
načrta,
povabila na 14. redno sejo občinskega sveta. Zaradi zadržanost
anosti ključnih oseb
ministrstva na dan sklica
a 14. R
Redne seje, je sklicana izredna seja občinskega
občin
sveta, na
kateri bodo pobudniki in pripra
pripravljavci občinski svet seznanili z odgovori
vori in rešitvami glede
stališč in predlogov občinskeg
inskega sveta do spremenjenih rešitev državne
žavnega prostorskega
načrta.
Mestna občina Novo mesto
esto kot lokalni nosilec urejanja prostora v postopku
po
priprave
državnega prostorskega načrt
načrta sicer sodeluje s smernicami in mnenji.
enji. Zato je v zvezi z
javno razgrnjenimi spremenjen
enjenimi rešitvami državnega prostorskega
a načrta
nač dne 6.4.2012
z dopisom št. 3505-5/2009--151 (priloga 2), pripravljavcu načrta posred
osredovala Mnenje o
upoštevanju smernic ter druge pripombe in predloge na spremenjene
ene rešitve
re
državnega

prostorskega načrta, s katerimi je ugotovila, da spremenjene rešitve niso v celoti
upoštevale izdanih smernic Mestne občine Novo mesto. Hkrati je Mestna občina podala
predloge za optimizacijo rešitev.

Pripravil:
Izidor JERALA, podsekretar za prostorsko načrtovanje

Mojca TAVČAR,

Borut NOVAK,

VODJA URADA

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

PRILOGA:
1. Odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor, št. 37165-103/2006/543(902) z dne 16.4.2012,

2. Mnenje Mestne občine Novo mesto o upoštevanju smernic ter druge pripombe in predloge na
spremenjene rešitve državnega prostorskega načrta, 3505-5/2009-151 z dne 16.4.2012.
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RS MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
LANGUSOVA ULICA 4
1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

PREDMET:

ZVEZA:

MNENJE O UPOŠTEVANJU SMERNIC TER DRUGE PRIPOMBE IN
PREDLOGI NA SPREM
SPREMENJENE
NJENE REŠITVE DRŽAVNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD AVTOCESTE A2
LJUBLJANA – OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
PRIPRAVA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO
CESTO OD AVTOCESTE A2 LJUBLJANA - OBREŽJE PRI NOVEM MESTU
DO PRIKLJUČKA MALINE
Vaš dopis št. 35008
35008-1/2009/IAO/301

Dne 16.3.2012 ste nas z dopisom št. 35008
35008-1/2009/IAO/301
1/2009/IAO/301 seznanili z gradivom za javno
seznanitev ter pridobitvijo mnenja občine k spremenjenim rešitvam Državnega prostorskega
načrta za državno ceste od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka
Maline (v nadaljevanju: spremenjene rešitve DPN). V dopisu ste nas zaprosili, da
posredujemo mnenje najkasneje do konca seznanitve javnosti, to je do dne 30.3.2012. Na
sestanku dne 13.3.2012 pa smo ugotovili, da je petnajstdnevni rok, glede na dejstvo, da gre
za obsežen projekt z obsežno zbirko spremljajočih podatkov, prekratek in da zato podamo
mnenje v najkrajšem možnem času po izteku seznanitve javnosti
javnosti.
Občinska uprava je v času seznanitve javnosti občinskemu svetu podala informacijo o javni
seznanitvi s spremenjenimi
njenimi rešitvami. Občinski svet je ob obravnavi informacije sprejel
sklepe, ki smo vam jih že posredovali z dopisom št. 3505
3505-5/2009-151 - (1901)
(1901 dne 30.3.2012
in jih prosimo upoštevajte pri nadaljnji pripravi prostorskega akta.
Na podlagi vašega dopisa št. 35008
35008-1/2009/IAO/301 z dne 16.3.2012, ob smiselnem
upoštevanju tretje točke 39. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena
a v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10
106/10-popr.;
popr.; v nadaljevanju: ZUPUDPP) in na
podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno
prečiščeno besedilo-UPB
UPB 2) podaja Mestna občina Novo mesto v postopku priprave
državnega
avnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri
Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju: DPN) naslednje stališče oz. mnenje o
upoštevanju smernic k spremenjenim rešitvam DPN, ki jih je Mestna občina Novo mesto v
postopku priprave DPN izdala z dopisom št. 3505
3505-14/2006-1900
1900 dne 5.10.2006 in dopisom
št. 3505-14/2006(1915)
14/2006(1915) z dne 25.4.2008 ter jih dopolnila za področje vodovoda in komunale

dne 24. 8. 2009 z dopisom št. 3505-5/2009 (1901) in dne 8. 10. 2009 z dopisom št. 35055/2009 (1901) za področje distribucijskega omrežja zemeljskega plina:
Ob pregledu javno razgrnjenih spremenjenih rešitev osnutka DPN, okoljskega poročila in
pripadajočih prilog menimo, da smernice v celoti niso upoštevane zato zahtevamo, da se
v nadaljevanju priprave DPN upoštevajo naslednje pripombe:
I. SPLOŠNE PRIPOMBE:
1. Javno razgrnjene so bile samo spremenjene rešitve prikazane na grafičnih načrtih
(ureditvene situacije) s tekstualno obrazložitvijo. Bistvena sestavina spremenjenih rešitev
bi poleg grafičnega dela morala biti tudi spremenjena uredba, ki pa razgrnjenemu gradivu
ni bila priložena, zato se do spremenjenih rešitev uredbe o DPN nismo mogli opredeliti.
Občina bo lahko zavzela končno stališče oz. mnenje do spremenjenih rešitev po
seznanitvi s spremenjenimi rešitvami tekstualnega dela DPN (uredba). Zlasti je to treba
upoštevati glede pripomb, ki jih je občina podala z mnenjem v aprilu 2011 in je bila s
stališči sprejeta odločitev, da se upoštevajo in sicer:
1.1. V območju urejanja z DPN je potrebno določiti usmeritve za določanje
podrobnejše namenske rabe zemljišč, ki se po predaji ceste v uporabo prikaže v
prikazu stanja prostora. V povezavi s 5. členom Uredbe iz osnutka DPN 2011 o
rabi zemljišč je v grafičnem delu DPN treba vrisati kategorije območij rabe iz 5.
člena uredbe o DPN.
1.2. Dodatno je treba proučiti vse stavbe, ki so z DPN predvidene za rušenje.
Zemljišča na katerih te stavbe stojijo in zemljišča na katerih so urejene površine,
ki tem stavbam služijo naj se vključijo v ureditveno območje DPN. V primerih,
kadar so zemljišča na katerih stojijo stavbe predvidene za rušenje in zemljišča na
katerih so urejene površine, ki tem stavbam služijo, takšne, da je na njih na
podlagi določil veljavnih občinskih prostorskih aktov dopustna in možna gradnja
»nadomestnih stavb«, naj se v uredbi o DPN določijo pogoji, ki takšno gradnjo
omogočajo.
1.3. Uredba o DPN naj dopusti gradnjo objektov namenjenih javni rabi na površinah
pod viadukti, pod mostovi in na drugih uporabnih površinah ureditvenega
območja DPN, če je takšna gradnja skladna z določili veljavnih občinskih
prostorskih aktov in ne onemogoča izvedbe prostorskih ureditev načrtovanih z
DPN.
1.4. V DPN je treba na podlagi prometne študije treba določiti takšno faznost oz.
etapnost in dinamiko izgradnje načrtovanih cest, da bo obstoječe in predvidoma
rekonstruirano ali dograjeno prometno omrežje zagotavljalo primerno stopnjo
prometnih uslug do izgradnje celotnega načrtovanega omrežja ter hkrati
omogočalo čim hitrejšo sklenitev cestnega obroča. Rešitve naj se določijo na
podlagi mezoskopskega prometnega modela za območje Novega mesta.
Ekonomska vrednotenja morajo vključevati tudi stroške zagotavljanja primerne
stopnje prometnih uslug na obstoječem prometnem omrežju do izgradnje
načrtovanih ureditev z DPN, zato naj se ekonomsko vrednotijo samo tiste
variante faznosti in dinamike izgradnje cest 3. osi, za katere je s prometno študijo
na podlagi mezoskopskega prometnega modela dokazano, da zagotavljajo
zadosten nivo prometnih uslug na obstoječem prometnem omrežju v Novem
mestu. Nesprejemljiva so ekonomska vrednotenja faze gradnje samo hitre ceste
po vzhodni strani Novega mesta brez hkratne fazne izvedbe zahodne obvozne
ceste, saj DPN ni določil alternativne rešitve za vodenje prometa preko obstoječe
prometne mreže v centru Novega mesta, ki je že danes preobremenjena.
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2. Ponovno predlagamo, da naj se:
2.1. V uredbi o DPN določi obveznosti investitorja, da pred začetkom gradnje cest določi
in izvede ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se
prometna varnost zaradi graditve cest načrtovanih z DPN ne bo poslabšala. Pri
zavzetju stališč je bila pripomba razumljena kot pripomba, ki se nanaša na
obveznost saniranja poškodb v času gradnje in obveznost, da se zagotavlja
prometna varnost v času gradnje. Bistveni del pripombe se nanaša na obveznost
investitorja, da vnaprej in pravočasno izvede ukrepe na obstoječem prometnem
omrežju, da bo to sposobno prevajati dnevne in pričakovane prometne obremenitve
v času gradnje. Iz končnega poročila študije Določitev faznosti in etapnosti na osnovi
prometne in CBA analize, Omega consult, januar 2012 (v nadaljevanju: prometna
študija) namreč izhaja, da bo že v letu 2015 ob predpostavki izvedenih večih
investicij v rekonstrukcijo državnih in občinskih cest, prometna obremenitev v Novem
mestu presegla zmogljivost rekonstruiranega omrežja.
2.2. V povezavi z zgornjo pripombo (pod tč. 2.1) kot obveznost investitorja določi
pravočasna razširitev tistih odsekov državnih cest, ki po napovedih prometne študije
dosegajo vrednosti, ki upravičujejo načrtovanje štiripasovne ceste v planski dobi.
2.3. V uredbi o DPN dopusti gradnje priključkov na vse ceste, ki so načrtovane v območju
DPN (razen na hitro cesto 3. osi in zahodno obvozno cesto), če je njihova gradnja
strokovno preverjena, ni v nasprotju z določili veljavnih občinskih prostorskih aktov in
ne onemogoča izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev z uredbo o DPN. V urebi o
DPN je treba določiti pogoje priključevanja obstoječih oziroma načrtovanih občinskih
kategoriziranih in nekategoriziranih cest na ceste, ki se načrtujejo v območju DPN.
Zavzeto stališče do pripombe je bilo, da se ta ne upošteva. Ker se izkazuje, da se bo
zaradi večih priključevanj treba vsakič posebej obračati na Vlado Republike
Slovenije za izdajo soglasja k načrtovanju priključka občinske ceste v območju DPN
(npr. priključevanje v krožno križišče K2a na Otoški cesti, ali priključevanje
predvidene rekonstruirane južne Šmihelske ceste na območju Regrških košenic),
ponovno predlagamo, da se uredba dopolni tako, da se za načrtovanje takih
priključevanj ne bo pridobivalo soglasje Vlade republike Slovenije, seveda če so za
to predhodno izpolnjeni predlagani pogoji.
2.4. Pripravljavec DPN naj že izdane smernice Mestne občine Novo mesto za pripravo
DPN in pogoje in pripombe iz tega dopisa šteje kot pogoje za podrobnejše
načrtovanje predloga najustreznejše rešitve. Pri navedbah občinskih predpisov se
med podrobnejše pogoje za načrtovanje štejejo tudi njihove spremembe in
dopolnitve oziroma novo pripravljeni občinski prostorski načrti, ki so bili uveljavljene
po datumu izdanih smernic. Seznam spremenjenih in dopolnjenih oziroma novo
prostorskih načrtih smo vam skupaj z digitalnim zapisom posredovali z dopisom št.
3505-5/2009-120 dne 6.3.2012. Dodatno so bile na 13. redni seji občinskega sveta
sprejete spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno
storitvena cona Mačkovec 1/2 (cona I.A-jug), ki bodo uveljavljene po objavi v
Uradnem listu RS predvidoma do konca meseca aprila 2012. Uredba o DPN naj se
spremeni in dopolni tako, da bodo obravnavani občinski prostorski akti pravilno
navedeni glede sprememb, dopolnitev ali razveljavitev.
3. Tehnične rešitve objektov za oskrbo s pitno vodo in objektov za odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske vode, ki so v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o., v
spremenjenih rešitvah niso izdelane v podrobnosti idejnega projekta po predpisih o
projektni dokumentaciji, zato bo Mestna Novo mesto izdala pogoje za podrobnejše
načrtovanje po seznanitvi s projektno dokumentacijo.
4. Meja ureditvenega območja DPN naj se povsod, zlasti pa na stikih s stavbnimi zemljišči,
korigira tako, da se zmanjša na minimum potrebne površine za izvedbo načrtovane
ureditve. Meja območja naj poteka po mejah zemljiških parcelah, mejah med že grajenim
prostorom ali drugim očitnim mejam v prostoru, v večji meri kot je to v spremenjenih
rešitvah. Primer izpostavljamo na spodnjih kartah 1 in karti 2, kjer meja DPN zmanjšuje
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obstoječim stavbam pripadajoča zemljišča, pri nekaterih pa celo sega pod napušče,
čeprav se ne rušijo. (ta pripomba je povezana s pripombo 1.2)

Karta 1: Situacija iz območja krožišča Bučna vas

Karta 2: Situacija iz območja deviacije Z1-06C
5. V območju DPN ostajajo nekateri objekti, ki niso predvideni za rušenje. Tem objektom bo
treba določiti prostorsko izvedbene pogoje glede gradenj (o investicijsko vzdrževalnih
delih, rekonstrukcijah, odstranitvah, novogradnjah), enako velja za vsa tista stavbna
zemljišča, ki so v območju DPN, ne bodo pa po izvedeni gradnji območje cestnega sveta,
ampak bodo ostala v zasebni lasti in rabi, ki ni namenjena prometu.
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II. HITRA CESTA PO VZHODU NOVEGA MESTA
1. Spremenjena rešitev priključka hitre ceste 3. osi na avtocesto A2 v Mačkovcu ne
omogoča več neposredne navezave mestne cestne mreže (glavne ceste G2-105) in
državne regionalne ceste R2-448 (v nadaljevanju: nekdanje H1) na avtocesto A2 v
smeri Ljubljane in prometni tok iz smeri Novega mesta vodi po nekdanji cesti H1 do
priključka na avtocesto A2 zahod. Takšna rešitev je nesprejemljiva, saj bi se ves
prometni tok iz vzhodnega dela mesta, ki se usmerja v smer Ljubljane na avtocesto
A2, vodil do zahodnega priključka na avtocesto. Nekdanja cesta H1 je glede tehničnih
elementov še vedno prometno zelo pomembna, zato jo ni smiselno obremenjevati s
prometom, ki je usmerjen na avtocesto. Odsek nekdanje H1 med vzhodnim in
zahodnim priključkom na avtocesto je prometno in logistično tudi zelo pomemben, saj
tu že obratuje vzdrževalna avtocestna baza, v Gospodarski coni Na Brezovici pa je
načrtovana lokacija za preselitev gasilske službe, reševalne službe in službe za
civilno zaščito iz centra Novega mesta. Lokacija je bila izbrana zato, ker po obstoječi
navezavi omogoča navedenim službam najkrajše dostopne čase do območij
intervencij. Gospodarska cona Na Brezovici je pretežno namenjena logistično
transportnemu terminalu in sorodnim dejavnostim vezanim na tovorni promet. Zaradi
navedenih razlogov se mora rešitev v DPN spremeniti tako, da bo funkcionalno in
prometno omogočila vse dosedanje prometne tokove.
2. Tudi sicer spremenjena rešitev kaže pomanjkljivosti, saj je priključek Novo mesto
Krak A na nekdanjo H1 projektiran tako, da omogoča varno zavijanje desno, zavijanje
v levo v smeri Novega mesta, pa je glede na pričakovani promet na H1 neustrezen.
Projektirati bi bilo treba T križišče.
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3. Rešitev priključevanja državne ceste G2-105 v krožno križišče Mačkovec iz smeri
Zagrebške ceste ni ustrezna, saj je predviden samo en pas na uvozu in izvozu iz
krožnega križišča. Glede na predvidene prometne obremenitve je treba na uvozu in
izvozu dodati po en pas oziroma predvideti vsaj takšno rešitev, kot je obstoječa
rešitev v krožnem križišču Zagrebške in Andrijaničeve ceste.
4. Predlagamo, da se razširi podvoz 3-04 Ločna v širino profila, kot je določen v
veljavnem občinskem prostorskem načrtu za sekundarne mestne ceste (10 m).
5. Predlagamo, da se dodatno optimizirajo rešitve med profiloma hitre cesti 3. osi P30 in
P34, da bo obcestni prostor oblikovan skladneje glede na bližino zavarovane kulturne
dediščine in točke prehoda hitre ceste na predvideni most preko Krke. Načrtovani
podporni zidovi za ta občutljivi prostor previsoki, zato naj se podaljša most do profila
P30 ali poišče druga primerna oblika za znižanje podpornih zidov.
6. Predlagamo, da se meja DPN v območju Otoške ceste in krožnega križišča K2a za
Qulandio uskladi z mejo OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec 2 v pripravi, kot
je bila predlagana v pobudi Vladi RS za izdajo soglasja za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena št. 350-47/2010-29 z dne 6.3.2012. Predlagana meja je
prikazan s svetlomodro linijo na spodnji karti 3.

Karta 3: Predlagana meja OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec 2
7. Rešitve hitre ceste 3. osi v poteku ob Gospodarski coni Ždinja vas posegajo v samo
načrtovano cono na način, da na nekaterih karejih gradnja funkcionalno ne bo več
mogoča, DPN pa se ne opredeljuje, kaj je s preostankom za lastnike sicer uporabnih
zemljišč. Meja naj se zato korigira oziroma poišče druga ustrezna rešitev ali v uredbi
predpiše podrobnejše pogoje.
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8. Menimo, da je krožno križišče na Šentjoški cesti v priključku Osredek za
priključevanje Gospodarske cone Cikava in Revoza neustrezno dimenzionirano
(premajhno), saj bo tu prisoten visok delež tovornih vozil. Priključna cesta v cono
(dev. 1-9a), kot je razvidno iz spodnje karte 4., ni izvedena zvezno glede na
načrtovano cesto v gospodarski coni.

Karta 4: Stik z gospodarsko cono Cikava
III. ZAHODNA POVEZOVALNA CESTA
1. Zahodna obvozna cesta je s spremenjenimi rešitvami načrtovana v koridorju
štiripasovne ceste. Takšna rešitev je skladna s pripombo Mestne občine Novo mesto
k razgrnjenemu osnutku DPN iz aprila 2011 in stališčem Ministrstva za okolje in
prostor v Stališčih in odgovorih na pripombe občin z dopisom št. 350008-1/2006HŠ/216 z dne 6. 6. 2008 (zavzeto stališče, da bo na zahodni strani Novega mesta
načrtovan koridor štiripasovne zahodne obvozne ceste). V obrazložitvi spremenjenih
rešitev je na str. 12 navedeno, da je zahodna obvozna cesta načrtovana kot daljinska
in ne kot povezovalna cesta. S spremembo funkcije in vrste te ceste in posledično
izboljšanjem profila in drugih karakteristik zahodne obvozne ceste se poslabšuje
njena ekonomska upravičenost, kar izhaja iz prometne študije in je zato njena gradnja
predvidena ob koncu planskega obdobja kot 5. faza in to sočasno z izvedbo predora
pod Gorjanci. Takšna rešitev je za občino popolnoma nesprejemljiva, saj ista
prometna študija, dokazuje, da je zahodna obvozna cesta prometno upravičena že v
prvih fazi izgradnje. Zato je nujno, da uredba o DPN dopusti možnost oz. toleranco pri
izvedbi načrtovane zahodne obvozne ceste v dveh podetapah in sicer kot
dvopasovno ali štiripasovno cesto in to varianto z nivojskimi ali izvennivojskimi
priključki. Takšna rešitev je nujna tudi zato, ker danes zaradi spremenjenih
gospodarskih razmer ne moremo z gotovostjo napovedati bodočih pogojev
financiranja takšnih cest z vidika javnega proračuna, evropskih sredstev ali
zasebnega kapitala, zato bi načrtovanje predrage ceste lahko odmaknilo njeno sicer
nujno čimhitrejšo izvedbo. Tehnično poročilo PNZ d.o.o., na strani 30 navaja, da je
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obvozna zahodna cesta po funkciji povezovalna cesta, po vrsti ceste pa hitra cesta z
trasnimi elementi za projektno hitrost 100 km/h. Primerjalno iz istega poročila izhaja,
da ima zahodna obvozna cesta kritične elemente osi in nivelete ugodnejše od
kritičnih elementov hitre ceste 3. Razvojne osi. Predlagamo, da se v smislu
optimizacije zahodne povezovalne ceste z DPN prouči možnost izvedbe te ceste z
elementi glavne ceste (izvennivojski priključki) in elementi regionalne ceste (nivojski
priključki) s projektno hitrostjo in ostalimi elementi za hribovit teren.
2. S spremenjenimi rešitvami zahodne obvozne ceste se zaradi opustitve priključka
Ljubljanske ceste promet po povezovalni - zahodni obvozni cesti, ki je namenjen na
nekdanjo H1 v smeri juga vodi na priključek Kamence in dalje po Ljubljanski cesti
skozi mestni prostor. S tem se vodi po mestu nepotrebni tovorni promet in je zato
rešitev nesprejemljiva. Prometno rešitev je treba optimizirati tako, da se zahodna
obvozna cesta neposredno povezuje z nekdanjo H1 izven območja mesta, torej izven
Ljubljanske ceste. Menimo, da bi bilo potrebno preveriti možnost umestitve krožnega
križišča ob zahodnem priključku na avtocesto A2, v katerem bi se zbrali prometni
tokovi Ljubljanske ceste in nekdanje H1 ter se navezali na zahodno povezovalno
cesto in avtocesto A2 brez da potekajo po urbanem območju mesta. Na vsak način bi
takšno krožno križišče moralo imeti priključek iz zahodne povezovalne ceste in izvoz
na rampo zahodne povezovalne ceste za smer Zagreb. Če bi se pri proučitvi
izkazalo, da je mogoče doseči primerne tehnične karakteristike vključevanja krožnega
križišča v prometni sistem, potem predlagamo, da se priključek Kamence opusti.
Spremenjena rešitev v prometni študiji ni preverjena, tako vsaj izhaja iz izreza –
spodnje karte 5., kjer je razvidno, da se je preverila samo rešitev priključevanja
Ljubljanske ceste v priključek zahodne povezovalne ceste. Pri proučitvi spremenjene
rešitve zato ugotavljamo, da npr. (1) priključek deviacije Z1-02b:LC796511 Dobrava
na Ljubljansko cesto oz. njeno deviacijo Z1-02:R3651/0252 Bučna vas – Ždinja vas ni
projektno obdelana ali prikazana v gradivu, (2) priključek Novo mesto vzhod, krak F
na deviacijo Z102: R3651/0252 ni načrtovan kot T-priključek, ki bi na tem mestu ob
pričakovanih prometnih obremenitvah bil nujen.

Karta 5: Izrez iz prometne študije
3. V povezavi z gornjo točko (tč. 2) naj se DPN dopolni tako, da bosta mogoči izvedbi
dvopasovne ceste po rešitvi iz javno razgrnjenega osnutka DPN in štiripasovne ceste
po spremenjeni rešitvi na odseku od priključka NM Brezje do priključka zahodne
obvozne ceste na avtocesto A2.
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4. Rešitev priključevanja dostopne ceste iz priključka Kamence na Ljubljansko cesto z
načrtovanim krožnim križiščem Velika Bučna vas na Ljubljanski cesti R3-651/0252 ni
ustrezna, saj je predviden samo en pas na uvozu in izvozu iz krožnega križišča za
smer Novo mesto center in za smer proti priključku Kamence. Glede na dejstvo, sta
uvoza in izvoza prometno prevladujočo smeri, je treba na uvozu in izvozu dodati po
en pas oziroma predvideti vsaj takšno rešitev, kot je obstoječa rešitev v krožnem
križišču Zagrebške in Andrijaničeve ceste.
5. Rešitev načrtovanega krožnega križišča Velika Bučna vas na Ljubljanski cesti R3651/0252 ni ustrezna tudi iz vidika zagotavljanja nadaljnje rabe obstoječih že
zgrajenih objektov. Tako rešitev ne omogoča priključevanja poslovne stavbe v
obratovanju na naslovu Markljeva cesta 2, saj stavba s priključkom glavnega dostopa
danes gravitira na Ljubljansko cesto, s servisnim priključkom pa na ulico Dolenje
Kamence. Situacijo je potrebno podrobneje proučiti tudi iz vidika izdanega
gradbenega dovoljenja za to stavbo, ki naj ga izdelovalci pridobijo pri Upravni enoti
Novo mesto. V naravi bi bilo, glede na višinsko razliko dvorišča te stavbe in
Ljubljansko cesto za normalno obratovanje poslovne stavbe, potrebno predvideti peti
krak iz krožnega križišča.
6. Problematična je tudi izvedba deviacije Z1-04a, ki onemogoča dosedanjo rabo
stanovanjske stavbe na naslovu Markljeva cesta 1, kjer je dvorišče posebej
prilagojeno za dostop invalidni osebi. Pri spremembi rešitve naj se upošteva tudi
projekt izvedenih del za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, ki je v arhivu upravljavca
državne ceste.
7. Na priključku deviacije zahodne obvozne ceste iz smeri Ljubljane na nekdanjo H1 v
križišču za Ždinjo vas, naj se predvidi izvedba krožnega križišča, kot je bil prometno
utemeljen v strokovnih podlagah za načrtovanje OPPN Gospodarska cona Na
Brezovici (prometno študijo je izdelal dr. Maher, študijo je novembra 2011 na
spletnem strežniku občine prevzela Direkcija RS za ceste). Situacija je prikazana na
spodnji karti 6.

Karta 6: Krožno križišče na nekdanji H1
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8. Z uredbo o DPN naj se prepove izvedba varovalne ograje ob zahodni povezovalni
cesti, ker je nesprejemljivo, da bo celotni obroč načrtovanih cest s sklenjeno
varovalno ograjo objel mesto. V obrazložitvi spremenjenih rešitev ni pojasnjeno ali so
bile pri načrtovanju varovalne ograje rešitve preverjene v smislu zagotavljanja
prehodnosti prostora.
9. Ob javni razgrnitvi niso bile predstavljene strokovne podlage s katerimi bi se potrdila
ali ovrgla tangenca trase zahodne obvozne ceste z opuščenim odlagališčem
komunalnih odpadkov v bližini romskega naselja Brezje in Žabjek.
10. Predlagamo, da se deviacija dostopne ceste Z1-11c razširi na način, da se na
deviaciji lahko srečata dve osebni vozili.

IV HITRA CESTA 3. OSI OD POGANCEV DO MALIN
1. V naselju Dolnja Težka voda je s spremenjenimi rešitvami umestitve krožnega
krožišča prišlo do precejšnjih sprememb. Kljub temu, da bo prometno situacija
izboljšana, predlagamo, da rešitev s krožnim križiščem optimizirate glede bližine
stanovanjskih objektov.
2. V naselju Dolnja Težka voda je s spremenjenimi rešitvami umestitve krožnega
krožišča spremenjena situacija avtobusnih postajališč. Danes se uporabljajo tri
avtobusna postajališča, dva na glavni cesti G2-105, pri čemer je desno postajališče v
smeri Novega mesta dvonamensko, ker tvori z avtobusnim postajališčem na desni
strani lokalne ceste LC 295131 funkcionalen par za smer Stopiče. Postajališča so v
uporabi za šolski avtobus in redne linije. Predlagano rešitev je treba dopolniti tako, da
se avtobusna postajališča ohranijo oziroma nadomestijo tako na glavni kot lokalni
cesti. Predlog občine prikazujemo na karti 7, kjer sta možni lokaciji avtobusnih
postajališč ob glavni cesti označeni kot A1 in A2, ob lokalni cesti pa B1 in B2.

Karta 7: Potrebne lokacije avtobusnih postajališč v Dolnji težki vodi
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Prosimo vas, da navedena stališča oziroma mnenje upoštevate v največji možni meri. S
spremenjenimi rešitvami je namreč prišlo do spreminjanja rešitev, ki jih je občina z nosilci
urejanja prostora predhodno že uskladila ob pripravi OPN, zato v teh delih spremenjene
rešitve odstopajo od smernic za načrtovanje, ki jih je v postopku podala občina.
Lep pozdrav!

Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN
POSLANO:
1. naslovniku.
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