Šentjernej, 3. maj 2005

Številka 2/2005

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU PROIZVODNE IN KOMUNALNO SERVISNE CONE ŠENTJERNEJ - SEVER
Št. 02-259//2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 31. 03. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) in 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 19. redni seji dne 30.03.2005 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu proizvodne in komunalno servisne cone Šentjernej - sever
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 16/98 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02 in 2/04)
sprejme zazidalni načrt za proizvodno in komunalno servisno cono
Šentjernej - sever (v nadaljevanju ZN). Zazidalni načrt je izdelal Topos
d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 07/04-ZN.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora
3. Ocena stroškov za izvedbo ZN
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine
2. Načrt parcel
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
4. Geodetski načrt z mejo območja urejanja
5. Situacija obstoječega stanja
6. Arhitektonsko zazidalna situacija
7. Prerez terena A-A, B-B
8. Prometna situacija
9. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
10. Načrt gradbenih parcel
11. Situacija zakoličbe
12. Ukrepi za obrambo in zaščito
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje ZN je velikosti 1.9 ha.
Obodna parcelacija poteka po zemljiščih s parc. št.: 5141, 5142, 5144/2,
5145, 5144/1, 5143, 5140, k.o. Šentjernej. Te iste parc. št. so vključene
znotraj meja zazidalnega načrta.
Izven območja zazidalnega načrta poteka:
- Izvedba rekonstrukcije regionalne ceste R3 -669 Dobruška vas
Šentjernej po posebnem lokacijskem načrtu št. 03/04-LN in sicer,
lokacijskem načrtu zbirne ceste za industrijsko storitveno cono sever
Šentjerneja z rekonstrukcijo regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas
Šentjernej od km 5,392 do km 5,852;
- izvedba vodovodnega priključka v dolžini 30.00 m na primarni
obstoječi vodovod, ki poteka na zahodni strani regionalne ceste R3669/1202 Dobruška vas Šentjernej,
- izvedba priključnega kanala fekalne kanalizacije od meje ZN do
priključka na obstoječo kanalizacijo,
- izvedba elektro kabelske kanalizacije od tovarne Podgorje do
območja ZN v dolžini 20.00 m;
- izvedba telefonske kabelske kanalizacije od tovarne Podgorje do
meje območja ZN.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje ZN je razdeljeno na gradbene parcele (GP):

GP1 - območje ob regionalni cesti,
GP2 - območje v osrednjem delu cone,
GP3 - območje vzhodnega dela cone,
GP4 - območje javnih površin.
5. člen
Vrste gradenj
Na GP1,2,3 so dovoljene naslednje gradnje:
· rekonstrukcije (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
· gradnja novega objekta (tudi dozidave in nadzidave),
· vzdrževalna dela na objektih,
· sprememba namembnosti objekta ali dela objekta,
· sprememba rabe objekta ali dela objekta,
· odstranitev objekta
· nadomestna gradnja.
6. člen
Vrste objektov
V območju ZN so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po
Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena Ur. list, RS, št. 33/04):
· nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se
uporablja za opravljanje dejavnosti):
- gostinske stavbe - točilnice, gostilne, restavracije, prenočišča, hoteli…,
- upravne in pisarniške stavbe - stavbe javne uprave, banke, pošte,
zavarovalnice…,
- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti - trgovske stavbe,
sejemske dvorane, razstavišča, bencinski servisi…
- stavbe za promet in stavbe za opravljanje elektronskih komunikaci -j
garaže, avtobusne postaje, terminali…,
- industrijske stavbe in skladišča - proizvodno-obrtni objekti, silosi,
skladišča, rezervoarji, nadstrešnice za skladiščenje…,
- stavbe splošnega družbenega pomena - muzej, knjižnica, stavbe za
izobraževanje, stavbe za zdravstvo…,
- druge nestanovanjske stavbe - druge stavbe…
· gradbeni inženirski objekti:
- objekti transportne infrastrukture - parkirišča, lokalne ceste, javne
poti, nekategorizirane ceste…,
- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi vodovodi, plinovodi, cevovod za odpadno vodo, hidranti, prenosna in
distribucijska komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, trafopostaje, plinske postaje…,
- drugi gradbeni inženirski objekti - objekti za šport in rekreacijo in
drugi objekti za prosti čas (športna igrišča…)…
· enostavni objekti na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči, (Ur. list RS, št. 114/03) in sicer:
- pomožni objekti objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za
utekočinjen naftni plin ali nafto), ograje (medsosedske ograje, varovalne
ograje, oporni zid, sajena živa meja) in pomožni infrastrukturni objekti
(pomožni cestni objekti npr. objekt za odvodnjavanje ceste, pločnik,
avtobusno postajališče, objekt javne razsvetljave, pomožni elektroenergetski objekti - npr. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk, pomožni
telekomunikacijski objekti - npr. antenski drog, pomožni komunalni
objekti npr. ekološki otok, mala tipska čistilna naprava…);
- začasni objekti - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični
ponudbi (npr. sezonski gostinski vrt, gostinski kiosk, začasni objekti,
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namenjeni prireditvi (npr. oder z nadstreškom, cirkus, tribuna za gledalce,
prodajni kiosk) in začasni objekti namenjeni skladiščenju (npr. šotor,
tipski zabojnik…);
- vadbeni objekti - vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (npr. igrišče, trim steza…);
- spominska obeležja - spomenik, kip, spominska plošča, tehnični
spomenik…,
- urbana oprema - npr. kolesarnica, javna telefonska govorilnica,
nadkrita avtobusna čakalnica, klopi, koši, …
7. člen
Vrste ureditev
V območju ZN so dovoljene naslednje ureditve:
· hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
· parterne ureditve (tlakovanja, ureditve zunanjih javnih teras platojev, pešpoti ipd.).
8. člen
Vrste dejavnosti
Območja GP1,2,3 so namenjena poslovnim, proizvodnim, komunalnim, servisnim in storitvenim dejavnostim in so povzete po Uredbi o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. List RS, št.
2/02). Dovoljene so naslednje dejavnosti:
· PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (D) razen:
- Strojenje in dodelava usnja (DC-19.1);
- Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona (DE-21);
- Proizvodnja koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva (DF);
- Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken (DG);
- Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (DJ-28.7) - dovoljena je
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje (DJ-28.22),
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja (DJ-28.7),
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov (DJ-28.7);
- Proizvodnja strojev in naprav (DK) - dovoljeno je: Proizvodnja črpalk
in kompresorjev (DK-29.12), Proizvodnja pip in ventilov (DK-29.13),
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
(DK-29.14), Proizvodnja peči in gorilnikov (DK-29.21), Proizvodnja
gospodinjskih aparatov in naprav (DK-29.7);
- Proizvodnja vozil in plovil (DM) - dovoljena je Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje (DM-34.3).
· TRGOVINA (G);
· GOSTINSTVO (H);
· PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE (I) razen:
- Kopenski promet, cevovodni transport (I-60);
- Vodni promet (I-61);
- Zračni promet (I-62);
· FINANČNO POSREDNIŠTVO (J);
· POSLOVANJE Z NAPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE (K);
· DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO
SOCIALNO ZAVAROVANJE (L);
· DRUGE JAVNE SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI (O)
· (A) KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO: le Gojenje gob v
zaprtih prostorih (A-01.120);
Območje GP4 je namenjeno ureditvi prometnic, parkirišč in
parkovnim ureditvam:
· ureditev zbirne in napajalne ceste, ter priključka na regionalno cesto,
· ureditev javnih parkirišč,
· zasaditev visokih dreves in nizkega grmičevja,
· ureditev zelenic na javnih površinah
· postavitev trafo postaje in drugih infrastrukturnih objektov.
V območju ZN so dovoljene navedene dejavnosti, v kolikor se na
parceli ali na javnih parkiriščih zagotovi zadostno število parkirnih mest za
določeno dejavnost.
9. člen
Gradbena parcela
Gradbene parcele je možno medsebojno deliti in združevati. Najmanjša
dovoljena površina gradbene parcele, nastale pri delitvi osnovne gradbene
parcele določene z ZN je 1500 m2.
Gradbeno parcelo sestavlja: površina za razvoj objekta(ov),
manipulativno dvorišče, parkirišče in zelenica.
Pri združevanju gradbenih parcel je dovoljeno združevati tudi površine
namenjene za razvoj objekta(ov), manipulativna dvorišča in zelenice. Z
ustvarjanjem skupnega notranjega manipulativnega dvorišča je dovoljeno
površine zelenic znotraj njega nameniti površinam manipulativnega
dvorišča.
10. člen
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, na katerem je
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možno graditi novi objekt ter širiti objekt ali zgraditi ločene objekte, pod
pogoji, ki jih določa ta odlok. Maksimalna pozidava posamezne gradbene
parcele je definirana s površino za razvoj objekta(ov).
Manipulativni plato je asfaltirana in/ali tlakovana površina ob objektu
namenjena manipulaciji strojev, vozil in ostale mehanizacije potrebne za
opravljanje določene dejavnosti, kakor tudi zunanjem skladiščenju,
razstavnem prostoru za izdelke iz proizvodnje ali prodaji gotovih izdelkov.
Manipulativni plato se lahko nadkrije z nadstrešnico.
Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil zaposlenih
in strank. Parkirišča so lahko tlakovana ali asfaltirana.
Zelenice so površine namenjene hortikulturni ureditvi.
Gradbena linija je linija, ob kateri mora biti postavljena ena fasada ali
del fasade objekta.
11. člen
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov iz 6. člena tega odloka (nestanovanjski objekti, gradbeni inženirski objekti, enostavni objekti) ter vseh ureditev iz 7. člena tega odloka
(hortikulturne in parterne ureditve). Na površini namenjeni za razvoj
objekta(ov) je dopustno urejati manipulativne platoje, parkirišče ali
zelenico.
Na manipulativnem platoju je dovoljena postavitev objektov iz 2. in 3.
alinee 6. člena tega odloka (gradbeni inženirski objekti, enostavni objekti)
in le nadstrešnice za skladiščenje iz 1. alinee 6. člena tega odloka ter vse
ureditve iz 7. člena tega odloka (hortikulturne in parterne ureditve).
Manipulativni plato je lahko na površini za razvoj objekta(ov) ali zunaj nje
in na površinah namenjenih za parkirišča. Za manipulativne platoje, ki so
nadkriti z nadstrešnico veljajo določbe tega odloka glede upoštevanja
gradbene linije objekta (nadstrešnice) in objekt nadstrešnice mora biti na
površini namenjeni za razvoj objekta(ov).
Na parkiriščih je dovoljena postavitev objektov iz 2. alinee 6. člena tega
odloka (gradbeni inženirski objekti), vendar le tisti, ki niso višji od 0.40 m
in/ali se gradijo v zemlji ter vse ureditve iz 7. člena tega odloka. Na
parkiriščih je dovoljena ureditev manipulativnih platojev in zelenic.
Na zelenicah je dovoljena postavitev objektov iz 2.alinee 6. člena tega
odloka (gradbeni inženirski objekti), vendar le tisti, ki so zakopani v zemljo
in iz 3. alinee 6. člena odloka (enostavni objekti) ter vse ureditve iz 7. člena
tega odloka. Na zelenicah ni dovoljeno urejati manipulativnih platojev in
parkirišč.
12. člen
NESTANOVANJSKI OBJEKTI
POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKTI
Lokacija objektov: Na gradbeni parceli so objekti locirani samostojno,
na površini za razvoj objekta(ov).
Horizontalni gabariti: dovoljene so različne tlorisne oblike.
Vertikalni gabariti: dovoljena je izvedba kleti, ki mora biti v celoti
vkopana, lahko pa je do največ 0.60 m izven terena. Max višina objekta je
12.00 m nad koto urejenega terena.
Konstrukcija: zidana, betonska, jeklena, montažna.
Kota pritličja: max 0.60 m nad koto urejenega terena.
Kolenčni zid: do max 0.80 m, izjemoma je lahko višji s tem, da je kota
kapi v nivoju s stropno ploščo.
Streha: ravna ali druge oblike naklona do 25°, skrite za parapetnim
zidom ali vidne. Na streho je možno postavljati kolektorje, oddajnike,
reklame ipd.
Kritina: sive barve, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov.
Fasada: členjena, svetlih barv, dopustna je uporaba ometa, betona,
pločevine in drugih vrst fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Prav tako
je dopustna kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in
reflektirajočih fasadnih materialov.
Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: trikotne ali polkrožne fičare, strešna okna,
kupole, svetlobni trakovi ipd.
Zunanja ureditev gradbene parcele: peš dostopi na gradbeni parceli
morajo biti tlakovani. Ograje so žičnate ali v kombinaciji z živo mejo, max.
višine do 2.50 m. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi.
DRUGI NESTANOVANJSKI OBJEKTI
Plinske postaje se ogradijo z žičnato ograjo višine do 2.50 m in ob
ograji »zamaskirajo« z visokim in nizkim grmičevjem.
Trafo postaje so tipske izvedbe in se s treh strani »zamaskirajo« z
visokim in nizkim grmičevjem.
Nadstrešnice so objekti, ki so odprti z vseh strani, ali najmanj z ene
strani (če se postavljajo med objekti), nadkrite so s streho, ki je oblikovana
kot streha glavnega objekta.
Parkirišča so izvedena z betonskimi tlakovci ali asfaltirana.
13. člen
ENOSTAVNI OBJEKTI
Za enostavne objekte na območju ZN veljajo določila Pravilnika1o
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vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Ur. list RS, št. 1114/03), če s
tem odlokom ni drugače določeno.
Pomožni objekti so lahko lesene, zidane, betonske ali kovinske
konstrukcije. Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora biti enaka
naklonu strehe in kritini glavnega objekta. Ostali oblikovni elementi
morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Ograje so žičnate ali v kombinaciji z živo mejo višine do 2.50 m, za
prostore za odpadke je dovoljena lesena ograja.
Oporni zidovi so v betonski ali v kamniti izvedbi.
Infrastrukturni objekti so v pravilu oblikovani svobodno, če s tem
odlokom ni določeno drugače.
Ekološki otoki se postavijo na betonsko podlago, ogradijo z leseno,
netransparentno ograjo višine 2.00 m ter visokim in nizkim grmičevjem.
Začasni objekti so postavljeni za omejeno časovno obdobje, največ za
dve leti. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
začasnih objektov.
14. člen
HORTIKULTURNA IN PARTERNA UREDITEV
Parkovna in parterna ureditev obsega: dostope na parcele, platoje,
terase, razna tlakovanja pohodnih površin in podobno. Dovoljena je na
vseh gradbenih parcelah, razen GP4, na površini namenjeni za razvoj
objekta(ov) ali zunaj nje.
15. člen
ŠPORTNE IN REKREACIJSKE POVRŠINE
Športne in rekreacijske površine (športna igrišča, sejemski prostor, prostor za razstavo izdelkov ipd.) se lahko uredijo na odprtem prostoru na
GP1,2,3.
16. člen
ZELENE POVRŠINE
Ob parkiriščih je obvezna zasaditev visokega drevja.
Na zelenicah posameznih gradbenih parcel se uredijo zatravljene
površine, cvetličnjaki in (ali) zasaditev nizkega grmičevja. Na zelenici ob
regionalni cesti je obvezna zasaditev drevoreda.
Na zelenicah je dovoljena poleg hortikulturne ureditve ureditev
pešpoti, dostopov na parcele, postavitev informativnih in reklamnih tabli
ter infrastrukturnih objektov.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA
17. člen
PROMET
Ceste
Ceste znotraj območja urejanja so dvosmerne. Projektirani normalni
prečni profil znaša 9.20 m in sicer 2 vozna pasova po 3,00 m, 2x0.30
robnega pasu, enostranski hodnik za pešce 1.60 m in obojestranski bankini
po 0.50 m oziroma povozna mulda na območju parkirišč. Ceste se
niveletno prilagodijo zahtevam manipulacije in izvedejo v asfaltni izvedbi.
Računska hitrost notranjih cest je 30 km/h. Cestišče vseh cest se
dimenzionira na maksimalno obremenitev. Ceste v območju urejanja
imajo istočasno funkcijo požarnih poti.
Cestna oprema
Vsa cestna oprema se locira izven telesa ceste, v zelenici zaradi
zimskega pluženja.
Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki.
Peš promet
Peš promet se odvija po cestišču in po površinah za pešce v sklopu
posamezne gradbene parcele.
Parkirišča
Parkirišča se tlakujejo s tlakovci drobne strukture ali se asfaltirajo.
Dovoljena je uporaba več barv in vrst tlakovcev. Ob parkiriščih se zasadijo
visoka drevesa.
Kolesarski promet
Kolesarski promet se znotraj območja ZN odvija po cestišču.
18. člen
VODOVODNO OMREŽJE
Proizvodna in komunalno servisna cona se priključi na obstoječi
primarni vodovod, ki poteka ob zahodni strani regionalne ceste Dobruška
vas - Šentjernej. Predvideni vodovod poteka po zbirni cesti. Izvedejo se
odcepi za posamezne gradbene parcele. Na koncu odjema se predvidi
hidrant. Cevovod se izvede iz LTŽ cevi ali duktilne litine, s tem da notranji
profil cevi ne sme biti manjši od DN 100 mm. Priključki objektov se
izvedejo preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina
polaganja cevi je 1.20 m.
19. člen
KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Fekalna kanalizacija proizvodne in komunalno servisne cone se vodi v
cestnem telesu zbirne ceste, priključi se na obstoječo kanalizacijo, ki
poteka južno od območja urejanja in ki vodi do lokacije predvidene
čistilne naprave. Kanalizacijske cevi so iz materiala, ki zagotavlja
vodonepropustnost, z min. padcem 5 ‰, ali 2 ‰, če je zagotovljeno
spiranje cevi in max padcem 60 ‰ in več, če proizvajalec garantira za
kvaliteto cevi.
Meteorna kanalizacija se izvede kombinirano s ponikovanjem in
meteorno cestno kanalizacijo, ki jo izpustimo v obstoječo kanalizacijo na
severozahodnem vogalu kompleksa Podgorja ter po njej v potok Kobila. V
meteorno kanalizacijo se smejo spuščati vode s streh in drugih odprtih
površin ter meteorne vode s cest, parkirišč in platojev le preko lovilcev olj
in maščob.
20. člen
HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje se izvede z razporeditvijo nadzemnih hidrantov na
oddaljenosti 80 m znotraj cone, ki se priključujejo na vodovodno omrežje.
21. člen
ODPADKI
Zbiranje odpadkov se zagotovi na ekoloških otokih na vsaki parceli
posebej Odpadki se odvažajo na komunalno deponijo Leskovec v Mestni
občini Novo mesto. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin
(embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih
in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
22. člen
ENERGETSKO OMREŽJE
Visokonapetostni razvod in trafo postaja
Območje cone se priključi na obstoječi srednjenapetostni 20 kV
daljnovod pri tovarni Podgorje. V območju ZN se zgradi nova trafopostaja, moči 630 kW z možnostjo širitve do 1000 kW. Do trafo-postaje se
zgradi kabelska kanalizacija 3x2 PVC 160, ki se jo v celoti obbetonira.
Trafo postaja se zanka v obstoječi 20 kV daljnovod severnega dela
Šentjerneja.
Nizkonapetostni razvod:
Nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se izvede v kabelski
kanalizaciji. Upošteva se samostojne priklope predvidenih objektov.
Predvidena kabelska kanalizacija do posameznih objektov se izvede iz
PVC cevi 4 x 160 oziroma od predvidenih vej napajanja. Kanalizacijo se
polaga v globino 80 cm. V hodniku za pešce ter cestah ali parkiriščih se
cevi obbetonirajo.
Javna razsvetljava:
Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča izvede klasična
javna razsvetljava.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41
A 5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski
kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je
7.00 m.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je
ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem
FeZN.
23. člen
OGREVANJE
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali oljno gorivo.
Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali
olje.
24. člen
OSKRBA S PLINOM
Predvidi se razvod plinovoda, ki upošteva napajanje iz skupne plinske
cisterne pri osnovni šoli in kasnejši prevezavi na zemeljski plin, ki bo
potekal ob regionalni cesti Dobruška vas Šentjernej. Plinovod se polaga
vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Omrežje se izvede iz
polietilenskih cevi serije S-5 možnega tlaka do 4 bar, vkopanih v teren na
globini 1 m. Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za
posamezni objekt.
25. člen
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ
Izvede se telefonska povezava v nadaljevanju mreže, ki je zgrajena za
kompleks Podgorja in poteka ob zahodni strani regionalne ceste
Dobruška vas Šentjernej.
Kabelsko kanalizacijo se izvede ob zbirni cesti znotraj kompleksa.
Posebej se upošteva razvod KATV z dodatno cevjo in jaški. Trasa KTV
mora biti ločena od trase TK kabelske kanalizacije in ne sme uporabljati
istih jaškov.

URADNI VESTNIK

3

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
26. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Obravnavana proizvodna in komunalno servisna cona je na območju s
IV. stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne
vrednosti hrupa za dan 70 dBA, za noč 70 dBA, oziroma kjer so kritične
ravni hrupa za dan 80 dBA in za noč 70 dBA.
27. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti
snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih
vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti ugotovljene
prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o
rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo
dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
28. člen
VARSTVO VODA
Odvajanje odpadnih voda iz cone mora biti urejeno v skladu s pogoji,
določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno
kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili
zgoraj navedene uredbe. Meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin
je dovoljeno spuščati v ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden kot nepropustna
skleda.
29. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji prometni
sistem cest in peš poti omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer
se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za
gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno
omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o
dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
(Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli-Cancan- Seiberg.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
30. člen
VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena
postavitev nove transformatorske postaje, ki predstavljata nizkofrekvenčni
vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje se mora upoštevati Uredba
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št.70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št.70/96).
31. člen
NAČIN RAVNANJA S PRSTJO IN ODVEČNO ZEMLJO
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo
deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za
sanacijo degradiranega prostora.
32. člen
ARHITEKTONSKE OVIRE
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide naklona 1:16.
Pri prečkanju cest se izvedejo »utopljeni« robniki v omenjenem
naklonu.
33. člen
VARSTVO KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Zaradi varovanja krajinskih značilnosti območja (ravninski teren), niso
dopustni posegi, ki bi z izkopi ali nasipi spremenili obstoječo konfiguracijo
terena.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
34. člen
Predpogoj za nemoteno obratovanje cone in objektov predvidenih v
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njej je rekonstrukcija regionalne ceste R3-669 Dobruška vas Šentjernej, ki
se ureja s posebnim dokumentom št. 03/04-LN, lokacijskim načrtom
zbirne ceste za industrijsko storitvene cone sever Šentjerneja z
rekonstrukcijo regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej od
km 5,392 do km 5,852.
Etapnost izgradnje je pogojena z izgradnjo kateregakoli dela ZN kot
funkcionalne celote po pogojih tega odloka in z izgradnjo dela
infrastrukture po trasah, določenih v tem ZN in dimenzioniranih
upoštevajoč končno število uporabnikov.
Na posamezni gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna
cesta (po trasi predvideni po tem ZN in upoštevajoč pogoje tega ZN glede
širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija
(upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega ZN).
Tudi objekte je možno fazno graditi, vendar kot zaključeno
konstrukcijsko in funkcionalno enoto.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
35. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
36. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen
promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti
gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti
okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in
ostale gradbene odpadke.
Pri projektiranju in gradnji v območju ZN je potrebno upoštevati tudi
naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:
- Rekonstrukcijo regionalne ceste izvaja samo za ta dela usposobljeno,
registrirano in pooblaščeno podjetje.
- Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi
nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom ceste vsled tehnologije
izvajanja gradbenih del.
- Cestni priključki, ki vodijo na parcele, so lastniki le-teh dolžni pustiti v
uporabo tudi drugim strankam, če za to obstojajo ustrezni pogoji.
- Priključki morajo biti ves čas obstoja v redu vzdrževani tako, da ne
predstavljajo nevarnosti za cesto ter promet na njej.
- Gradnja priključkov in objektov se mora izvajati tako, da bo
zagotovljena stalna prevoznost državnih cest na tangiranem odseku.
Zaradi oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora
investitor v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za
polovično ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge
in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
- Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih del pod
prometom, mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa
zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih pa mora investitor
gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.
- Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z
ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS
št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št.
30/98). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in
pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti
stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti
takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
- Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na deponijo.
Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.
- Za vso eventuelno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah
vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja
vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.
- Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno
vzdrževati in to na lastne stroške.
- V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela
prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med delom posebno pa
tudi po končanju del.
- Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno
izvršitev vseh del pri gradnji. Za vse faze del mora izvajalec del dokazati
kakovost vgrajenih materialov in izvedbenih del ter ob zaključku del
predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela
za to pooblaščeno, usposobljeno in registrirano podjetje, na stroške
izvajalca del oz. investitorja.
- Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti
in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste na predmetnem odseku
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ceste vse do zaključka del. Stroški za eventuelno povzročeno škodo
vsakokrat bremenijo investitorja oz. izvajalca del.
- Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih površin regionalne
ceste na območju izgradnje cestnega priključka in objektov v sklopu ZN.
- Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor
dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve
postaviti v prvotno stanje.
- Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste Izpostava Novo mesto.
- Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu 90. člena Zakona o
graditvi objektov k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi
predstavnika Direkcije RS za ceste - Izpostava Novo mesto.
- Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca
ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del oz. investitorja, za kar je
dolžan izvajalec del pred pričetkom dostaviti naročilnico.
- Investitor oz. upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja
takoj dostaviti Direkciji RS za ceste - Izpostava Novo mesto.
- Vsak posamezni investitor v območju ZN proizvodne in komunalno
servisne cone Šentjernej sever, ki bo posegal v varovalni pas ali cestno telo
državne ceste si je dolžan na podlagi projektne dokumentacije PGD
pridobiti soglasje upravljalca ceste, Direkcije RS za ceste.

- da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za
funkcioniranje tega objekta, oziroma bo zgrajena skupaj z objektom,
vendar dimenzionirana po pogojih tega ZN.
· Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna)
parcelacija znotraj gradbenih parcel določenih s tem zazidalnim načrtom,
ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo
objektov in ureditev parcel.
· Pri komunalno-energetski infrastrukturi in sistemu zvez je dovoljeno
odstopanje od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov, v
kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali
ustreznejše tehnološke rešitve.
· V višjih etažah (nadstropja in podstrešja) objekta so dovoljena
povečanja od pritličnega tlorisa objekta do + 2.00 m, pod pogojem, da
volumen objekta ne sega bližje kot 0.5 m do javne površine. Zmanjšanje
tlorisa objekta v višjih etažah je dovoljeno brez omejitev
· Odstopanja so možna tudi pri višinskih kotah platojev, če se ob
izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
· Na površinah namenjenih za parkirišča je možna ureditev zelenic.
· V območje ZN je dovoljena umestitev tudi drugih dejavnosti, ki niso
navedene v 5. členu tega odloka ob upoštevanju le dopustnih emisij v
okolje in s soglasjem občine Šentjernej.

X. TOLERANCE

XI. KONČNE DOLOČBE

37. člen
· Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj
površine namenjene za razvoj objekta(ov), tolerance višin objektov so
določene z max višino objekta, ki je 12.00 m nad koto urejenega terena, +
10%.
· Dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt oziroma na
parcelo.
· Dovoljeno je združiti dva vhoda v enega za dostop na dve parceli.
· Parcele je možno deliti največ na dve in po potrebi združevati, tako da
vsaka nova parcela ima dostop z javne površine.
· Objekt je možno izvesti s ali brez kleti.
· Dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene parcelacije v
primeru:
- da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega ZN,
- da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta ZN,

38. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta
opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
39. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine
Šentjernej.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU INDUSTRIJSKO STORITVENE CONE SEJMIŠČE, ŠENTJERNEJ
Št. 02-260//2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 31. 03. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) in 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 19. redni seji dne 30.03.2005 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 16/98 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02 in 2/04)
sprejme zazidalni načrt za industrijsko-storitveno cono Sejmišče,
Šentjernej (v nadaljevanju ZN). Zazidalni načrt je izdelal Topos d.o.o.,
Dolenjske Toplice pod št. 05/04-ZN.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora
3. Ocena stroškov za izvedbo ZN
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine
2. Načrt parcel
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
4. Geodetski načrt z mejo območja urejanja
5. Situacija obstoječega stanja
6. Arhitektonsko zazidalna situacija
7. Prerez terena A-A, B-B
8. Prometna situacija
9. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
10. Načrt gradbenih parcel

11. Situacija zakoličbe
12. Ukrepi za obrambo in zaščito
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje ZN je velikosti 4.75 ha.
Obodna parcelacija poteka po zemljiščih s parc. št.: 407/1 in 407/6, k.o.
Šentjernej.
Izven območja zazidalnega načrta poteka:
- Izvedba severne zbirne ceste in rekonstrukcije regionalne ceste R3 669 Dobruška vas - Šentjernej z izvedbo krožišča po posebnem lokacijskem načrtu št. 03/04-LN in sicer, lokacijskim načrtom zbirne ceste za
industrijsko storitveno cono sever Šentjerneja z rekonstrukcijo regionalne
ceste R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej od km 5,392 do km 5,852;
- izvedba vodovoda ob severni zbirni cesti,
- izvedba meteorne kanalizacije od meje ZN do potoka Kobila;
- izvedba priključnega kanala fekalne kanalizacije od meje ZN do
priključka na obstoječo kanalizacijo,
- izvedba elektro kabelske kanalizacije 3 x 2 PVC 160 od 20 kV
daljnovoda pri tovarni Podgorje do območja ZN;
- izvedba priključnega voda telefonske kabelske kanalizacije za
navezavo na obstoječe omrežje, ki poteka ob severni zbirni cesti.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Ureditvene enote
Območje ZN je razdeljeno na ureditvene enote (UE):

URADNI VESTNIK

5

UE1- območje ob križišču regionalne ceste in severne zbirne ceste,
UE2 - območje ob severovzhodnem vhodu v cono,
UE3 - območje v osrednjem delu cone,
UE4 - območje vzhodnega dela cone,
UE5 - območje ob pokopališču,
UE6 - območje javnih površin,
5. člen
Vrste gradenj
V vseh UE so dovoljene naslednje gradnje:
· rekonstrukcije (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
· gradnja novega objekta (tudi dozidave in nadzidave),
· vzdrževalna dela na objektih,
· sprememba namembnosti objekta ali dela objekta,
· sprememba rabe objekta ali dela objekta,
· odstranitev objekta
· nadomestna gradnja.
6. člen
Vrste objektov
V območju ZN, so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po
Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena - Ur. list, RS, št. 33/04):
· nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se
uporablja za opravljanje dejavnosti):
- gostinske stavbe - točilnice, gostilne, restavracije, prenočišča, hoteli…,
- upravne in pisarniške stavbe stavbe javne uprave, banke, pošte,
zavarovalnice…,
- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti - trgovske stavbe,
sejemske dvorane, razstavišča, bencinski servisi…
- stavbe za promet in stavbe za opravljanje elektronskih komunikacij garaže, avtobusne postaje, terminali…,
- industrijske stavbe in skladišča - proizvodno-obrtni objekti, silosi,
skladišča, rezervoarji, nadstrešnice za skladiščenje…,
- stavbe splošnega družbenega pomena - muzej, knjižnica, stavbe za
izobraževanje, stavbe za zdravstvo…,
- druge nestanovanjske stavbe - druge stavbe…
· gradbeni inženirski objekti:
- objekti transportne infrastrukture - parkirišča, lokalne ceste, javne
poti, nekategorizirane ceste…,
- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi vodovodi, plinovodi, cevovod za odpadno vodo, hidranti, prenosna in
distribucijska komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, trafopostaje, plinske postaje…,
- drugi gradbeni inženirski objekti - objekti za šport in rekreacijo in
drugi objekti za prosti čas (športna igrišča…)…
· enostavni objekti na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči, (Ur. list RS, št. 114/03) in sicer:
- pomožni objekti - objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za
utekočinjen naftni plin ali nafto), ograje ( medsosedske ograje, varovalne
ograje, igriščna ograja, oporni zid, sajena živa meja) in pomožni
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti - npr. objekt za
odvodnjavanje ceste, pločnik, avtobusno postajališče, objekt javne
razsvetljave, pomožni elektroenergetski objekti - npr. tipski zabojnik za
skladiščenje jeklenk, pomožni telekomunikacijski objekti - npr. antenski
drog, pomožni komunalni objekti npr. ekološki otok, mala tipska čistilna
naprava…);
- začasni objekti - začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi
(npr. sezonski gostinski vrt, gostinski kiosk, začasni objekti namenjeni
prireditvi (npr. oder z nadstreškom, cirkus, tribuna za gledalce, prodajni
kiosk) in začasni objekti namenjeni skladiščenju (npr. šotor, tipski
zabojnik…);
- vadbeni objekti - vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (npr. igrišče, trim steza…);
- spominska obeležja - spomenik, kip, spominska plošča, tehnični
spomenik…,
- urbana oprema - npr. kolesarnica, javna telefonska govorilnica,
nadkrita avtobusna čakalnica, klopi, koši, …
7. člen
Vrste ureditev
V območju ZN so dovoljene naslednje ureditve:
· hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
· parterne ureditve (tlakovanja, ureditve trgov, zunanjih javnih teras platojev, vedutnih točk, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
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8. člen
Vrste dejavnosti
UE1 in UE2
Območji UE1 in UE2 sta namenjeni poslovno-storitvenim
dejavnostim, ki soustvarjajo in so sestavni del funkcij urbanega mesta.
Dejavnosti so povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. list RS, št. 2/02). Dovoljene so naslednje
dejavnosti:
· TRGOVINA (G);
· GOSTINSTVO (H);
· PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE (I), dovoljene so le
Storitve potovalnih agencij in organizacij potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti (I-63.4) ter Poštne in telekomunikacijske storitve (I-64);
· FINANČNO POSREDNIŠTVO (J);
· POSLOVANJE Z NAPREMIČNINAMI, NAJEM IN
POSLOVNE STORITVE (K);
· DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO
SOCIALNO ZAVAROVANJE (L) razen Posebne dejavnosti za celotno
družbeno skupnost (L-75.2), od katerih je dovoljena le dejavnost
Pravosodja (L-75.23);
· IZOBRAŽEVANJE (M);
· ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (N);
· DRUGE JAVNE SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI (O), razen Storitve javne higiene (O-90).
UE3 in UE4
Območji UE3 in UE4 sta namenjeni poslovnim, proizvodnim in
storitvenim dejavnostim in so povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. List RS, št. 2/02). Dovoljene so
naslednje dejavnosti:
· PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (D) razen:
- Strojenje in dodelava usnja (DC-19.1);
- Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona (DE-21);
- Proizvodnja koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva (DF);
- Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken (DG);
- Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (DJ-28.7) dovoljena je
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje (DJ-28.22),
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja (DJ-28.7),
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov (DJ-28.7);
- Proizvodnja strojev in naprav (DK) dovoljena je: Proizvodnja črpalk
in kompresorjev (DK-29.12), Proizvodnja pip in ventilov (DK-29.13),
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
(DK-29.14), Proizvodnja peči in gorilnikov (DK-29.21), Proizvodnja
gospodinjskih aparatov in naprav (DK-29.7);
- Proizvodnja vozil in plovil (DM) dovoljena je Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje (DM-34.3);
· TRGOVINA (G);
· GOSTINSTVO (H);
· PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE (I) razen:
- Kopenski promet, cevovodni transport (I-60);
- Vodni promet (I-61);
- Zračni promet (I-62);
· FINANČNO POSREDNIŠTVO (J);
· POSLOVANJE Z NAPREMIČNINAMI, NAJEM IN
POSLOVNE STORITVE;
· DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO
SOCIALNO ZAVAROVANJE (L);
· DRUGE JAVNE SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI (O)
V UE so dovoljene navedene dejavnosti, v kolikor se na parceli ali na
javnih parkiriščih zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno
dejavnost.
UE 5
Območje UE5 je namenjeno ureditvi parkirišč in parkovnim
ureditvam:
· ureditev dostopne ceste in priključka na regionalno cesto,
· ureditev tlakovanih in zatravljenih parkirišč,
· zasaditev visokih dreves in nizkega grmičevja med parkirnimi
površinami,
· ureditev zunanjih stopnic.
UE 6
Območje UE6 je namenjeno ureditvi javnih prometnih površin in
površin za infrastrukturne objekte ter javni parkovni ureditvi :
· gradnja prometnic znotraj območja urejanja,
· ureditev javnih parkirišč,
· zasaditev visokih dreves in nizkega grmičevja med parkirnimi
površinami,
· ureditev ekološkega otoka,
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· postavitev trafo postaj in drugih infrastrukturnih objektov,
· ureditev tlakovane pešpoti.
9. člen
Gradbena parcela
Gradbene parcele je možno medsebojno deliti in združevati.
Najmanjša dovoljena površina gradbene parcele, nastale pri delitvi
osnovne gradbene parcele določene z ZN je 1500 m2.
Gradbeno parcelo sestavlja: površina za razvoj objekta(ov),
manipulativno dvorišče, parkirišče in zelenica.
Pri združevanju gradbenih parcel v UE4 je potrebno manipulativna
dvorišča orientirati eno proti drugemu. Odstopanje od tega določila je
možno le zaradi tehnologije posamezne dejavnosti. Z ustvarjanjem
skupnega notranjega dvorišča je dovoljeno površine zelenic znotraj njega
nameniti površinam manipulativnega dvorišča.
10. člen
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, na katerem stoji
obstoječi objekt in/ali je možno graditi novi objekt ter širiti objekt ali
zgraditi ločene objekte, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Maksimalna
pozidava posamezne gradbene parcele je definirana s površino za razvoj
objekta(ov).
Manipulativno dvorišče je asfaltirana in/ali tlakovana površina ob
objektu namenjena manipulaciji strojev, vozil in ostale mehanizacije
potrebne za opravljanje določene dejavnosti, kakor tudi zunanjem
skladiščenju, razstavnem prostoru za izdelke iz proizvodnje ali prodaji
gotovih izdelkov. Manipulativno dvorišče se lahko nadkrije z
nadstrešnico.
Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil zaposlenih
in strank. Parkirišča so lahko tlakovana ali asfaltirana.
Zelenice so površine namenjene hortikulturni ureditvi.
Gradbena linija je linija, ob kateri mora biti postavljena ena fasada ali
del fasade objekta.
11. člen
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov iz 6. člena tega odloka (nestanovanjski objekti, gradbeni
inženirski objekti, enostavni objekti) ter vseh ureditev iz 7. člena tega
odloka (hortikulturne in parterne ureditve). Na površini namenjeni za
razvoj objekta(ov) je dopustno urejati manipulativno dvorišče, parkirišče
ali zelenico.
Na manipulativnem dvorišču je dovoljena postavitev objektov iz 2. in 3.
alinee 6. člena tega odloka (gradbeni inženirski objekti, enostavni objekti)
in le nadstrešnice za skladiščenje iz 1. alinee 6. člena tega odloka ter vse
ureditve iz 7. člena tega odloka (hortikulturne in parterne ureditve).
Manipulativna dvorišča so lahko na površini za razvoj objekta(ov) ali
zunaj nje in na površinah namenjenih za parkirišča. Za manipulativna
dvorišča, ki so nadkrita z nadstrešnico veljajo določbe tega odloka glede
upoštevanja gradbene linije objekta (nadstrešnice) in objekt nadstrešnice
mora biti na površini namenjeni za razvoj objekta(ov).
Na parkiriščih je dovoljena postavitev objektov iz 2. alinee 6. člena tega
odloka (gradbeni inženirski objekti), vendar le tisti, ki niso višji od 0.40 m
in/ali se gradijo v zemlji ter vse ureditve iz 7. člena tega odloka. Na
parkiriščih je dovoljena ureditev manipulativnih dvorišč ali/in zelenic.
Na zelenicah je dovoljena postavitev objektov iz 2.alinee 6. člena tega
odloka (gradbeni inženirski objekti), vendar le tisti, ki so zakopani v
zemljo in iz 3. alinee 6. člena odloka (enostavni objekti) ter vse ureditve iz
7. člena tega odloka. Na zelenicah ni dovoljeno urejati manipulativnih
dvorišč in parkirišč.
12. člen
NESTANOVANJSKI OBJEKTI
POSLOVNO-STORITVENI IN POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKTI
Lokacija objektov:
V ureditvenih enotah so objekti locirani samostojno, ob gradbeni liniji,
na površini za razvoj objekta(ov).
Horizontalni gabariti: v UE1 in UE2 so dovoljeni tlorisi različnih oblik
v odvisnosti od funkcije objekta. V UE3 in UE4 je horizontalni gabarit
objekta v osnovi pravokoten z možnostjo dodajanja manjših volumnov.
Vertikalni gabariti: dovoljena je izvedba kleti, ki mora biti v celoti
vkopana, lahko pa je do največ 0.60 m izven terena. Pritličje je lahko
dvignjeno od terena 0.60 m. Max višina objekta je 12.00 m nad koto
urejenega terena.
Konstrukcija: zidana, betonska, jeklena, montažna.
Kota pritličja: max 0.60 m nad koto urejenega terena.
Kolenčni zid: do max 0.80 m, izjemoma je lahko višji s tem, da je pri
kolenčnem zidu, višjem od 0.80 m, kota kapi v nivoju s stropno ploščo.
Streha: V UE1 in UE2 so dopustne različne oblike streh. V UE3 in
UE4 je dopustna v osnovi simetrična dvokapnica ali štirikapnica z
možnostjo lomljenja ali podaljševanja dela strešnih površin. Naklon

strešnih poševnin je do 25°. V UE1 in UE2 je dopustno odstopanje od
določenega naklona v kolikor se s tem kontrastom dosega nova kvaliteta
objekta. Na streho je možno postavljati kolektorje, oddajnike, reklame
ipd..
Kritina: opečno rdeče ali sive barve
Fasada: členjene, svetlih barv, dopustna je uporaba ometa, betona,
pločevine in drugih vrst fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Prav tako
je dopustna kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in
reflektirajočih fasadnih materialov.
Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: trikotne ali polkrožne fičare, strešna okna,
kupole, svetlobni trakovi ipd.
Gradbena linija: 3.0 m oddaljena od vozišča interne povezovalne ceste.
Odstopanja od gradbene linije so dovoljena za +1.20 m zunaj in -5.00 m
znotraj gradbene parcele, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. V
UE1 in UE2 je dovoljeno večje odstopanje od gradbene linije vendar le v
globino gradbene parcele in sicer le iz razloga zagotovitve večje
komunikacijske površine namenjene zbiranju ljudi.
Zunanja ureditev gradbene parcele: peš dostopi na gradbeni parceli
morajo biti tlakovani. Ograje so žičnate ali v kombinaciji z živo mejo, max.
višine do 2.50 m. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi.
DRUGI NESTANOVANJSKI OBJEKTI
Plinske postaje se ogradijo z žičnato ograjo višine do 2.50 m in ob
ograji »zamaskirajo« z visokim in nizkim grmičevjem. Prepovedana je
postavitev v UE5.
Trafo postaje so tipske izvedbe in se s treh strani »zamaskirajo« z
visokim in nizkim grmičevjem. Prepovedana je postavitev v UE5.
Nadstrešnice so objekti, ki so odprti z vseh strani, ali najmanj z ene
strani (če se postavljajo med objekti), nadkrite so s streho, ki je oblikovana
kot streha glavnega objekta.
Parkirišča so izvedena z betonskimi tlakovci ali asfaltirana.
13. člen
ENOSTAVNI OBJEKTI
Za enostavne objekte na območju ZN veljajo določila Pravilnika o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Ur. list RS, št. 1114/03), če s
tem odlokom ni drugače določeno.
Pomožni objekti so lahko lesene, zidane, betonske ali kovinske
konstrukcije. Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora biti enaka
naklonu strehe in kritini glavnega objekta. Ostali oblikovni elementi
morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Ograje so žičnate, ali v kombinaciji z živo mejo višine do 2.50 m, za
ekološke otoke je dovoljena lesena ograja.
Oporni zidovi so v betonski izvedbi ali sestavljeni iz prefabriciranih
elementov. V UE5 so oporni zidovi obvezno v kamniti izvedbi.
Začasni objekti so postavljeni za omejeno časovno obdobje, največ za
dve leti. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
začasnih objektov.
Infrastrukturni objekti so v pravilu oblikovani svobodno, če s tem
odlokom ni določeno drugače
Ekološki otoki se postavijo na betonsko podlago, ogradijo z leseno,
netransparentno ograjo višine 2.00 m ter visokim in nizkim grmičevjem.
Prepovedana je postavitev v UE5.
14. člen
HORTIKULTURNA IN PARTERNA UREDITEV
Hortikulturna in parterna ureditev obsega: pešpoti - morajo biti
tlakovane ali v peščeni izvedbi, dostope na parcele - morajo biti tlakovani,
fontane, platoje in odre za predstave, terase, razna tlakovanja pohodnih
površin in podobno. Dovoljena je v vseh UE, na površini namenjeni za
razvoj objekta(ov) ali zunaj nje.
15. člen
ŠPORTNE IN REKREACIJSKE POVRŠINE
Športne in rekreacijske površine obsegajo odprti prostor v UE2,
namenjen za športna igrišča, otroška igrišča, sejemski prostor, prostor za
koncerte, cirkus ipd. Športna igrišča in ostale rekreacijske površine in
objekte je možno graditi le v UE2
16. člen
ZELENE POVRŠINE
Na zelenicah med parkirišči je obvezna zasaditev visokega drevja.
Na zelenicah posameznih gradbenih parcel se uredijo zatravljene
površine, cvetličnjaki in (ali) zasaditev nizkega grmičevja.
Na zelenicah je dovoljena poleg hortikulturne ureditve ureditev
pešpoti, dostopov na parcele, postavitev informativnih in reklamnih tabli
ter infrastrukturnih objektov. V UE2 je na zelenici dovoljena postavitev
športnih igrišč, razstav, sejemskih dejavnosti, cirkusa, ipd.
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IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA
17. člen
PROMET
Ceste
Ceste znotraj območja urejanja so dvosmerne. Projektirani normalni
prečni profil znaša 8.00 m in sicer 2 vozna pasova po 3,00 m in
obojestranski bankini po 1,00 m. Ceste se niveletno prilagodijo zahtevam
manipulacije in izvedejo v asfaltni izvedbi. Računska hitrost notranjih cest
je 30 km/h. Cestišče vseh cest se dimenzionira na maksimalno
obremenitev. Ceste v območju urejanja imajo istočasno funkcijo požarnih
poti.
Zahodni priključek na regionalno cesto R3 669 se izvede le kot
dostopna pot do parkirišč za potrebe pokopališča in brez povezave na
notranjo prometno omrežje ZN. Povezava je omogočena le v primeru
intervencije.
Cestna oprema
Vsa cestna oprema se locira izven telesa ceste, v zelenici zaradi
zimskega pluženja.
Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki.
Peš promet
Peš promet se odvija po peš poteh. Zgradita se dve peš povezavi med
severno zbirno cesto in območjem cone v širini 2.00 m, ki sta tlakovani, ali
v peščeni izvedbi. Na jugu se zgradi peš povezava vzhodnega in zahodnega
dela cone v širini 4.00 m, ki je tlakovana ali v peščeni izvedbi in ki hkrati
ima funkcijo požarne ceste. Na posamezni parceli se ob javni površini
uredijo poti za pešce min. širine 1.60 m. Ob peš poteh se zasadijo visoka
drevesa in postavijo klopi za sedenje in koši za odpadke.
Parkirišča
Parkirišča se tlakujejo s tlakovci drobne strukture ali so asfaltirana.
Dovoljena je uporaba več barv in vrst tlakovcev. Med parkirišči se zasadijo
visoka drevesa.
Kolesarski promet
Kolesarski promet se znotraj območja ZN odvija po cestišču..
18. člen
VODOVODNO OMREŽJE
Industrijsko storitvena cona se priključi na obstoječi primarni vodovod,
ki poteka ob zahodni strani regionalne ceste Dobruška vas Šentjernej.
Predvideni vodovod poteka ob severni zbirni cesti v hodniku za pešce.
Predvidijo se trije odcepi za posamezne skupne odjeme. Na koncu odjema
se predvidijo hidranti. Cevovod se izvede iz LTŽ cevi ali duktilne litine, s
tem da notranji profil cevi ne sme biti manjši od DN 100 mm. Priključki
objektov se izvedejo preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna
globina polaganja cevi je 1.20 m.
19. člen
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Fekalna kanalizacija industrijsko storitvene cone se priključi na
obstoječo kanalizacijo, ki poteka ob severnem robu severne zbirne ceste in
ki vodi do lokacije predvidene čistilne naprave. Predvidena sekundarna
fekalna kanalizacija se vodi po notranjih internih cestah, predvidoma po
sredini ceste. Na obstoječo fekalno kanalizacijo se priključuje s
prečkanjem zbirne ceste. Kanalizacijske cevi so iz materiala, ki zagotavlja
vodonepropustnost, z min. padcem 5 ‰, ali 2 ‰, če je zagotovljeno
spiranje cevi in max padcem 60 ‰ in več, če proizvajalec garantira za
kvaliteto cevi.
Meteorna kanalizacija se izvede znotraj območja ZN in se delno
priključi na meteorno kanalizacijo, ki poteka po trasi severne zbirne ceste
delno na novo kanalizacijo, ki vodi v potok Kobila. V meteorno
kanalizacijo se smejo spuščati vode s streh in drugih odprtih površin ter
meteorne vode s cest, parkirišč in platojev le preko lovilcev olj in maščob.
Zaradi velikih prispevnih površin in majhnega padca terena do recepienta
se predvidita dva izpusta v potok Kobila.
20. člen
HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje se izvede z razporeditvijo nadzemnih hidrantov na
oddaljenosti 80 m znotraj cone, ki se priključujejo na vodovodno omrežje.
21. člen
ODPADKI
Zbiranje odpadkov se zagotovi z ureditvijo dveh ekoloških otokov.
Odpadki se odvažajo na komunalno deponijo Leskovec v Mestni občini
Novo mesto. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža
/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih
lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v
nadaljnjo predelavo.
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22. člen
ENERGETSKO OMREŽJE
Visokonapetostni razvod in trafo postaja
Območje cone se priključi na obstoječi srednjenapetostni 20 kV
daljnovod, ki poteka na severni strani severne zbirne ceste. V območju ZN
se zgradi nova trafo-postaja, moči 630 kW z možnostjo širitve še za 630
kW. Do trafo-postaje se zgradi kabelska kanalizacija 3x2 PVC 160, ki se jo
v celoti obbetonira. Trafo postaja se zanka v obstoječi 20 kV daljnovod
severnega dela Šentjerneja.
Nizkonapetostni razvod:
Nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se izvede v kabelski
kanalizaciji. Upošteva se samostojne priklope predvidenih objektov.
Predvidena kabelska kanalizacija do posameznih objektov se izvede iz
PVC cevi 4x160 oziroma od predvidenih vej napajanja. Kanalizacijo se
polaga v globino 80 cm. V hodniku za pešce ter cestah ali parkiriščih se
cevi obbetonirajo.
Javna razsvetljava:
Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča izvede klasična
javna razsvetljava.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41
A 5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski
kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je
7.00 m.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je
ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem
FeZN.
23. člen
OGREVANJE
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali oljno gorivo.
Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali
olje.
24. člen
OSKRBA S PLINOM
Predvidi se razvod plinovoda, ki upošteva napajanje iz skupne plinske
cisterne pri osnovni šoli in kasnejši prevezavi na zemeljski plin, ki bo
potekal ob regionalni cesti Dobruška vas Šentjernej. Plinovod se polaga
vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Omrežje se izvede iz
polietilenskih cevi serije S-5 možnega tlaka do 4 bar, vkopanih v teren na
globini 1 m. Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za
posamezni objekt.
25. člen
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ
TK omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji in priključi na obstoječo
TK kanalizacijo, ki je zgrajena v proizvodno servisni coni Sejmišče.
Kabelsko kanalizacijo se vodi ob severni zbirni cesti in se jo poveže z
obstoječo mrežo, ki poteka ob zahodnem robu regionalne ceste Dobruška
vas - Šentjernej. Za območje cone se izvede odcep, znotraj cone kabelska
kanalizacija poteka ob povezovalni in dostopnih cestah. Posebej se
upošteva razvod KATV z dodatno cevjo in jaški. Trasa KTV mora biti
ločena od trase TK kabelske kanalizacije in ne sme uporabljati istih jaškov.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
26. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Obravnavana industrijsko storitvena cona je na območju s III. stopnjo
varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa
za dan 60 dBA, za noč 50 dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan
69 dBA in za noč 59 dBA.
27. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti
snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih
vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti ugotovljene
prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o
rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo
dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
28. člen
VARSTVO VODA
Odvajanje odpadnih voda iz cone mora biti urejeno v skladu s pogoji,
določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno
kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
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dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili
zgoraj navedene uredbe. Meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin
je dovoljeno spuščati v ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden kot nepropustna
skleda.
29. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji prometni
sistem cest in peš poti omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer
se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za
gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno
omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o
dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
(Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli-Cancan- Seiberg.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
30. člen
VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena
postavitev nove transformatorske postaje, ki predstavljata nizkofrekvenčni
vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje se mora upoštevati Uredba
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št.70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št.70/96).
31.člen
NAČIN RAVNANJA S PRSTJO IN ODVEČNO ZEMLJO
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo
deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za
sanacijo degradiranega prostora.
32. člen
ARHITEKTONSKE OVIRE
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide naklona 1:16.
Pri prečkanju cest se izvedejo »utopljeni« robniki v omenjenem
naklonu.
33. člen
VARSTVO KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Zaradi varovanja krajinskih značilnosti območja (ravninski teren), niso
dopustni posegi, ki bi z izkopi ali nasipi spremenili obstoječo konfiguracijo
terena.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
34. člen
Predpogoj za nemoteno obratovanje cone in objektov predvidenih v
njej je izgradnja severne zbirne ceste in rekonstrukcija regionalne ceste
R3-669 Dobruška vas Šentjernej, ki se ureja s posebnim dokumentom št.
03/04-LN, lokacijskim načrtom zbirne ceste za industrijsko storitvene cone
sever Šentjerneja z rekonstrukcijo regionalne ceste R3-669/1202
Dobruška vas Šentjernej od km 5,392 do km 5,852.
Etapnost izgradnje je pogojena z izgradnjo kateregakoli dela ZN kot
funkcionalne celote po pogojih tega odloka in z izgradnjo dela
infrastrukture po trasah, določenih v tem ZN in dimenzioniranih
upoštevajoč končno število uporabnikov.
Na posamezni gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna
cesta (po trasi predvideni po tem ZN in upoštevajoč pogoje tega ZN glede
širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija
(upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega ZN).
Tudi objekte je možno fazno graditi, vendar kot zaključeno
konstrukcijsko in funkcionalno enoto.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
35. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti
okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in
ostale gradbene odpadke.
Pri projektiranju in gradnji v območju ZN je potrebno upoštevati tudi
naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:
- Rekonstrukcijo regionalne ceste izvaja samo za ta dela usposobljeno,
registrirano in pooblaščeno podjetje.
- Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi
nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom ceste vsled tehnologije
izvajanja gradbenih del.
- Cestni priključki, ki vodijo na parcele, so lastniki le-teh dolžni pustiti v
uporabo tudi drugim strankam, če za to obstojajo ustrezni pogoji.
- Priključki morajo biti ves čas obstoja v redu vzdrževani tako, da ne
predstavljajo nevarnosti za cesto ter promet na njej.
- Gradnja priključkov in objektov se mora izvajati tako, da bo
zagotovljena stalna prevoznost državnih cest na tangiranem odseku.
Zaradi oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora
investitor v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za
polovično ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge
in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
- Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih del pod
prometom mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa
zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih pa mora investitor
gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.
- Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z
ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS
št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št.
30/98). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in
pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti
stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti
takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
- Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na deponijo.
Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.
- Za vso eventuelno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah
vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja
vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.
- Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno
vzdrževati in to na lastne stroške.
- V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela
prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med delom posebno pa
tudi po končanju del.
- Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno
izvršitev vseh del pri gradnji. Za vse faze del mora izvajalec del dokazati
kakovost vgrajenih materialov in izvedbenih del ter ob zaključku del
predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela
za to pooblaščeno, usposobljeno in registrirano podjetje, na stroške
izvajalca del oz. investitorja.
- Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti
in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste na predmetnem odseku
ceste vse do zaključka del. Stroški za eventuelno povzročeno škodo
vsakokrat bremenijo investitorja oz. izvajalca del.
- Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih površin regionalne
ceste na območju izgradnje cestnega priključka in objektov v sklopu ZN.
- Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor
dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve
postaviti v prvotno stanje.
- Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste Izpostava Novo mesto.
- Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu 90. člena Zakona o
graditvi objektov k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi
predstavnika Direkcije RS za ceste - Izpostava Novo mesto.
- Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca
ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del oz. investitorja, za kar je
dolžan izvajalec del pred pričetkom dostaviti naročilnico.
- Investitor oz. upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja
takoj dostaviti Direkciji RS za ceste - Izpostava Novo mesto.
- Vsak posamezni investitor v območju ZN industrijsko storitvene cone
sejmišče - Šentjernej, ki bo posegal v varovalni pas ali cestno telo državne
ceste si je dolžan na podlagi projektne dokumentacije PGD pridobiti
soglasje upravljalca ceste, Direkcije RS za ceste.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

X. TOLERANCE

36. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen
promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti

37. člen
· Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj
površine namenjene za razvoj objekta(ov), tolerance višin objektov so
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določene z max višino objekta, ki je 12.00 m nad koto urejenega terena, +
10%.
· Dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt oziroma na
parcelo.
· Dovoljeno je združiti dva vhoda v enega za dostop na dve parceli.
· Parcele je možno združevati, tako da ima nova parcela dostop z javne
površine.
· Z združevanjem parcel se lahko združujejo tudi površine za razvoj
objekta(ov), tako prostor med dvema površinama za razvoj objekta(ov)
postane površina za razvoj objekta(ov).
· Dovoljeno je združevati objekte, v kolikor se združujejo parcele.
· Objekt je možno izvesti brez kleti.
· Ob soglasju občine je dovoljena ureditev športnih površin tudi v
drugih UE razen UE5 in UE6.
· Dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene parcelacije v
primeru:
- da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega ZN,
- da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta ZN,
- da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za
funkcioniranje tega objekta, oziroma bo zgrajena skupaj z objektom,
vendar dimenzionirana po pogojih tega ZN.
· Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna)
parcelacija znotraj gradbenih parcel določenih s tem zazidalnim načrtom,
ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo
objektov in ureditev parcel.
· Dovoljeno je odstopanja od gradbene linije za +1.20 m zunaj in -5.00
m znotraj gradbene parcele, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. V
UE1 in UE2 so dovoljena večja odstopanja od gradbene linije v globino

parcele le v primeru ko se mora zagotoviti (na osnovi normativov za
dimenzioniranje) večja komunikacijska površina namenjena zbiranju
večjega števila ljudi.
· Pri komunalno-energetski infrastrukturi in sistemu zvez je dovoljeno
odstopanje od predvidenih tras, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi
zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
· Peš pot na jugu območja se lahko asfaltira za potrebe požarne ceste.
· V višjih etažah (nadstropja in podstrešja) objekta so dovoljena
povečanja od pritličnega tlorisa objekta do + 2.00 m, pod pogojem, da
volumen objekta ne sega bližje kot 0.5 m do javne površine. Zmanjšanje
tlorisa objekta v višjih etažah je dovoljeno brez omejitev
· Odstopanja so možna tudi pri višinskih kotah platojev, če se ob
izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
· Na površinah namenjenih za parkirišča je možna ureditev zelenic.
XI. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta
opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
39. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine
Šentjernej.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA Z NAVODILI, NORMATIVI IN STANDARDI
O JAVNI KANALIZACIJI, ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
Župan Občine Šentjernej
Št. 02-261//2005-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 31. 03. 2005
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 180/03), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS št. 32/93, 30/98) in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 41/04) ter 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS št. 4/01, Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 19. redni seji dne 30.03.2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA Z NAVODILI, NORMATIVI IN STANDARDI
O JAVNI KANALIZACIJI, ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
1. člen
Naslov Pravilnika z navodili, normativi in standardi o javni kanalizaciji,
odvajanju in čiščenju odpadnih voda (v nadaljevanju: Pravilnika) se za besedo »voda« dopolni z besedami »ter o oblikovanju cen gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda«
2. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika se spremeni oziroma dopolni tako:
- da se v četrti vrsti besedi »ekonomske pozicije« nadomestita z
besedilom »o oblikovanju cen gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda«;
- da se v peti vrsti črta besedica »in«;
- da se v peti vrsti za besedo »principi« doda besedilo: »in plačevanje
storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda«.
3. člen
Besedilo 2. člena Pravilnika se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se
glasi: »Ta pravilnik je obvezen tudi za vse uporabnike gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda«.
4. člen
Besedilo 41. člena se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Če je zavezanec za isti strošek obremenjen že po kakšnem državnem
predpisu, se ne sme zanj obremeniti še enkrat«.
5. člen
Besedilo 42. člena se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Če za katero sestavino komunalnega prispevka veljajo državni
predpisi, se ta sestavina obračuna in plačuje po državnih predpisih. Če v
slednjih predpisih način obračunavanja in plačevanja takšne sestavine ni
opredeljen, se obračunava in plačuje skladno s tem pravilnikom«.
6. člen
Naslov dvanajstega poglavja Pravilnika se spremeni tako, da se besede
»odvajanja in čiščenja odpadnih voda« nadomestijo z besedami »storitev
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gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda«.
7. člen
Besedilo 79. člena se dopolni z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Ceno storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda sestavljata lastna cena in cena
za uporabo infrastrukture«.
Besedilo dosedanjega prvega odstavka, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda se obračunavajo ločeno za
odvajanje komunalnih odpadnih voda, za čiščenje komunalnihodpadnih
voda ter za odvajanje in čiščenja padavinskih odpadnih voda«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek
8. člen
Besedilo 81. člena Pravilnika se dopolni tako:
- da se v drugi vrsti prvega odstavka za besedo »lahko« doda beseda
»lastna«;
- da v prvi vrsti drugega odstavka za besedo »diferencirana« doda
beseda »lastna«.
9. člen
Za 103. členom se doda novi 103.a člen, ki se glasi:
»Obstoječe določbe tega pravilnika v zvezi s ceno za uporabo
infrastrukture se uporabljajo le do 31.12.2005 oziroma do izteka roka, ki
ga je država predpisala v Pravilniku o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št.
128/2004).«
10. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

URADNI VESTNIK

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
ODLOK o lokacijskem načrtu zbirne ceste za industrijsko storitvene cone sever Šentjerneja z rekonstrukcijo
regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas Šentjernej od km 5,392 do km 5,852
Št. 02-263//2005-OS
Šentjernej, 31. 03. 2005

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) in 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 19. redni seji dne 30.03.2005 sprejel

ODLOK
O LOKACIJSKEM NAČRTU ZBIRNE CESTE ZA INDUSTRIJSKO STORITVENE CONE SEVER
ŠENTJERNEJA Z REKONSTRUKCIJO REGIONALNE CESTE R3-669/1202 DOBRUŠKA VAS
ŠENTJERNEJ OD KM 5,392 DO KM 5,852
I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 16/98 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01, 10/02, 4/03,
1/04 in 5/04) sprejme lokacijski načrt zbirne ceste za industrijskostoritvene cone sever Šentjerneja z rekonstrukcijo regionalne ceste R3
669/1202 Dobruška vas - Šentjernej od km 5,392 do km 5,852 (v
nadaljevanju LN). Lokacijski načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske
Toplice pod št. 03/04-LN.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A)Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora
B)Grafičnim delom:
1.
Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej
2.
Prikaz ureditev v širšem prostoru
3.
Načrt parcel
4.1 Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
4.2 Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
5.1 Geodetski načrt z mejo območja urejanja
5.2 Geodetski načrt z mejo območja urejanja
6.1.1 Ureditvena situacija - 1. faza
6.1.2 Ureditvena situacija - 1. faza
6.1.3 Ureditvena situacija - 1. faza
6.1.4 Ureditvena situacija - 1. faza
6.1.5 Ureditvena situacija - 1. faza
6.1.6 Ureditvena situacija - 1. faza
6.2.1 Ureditvena situacija - 2. faza
6.2.2 Ureditvena situacija - 2. faza
6.2.3 Ureditvena situacija - 2. faza
6.2.4 Ureditvena situacija - 2. faza
6.2.5 Ureditvena situacija - 2. faza
6.2.6 Ureditvena situacija - 2. faza
7.1 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
7.2 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
7.3 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
7.4 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
7.5 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
7.6 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
8.1 Prikaz rabe površin
8.2 Prikaz rabe površin
9.
Pregledni vzdolžni prerez
10. Karakteristični prečni prerezi
11. Prometna situacija
12. Načrt gradbenih parcel in situacija zakoličbe
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje LN je velikosti 2,98 ha.
V območje urejanja z lokacijskim načrtom so vključena zemljišča
oziroma deli zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami po katastrskih
občinah:
k.o. Gradišče
4404/2 (lokalna cesta), 5131, 5132, 5130, 5128, 5125, 5129, 5124, 5088/1
(regionalna cesta), 5147, 5146, 5145, 5144/2, 5142, 5141, 2997/5, 5133,
5134, 5137 (pot), 5176/2, 5177 (lokalna cesta), 5178, 5179, 5180, 5181,
5182, 5183, 5185, 5186, 5188, 5189, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196,

5197, 5203, 5245, 5215 (pot).
k.o. Šentjernej
406/16, 406/14, 406/2, 406/11, 406/1, 2893/4 (cesta), 407/1, 407/14, 407/3.
Izven območja urejanja s tem lokacijskim načrtom bo potrebno poseči
na naslednja zemljišča:
-za rekonstrukcijo vodovoda in priključitev na obstoječi vodovod na
zemljišča s parc.št. 5130 in 5128 k.o.Gradišče in 406/1 k.o.Šentjernej,
-za izvedbo meteorne kanalizacije do izpusta v potok Kobila na
zemljišča s parc.št. 5130, 5131, 5132, 4412/2 k.o.Gradišče in 406/1, 406/6,
2905/3 Šentjernej,
-za izvedbo fekalne kanalizacije na zemljišče s parc.št. 5132
k.o.Gradišče,
-za izvedbo javne razsvetljave na zemljišče s parc.št. 2997/5
k.o.Gradišče,
-za izvedbo elektro kabelske kanalizacije na zemljišče s parc.št. 5132
k.o.Gradišče.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA S
PROMETNO-TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA
4. člen
FUNKCIJA OBMOČJA
Območje lokacijskega načrta iz 3.člena tega odloka je namenjeno
gradnji zbirne ceste severnega dela Šentjerneja, rekonstrukciji regionalne
ceste R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej na tangiranem odseku in
preoblikovanju sedanjega štirikrakega križišča regionalne in lokalne ceste
v krožno križišče.
Trasa zbirne ceste se prične s krožnim križiščem na regionalni cesti R3
669/1202 Dobruška vas - Šentjernej in sicer v km 5,673 konča pa ob
skrajnem SV robu zazidalnega načrta za območje sejemske dejavnosti.
Dolžina trase zbirne ceste z navezavo na regionalno cesto je 730 m, skupna
dolžina potrebnih ureditev je skupaj z navezavo na obstoječo lokalno
cesto na vzhodu cca 800 m.
Zaradi oblikovanja krožnega križišča na regionalni cesti bo potrebno
izvesti tudi rekonstrukcijo le te v skupni dolžini 460 m od km 5,392 do km
5,852 in rekonstrukcijo lokalne ceste za Šmalčjo vas v dolžini cca 110 m.
Predvidena gradnja po tem lokacijskem načrtu vključuje:
(1) cestno telo z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (vkopi in
nasipi, podporni zid, ureditve brežin, izravnave, krožno križišče, priključke
v posamezne poslovno storitvene cone, deviacijo oziroma priključek
poljske poti, razširitve vozišča, navezavo na obstoječo regionalno in
lokalno cesto, navezavo na lokalno cesto za Šmalčjo vas, objekte za
odvodnjavanje in prečiščenje meteornih voda, spremljajočo
infrastrukturo),
(2) ureditve obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč.
5. člen
STATUS ZBIRNE CESTE
Zbirna cesta je kategorizirana kot lokalna cesta, ki bo omogočala
navezavo industrijsko storitvenih con severnega dela naselja Šentjernej na
regionalno cesto R 3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej. Cesta je
projektirana na računsko hitrost 60 km/h. Projektirani končni normalni
prečni profil zbirne ceste je 12,45 m, to je širina vozišča je 2 x 3,00 m, robni
pas 2 x 0,30 m, varovalni pas 1 x 0,75 m, kolesarska steza (dvosmerna
enostranska) 2 x 1,25 m, hodnik za pešce1 x 1,60 m, bankina 2 x 0,50 m.
6. člen
HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE
Na osnovi predvidenega PLDP in terenskih razmer je predvidena
zbirna cesta uvrščena v 3. prometni razred. Zbirna cesta se horizontalno v
glavnem prilagaja obstoječemu terenu. Horizontalni elementi trase so
projektirani za računsko hitrost 60 km/h. Minimalno uporabljen
horizontalni radij je 100 m. Minimalni polmer konkavne vertikalne
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zaokrožitve je 1000 m. Minimalni polmer konveksne vertikalne
zaokrožitve je 3600 m. Maksimalni vzdolžni nagib ceste je 2%.
Minimalni vzdolžni nagib ceste je 0,2%. Stop pregledna dolžina znaša
85 m. Niveletno trasa zbirne ceste poteka večji del nad sedanjo koto
terena, v vkopu je le manjši krožnega krožišča. Izvedba ukopnih brež
in je predvidena v nagibu 1:2 do 2:3. Ukopne brežine se ustrezno zaščitijo.
Rekonstruirana regionalna
cesta na tangiranem odseku se
horizontalno in vertikalno v glavnem prilagaja obstoječemu poteku
regionalne ceste. Dvig nivelete je potreben le za izvedbo krožnega križišča.
Element osi kraka priključevanja v krožno križišče zbirne ceste in lokalne
ceste proti naselju Šmalčja vas je v območju vključevanje v krožno križišče
prema. Kraki regionalne ceste, se v območju vključevanja na krožno
križišče osno priključujejo s prehodnico, ki na območju centralnega otoka
preide v horizontalni radij, ki seka centralni otok v njegovem središču.
Maksimalni prečni nagib znaša 2,5 %. Minimalni prečni nagib znaša
2,5 %.
Prečni nagib kolesarske steze in hodnika za pešce znaša 2%.
7. člen
HODNIK ZA PEŠCE IN KOLESARSKA STEZA
Za peš promet je predviden hodnik za pešce in sicer ob južnem robu
zbirne ceste, v območju krožišča na regionalni cesti, ob levem in desnem
robu regionalne ceste južno od krožišča in ob levem robu regionalne
ceste severno od krožišča v smeri stacionaže. Širina hodnika za pešce
znaša ob zbirni cesti in regionalni cesti do uvoza v »Proizvodno in
komunalno servisno cono« (od km 5.5+32.20) 1,60 m v 1. fazi, v 2. fazi pa
znaša širina hodnika za pešce ob regionalni cesti severno od krožišča
0,90m do uvoza v »Proizvodno in komunalno servisno cono« (od km
5.5+32.20). V prvi fazi izvedbe zbirne ceste in rekonstrukcije regionalne
ceste je predvideno vodenje kolesarskega prometa po cestišču zbirne in
regionalne ceste, v območju krožišča pa se vodi kolesarski promet po
kolesarski stezi ločeno od vozišča.
V drugi fazi izvedbe je za vodenje kolesarskega prometa predvidena
gradnja kolesarskih stez in sicer ob severnem robu zbirne ceste dvosmerna
enostranska kolesarska steza, v območju krožišča enosmerna kolesarska
steza ter ob levem robu regionalne ceste severno od krožišča do uvoza v
»Proizvodno in komunalno servisno cono« (od km 5.5+32.20) dvosmerna
enostranska kolesarska steza v smeri stacionaže. Od uvoza v »Proizvodno
in komunalno servisno cono« v smeri proti Dobruški vasi (v smeri
stacionaže) je ob levem robu predvidena dvosmerna enostranska
kolesarska steza, vendar njen profil zaradi uskladitve s potekom
kolesarske steze ob regionalni cesti v občini Škocjan, ni določen.
Kolesarski promet južno od krožišča poteka po cestišču regionalne
ceste.
Širina kolesarskih stez znaša 1,25 m. Kolesarske steze morajo biti
fizično ločene od vozišča z varnostnim pasom in višinsko ločene od vozišča
z robnikom, oziroma se severno od uvoza v »Proizvodno in komunalno
servisno cono« (do km 5.5+32.20) izven profila regionalne ceste. Širina
varnostnega pasu znaša ob zbirni cesti 0,75m.
8. člen
NAVEZAVA ZBIRNE CESTE NA REGIONALNO CESTO IN
OBLIKOVANJE KROŽNEGA KRIŽIŠČA
Zbirna cesta se na regionalno cesto R3 669/1202 Dobruška vas Šentjernej naveže v krožnem križišču in sicer na mestu sedanjega
štirikarakega križišča. Izvedba krožnega križišča tangira regionalno cesto
od km 5,620 do km 5,735.
Krožno križišče je konstruirano z enim krožnim voziščem z zunanjim
premerom 40 m in notranjim premerom 25 m, tako da je širina krožnega
vozišča 7,5 m. Na stiku med sredinskim otokom in voziščem je predvidena
denivelacija sredinskega otoka z betonskim robnikom 18/25/100 cm za 3
cm in lomom prečnega sklona. Na krožnem vozišču znaša prečni sklon
2% na središčnem otoku pa 5.5%. Na zunanjem robu sredinskega otoka
je predviden tlakovani pas širine 2,0m. Krožno križišče ima štiri krake in
sicer enopasovne uvoze in izvoze, ki imajo pred vstopom v krožno vozišče
nišo za čakanje, ki meri 5 m. Uvoz in izvoz na kraku krožišča sta ločena z
ločilnim otokom (otok za pešce), ki je deniveliran. Ločilni otoki so
denivelirani z betonskimi robniki dimenzij 15/25/100 cm in so dvignjeni od
nivoja vozišča za 15 cm na mestu prehoda za pešce in kolesarje je betonski
robnik poglobljen in deniveliran od vozišča za 3 cm. Uvozni in izvozni
radii v krožno vozišče znašajo: uvozni radiji 14 m in izvozni radiji 16 m,
razen radijev za krak lokalne ceste proti Šmalčji vasi, kjer je projektiran
minimalni uvozno izvozni radij 12 m. Za zagotovitev nemotenega uvoza
in izvoza merodajnega vozila v in iz krožnega vozišča je konstruirana tudi
razširitev uvozne širine lijakastega uvoza in izvoza in znaša 2,0 m metra z
efektivno dolžino razširitve 40 m.
9. člen
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE
Rekonstrukcija regionalne ceste je predvidena v dolžini 460 m od km
5,392 do km 5,852. Rekonstrukcija regionalne ceste obsega razširitev
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vozišča za izvedbo levih zavijalnih pasov za: uvoz v predvideno
proizvodno in komunalno servisno cono Šentjernej sever in uvoz na
predviden bencinski servis severno od krožišča, levih zavijalnih pasov pred
krožnim križiščem; preureditev štirikrakega križišča v krožišče, gradnjo
hodnika za pešce in gradnjo enostranske dvosmerne kolesarske steze na
delu severno od krožišča. Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je enako
dimenzioniranju voziščne konstrukcije zbirne ceste s tem, da se upošteva
na ohranjenem delu cestišča preplastitev v debelini 4 cm. Na območju
krožnega križišča bo potreben dvig nivelete, zato je predvidena sendvič
preplastitev.
V začetnem in končnem profilu se rekonstruirana regionalna cesta
naveže na obstoječo voziščno konstrukcijo regionalne ceste.
Projektirani normalni prečni profil regionalne ceste severno od
krožišča do uvoza v »Proizvodno in komunalno servisno cono« (od km
5.5+32.20) v 1. fazi je 9,70 m: širina vozišča je 2 x 3,00 m, robni pas 2 x
0,30 m, hodnik za pešce 1 x 1,60 m, bankina 1 x 0,50 m in 1 x 1,00m, južno
od krožišča pa 11,40 m: širina vozišča je 2 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,30 m,
hodnik za pešce 2 x 1,60 m, bankina 2 x 0,50 m.
V 2.fazi je projektirani prečni profil regionalne ceste severno od
krožišča do uvoza v »Proizvodno in komunalno servisno cono« (od km
5.5+32.20) 12,25 m: širina vozišča je 2 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,30 m,
varovalni pas 1 x 0,75 m, kolesarska steza (dvosmerna enostranska) 2 x
1,25 m, hodnik za pešce 1 x 0,90 m, bankina 1 x 0,50 m in 1 x 1,00m.
10. člen
GRADNJA POLJSKE POTI
V km 0,482 se na zbirno cesto priključuje poljska pot s parc. š
t. 5178 k.o. Gradišče. Za dostop na poljsko pot se izvede poglobljen
robnik. Z izgradnjo zbirne ceste bo onemogočen neposreden dostop do
zalednih kmetijskih zemljišč ob severovzhodnem robu zbirne ceste od km
0, 482 do km 0,772, zato je potrebno vzporedno z zbirno cesto zgraditi
novo poljsko pot v dolžini cca 300 m. Poljska pot je širine 3,0 m z
bankinami širine 0,5 m. Poljsko pot naj se izvede v makadamski izvedbi.
11. člen
KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI
Na zbirni cesti se izvede več priključkov oziroma križišč za obstoječe in
predvidene dejavnosti. Priključki so projektirani v naslednjih stacionažah
zbirne ceste:
-v km 0,1+59 za industrijsko storitveno cono južno od trase zbirne
ceste in tovarno Podgorje d.d. severno od trase zbirne ceste,
-v km 0,2+86 za predvideno industrijsko storitveno cono južno od
trase zbirne ceste,
-v km 0,2+96 požarni dostop in predvidena peš pot za poslovno
dejavnost severno od trase zbirne ceste,
-v km 0,3+08 uvoz na parkirišča za proizvodno servisno dejavnost
severno od trase zbirne ceste,
-v km 0,4+55 za obrtno cono južno od zbirne ceste in za proizvodnoservisni objekt severno od zbirne ceste,
-v km 0,5 +08 izvoz za potrebe dejavnosti na severni lokaciji ob zbirni
cesti,
-v km 0,5+87 za območje sejemske dejavnosti, ki služi tudi za dostop
do predvidene tovarne Hipot d.o.o..
Priključki na tangiranem odseku regionalne ceste R3-669/1202
Dobruška vas - Šentjernej so projektirani v naslednjih stacijonažah:
-v km 5,5+35 za predvideno komunalno storitveno cono in hkrati za
tovarno Podgorje d.d. vzhodno od regionalne ceste in uvoz na predviden
bencinski servis zahodno od regionalne ceste. Z izgradnjo krožnega
križišča in tretjega pasu na obravnavanem odseku regionalne ceste bo
tangiran obstoječi priključek tovarne Podgorje, zato se le ta ukini in
nadomesti z novim, ki bo funkcioniral skupaj za potrebe načrtovane
komunalno servisne cone Šentjernej - sever ter za potrebe obstoječe
tovarne Podgorje.
- med km 5.5+32.20 in km 5.6+32.66 je predviden izvoz iz
predvidenega bencinskega servisa zahodno od regionalne ceste. Bencinski
servis na desni strani regionalne ceste neposredno pred krožnim križiščem
je zasnovan z enosmernim prometom, z uvozom v km 5,5+35 in izvozom
med km 5.5+32.20 in km 5.6+32.66. Lokacija izvoza iz bencinskega
servisa je predvidena pred krožnim križiščem in omogoča vožnjo proti
Škocjanu preko krožnega križišča.
-v km 5,8+06 za dostop do parkirišč, ki so namenjena za pokopališče.
Na tangiranem odseku lokalne ceste za Šmalčjo vas je v km -0,0+64
predviden dostop na prosto lokacijo med predvidenim bencinskim
servisom in potokom Kobila ter dostop na prosto lokacijo jugozahodno od
krožišča. Območje med predvidenim bencinskim servisom in potokom
kobila je opredeljeno kot zazidljivo (stavbna zemljišča), ki ga bo mogoče
zazidati s poslovnimi objekti in zagotoviti navezavo na cestno omrežje.
12. člen
OBJEKTI IN ZIDOVI
Na obravnavanem poteku zbirne ceste se za zavarovanje oziroma
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izvedbo krožnega križišča na regionalni cesti v SV vogalu ob objektu
Podgorje zgradi oporni zid dolžine cca 40 m in višine cca 1,10 m. Za peš
dostop do objekta so v opornem zidu predvidene stopnice širine
minimalno 2,0 m, ki povezujejo hodnik za pešce z dvoriščem oziroma
parkiriščem tovarne Podgorje d.d..
13. člen
POVEČANJE GRADBENE PARCELE ZA HIPOT HYB
Del zemljišča obstoječe lokalne ceste s parc. št. 5177 k.o. Gradišče se
zaradi pomika trase zbirne ceste proti severu lahko nameni za povečanje
gradbene parcele za potrebe tovarne Hipot Hyb. Na zemljišču, ki se ga
določi kot del gradbene parcele za Hipot-Hyb so dovoljene ureditve v
smislu zunanjih ureditev in izvedbe požarne ceste.
IV.USMERITVE ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
14. člen
Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:2 do 2:3, Brežine se
humusirajo in zasadijo s travnim semenom. Brežine ne bodo visoke, zato
ne bo potrebnih drugih zaščitnih ukrepov. Minimalna debelina
humusiranja znaša 15 cm.
Oporni zid v severovzodnem kraku krožišča je v betonski izvedbi z
reliefno strukturo vidnih površin. Če to prostor dopušča se ga zazeleni s
plezalkami.
Hodniki za pešce se tlakujejo, kolesarska steza se izvede v asfaltu. Na
zelenicah v območju krožišča naj se izvedejo hortikulturne ureditve
(zatravitev ali cvetlična zasaditev). Znotraj zelenice krožnega križišča je
možno postaviti javno razsvetljavo in drugo urbano opremo, ki ne bo
zmanjšala preglednosti priključkov
Ob regionalni in zbirni cesti se lahko izvede zasaditev z visokoraslim
drevjem v smislu formiranja drevoreda.
V.POGOJI ZA KOMUNALNO IN DRUGO
INFRASTRUKTURNO UREDITEV
15. člen
VODOVODNO OMREŽJE
Ob regionalni cesti poteka obstoječi vodovod AC 200, ki bo z
rekonstrukcijo regionalne ceste in gradnjo krožišča tangiran, zato ga je
potrebno prestaviti oziroma obnoviti v NL 200. Prestavljen vodovod
poteka ob desnem robu regionalne ceste. Minimalna globina polaganja
cevi je 1.20 m.
Za navezavo Šmalčje vasi je v lokalni cesti predviden vodovod, ki se
naveže na primarni vodovod DN 200 v območju krožišča.
Kot zanka naselja Šentjernej je predvidena povezava obstoječih
vodovodov ob regionalni cesti ter v obrtni coni. Zazankanje vodovoda
poteka v hodniku za pešce ob desnem robu zbirne ceste ter se na
obstoječi vodovod navezuje v območju krožišča in v obstoječi obrtni coni.
16. člen
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Fekalna kanalizacija
Z gradnjo zbirne ceste bo tangirano javno kanalizacijsko omrežje. Na
obstoječi vod fekalne kanalizacije ob zbirni cesti, ki poteka v levem robu,
so predvideni priključki objektov iz predvidenih industrijsko servisnih
con. Obstoječa fekalna kanalizacija ob levem robu regionalne ceste
severno od krožišča se delno opusti in se trasa uporabi za meteorno cestno
kanalizacijo. Nova fekalna kanalizacija od priključka na obstoječo v jašku
F8 prečka regionalno cesto, poteka ob levem robu lokalne ceste za
Šmalčjo vas in se ob potoku Kobila znova priključi na obstoječi vod
fekalne kanalizacije, ki vodi do čistilne naprave.
Nova fekalna kanalizacija prečka regionalno cesto v priključku za novo
komunalno storitveno cono in tovarno Podgorje d.d. , poteka nato v
desnem robu regionalne ceste severno od krožišča ter se v krožišču naveže
na vod do čistilne naprave. Regionalno cesto prečka tudi vod nov fekalne
kanalizacije za tovarno Podgorje d.d., ki se navezuje na vod ob desnem
robu regionalne ceste. Kanalizacijske cevi morajo biti iz materiala, ki
zagotavlja vodonepropustnost, z min. padcem 5 ‰, ali 2 ‰, če je
zagotovljeno spiranje cevi in max padcem 60 ‰ in več, če proizvajalec
garantira za kvaliteto cevi.
Meteorna kanalizacija
Sistem odvodnjavanja celotnega cestnega telesa zbirne ceste vključno z
zalednimi meteornimi vodami je zasnovan z meteorno kanalizacijo.
Meteorna kanalizacija zbirne ceste se do profila O25 izvede ob levem
robu ceste in sicer z izvedbo požiralnikov vtok pod robnikom ob desnem
robu ceste in revizijskimi jaški na medsebojni razdalji 20 m, od profila O25
do profila O27 pa v desnem robu ter se preko lovilcev olj odvaja v potok
Kobila. Od profila O27 do profila O33 poteka izmenično v desnem in nato
v levem robu zbirne ceste ter se odvaja preko lovilcev olj v ponikovalne
komore, ki so predvidene med profiloma O30 in O31 severno od zbirne
ceste. Od profila O33 do profila O43 oziroma do navezave zbirne ceste na

obstoječo makadamsko javno pot ob koncu trase poteka meteorna
kanalizacija ob desnem robu z izvedbo požiralnikov vtok pod robnikom
ob levem robu ceste in revizijskimi jaški na medsebojni razdalji 20 m ter se
odvaja v preko lovilcev olj v ponikovalne komore, ki so predvidene
severno od zbirne ceste ob koncu trase.
Meteorna kanalizacija regionalne ceste je na tangiranem odseku
predvidena ob levem robu ceste severno od krožišča ter v desnem robu
ceste južno od krožišča. Meteorna voda s cestišča zbirne in regionalne
ceste na tangiranem odseku se preko lovilcev olj odvaja v vodotok potok
Kobila. Izpust meteorne vode v vodotok mora biti predviden z izpustno
glavo na koti nizke vode. Izpustna glava ne sme segati iz ravnine brežine. V
območju izpusta je potrebno predvideti ustrezno zavarovanje brežine.
V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati vode le preko lovilcev olj in
maščob. Zaradi velikih prispevnih površin in majhnega padca terena do
recepienta se predvidi več izpustov v potok Kobila.
17. člen
ENERGETSKO OMREŽJE
Visoko in nizkonapetostno omrežje:
Z gradnjo zbirne ceste bo tangirana obstoječa elektrokabelska
kanalizacija od lokacije objekta Hipot -Hyb do odcepa v kompleks
Podgorja v levem robu zbirne ceste.
Nova elektrolabelska kanalizacija se od obstoječega jaška E2 nadaljuje
ob fekalni kanalizaciji vse do regionalne ceste, le to prečka čez križišče in
se nato nadaljuje ob lokalni cesti v Šmalčjo vas. Predviden kablovod je
zasnovan kot 20 kV zanka naselja Šentjernej. Za napajanje posameznih
zazidalnih območij ob zbirni cesti je predvideno prečkanje zbirne ceste ob
uvozih v posamezne cone. Nova kabelska kanalizacija je predvidena kot 6cevna (obbetonirane cevi 6x Ô160 mm).
Javna razsvetljava:
Javna razsvetljava je predvidena v desnem robu zbirne ceste in v levem
robu regionalne ceste. Svetilke so predvidene na razdalji cca 30m,
kandelabri so višine 10m.
Predvidena je tudi osvetlitev krožnega križišča. Cestna razsvetljava ob
regionalni cesti se prilagodi obstoječi ureditvi s tem, da se v območju
krožišča osvetlitev prilagodi prehodom za pešce.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je
ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem
FeZN.
18. člen
PLINSKO OMREŽJE
V desnem robu zbirne ceste je predvideno tudi plinovodno omrežje za
napajanje obstoječih in predvidenih dejavnosti v novih conah, ki se v
območju obrtne cone Sejmišče naveže na obstoječi plinovod naselja
Šentjernej. Predvideni plinovod ob zbirni cesti v južnem kraku krožišča
prečka regionalno cesto in se naveže na predvideni primarni plinovod iz
MRP Dobruška vas, katerega potek je predviden ob levem robu
regionalne ceste do uvoza v proizvodno in komunalno servisno cono
Šentjernej sever, nato pa od profila A8 regionalne ceste ob njenem
desnem robu proti centru naselja Šentjernej.
19. člen
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ
Na celotnem odseku zbirne ceste je predvidena izgradnja š
tiricevne TK kanalizacije 2x2 PVC 110 mm. Ob TK kanalizaciji je
predvidena kanalizacija za KTV. Nova TK kanalizacija poteka ob desnem
robu zbirne ceste od predvidenega priključnega jaška v območju krožišča
do konca trase zbirne ceste in z navezavo na obstoječe TK omrežje v
obrtni coni.
Z rekonstrukcijo regionalne ceste in gradnjo krožišča bo tangirano
obstoječe TK omrežje, ki poteka ob desnem robu regionalne ceste
severno od krožišča, obojestransko ob regionalni cesti južno od krožišča
in v levem robu lokalne ceste za Šmalčjo vas.
Obstoječi TK kabel, ki poteka ob desnem robu regionalne ceste se od
profila A7 do A18 prestavi v novo TK kanalizacijo, ki je predvidena ob
levem robu regionalne ceste. V profilu A18 TK kanalizacija prečka
regionalno cesto in se naveže na obstoječe omrežje ter poteka ob desnem
robu regionalne ceste. Za potrebe zaščite in prestavitve obstoječih kablov
so predvideni dodatni prehodi cevi kabelske kanalizacije preko regionalne
ceste in sicer v profilih A7, A14, A18 in v profilu PO8 zbirne ceste.
VI.USMERITVE ZA VAROVANJE BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA TER DRUGI POGOJI
20. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Trasi zbirne in rekonstruirane regionalne ceste potekata skozi
območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. To je območje, kjer so
dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60 dBA, za noč 50 dBA, oziroma
kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in za noč 59 dBA.
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21. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se spušča v ozračje ne sme presegati mejnih količin vsebnosti
snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih
vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02 in 41/04) in
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94
in 51/98). V vidika onesnaženja zraka predvidena zbirna cesta pomeni
izboljšanje obstoječega stanja v smislu emisij prašnih delcev.
22. člen
VARSTVO VODA
Odvodnja meteornih in ostalih odpadnih voda z območja načrtovane
zbirne ceste mora biti urejena v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96, 21/03, 2/04 in 41/04) ter predpisi, ki urejajo emisije snovi v vode.
Izpust meteorne kanalizacije v potok Kobila je treba predvideti z
izpustno glavo na koti nizke vode. Izpustna glava ne sme segati iz ravnine
brežine. Predvideti je treba ustrezno zavarovanje brežine v območju
izpusta. Za vse posege na vodno zemljišče si mora investitor pridobiti
vodno dovoljenje po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02,
2/04 in 41/04).
23. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar
Požarno varstvo na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z
veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Elementi ceste omogočajo
dostop in intervencijo z vozili za intervencijo, evakuacijo ter za
razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996).
Potres
Pri načrtovanju ceste je potrebno upoštevati določila odredbe o
dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
(Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli-Cancan- Seiberg.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
Ravno tako v tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94,
33/00-ODL. US, 87/01 im 41/04).
Vsi nasipi morajo biti utrjeni tako, da ne bo prihajalo do erozije
zemljišč.
24. člen
NAČIN RAVNANJA S PRSTJO IN ODVEČNO ZEMLJO
Ob izkopu je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na
primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo
degradiranega prostora.
25. člen
ARHITEKTONSKE OVIRE
Na vseh prehodih za pešce je potrebno izvesti rampe za invalide
oziroma poglobljene robnike naklona 1:16.
26. člen
VARSTVO KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Zaradi varovanja krajinskih značilnosti območja (ravninski teren), niso
dopustni posegi, ki bi z izkopi ali nasipi spremenili obstoječo konfiguracijo
terena.
VII. FAZNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
27. člen
Gradnja zbirne ceste in rekonstrukcija regionalne ceste se bosta
izvajali v dveh fazah. Vsaka faza je predvidena tako, da ne bo potrebnih
popolnih zapor že obstoječih cest, temveč se bo na tangencah gradnja
izvajala z delnimi zaporami. Upoštevati je potrebno gradnjo pod
prometom na priključevanju na regionalno cesto.
V obeh fazah se najprej uredijo in prilagodijo komunalne naprave,
nato pa se izvedejo zemeljska dela.
1. faza obsega gradnjo zbirne ceste z gradnjo poljske poti in navezavo
na obstoječo lokalno cesto ter rekonstrukcijo regionalne ceste z gradnjo
krožišča. Gradnja bo potekala v več podfazah in sicer:
- 1. podfaza: gradnja zbirne ceste s hodnikom za pešce in uvozi v
posamezne industrijsko storitvene cone, gradnja poljske poti za dostop na
zaledna kmetijska zemljišča ob severovzhodnem robu zbirne ceste ter
navezava na obstoječo lokalno cesto.
- 2. podfaza: gradnja razširitve na regionalni cesti R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej za leve zavijalne pasove od km 5,4+37,00 do km
5,5+20,00 za proizvodno in komunalno storitveno cono Šentjernej sever
ter od km 5,5+48,00 do km 5,6+25,00 za predvideni bencinski servis,
gradnja priključkov za proizvodno in komunalno storitveno cono Šentjernej sever in predvideni bencinski servis, gradnja izvoza iz predvidenega
bencinskega servisa ter hodnik za pešce severno od krožišča.
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- 3 podfaza: gradnja krožišča, navezava na lokalno cesto za Šmalčjo vas,
hodnik za pešce ob regionalni cesti južno od krožišča ter priključek v km
5,8+ 05,84 za dostop do parkirišč, ki so namenjena za pokopališče.
Podfaze znotraj 1. faze so lahko tudi drugačne saj so odvisne od
investitorstva ter zagotovitve finančnih sredstev, vendar pa je ureditev
regionalne ceste predpogoj za nemoteno obratovanje con in objektov ob
regionalni in zbirni cesti.
2. faza
Gradnja kolesarske steze ob zbirni cesti in regionalni cesti R3669/1202 Dobruška vas - Šentjernej severno od krožišča, ki je vezana na
ureditev in uskladitev trase kolesarske steze v sosednji Občini Škocjan.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
28. člen
Obveznosti investitorja in izvajalca pri gradnji ceste so sledeče:
-vse poti, ceste, ki bodo zaradi gradnje zbirne ceste ali uporabe pri
gradnji kakorkoli poškodovane, je potrebno sanirati oziroma povrniti v
prvotno stanje;
-v času gradnje in obratovanju zbirne ceste je zagotoviti nemotene
dovoze in dostope do vseh zemljišč na obeh straneh zbirne ceste,
-zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takem obsegu, da
se prometna varnost zaradi gradnje zbirne ceste in rekonstrukcije
regionalne ceste ne bo poslabšala;
-urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom gradnje vse lokalne
ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale kot poti na gradbišče;
-pri gradnji uporabiti ustrezno tehnologijo, ki bo preprečila morebitne
erozijske procese;
-promet v času gradnje organizirati tako, da bo možen dostop na
zaledne kmetijske površine;
-kriti vse stroške prestavitve ali zaščite tangiranih komunalnih vodov;
-izvajati monitoring za spremljanje negativnih vplivov na sestavine
okolja in v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem
času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve ali
obratovanja ceste.
-pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in jo deponirati
tako, da jo bo možno uporabiti pri rekultivaciji kmetijskih zemljišč in
krajinski ureditvi obcestnega prostora,
-nadomestiti komunalne objekte in naprave, ki v lokacijskem načrtu
niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so z gradnjo ceste tangirani;
-po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in
naprave, ki bodo poškodovane v času gradnje;
-zagotoviti krajinskemu vzorcu primerno oblikovanje reliefa in
zasaditev obcestnega prostora,
-vsak posamezni investitor v območju lokacijskega načrta, ki bi posegal
v varovalni pas ali cestno telo državne ceste si je dolžan na podlagi
projektne dokumentacije PGD pridobiti soglasje upravljavca ceste,
Direkcije RS za ceste.
Pri gradnji v območju rekonstrukcije regionalne ceste je potrebno
upoštevati tudi naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:
- Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi
nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom ceste vsled tehnologije
izvajanja gradbenih del.
- Cestni priključki, ki vodi na parcele, so lastniki le-teh dolžni pustiti v
uporabo tudi drugim strankam, če za to obstojajo ustrezni pogoji.
- Priključki morajo biti ves čas obstoja v redu vzdrževani tako, da ne
predstavlja nevarnosti za cesto ter promet na njej.
- V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si
mora investitor v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti
odločbo za polovično ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na
osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
- Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih del pod
prometom mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa
zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih pa mora investitor
gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.
- Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z
ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS
št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št.
30/98). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in
pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti
stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti
takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
- Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na deponijo.
Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.
- Za vso eventuelno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah
vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja
vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.
- Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva
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prejema obvestila Direkcije RS za ceste odstraniti vgrajene naprave iz
varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje
brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno - varnostnih interesov, zaradi
varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri
izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.
- Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno
vzdrževati in to na lastne stroške.
- V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela
prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med delom posebno pa
tudi po končanju del.
- Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno
izvršitev vseh del pri gradnji. Za vse faze del mora izvajalec del dokazati
kakovost vgrajenih materialov in izvedbenih del ter ob zaključku del
predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela
za to pooblaščeno, usposobljeno in registrirano podjetje, na stroške
izvajalca del oz. investitorja.
- Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na
cesti in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste na predmetnem
odseku ceste vse do zaključka del. Stroški za eventuelno povzročeno
škodo vsakokrat bremenijo investitorja oz. izvajalca del.
- Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor
dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve
postaviti v prvotno stanje.
- Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste Izpostava Novo mesto.
- Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu 90. člena Zakona o
graditvi objektov k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi
predstavnika Direkcije RS za ceste - Izpostava Novo mesto.
- Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca
ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del oz. investitorja, za kar je
dolžan izvajalec del pred pričetkom dostaviti naročilnico.
- Investitor oz. upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja
takoj dostaviti Direkciji RS za ceste - Izpostava Novo mesto.

IX. TOLERANCE
29. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih
rešitev, določenih z odlokom o lokacijskem načrtu v primeru, da bodo
nadaljnje podrobnejše geološke hidrotehnične in geomehanske raziskave
pogojevale drugačne tehnične rešitve, ki bodo primernejše iz
oblikovalskega, prometno tehničnega in okoljevarstvenega vidika, vendar
se z njimi se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Dovoljena
so tudi odstopanja pri poteku komunalne infrastrukture, če se pri
nadaljnjem projektiranju pokažejo optimalnejše in bolj ekonomične
rešitve, kar se podrobneje obdela v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Potek kolesarske steze ob regionalni cesti severno od uvoza v
»Proizvodno in komunalno servisno cono« (do km 5.5+32.20), se določi
po uskladitvi poteka kolesarske steze v občini Škocjan in lahko poteka tudi
izven profila regionalne ceste.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa
morajo soglašati tudi organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
X. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta
opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
31. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine
Šentjernej.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA Z NAVODILI, NORMATIVI IN STANDARDI
O JAVNI KANALIZACIJI, ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
Št. 02-272//2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 31. 03. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 27. člena in v zvezi z drugim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) ter
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na 19. redni seji, dne 30.03.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE SEJEMSKE DEJAVNOSTI OB OBVOZNI CESTI ŠENTJERNEJ
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in
dopolnitev ZN
Za območje severovzhodnega dela naselja Šentjernej, to je vzhodno
od proizvodno-servisne cone Sejmišče ter severno od stanovanjske soseske Turopolje je bil v septembru 2001 sprejet zazidalni načrt za območje
sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej (odlok o zazidalnem
načrtu, objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 5/01).
Površine so bile namenjene za opravljanje sejemskih dejavnosti in njihovih
spremljajočih programov. V letu 2003 sprejete spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta so na severozahodnem delu območja urejanja
omogočile gradnjo upravnih in proizvodnih prostorov tovarne Hipot,
vključno z delno spremembo notranjih cest in komunalnih objektov in
naprav ter drugih ureditev (odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 4/03).
Zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in zaradi višine same investicije
ni za pričakovati, da bi bilo možno v krajšem času izvesti gradnjo objektov
sejma in ostalih ureditev tako, kot določa sprejeti zazidalni načrt, zato se
sejemska dejavnost danes izvaja v zmanjšanem obsegu. Za potrebe
funkcioniranja sejma v sedanjem obsegu je bil zgrajen leseni objekt za
občasno opravljanje gostinske dejavnosti, ki pa v zazidalnem načrtu ni bil
predviden. Da bi bila za zgrajeni objekt ter ureditve podana pravna
podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno izvesti postopek
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu:
spremembe in dopolnitve ZN); izvedeno stanje bo obravnavano kot fazna
(začasna) rešitev, ob tem pa se bodo določile tudi eventualno potrebne
ureditve, nujne za funkcioniranje sejma do izvedbe gradenj in ureditev po
veljavnem zazidalnem načrtu.
Ker gre za gradnjo in ureditve, za katere ni predpisana obveznost
presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne vplivajo na

kulturno dediščino in ne na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se
spremembe in dopolnitve ZN vodi skladno s 34. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1;
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za pripravo predmetnih sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta je:
· odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 16/98 ter
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01, 10/02, 4/03, 1/04 in 5/04),
· odlok o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob
obvozni cesti Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01) ter
· odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje
sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 4/03).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo sprememb in
dopolnitev ZN
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN je določitev
urbanistično-arhitekturnih pogojev za objekte ter pogojev za druge
ureditve, potrebne za funkcioniranje sejemske dejavnosti do izvedbe
gradenj in ureditev po veljavnem zazidalnem načrtu.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje urejanja po sprejetem ZN se zaradi predmetnih sprememb
in dopolnitev ne spreminja.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami

URADNI VESTNIK

15

za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in
dopolnitev ZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter
udeleženci:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS,
Veterinarska inšpekcija, OE Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
5. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto,
6. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7,
Novo mesto,
7. TELEKOM Slovenije, d.d., Regionalna enota tk omrežja vzhod,
Novi trg 7a, Novo mesto,
8. Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci
urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi
s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih
izdelovalec upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN
za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na
zahtevo
pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju
predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s
tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15dneh od podane zahteve. V kolikor se smernic in mnenj v zakonsko
določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in
način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati
veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane
strokovne podlage in sicer:
- prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Šentjernej,
- podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatke o naravnih lastnostih prostora,
- druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih
območij, prometne rešitve..),
- podatke o programu investitorja.
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85). Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom
priprave sprememb in dopolnitev ZN zagotovi naročnik tega dokumenta.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in
dopolnitev ZN
Gradivo za pridobitev smernic
Predlog sprememb in dopolnitev
ZN za javno razgrnitev
Stališča do pripomb iz javne
razgrnitve
Dopolnjeni predlog sprememb in
dopolnitev ZN
Predlog sprememb in dopolnitev
ZN za sprejem
Kompletacija dokumenta

15 delovnih dni po sprejetju programa
priprave in podpisu pogodbe
30 delovnih dni po pridobitvi
smernic nosilcev urejanja prostora
5 delovnih dni po prejemu pripomb iz
JR
20 delovnih dni po sprejetju
stališč do pripomb
10 delovnih dni po pridobitvi
mnenj k dopolnjenemu predlogu
sprememb in dopolnitev ZN
5 delovnih dni po sprejetju sprememb
in dopolnitev ZN na občinskem svetu

- Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev se izdela na
podlagi strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora.
- Predlog sprememb in dopolnitev ZN obravnava občinski svet na
predlog župana. Sklep o 15 dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta
se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
- Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej. V času javne
razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
- Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma
prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev ZN.
- Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb
in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za
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pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
- K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN pridobi
pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju
predhodnih smernic.
- Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in
dopolnitev ZN za sprejem.
- Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu
svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem letega z odlokom.
- Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec in naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Občina
Šentjernej.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev ZN se pridobi z izvedbo javnega
naročila male vrednosti.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN se zagotovi iz
proračuna Občine Šentjernej.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem objave.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

OBVESTILO
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03-ZZK-1) javnost
obveščamo, do bo

1. PROSTORSKA KONFERENCA
za pripravo občinskih lokacijskih načrtov za:
- obrtno proizvodno cono
Mokro Polje
- povezovalno cesto med AC in R2-419/1204
Novo mesto - Šentjernej
- lokalno cesto od Dolenjega Mokrega Polja
do regijskega Centra za ravnanje
z odpadki Dolenjske (CeROD)
v sredo 18. maja 2005 ob 10.00 uri v sejni sobi
Občine Šentjernej
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
Na prostorski konferenci bodo predstavljeni osnutki programov
priprave navedenih občinskih lokacijskih načrtov. Na prostorsko
konferenco so vabljeni zlasti zastopniki nosilcev urejanja prostora,
gospodarstva, interesnih združenj, društev ter organizirane javnosti.
Namen prostorske konference je pridobiti in uskladiti priporočila,
usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti, gospodarstva in
interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave občinskih
lokacijskih načrtov.
Udeleženci prostorske konference, ki predložijo dokazilo, da
zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo oziroma
organizirano javnost, lahko na prostorski konferenci dajo svoja
priporočila ali usmeritve v zvezi s pripravo obravnavanih občinskih
lokacijskih načrtov v pisni obliki ali ustno na zapisnik.
Gradivo (osnutki programov priprave (pdf) in povzetki za javnost
(tekst - pdf, grafika - jpg)) je na vpogled na občini Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, v ponedeljek in torek od 7.30 do 14.00 ure, v
sredo od 7.30 do 16.00 ure ter četrtek in petek od 7.30 do 13.00 ure in
na spletni strani občine Šentjernej (http:/www.sentjernej.si/obcina).

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica: Andreja Topolovšek
Pomočnica odgovorne urednice: Silvija Goršin
Člani uredniškega odbora: Slavko Franko, Nataša Novak in
Katarina Lenčič
računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik
d.o.o.
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