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ODLOK  
 

DOPOLNJEN OSNUTEK 
 
Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na ………. seji 
dne……………………... sprejel 
 
 

ODLOK 
o 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
Pavlinov hrib 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.člen 
Podlaga za OPPN 

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Trebnje 
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Pavlinov hrib (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje 
GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod številko projekta LN-45/2007, v letu 2007.  

 
2.člen 

Vsebina OPPN 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge. 
Besedilo OPPN vsebuje: 
-  opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN; 
-  ureditveno območje OPPN; 
-  umestitev načrtovanih ureditev v prostor; 
-  zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro; 

-  rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine; 
-  rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave; 
-  rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; 
-  načrt parcelacije; 
-  etapnost izvedbe prostorske ureditve; 
-  velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za 
izvajanje OPPN. 

 
Kartografski del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte: 
1   - Pregledna situacija,          M 1: 50000 
2   -  Načrt namenske rabe prostora  
 - Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Trebnje,   (grafično merilo) 
 - Izsek iz zazidalnega načrta Pavlinov hrib – Stari trg,     M 1:     500 
3   -   DOF s prikazom območja urejanja,       M 1:   2500 
4   -  Pregledna situacija s prikazom območja urejanja,     M 1:   2500 
5   -  Načrt parcele          M 1:   2000 
6   -  Katastrski načrt s prikazom območja urejanja,      M 1:     500 
7   -  Geodetski načrt,         M 1:     500 
8   -  Geodetski načrt s prikazom območja urejanja,      M 1:     500 
9 -  Načrt ureditvenega območja,        M 1:     500 
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10 -  Načrt ureditvenega območja – ureditvene enote,     M 1:     500 
11 -  Načrt parcelacije - gradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo,   M 1:     500 
12 -  Načrt prometne infrastrukture,        M 1:     500 
13 -  Načrt komunalno - energetske infrastrukture,       M 1:     500 
14 - Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,        M 1:     500 
15 - Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,   M 1:     500 
16 -    Karakteristični prečni prerezi in pogledi,      M 1:     500 
17 -    Karakteristični prečni prerezi cest,        M 1:       50 
18 -  Prikaz vplivov na sosednja območja.        M 1:   1000 
 
Priloge OPPN so naslednje: 
-  izvleček iz prostorskega akta; 
-  strokovne podlage; 
-  smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;  
-  obrazložitev in utemeljitev OPPN; 
-  povzetek za javnost; 
-  seznam aktov in predpisov; 
-  ocena stroškov za izvedbo OPPN. 
 
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

3.člen 
Obravnavano območje OPPN se nahaja v osrednjem delu naselja Trebnje – občinskega središča, ki je v veljavnem 
zazidalnem načrtu opredeljeno kot območje za gradnjo večstanovanjskih stavb (stanovanjskih blokov) in parkirišč.   
Izhodišče za pripravo OPPN so predhodno izdelane variantne strokovne rešitve (GPI d.o.o., Novo mesto, marec 
2006 in marec 2007). Predmet obdelave je določitev urbanistično – arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje 
ureditve, pogojev za prometno in komunalno infrastrukturo ter vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali investitorji 
upoštevati pri izvedbi gradnje. 
Zasnova predvidenih objektov obsega gradnjo večstanovanjske stavbe ter garažne hiše. Znotraj teh objektov bo 
možno tudi izvajanje nekaterih dejavnosti, kot so opredeljene v 9.členu odloka. 
V sklopu urejanja območja OPPN je potrebno urediti tudi zelene in prometne površine z dovozi z regionalne ceste ter 
ostalih dovozih cest. Parkirne površine morajo zagotavljati parkiranje tako prebivalcem obstoječih objektov v soseski, 
novim prebivalcem ter obiskovalcev in morebitnim zaposlenim na območju Pavlinovega hriba.  
 
 

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN 
 

4.člen 

Območje urejanja 
Velikost celotnega obravnavanega območja je približno 1,5 ha in obsega naslednje parc.št.: 102, 104, 131, 148, 
149/1, 149/2, 105/1, 105/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/15, 151/6, 151/11, 151/15, 151/16, 151/21, 191/2, 194, 212/1, 
212/2, 213, 369/6, 369/9, 369/21, vse k.o. Trebnje.   

 
5.člen 

Meja območja 
Meja območja OPPN poteka na zahodni strani od obstoječe dovozne ceste, ki vodi do objekta Okrajnega sodišča 
Trebnje, proti severu v zalomljenih črtah, in sicer po robu parcel stanovanjskih hiš ob Slakovi ulici. Na severni strani 
se nato zalomi proti vzhodu, kjer poteka vzdolž pešpoti pred večstanovanjskimi stavbami. V nadaljevanju se nekoliko 
zalomi proti jugu, vendar poteka tako, da v obravnavano območje zajame lokacijo obstoječe transformatorske 
postaje. Na vzhodni strani se meja ob parkirnih površinah ob Cankarjevi ulici zalomi proti jugu, ter se nato na koncu 
parkirišča ob večstanovanjski stavbi na Gubčevi cesti 43a obrne proti zahodu. V tej smeri nato poteka ob obstoječi 
interventni poti in se pri zunanjem povezovalnem stopnišču zalomi proti jugu do glavne ulice - Gubčeve ceste. To 
cesto nato zajame v celotnem območju okrog predvidenega uvoza v garažni del nove večstanovanjske stavbe ter v 
območju križišča s Slakovo ulico na zahodni strani pri gostilni Pavlin, vključno z odsekom med gostilno in zahodno 
dovozno cesto do bodoče garažne hiše. Meja se v območju povezovalnega stopnišča obrne nazaj proti severu ter 
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nato ob interventni poti poteka vse do obstoječih večstanovanjskih stavb na Gubčevi cesti 13 in 11. Tik ob severni 
strani teh stavb se v svojem poteku proti zahodu naveže nazaj na izhodiščno točko severozahodno od objekta 
Okrajnega sodišča Trebnje. 
Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz grafičnega načrta 6 – Katastrski načrt s prikazom območja urejanja. 

 
6.člen 

Ureditvene enote 
Območje OPPN sestavlja več ureditvenih enot, in sicer: 
- Ureditvena enota A - obsega območje nove večstanovanjske stavbe z dovozno klančino (A1) in površine pred 
obstoječimi večstanovanjskimi stavbami (A2); 

- Ureditvena enota B - obsega območje nove garažne hiše z dovoznimi klančinami; 
- Ureditvena enota C - obsega obstoječe (C1) in predvidene (C2) prometne površine; 
- Ureditvena enota D – obsega zelene površine z igrali; 
- Ureditvena enota E – obsega lokacijo transformatorske postaje. 

 
 

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR 
 
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji 

 
7.člen 

Območje se nahaja v (15m) varovalnem pasu regionalne ceste R1-215 Trebnje – Mokronog (Gubčeva cesta),  
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati tudi odmike od obstoječe 
oziroma predvidene infrastrukture. 
Z novimi ureditvami prometne ter energetske in komunalne infrastrukture bodo na določenih odsekih potrebni posegi 
izven območja OPPN, in sicer: 
-  priključitev na obstoječe vodovodno omrežje: parc.št. 151/17; 
-  priključitev na plinovodno omrežje: parc.št. 151/21; 
-  priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje: parc.št. 369/9; 
- prevezava oziroma rekonstrukcija obstoječega telekomunikacijskega omrežja: parc.št. 151/15 in 369/9; 
- prevezava oziroma rekonstrukcija obstoječega elektroenergetskega omrežja: parc.št. 151/15; 
- rekonstrukcija obstoječe kanalizacije komunalnih odpadnih voda: parc.št. 369/21; 
-  rekonstrukcija obstoječe kanalizacije padavinskih voda: parc.št. 369/21; 
-  rekonstrukcija obstoječega vodovoda: parc.št. 369/21; 
-  podaljšek obstoječe dovozne ceste severno od območja OPPN: parc. št. 151/17, 151/18, 151/19, 151/21, vse k.o. 
Trebnje; 

-  gradnja povezovalnega stopnišča: parc.št. 151/17. 
Omenjeni vplivi so razvidni iz grafičnega načrta 19 - Prikaz vplivov na sosednja območja. 
 
Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi obstoječe večstanovanjske stavbe, ki se nahajajo v neposredni bližini, 
katerim se zaradi novih gradenj in ureditev ne smejo poslabšati bivalni in drugi pogoji. Nova gradnja ne sme imeti 
škodljivega vpliva na gradbeno tehnično stanje objekta na Gubčevi cesti 13 na katerega se »nasloni« in objekta št. 
11, ki je zgrajen v podaljšku oziroma v zamaknjenem nizu tega objekta proti zahodu.  
 
Z realizacijo OPPN so posledično možne tudi rekonstrukcije obstoječih stopnišč in pešpoti, in sicer ob severni meji 
obravnavanega območja, oziroma le navezava novih ureditev na obstoječe stanje: 
-  stopnišče severno od parkirišča ob Cankarjevi ulici na parc.št. 151/17 in  
-  pešpoti severno od predvidene garažne hiše na parc.št. 150/3 in 151/21, vse k.o. Trebnje.  
Prav tako bo zaradi predvidene rekonstrukcije regionalne ceste (Gubčeve ceste) potrebna preureditev obstoječih 
parkirnih mest pred banko na Gubčevi cesti 4a na parc.št. 209/1, k.o. Trebnje. 
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B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin 
 

8.člen 
Vrste gradenj in vrste objektov 

V območju OPPN so dopustne naslednje gradnje in druga dela: 
1. nestanovanjske stavbe – več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti; in 

stanovanjske stavbe – vsaj polovica uporabne površine se uporablja za prebivanje; 
2. gradbeno inženirski objekti: 

-  objekti transportne infrastrukture (ceste – regionalne ceste, lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste); 
-  cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (prenosni in distribucijski plinovodi, distribucijski 
cevovodi za pitno in tehnološko vodo, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, prenosni in distribucijski 
elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja); 

3. enostavni objekti – določa jih 16. člen odloka; 
4. manj zahtevni oporni zidovi (pri gradnji klančin za uvoz v garažo in urejanju strmega terena); 
5. rekonstrukcije objektov, nadomestne gradnje, odstranitev objektov, vzdrževanje objektov, gradnja dozidav in 

nadzidav; 
6. dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (za lastne potrebe, v zvezi z urejanjem javnih površin, v 

javno korist); 
7. spremembe rabe in spremembe namembnosti.   
 

9.člen 

Vrste dejavnosti 
Obravnavano območje je stanovanjsko z možnostjo parkiranja večjega števila vozil tako obstoječih stanovalcev kot 
tudi obiskovalcev v mestnem jedru Trebnjega.  
Znotraj večstanovanjske stavbe in garažne hiše je dopustna ureditev različnih dejavnosti, ki ne povzročajo 
prekomernih obremenitev okolja. V skladu z Uredbo standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) so v 
objektih dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot: 
 
a)  nova večstanovanjska stavba 
-  T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;  
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO  
- 97.000 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem  
- 98.200 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo  

 
b)  garažna hiša 
-  H) PROMET IN SKLADIŠČENJE  
- 49.320 Obratovanje taksijev  
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  

-  P) IZOBRAŽEVANJE 
- 85.530 Dejavnost vozniških šol  

 
Na gradbenih parcelah predvidenih stavb je potrebno zagotavljati tudi ustrezno število parkirnih mest za določeno 
dejavnost, v kolikor je to potrebno. 
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C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
 

UREDITVENE ENOTE 
 

10.člen 
Ureditvena enota A 

Zasnova obravnavane lokacije prikazuje oblikovanje večstanovanjske stavbe v kateri je predvidenih približno 60 
stanovanj različnih tipov oziroma velikosti. V objektu so predvideni še skupni in kletni prostori. V sklopu objekta je v 
dveh podzemnih etažah predvideno tudi parkiranje za stanovalce in obiskovalce. Predvidenih je približno 130 
parkirnih mest. Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03). 
 
A1 - Večstanovanjska stavba 
-  Nosilna konstrukcija:  
 -  armirano betonska zasnova glavnih nosilnih elementov (stebri, talne in stropne plošče, temelji) z 

inštalacijsko – komunikacijskimi jaški, montažna konstrukcija;  
 -  možna je izvedba medetaž; 
 -  nova konstrukcija se v zahodnem delu »nasloni« na obstoječo večstanovanjsko stavbo Gubčeva cesta 13, 

pri čemer ne sme biti ogroženo gradbeno – tehnično stanje obstoječih stavb; 
 -  podzemni del objekta je predviden kot kontinuirana konstrukcija, medtem ko je nadzemni del objekta 

predviden s prekinitvijo na delu povezovalnega stopnišča. Objekt je tako definiran z linearno zasnovo v 
prekinjenem zunanjem etažnem nizu. 

-  Horizontalni gabariti:  
 -  oblikovanje večstanovanjske stavbe je predvideno znotraj zunanje gradbene linije, ki je razvidna iz 

grafičnega načrta 9 - Načrt ureditvenega območja. Površina zunanje zazidljive površine je približno 1300 
m2, in sicer v obliki pravokotnika velikosti 13,5m x 95,5m.  

 -   Oblikovanje objekta izhaja iz koncepta kombinacije lamel širine 7,5m in dolžin 10,5m ter 13,5m. Lamele so 
povezane v linearno formo, z orientacijo vzhod – zahod. Linearno formo v zunanjem delu prekine stopniščni 
del, ki povezuje območje nove gradnje z Gubčevo cesto, medtem ko je podzemni del objekta enoten, brez 
prekinitve tlorisne zasnove. 

 -  Gradbena linija definira maks. mejo zunanjih nosilnih zidov. Pri gradnji balkonov, izzidkov, nadstreškov,… 
oziroma oblikovanju fasadnih ploskev so v nadstropnih etažah možna odstopanja iz te linije za širino maks. 
1,5m. Pri tem je potrebno upoštevati tudi faktor izkoriščenosti gradbene parcele. 

 -   Velikost podzemnih etaž oziroma garažnega dela objekta je lahko večja, in sicer je dovoljena velikost do 
meje gradbene parcele. Pri tem ne smejo biti ogroženi sosednji objekti in naprave oziroma poseg ne sme 
povzročiti prekomernih vplivov na okolico.  

-  Vertikalni gabariti: 
 -   2G (dve garažni etaži) + K (kletna etaža)+ P (pritličje) + 3 (število nadstropnih etaž) + M (mansarda), v 

vzhodnem delu se objekt oblikuje tako, da je etažnost na delu štirih lamel lahko le do dveh (2) nadstropij nad 
pritlično etažo;  

-   nov objekt višinsko ne sme presegati kote slemena sosednjega objekta – Gubčeva cesta 13; 
-   kota pritličja objekta (tolerance ±100cm)  je razvidna iz grafičnega načrta 9 - Načrt ureditvenega območja; 
-   v primeru izvedbe medetaž je možno večje odstopanje od kote pritličja, in sicer do polovice etažne višine 

objekta. 
-  Streha:  
 -   osnovna streha je dvokapna v naklonu 35-45°, možna je izvedba čopov; 
 -  sodobne kritine v rdečih ali rjavih barvnih tonih; 
 -  za osvetlitev mansarde je možno oblikovanje frčad; 
 -  možna je izvedba strešnih teras in balkonov. 
- Fasada:  

-  predvidena je uporaba fasadnih tonov in materialov v različnih (med seboj usklajenih) barvnih kombinacijah 
in materialih; 

-  za popestritev fasadnih ploskev so dopustni tudi močnejši barvni toni;  
-  dopustna je gradnja balkonov, lož in teras. 
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Uvozno / izvozna klančina  
Sočasno z gradnjo nove večstanovanjske stavbe je predvidena tudi gradnja uvozno / izvozne klančine v podzemne 
garaže. 
Promet po klančini omogoča dvosmerni promet. Hodnika za pešce ob klančini se navežeta na peš površine ob 
Gubčevi ulici. 
Klančina ima enostranski prečni nagib 2,5% in je z obeh strani omejena z robniki oziroma z opornim zidom na 
katerega se zaradi varnosti pred padci namesti ograja. Klančina je previdena z vzdolžnim nagibom do največ 15%. 
 
Karakteristični prečni prerez uvoza v podzemne garaže pod predvidenim večstanovanjskim objektom:  

- hodnik za pešce    2 x 1, 50 = 3,00 m 
- vozni pas     2 x 3,00  = 6,00 m 
  skupaj                                                                     9,00 m 

 
Ob zunanjih straneh klančine oziroma hodnika za pešce je za premostitev višinske razlike dopustna gradnja manj 
zahtevnih opornih zidov v višini (določi se jo v projektni dokumentaciji), ki je potrebna za dostop v garažni del 
objekta. Vidna površina opornega zidu je lahko reliefno obdelana ali obložena s kamnom. Nanj se namesti ograjo, ki 
bo preprečila morebitne padce iz višjeležečega terena. Levo in desno od klančine sta predvideni stopnišči za peš 
dostop do predvidenega večstanovanjskega objekta. 
Klančina je lahko delno ali v celoti pokrita z nadstreškom (montažna konstrukcija, ravna streha oziroma streha z 
naklonom do največ 15°, oblikovno in barvno usklajena z okoliškimi objekti).  
 
A2 - Površine pred obstoječimi objekti 
Pred obstoječima večstanovanjskima stavbama na Gubčevi cesti 11 in 13 se parterne (poljavne) površine 
preoblikujejo tako, da so usklajene z novimi ureditvami ob predvidenem večstanovanjskem objektu.  
Prav tako se oblikujejo parterne površine pred objekti ob Gubčevi cesti, in sicer površine za pešce in klančine za 
funkcionalno ovirane ljudi (širina min. 1,5 m). 
Na omenjene površine se namesti ustrezna urbana oprema (svetilke, koši, klopi,…), površine pa izvede v monolitni 
ali tlakovani izvedbi.  

 
11.člen 

Ureditvena enota B 
Predvidena je gradnja garažne hiše v več etažah. Na štirih parkirnih platójih je skupaj predvidenih približno 192 
parkirnih mest.  
 
Garažna hiša 
-  nosilna konstrukcija:  
 -  armirano betonska zasnova glavnih nosilnih elementov (stebri, talne in stropne plošče, temelji) z 

inštalacijsko – komunikacijskimi jaški, montažna konstrukcija; 
 -  možna je izvedba medetaž. 
-  horizontalni gabariti: 
 -  oblikovanje garažnega objekta je predvideno znotraj zunanje gradbene linije, ki je razvidna iz grafičnega 

načrta 9 - Načrt ureditvenega območja in je začrtana z južne strani objekta ob enosmerni povezovalni cesti. 
Površina zunanje zazidljive površine je približno 1200 m2, in sicer v obliki pravokotnika velikosti 16,5 
(18,8)m x 62m + dve vertikalni komunikaciji na vzhodni in zahodni strani objekta.  

 -   Objekt je lahko postavljen na mejo gradbene parcele. Pri tem ne smejo biti ogroženi sosednji objekti in 
naprave oziroma poseg ne sme povzročiti prekomernih vplivov na okolico.  

-  vertikalni gabariti: 
 -   K (klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) + zgornji plat´(večnamenska ploščad); 
 -   kletna etaža je v celoti vkopana, medtem ko sta pritlična in nadstropna etaža zaradi naklona obstoječega 

terena s severne strani popolnoma vkopani, z zahodne in vzhodne strani deloma, s severne pa sta vidni v 
celoti.  

-  streha oziroma zunanji večnamenski strešni plató:  
 -  ravna, pohodna, z minimalnim naklonom; 
 -  možno je urediti parkirne površine ali površine za prosti čas (npr. ureditev igrišča, rolanje,…) – v tem 

primeru se po robu platója namesti ustrezno igriščno ograjo; 
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 -  v kolikor se plató ne bo uporabljal za parkiranje ali drugo (večnamensko) rabo je lahko površina tudi v celoti 
ali deloma ozelenjena. 

- fasada:  
-  predvidena je uporaba fasadnih tonov in materialov v različnih (med seboj usklajenih) barvnih kombinacijah 

in materialih; 
-  za popestritev fasadnih ploskev so dopustni tudi močnejši barvni toni; 
-  vzdolž celotne južne fasade je nad pritličnim delom oziroma nad hodnikom za pešce možno namestiti 

nadstrešek, oblikovno usklajen z osnovnim objektom in maks. v širini hodnika za pešce. 
 
Uvozno / izvozni klančini  
Sočasno z gradnjo novega garažnega objekta je predvidena tudi gradnja dveh uvozno / izvoznih klančin, in sicer v 
kletni in nadstropni del objekta.  
Promet po klančinah omogoča dvosmerni promet. Hodnika za pešce ob klančinah se navežeta na peš površine ob 
zahodni dovozni cesti. 
Klančina ima enostranski prečni nagib 2,5% in je z obeh strani omejena z robniki oziroma z opornim zidom. Klančina 
je previdena z vzdolžnim nagibom do največ 15%. 
 
Karakteristični prečni prerez klančine uvoza v garažno hišo  znaša :  

- hodnik za pešce    1 x 1,50 = 1,50 m 
- vozna pasova    2 x 3,00 = 6,00 m 
(razširitev na 7,00 - 7,60 m v krivini za možnost srečevanja dveh osebnih vozil) 
- asfaltirana berma    1 x 0,50 = 0,50 m 
  skupaj                                                                    8,00 m (9,00 – 9,60 m v krivini) 

 
Ob zunanjih straneh klančine je za premostitev višinske razlike dopustna gradnja manj zahtevnih opornih zidov v 
višini (določi se jo v projektni dokumentaciji). Vidna površina opornega zidu je lahko reliefno obdelana ali obložena s 
kamnom. Nanj se namesti ograjo, ki bo preprečila morebitne padce iz višjeležečega terena.  
Klančina je lahko delno ali v celoti pokrita z nadstreškom (montažna konstrukcija, ravna streha oziroma streha z 
naklonom do največ 15°.  

 
12.člen 

Ureditvena enota C 
Območje zajema obstoječe in predvidene prometne površine. Pogoji urejanja so podani v 21.-23. členu odloka. 

 
13.člen 

Ureditvena enota D 
Ureditvena enota D obsega zelene površine z igrali, ki se nahajajo vzhodno in zahodno od predvidene garažne hiše. 
Pretežni del območja je na višje ležečem terenu.  
Novi posegi v območju zelenih površin se urejajo v smislu parkovne ureditve. Poleg hortikulturnih ureditev je možna 
namestitev igral za otroke, klopi za sedenje, fontane, ter ureditev sprehajalne poti. 
Za premostitev višinskih razlik je možno oblikovanje brežin in teras ali nižjih opornih zidov višine maks. 50 cm. V 
primeru izvedbe se utrdi površina krajše sprehajalne poti. 
 

14.člen 
Ureditvena enota E 

Ureditvena enota obsega lokacijo obstoječe transformatorske postaje TP Sodišče. Površine ob TP se tlakujejo 
oziroma se izvedejo kot monolitne. Zaradi večje višinske razlike se zgradi oporni zid oziroma se ohranja obstoječ. 
Nanj se lahko namesti ograja, ki bo preprečila morebitne padce z višjeležečega terena.  
 

15.člen 
Usmeritve za organiziranje programa po etažah 

Ureditvena enota A 
Predvidena večstanovanjska stavba je namenjena stanovanjski rabi z možnostjo ureditve dejavnosti v sklopu 
posameznih gospodinjstev, ki so nemoteče za bivalno okolje in so podrobneje določene v 9.členu odloka. 
Znotraj predvidene večstanovanjske stavbe je okvirna organizacija prostora naslednja: 
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- garažni etaži – ureditev parkirnih prostorov za stanovalce in obiskovalce ter kletnih prostorov, shramb in 
kolesarnic; 

- kletna, pritlična etaža – ureditev stanovanjskih enot različnih tipov oziroma velikosti, ureditev skupnih prostorov; 
- nadstropne etaže, mansarda - ureditev stanovanjskih enot različnih tipov oziroma velikosti. 
Število parkirnih mest za potrebe predvidenega objekta se določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in 
opremo mestnih prometnih površin (Univerza v Ljubljani – Prometnotehniški inštitut FAGG, 1.del, Ljubljana 1991) in 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03). 
 
Ureditvena enota B 
Garažna hiša je v prvi vrsti namenjena ureditvi parkirnih mest. Sicer pa se dejavnosti v sklopu garažne stavbe lahko 
organizirajo v vseh etažah in so podrobneje določene v 9.členu odloka.  
Na zunanjem platóju, ki je večnamenski, pa je kot dodatno aktivnost možno organizirati prostočasne dejavnosti (npr. 
kotalkanje, rolanje,…). 
 

16.člen 
Enostavni objekti 

V območju OPPN je poleg večstanovanjske stavbe in garažne hiše dopustna tudi gradnja enostavnih objektov 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 (Uradni list RS, 
št. 114/03, 130/04, 100/05 – preneha veljati prva alinea 7. točke 7. člena). 
 
Ureditvena enota A 
- pomožni objekti (objekt za lastne potrebe: nadstrešek; ograje: medsosedska, oporni zid; pomožni infrastrukturni 

objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni 
komunalni objekti); 

- spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča); 
- vadbeni objekti (namenjeni športu in rekreaciji na prostem: sprehajalna pot); 
- urbana oprema (skulptura, vodnjak). 
 
Ureditvena enota B 
- pomožni objekti (objekt za lastne potrebe: nadstrešek; ograje: medsosedska, varovalna, oporni zid; pomožni 

infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, 
pomožni komunalni objekti); 

- spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča); 
- urbana oprema (objekt za oglaševanje). 
 
Ureditvena enota C 
- pomožni objekti (ograje: medsosedska, varovalna, oporni zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni 

objekti, pomožni energetski objekti , pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni objekti); 
- spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča); 
- spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča); 
- urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, objekt za oglaševanje, 

skulptura, vodnjak). 
 
Ureditvena enota D 
- pomožni objekti (ograje: igriščna, oporni zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni 

energetski objekti , pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni objekti); 
- spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča); 
- vadbeni objekti (namenjeni športu in rekreaciji na prostem: sprehajalna pot); 
- spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča); 
- urbana oprema (skulptura, vodnjak, otroško igrišče). 
 
Ureditvena enota E 
- pomožni objekti (ograje: oporni zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski 

objekti , pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni objekti). 
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Oblikovni pogoji za postavitev enostavnih objektov: 
- nadstrešek: transparenten oziroma oblikovno usklajen s pripadajočim objektom; 
- medsosedska ograja: lesena, betonska, kovinska ali kombinirana, možna tudi v kombinaciji z zazelenitvijo; 
- igriščna ograja: žične izvedbe, zeleno obarvana ali zazelenjena s plezalkami; 
- oporni zid: vidna površina je lahko reliefno obdelana, obložena s kamnom ali zazelenjena s plezalkami. 
Ostali pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki niso posebej določeni v OPPN, se urejajo z omenjenim pravilnikom. 
Pri tem velja, da je gradnja opornih zidov in ograj možna tudi na mejo gradbene parcele.  
 

17.člen 
Glavni dovozi, dostopi in vhodi 

Ureditvena enota A  
Glavni avtomobilski dovoz do nove večstanovanjske stavbe je možen iz obstoječega cestnega omrežja, in sicer z 
regionalne ceste – Gubčeve ceste, na kateri se uredi križišče z dodatnim zavijalnim pasom ter z uvozom / izvozom v 
garažni del objekta, ki omogoča dostop z osebnimi vozili do parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce. Ta dovoz je 
organiziran z južne strani, medtem ko je do objekta možno dostopati tudi s severne strani z obstoječega parkirišča ob 
Cankarjevi ulici ter v nadaljevanju po enosmerni povezovalni cesti. Pred objektom je na voljo manjše število parkirnih 
mest (ureditvena podenota C2). Dostop do večstanovanjske stavbe je omejen zaradi predvidene zapore. Prehod je 
možen še za dostavna vozila, intervencijo in smetarska vozila. 
Poleg dovozov za vozila je možen tudi peš dostop in prehod, in sicer preko hodnikov za pešce, klančin in zunanjih 
stopnišč. Na dostopu v garažni del objekta je predviden obojestranski hodnik za pešce, prav tako pa je hodnik za 
pešce tudi ob dovozni cesti, ki se nahaja na severni strani predvidenega stanovanjskega objekta. Peš dostop je 
možen tudi z zahodne strani, in sicer iz smeri Slakove ulice ter preko povezovalnih stopnišč, ki potekata v smeri 
sever – jug. Povezovalni stopnišči se nahata z obeh strani uvoza v podzemne garaže predvidene večstanovanjske 
stavbe in povezujeta površine ob regionalni cesti s ploščadjo oziroma zelenimi površinami ob predvideni 
večstanovanjski stavbi. Peš pot se v nadaljevanju naveže na stopnišče, ki poteka naprej proti obstoječim 
večstanovanjskim stavbam severno od območja OPPN.  
Glavni vhodi v objekt so organizirani s severne strani. Dostop do posameznih stanovanjskih enot je možen tudi iz 
vseh podzemnih etaž. Predvidene so vsaj tri vertikalne komunikacije (stopnišče z dvigalom).  
Južno od predvidenega objekta se nahaja obstoječa interventna pot širine 3,5m, ki se ohranja. Njen potek znotraj 
ureditvene podenote A1 se popravi tako, da poteka vzdolž novega objekta. Ureja se v sklopu zelenih površin te 
ureditvene enote, in sicer se oblikuje kot utrjena površina npr. s travnatimi ploščami. Obenem se lahko koristi tudi za 
pešce in kolesarje, ter eventuelno za dostavo stanovalcev, pri čemer ne sme ovirati morebitne intervencije. Obe 
navezavi interventne poti na obstoječe cestno omrežje, na zahodni strani na zahodno dovozno cesto ter na vzhodni 
strani na Cankarjevo ulico, se ohranjata. 

 
Ureditvena enota B 
Glavni dovoz do garažne hiše se ureja preko zahodne dovozne ceste. Prometno se uredi obstoječe križišče pri 
gostilni Pavlin, in sicer z dodatnim zavijalnim pasom. Uvoz iz regionalne ceste na Slakovo ulico in v nadaljevanju 
proti objektu Okrajnega sodišča Trebnje poteka po enaki trasi kot dosedaj do obstoječih stavb (Gubčeva cesta št. 9, 
11 in 13).  
Uvoz / izvoz v garažno hišo je predviden v parterju ter nato v kletno in nadstropno etažo preko klančin na zahodni 
strani objekta. Dovoz na zgornji odprt (večnamenski) plató pa je možen le s severne strani, mimo obstoječih 
večstanovanjskih stavb. 
Poleg dostopa za osebna in ostala vozila je možen tudi peš dostop in prehod, in sicer preko hodnikov za pešce ob 
obeh klančinah. Hodnik za pešce ob klančini za dovoz v nadstropno etažo se v nadaljevanju naveže na stopnišče, ki 
se ob severni meji območja OPPN naveže na pešpot ob obstoječih večstanovanjskih stavbah. 
Glavni vhod v objekt je predviden v pritličnem delu z južne strani, glavni peš dostopi v ostale etaže pa so možni 
preko dveh komunikacij (stopnišči z dvigali), in sicer na zahodni in vzhodni strani objekta.  

 
Ureditvena enota C 
Ob vseh delih, ki bodo potekala na obstoječem prometnem omrežju in gradnji novega, se ohranjajo obstoječi dovozi 
do okoliških stavb. Poleg avtomobilskega dostopa je možen tudi peš dostop in prehod, in sicer preko hodnikov za 
pešce.  
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Ureditvena enota D 
Dostop do zelenih površin z igrali je možen preko predvidenega hodnika za pešce na lokaciji zahodno od predvidene 
garažne hiše ter vzhodno od nje preko povezovalnega stopnišča, ki vodi do obstoječih večstanovanjkih stavb 
severno od območja OPPN. 
 
Ureditvena enota E 
Lokacija TP je dostopna z enosmerne povezovalne ceste, ki se nahaja v severnem delu območja OPPN, in sicer 
pred predvideno večstanovanjsko stavbo. 

 
18.člen 

Usmeritve za ureditev gradbenih parcel 
Ureditvena enota A  
V skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (Univerza v Ljubljani – 
Prometnotehniški inštitut FAGG, 1.del, Ljubljana 1991) ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03) mora biti za vsako stanovanje zagotovoljeno najmanj (1-
1,5) parkirnega mesta, od tega 10% za obiskovalce. 
Dovoljena je gradnja večstanovanjske stavbe z linearno zasnovo v prekinjenem zunanjem etažnem nizu (v 
nadaljevanju: objekt), dovozne klančine in nadstreška nad klančino (v nadaljevanju: klančina), manj zahtevnih 
opornih zidov, ter enostavnih objektov po pogojih, podanih v 16. členu odloka. 
Predvideni objekt je orientiran vzdolž enosmerne povezovalne ceste. Zunanja gradbena linija poteka vzporedno in 
pravokotno na omenjeno cesto oziroma okrog objekta. Pri tem je odmik objekta od meje gradbene parcele najmanj 
3m, razen na zahodni strani, kjer se dotika sosednjega objekta.  
Če kletne etaže ne ovirajo poteka infrastrukturnih vodov ali ne ogrožajo sosednjih objektov in naprav, so lahko 
zgrajene na mejo gradbene parcele predvidenega objekta.  Manjši odmik od meje gradbene parcele je možen tudi v 
primeru gradnje klančine in zunanjih povezovalnih stopnišč, ki so lahko postavljeni na mejo ureditvene enote ali na 
mejo gradbene parcele objekta. 
Zelene površine se urejajo okoli objekta. Prav tako se v njihovem sklopu ureja interventna pot, ki predstavlja utrjeno 
površino npr. iz betonskih travnatih plošč. 
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; 91.člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo) 
določa, da je v območju urbanih središč Faktor zazidanosti* lahko največ 0,9 in Faktor izrabe** največ 3,5. Kriterij 
velja za gradnjo nad terenom. Znotraj ureditvene enote vrednosti obeh faktorjev ne smejo biti presežene. 
 
Ureditvena enota B 
Urejanje gradbene parcele garažnega objekta: 
- na parceli je možno postaviti le en garažni objekt (z dejavnostjo); 
- dovoljena je gradnja dovoznih klančin in nadstreškov nad klančino (v nadaljevanju: klančina), manj zahtevnih 

opornih zidov, ter enostavnih objektov po pogojih, podanih v 16. členu odloka. 
- glavni vhod v objekt se oblikuje na fasadi, ki meji na najpomembnejši javni prostor; 
- glavna gradbena linija objekta mora biti vzporedna z glavno povezovalno cesto; 
- ostali del parcele se zasadi in zatravi 
 
Predvideni objekt je orientiran vzdolž dovoznih cest. Gradbena linija je vzporedna z glavnimi dovoznimi cestami, pri 
čemer je odmik objekta od meje gradbene parcele najmanj 3m, razen na severni strani, kjer meji na sosednjo 
parcelo.  
Če kletne etaže ne ovirajo poteka infrastrukturnih vodov ali ne ogrožajo sosednjih objektov in naprav, so lahko 
zgrajene na mejo gradbene parcele predvidenega objekta.  Manjši odmik od meje gradbene parcele je možen tudi v 
primeru gradnje klančin in zunanjega povezovalnega stopnišča, ki so lahko postavljeni na mejo ureditvene enote ali 
na mejo gradbene parcele objekta. 
Zelene površine se urejajo okoli objekta. 
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; 91.člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo) 
določa, da je v območju urbanih središč Faktor zazidanosti lahko največ 0,9 in Faktor izrabe največ 3,5. Kriterij velja 
za gradnjo nad terenom. Znotraj ureditvene enote vrednosti obeh faktorjev ne smejo biti presežene. 

 
Ureditvena enota C 
Možna je gradnja in urejanje gradbenih parcel po pogojih podanih v 21.-23. členu odloka, enostavnih objektov po 
pogojih podanih v 16. členu odloka, ter manj zahtevnih opornih zidov zaradi urejanja strmega terena.  
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Ureditvena enota D 
Dovoljeno je urejanje zelenega pasu ter gradnja enostavnih objektov po pogojih podanih v 16. členu odloka. Izvaja 
se nova zasaditev z različnimi drevesnimi, grmovnimi in rastlinskimi vrstami. 
 
Ureditvena enota E 
Dovoljeno je urejanje lokacije TP ter gradnja manj zahtevnih opornih zidov oziroma gradnja enostavnih objektov po 
pogojih podanih v 16. členu odloka. 

 
19.člen 

Urejanje javnih, poljavnih in zelenih površin 
Elementi urbane opreme, ki jo je potrebno ali smiselno uporabiti pri urejanju javnih in poljavnih površin na območju 
OPPN so ulične svetilke, objekti za oglaševanje, telefonska govorilnica, koši za smeti, cvetlična korita, stojala za 
kolesa, klopi za sedenje, oprema igral za otroško igrišče v okviru zelenih površin na območju OPPN. 
Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja enostavnih in manj zahtevnih opornih zidov ter stopnic in urejanje 
brežin ali teras. 
 
- urejanje javnih površin 
Ob dostopnih cestah se uredijo površine za pešce (hodniki za pešce, stopnišča) ter klančine, površine za namen 
manipulacije z vozili in parkiranje ter namestijo luči javne razsvetljave. Le te so nameščene tudi ob povezovalnem 
stopnišču, zahodni dovozni cesti, Slakovi ulici ter ob glavni mestni ulici – Gubčevi cesti. Javne prometne površine se 
urejajo v skladu s pogoji v 21.-23. členu odloka. Vse javne površine so razvidne iz grafičnega načrta 11 - Načrt 
parcelacije - gradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo. 
 
- urejanje poljavnih površin 
Parterne površine okrog novih stavb se uredi in utrdi s tlakovano ali monolitno površino za varno in nemoteno hojo 
pešcev, namen manipulacije z vozili in parkiranje ter uredi klančine za gibanje funkcionalno oviranih ljudi.  
 
- urejanje zelenih površin 
Ob bodočih objektih je predvidena zazelenitev z različnimi drevesnimi, grmovnimi in rastlinskim vrstami.  
V sklopu zelenih površin je možna postavitev igral za otroke znotraj ureditvene enote D, zatravitev in zasaditev 
dreves z manjšimi krošnjami v pasu ob regionalni cesti ter ohranjanje poteka obstoječe interventne poti s travnatimi 
ploščami znotraj ureditvene podenote A1. 
 

20.člen 
Odstranitev obstoječih objektov 

Zaradi novih gradenj in ureditev bo potrebna odstranitev nekaterih obstoječih objektov, in sicer treh opornih zidov v 
severnem delu območja OPPN, obstoječega stopnišča in enostavnega objekta tik ob večstanovanjski stavbi 
Gubčeva cesta 13. Omenjeni objekti se nahajajo na zemljiških parcelah št. 150/5, 151/21 in 369/9, vse k.o.Trebnje. 
 
 

V.  ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
PROMETNO OMREŽJE 

 
21.člen 

Pogoji za izvedbo prometnega omrežja 
- cestni promet 
Obstoječe cestno omrežje predstavlja osnovo na katero se navezujejo nove prometne ureditve na obravnavanem 
območju. OPPN predvideva naslednje posege na prometni infrastrukturi: 
-  novogradnje in podaljški obstoječih cest, 
-  rekonstrukcije obstoječih cest in ureditev križišč, 
-  izgradnjo hodnikov za pešce, 
-  upoštevanje arhitektonskih ovir za invalide, 
-  ureditev parkirnih površin ob objektih.  
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Nove gradnje prometnega omrežja, rekonstrukcije cest in ureditve križišča so zajete v ureditveno enoto C, ki se deli 
na podenoti C1 - obstoječe prometne površine in C2 –predvidene prometne površine. Urejanje prometnih površin je 
razvidno iz grafičnega načrta 12 - Načrt prometne infrastrukture. 
 

22.člen 
Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišča 

UREDITVENA ENOTA B 
 
C1 – obstoječe prometne površine 
Možna je preplastitev oziroma rekonstrukcija obstoječih prometnih površin, pri čemer se tehnični elementi lahko 
prilagodijo novo nastali situaciji v prostoru.  
Slakova ulica tvori povezavo med zahodno dovozno cesto in regionalno cesto na jugu. Predvidena je rekonstrukcija 
Slakove ulice v dolžini približno 60 m ter izgradnja enostranskega hodnika za pešce ob njej. Ob uvozu na Slakovo 
ulico pri gostilni Pavlin, bo v primeru izvedbe hodnika za pešce potreben manjši poseg v zunanjo mejo gostilniškega 
vrta. 
 
Karakteristični prečni prerez  Slakove ulice:  

- bankina      2 x 0,50 = 1,00 m 
- hodnik za pešce    1 x 1,50 = 1,50 m 
- vozni pas        2 x 3,00 (2,00) = 6,00 (4,00) m 
- skupaj                                                                    8,50 (6,50) m 

 
Zahodna dovozna cesta je obtoječa cestna povezava med Slakovo ulico in objektom Okrajnega sodišča Trebnje v 
dolžini približno 90 m. Predvidena je rekonstrukcija ter izgradnja obojestranskega hodnika za pešce ob njej.  
 
Karakteristični prečni prerez  zahodne dovozne ceste znaša :  

- bankina      2 x 0,50 = 1,00 m 
- hodnik za pešce    2 x 1,50 = 3,00 m 
- vozni pas     2 x 2,75 = 5,50 m 
  skupaj                                                                    9,50 m 

 
Regionalna cesta R1-215 Trebnje-Mokronog odsek 1456 na katero se kompleks dvakrat priključuje, poteka po 
južnem delu obravnavanega območja. Na območju priključka uvoza v podzemne garažne prostore pod predvidenim 
večstanovanjskim objektom (v km 0,430 na levi strani v smeri stacionaže) in na območju priključka obstoječe 
Slakove ulice (v km 0,250 na levi strani v smeri stacionaže) se na regionalni cesti R1-215 Trebnje-Mokronog odsek 
1456 zaradi prometnih zahtev izvedejo razširitve vozišča za zavijalne pasove. Zaradi pričakovanih minimalnih dolžin 
čakalnih vrst na levih zavijalnih pasovih je lahko uporabljena minimalna dolžina l = 20 m. Na obstoječem bližnjem 
priključku Cankarjeve ulice na regionalno cesto so že izvedeni levo zavijalni pasovi minimalnih dolžin, zato 
rekonstrukcija ni potrebna.  
Ker so predvidene razširitve na zaradi pasov za leve zavijalce, je smiselna celotna rekonstrukcija regionalne ceste 
R1-215 Trebnje-Mokronog odsek 1456, in sicer na odseku od km 0,170 do km 0,500. Z rekonstrukcijo ceste in 
komunalne infrastrukture na obravnavanem odseku so predvidene tudi ureditve zelenic, hodnikov za pešce in klančin 
na celotni dolžini, gradnja oziroma obnova opornih zidov ter ureditev površin za parkiranje ob levi strani vozišča. Od 
km 0,430 do km 0,500 so urejena parkirišča nova, zato je predlagana le zamenjava zgornjega ustroja. 
 
Karakteristični prečni prerez  R1-215 Trebnje-Mokronog odsek 1456 ceste znaša :  

- vozni pas      2 x 3,50 = 7,00 m 
- hodnik za pešce desno (min.)   1 x 1,50 = 1,50 m 
- zelenica desno     1 x 1,50 = 1,50 m 
-parkirišča levo     1 x 5,50 = 5,50 m 
-hodnik za pešce s klančinami za invalide levo (min.) 1 x 1,50 = 1,50 m 
  skupaj                                                                   17,00 m 

 
Za zagotovitev ustrezne nosilnosti nove voziščne konstrukcije je potrebno v fazi projektiranja PGD in PZI projektov 
izdelati geološko geotehnično poročilo in dimenzioniranje voziščne konstrukcije.   
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Predvidena je ureditev vseh peščevih površin ob regionalni cesti (tudi v ureditveni podenoti A2) z novim tlakovanjem 
(npr. porfirne plošče) in nov niveletni potek  hodnika za pešce od km 0,340 do km 0,430 na levi strani ob regionalni 
cesti. 
Ob regionalni cesti je že vzpostavljeno parkiranje pod kotom 45º, zato se takšno tudi ohranja. Predvideno je le 
tlakovanje parkirišč in s tem tudi vizualna ločitev površin za parkiranje od vozišča.  
 
C2 – predvidene prometne površine 
Pri načrtovanju območja Pavlinov hrib je predvidena gradnja povezovalne ceste v severnem delu območja OPPN, in 
sicer v smeri vzhod – zahod, ki  je na prvem delu enosmerna. Na vzhodni strani se preko obstoječih parkirnih površin 
naveže na Cankarjevo ulico. V zahodnem delu pa se naveže na obstoječo zahodno dovozno cesto, ki poteka med 
Slakovo ulico in objektom Okrajnega sodišča Trebnje. 
 
Povezovalna cesta ima enostranski prečni nagib 2,5% in je z obeh straneh omejena z robniki. Povezovalna cesta 
preko novega stavbnega kompleksa je predvidena z enostranskim hodnikom za pešce. Ob njej se uredi približno 24 
zunanjih parkirnih mest. Pri uvozu v garažno hišo se cesta razširi in uredi za dvosmerni prometni režim, in sicer s 
tehničnimi elementi, ki veljajo za obstoječo dvosmerno povezovalno cesto.  
 
Karakteristični prečni prerez enosmerne povezovalne ceste znaša :  

- pas brez fiksnih zaprek (hodnik za pešce min. 1,50 m) 
      1 x 2,00 = 2,00 m 
- vozni pas     1 x 3,50 = 3,50 m 
- parkirišča desno     1 x 5,50 = 5,50 m 
  skupaj                                                                  11,00 m 

 
Dovozna cesta do zgornjega platoja garažne hiše, ki se navezuje na Cankarjevo ulico, ima enostranski prečni nagib 
2,5% in je z obeh straneh omejena z robniki.  
 
Karakteristični prečni prerez dovozne ceste do zgornjega platoja garažne hiše:   

- bankina      2 x 0,50 = 1,00 m 
- vozni pas     2 x 2,25 = 4,50 m 
  skupaj                                                                    5,50 m 

 
23.člen 

Ureditev prometnih površin 
Pri novogradnjah cest, urejanju novih priključkov ter vseh rekonstrukcijah cest in križišč znotraj območja OPPN je 
potrebno zagotoviti ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za interventna vozila. Obstoječi dovozi do objektov se 
ohranjajo, razen pri objektu Gubčeva cesta 2 na parc. št. 210, k.o. Trebnje, kjer se uvoz z regionalne ceste ukine in 
se obdrži le uvoz z zahodne strani. V sklopu površin ob objektih v obcestnem pasu regionalne ceste se ohranja vhod 
v gostilno Pavlin na parc. št. 369/21, k.o. Trebnje. 
Hodnik za pešce mora biti dvignjen od cestišča in od njega fizično ločen z betonskim robnikom. 
Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodniki za pešce, klančine in parkirne površine pa so lahko tudi v drugih 
izvedbah (betonski tlakovci, tlaki iz kamna – npr. porfir, granit).  
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali neovirane dostope in uporabo tudi za funkcionalno 
ovirane ljudi, ter opremijo z ustrezno signalizacijo. »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s 
položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03). 
 
 

ENERGETSKO OMREŽJE 
 

24. člen 
Električno omrežje 

Napajanje novih objektov je predvideno iz obstoječe transformatorske postaje (TP Sodišče), ki se nahaja v severnem 
delu območja OPPN. Zaradi posegov je predvidena nova kabelska kanalizacija za prestavitev SN in NN elektro 
kablov, ki poteka v povezovalni cesti. Hkrati služi elektrokabelska kanalizacija (EKK) tudi za napajanje novih 
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objektov. Za priklop objektov so predvideni trije nizkonapetostni priključni kablovodi tipa E-AY2Y-J 4X150+2,5 mm2, 
ki potekajo v (4 cevni EKK, deloma obstoječi) od transformatorske postaje TP Sodišče do posameznega sklopa 
objektov (vzhodni in zahodni). 
Zaradi predvidene gradnje večstanovanjske stavbe je na delu južno od obstoječe TP Sodišče predvidena prestavitev 
obstoječih NN vodov s predvidenimi kabelskimi jaški za napajanje obstoječih objektov. V primeru prestavitev 
obstoječih kablovodov je potrebno le te prestaviti v EKK, ki naj bo izvedena s cevmi ø 160 mm in standardnimi jaški. 
Odmiki predvidenih objektov z elektroenergetskimi vodi in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi. 
Za priklop objektov na elektro omrežje je potrebno zgraditi tudi merilno priključne omarice na vedno dostopnem 
mestu – prostostoječe ali na fasadi posameznega objekta - (možno tudi za več odjemnih mest) in velikosti glede na 
število odjemnih mest (npr. število stanovanjskih enot + 1). Priključne omarice naj vsebujejo merilno opremo (števce) 
z možnostjo optičnega odčitavanja. 
 

25. člen 
Javna razsvetljava 

Z novimi ureditvami je ob komunikacijah znotraj območja predvidena postavitev uličnih svetilk / luči javne razsvetljave 
oziroma rekonstrukcija obstoječega omrežja. Javna razsvetljava je sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije po 
celotni dolžini trase, napajalno krmilnega in merilnega dela, vodnikov in kandelaberskih svetilk ter kabelskih vodnikov 
in ozemljitve. Nova kabelska kanalizacija se izdela iz 1x PEHD cevi ø 60 in se v vzhodnem delu območja OPPN, ob 
LC 425241, naveže na rekonstruirano omrežje javne razsvetljave. Obstoječa javna razsvetljava (oziroma lokacije 
svetilk ob) Gubčevi cesti in Slakovi ulici pa se rekonstruira sočasno z rekonstrukcijo cest. 
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m ob glavni cesti in 20-30 m ob internih cestah. Višina 
namestitve svetilk je 5-6 m ob internih cestah in 9 m ob glavni cesti Pri tem mora biti v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) zagotovljena izbira svetil, ki bodo 
preprečevala svetlobno onesnaževanje.  

 
26. člen 

Plinovodno omrežje 
Znotraj območja OPPN je za ogrevanje in drugo uporabo predviden potek plinovoda skupaj z ostalimi komunalnimi 
napravimi v cestah. Ker ni javnega mestnega plinovoda na katerega bi se območje lahko priključilo, je v prvi fazi 
predvidena le izgradnja plinovodnega razvoda, ki se bo v kasnejši fazi priključilo na javno omrežje. 
 
 

OMREŽJE ZVEZ 
 

27. člen 
Telekomunikacijsko omrežje 

Obravnavano območje se priključi na obstoječe TK omrežje, po pogojih upravljavca omrežja pa ga bo možno 
priključiti tudi na širokopasovno optično telekomunikacijsko omrežje. 
Za oskrbo območja OPPN z novimi telekomunikacijskimi priključki je potrebno dograditi primarno TK omrežje (dvo 
cevno TK kabelsko kanalizacijo (2xPVC ø 110mm) z navezavo na obstoječ kabelski jašek. Naročniški kabli, na 
relaciji pomožni kabelski jašek – naročnik, naj bodo položeni v zaščitni PEHD 50 cevi na globini 0,8m. Naročniška 
cev naj bo zaključena neposredno v TK kabelski omari na fasadi objekta. 
Točka navezave za garažno hišo je predvidena v jašku južno od večstanovanjske stavbe na Gubčevi cesti 11.  
Točka navezave nove večstanovanjske stavbe je predvidena tik ob regionalni cesti oziroma v jašku južno od 
večstanovanjske stavbe na Gubčevi cesti 27 pri uvozu v podzemne garaže. Pri tej navezavi bo na delu obstoječega 
stopnišča med večstanovanjskima stavbama Gubčeva cesta 27 in 29 potrebna ukinitev dela obstoječih tras ter 
gradnja novih povezav in jaškov za obstoječe objekte. 
Pri potekih trase preko prometnih oziroma povoznih površin se PEHD cevi ščiti s PVC 125 cevmi.  
Približevanje in morebitno križanje telefonske kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi se izvede na predpisanih 
razdaljah ter kotu križanja. Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo 0,3m. 
Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad TK kabelsko kanalizacijo (30cm) naj 
bo položen opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON. Električno zaščitno varovanje naj se izvede v kabelskih 
objektih.  
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28. člen 
Kabelsko komunikacijsko omrežje 

Na delu območja Trebnje je zgrajeno kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS). Na območju cone bo zgrajena TK 
kabelska kanalizacija, ki se bo koristila tudi za potrebe kabelskega komunikacijskega omrežja različnih upravljalcev.  
 
 

KOMUNALNO OMREŽJE 
 

29. člen 
Vodovodno omrežje 

Področje predmetnega OPPN bo s pitno, sanitarno in požarno vodo oskrbovano iz obstoječega vodovoda. 
Predvidena je navezava na cevovod, ki poteka severno od območja OPPN ob obstoječih večstanovanjskih stavbah. 
Novi cevovodi morajo biti zgrajeni v duktil izvedbi. Za posamezne objekte se predvidi ločene priključke in ločena 
merilna mesta v vodomernem jašku ustreznih dimenzij, ki so odvisne od velikosti vodomerja. 
Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste Trebnje – Mokronog je potebno zamenjati obstoječ vodovod (salonit DN 150)  
s cevmi duktil enakega profila, in sicer od hiše št. 8 na Golievem trgu (ob jugozahodnem robu območja OPPN) do 
odcepa za trgovino v Starem trgu št. 2 (jugovzhodno od območja OPPN). 
Zamenjati je potrebno tudi obstoječe salonitne cevi (DN 100) od priključka na cev DN 150 pri bloku Gubčeva cesta 
4a do zgornje meje OPPN na Slakovi ulici. 

 
30. člen 

Kanalizacijsko omrežje 
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu.  
Padavinske vode s strešin se odvodnjavajo direktno v kanalizacijo za odvod padavinskih voda. 
Onesnažene padavinske vode s prometnih površin se morajo pred iztokom v kanalizacijo za odvod padavinskih voda 
očistiti v lovilcu olj.  
 
- komunalne odpadne vode 
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu.  
Padavinske vode s strešin se odvodnjavajo direktno v kanalizacijo za odvod padavinskih voda. 
Onesnažene padavinske vode s prometnih površin se morajo pred iztokom v kanalizacijo za odvod padavinskih voda 
očistiti v lovilcu olj.  
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) ter Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07).  
 
- padavinske vode 
Za potrebe odvajanja padavinskih voda s streh in tlakovanih površin je predvidena kanalizacija za odvod odpadnih 
padavinskih voda na na območju OPPN. Trasa kanala poteka v povezovalni cesti skupaj z drugimi komunalnimi vodi 
in se naveže na obstoječo kanalizacijo (fi 100cm) za odvod padavinskih voda v južnem delu območja OPPN, ob 
Gubčevi cesti, saj je kanal na Cankarjevi ulici preobremenjen. 
Predvideno je tudi odvodnjavanje odpadnih padavinskih voda iz podzemnih garažnih prostorov.  
Hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste se rekonstruira tudi kanalizacija padavinskih voda, in sicer se na delu od 
križišča regionalne ceste s Slakovo ulico do meteornega kanala v Starem trgu (južno od pekarne) zamenja obstoječe 
BC cevi fi 100cm.  
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko lovilcev olj in bencina v 
kanalizacijo za odvod padavinskih voda. Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišč in hodnikov za pešce je 
omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nakloni preko vtočnih jaškov in kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih 
voda. Padavinske vode s streh se direktno odvajajo v kanalizacijo za odvod padavinskih voda. 
Novozgrajena kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi.  
Pri projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporabljajo podatki hidrometeorološkega zavoda RS Slovenije za 
opazovalno obdobje 6 let, po podatkih hidrometerološke postaje Novo mesto. 
Pri izračunu količine odpadne vode se upošteva koeficient odtoka (Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda, 
Jože Kolar, 1983). 
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Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 100/02 – ZGP-1, 2/04, 41/04 – ZVO-1), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...).  
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/0, 45/07). 
 

31. člen 
Ogrevanje 

Ogrevanje (novih) objektov je možno iz lastne kotlovnice na lahko kurilno olje ali zemeljski plin. Ogrevanje objekta je 
možno tudi z izkoriščanjem drugih virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo 
onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja. 
Ogrevanje objektov na območju OPPN se v primeru gradnje javnega plinovodnega omrežja lahko vrši preko tega 
omrežja.  
 

32. člen 
Odpadki 

Za odvoz komunalnih odpadkov je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni 
list RS, št. 30/01) potrebno predvideti zbirna oziroma odjemna mesta. Odjemna mesta se za nov večstanovanjski 
objekt uredijo s severne strani, oziroma z južne strani garažne hiše. Odjemna mesta za obstoječe objekte Gubčeva 
cesta 9, 11 in 13 pa se locirajo prav tako na severni strani objektov oziroma zahodno od objekta Gubčeva cesta 11. 
Uredijo se tudi stojna mesta za kontejnerje ob regionalni cesti. 
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, 
velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe, glede na predvideno količino odpadkov za posamezno 
dejavnost. 
Odjemna mesta, kjer so nameščene posode, mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje komunalnih 
odpadkov, hkrati pa morajo biti dostopna posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov. 
Površine za postavitev zabojnikov za odpadke se urejajo ob robu prometnih površin.  
Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti. Stojna površina je monolitna ali tlakovana (npr. z betonskimi 
ploščami), okrog zabojnikov pa je mogoče namestiti enostavno oblikovano ograjo v višini zabojnika ter namestiti 
nadstrešek.  
Za namen ločenega zbiranja ostalih odpadkov se v severnem delu območja OPPN ter ob Gubčevi cesti uredijo 
površine za postavitev ekološkega otoka, kjer bo možno v posebne zabojnike odlagati sekundarne surovine (papir, 
steklo, embalažo,…).  

 
 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

33. člen 
Pri zemeljskih posegih je zato zaradi bližine arheoloških najdišč potrebno upoštevati naslednje: 
- Ob odstranitvi ruše in zlasti ob predvideni rekonstrukciji obstoječih komunalnih vodov bo med samo gradnjo 

potrebno izvajati občasen arheološki nadzor. V primeru odkritja arheoloških ostankov bo potrebno omogočiti 
interventno arheološko izkopavanje. 

 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
 

34. člen 
Varovanje pred prekomernim hrupom 

Obravnavana lokacija spada v območje III. stopnje (mešano območje) varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05). Glede na značilnosti mejne vrednosti kazalcev hrupa 
ne smejo presegati zahtev za III. območje, in sicer 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.  
Obravnavana lokacija spada tudi v IV. območje varstva pred hrupom (območje prometne infrastrukture,…), kjer je 
mejna vrednost hrupa 65 za noč in 75 za dan, kritična pa 80dBA za noč in dan.  
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V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za 
to območje. 
V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom. 
 
V skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99) je stavbe, namenjene za bivanje in delo ljudi, 
treba graditi tako, da je hrup v njih zmanjšan do take mere, da ne ogroža zdravja ljudi in jim daje zadovoljive 
možnosti za delo in počitek. Na območju OPPN se kot bivalni prostori štejejo stanovanjski bivalni prostori – sobe, 
kabineti, bivalne kuhinje, kot delovni prostori pa delovni kabineti, poslovni in pisarniški prostori. 

 
35. člen 

Varovanje pred onesnaženjem zraka 
Novopredvideni objekti, ureditve ter dejavnosti v sklopu objektov ne smejo povzročati prekomernega onesnaženja 
zraka na območju OPPN.  
Območje je uvrščeno v II. stopnja onesnaženosti, ki se po Uredbi o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 52/02) določi za poselitveno območje ali območje, na katerem je raven 
onesnaženosti višja od predpisane mejne vrednosti in nižja od vsote mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega 
preseganja. 
Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali naprave ne sme povzročiti povečanja onesnaženosti zraka. 
Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij oziroma mejnih vrednosti po Uredbi o 
benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02, 41/04-ZVO-1) ter Uredbi o žveplovem 
dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02, 18/03, 41/04-ZVO-1, 
121/06). 
 

36. člen 
Varovanje pred onesnaženjem voda 

Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda (komunalne odpadne vode, padavinske vode) je predvideno po 
obstoječem kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo Trebnje. Javno kanalizacijsko omrežje v Trebnjem je 
zasnovano v ločenem sistemu. Na obravnavanem območju se zgradi ločen kanalizacijski sistem, ki mora biti izveden 
v vodotesni izvedbi.  
 
Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. 
Padavinske vode z objektov se spelje direktno v predvideno kanalizacijo padavinskih voda.  
Padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se 
mora voditi preko lovilca olj.  
Vse odpadne vode morajo biti pred izpustom v kanalizacijski sistem ustrezne kvalitete oziroma očiščene.  
 
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni 
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi 
zadrževalniki,…). 
 
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04) mora upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo 
zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ter sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je to 
potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi. Skladnost pitne vode se ugotavlja z mejnimi vrednostmi parametrov. 
Preverjanje oziroma spremljanje pitne vode - monitoring (izpolnjevanje zahtev pravilnika ter zahtev za mejne 
vrednosti parametrov) zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje. Nosilec monitoringa je javni zdravstveni zavod. 
Kadar se v okviru izvajanja notranjega nadzora ali monitoringa ugotovi, da pitna voda ni skladna, mora upravljavec 
nemudoma ugotoviti vzroke neskladnosti in izvesti ukrepe za njihovo odpravo. 
 

37. člen 
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem 

Napajanje območja z električno energijo je predvideno preko treh nizkonapetostnih priključnih kablovodov v 4 cevni 
EKK (deloma obstoječi) od transformatorske postaje TP Sodišče do posameznega sklopa objektov (vzhodni in 
zahodni).  
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Na območju je potrebno upoštevati Uredbo 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). 
 

38.člen 
Osončenje fasad in odprtih površin 

Lega novih objektov v odnosu do ostalih obstoječih stanovanjskih stavb v neposredni okolici ne sme povzročiti 
prekomernega senčenja okolice.  
Pri organizaciji prostorov je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov, v smislu 
upoštevanja norm elementov naravne osvetlitve in osončenja delovnih prostorov. Lega nove večstanovanjske stavbe 
je predvideno tako, da je večina prostorov orientiranih v smeri sever – jug. Pri notranji zasnovi teh objektov je 
pomembna lega bivalnih prostorov na južni strani, medtem ko se spalni del locira na severno stran.  
 

39. člen 
Varovanje krajinskih značilnosti 

Območje se nahaja v samem centru Trebnjega. V neposredni okolici ni večjih zelenih površin kot npr. mestni park, 
mestni gozd, in podobno. Okolica obstoječih objektov je zatravljena in zazelenjena z različnimi drevesnimi, 
grmovnimi in rastlinskimi vrstami. Pri zasaditvi območja OPPN je treba upoštevati urbani značaj območja in temu 
primerno predvideti tudi ureditev zelenih površin z različnimi drevesnimi, grmovnimi in rastlinskimi vrstami.  
Načrtovani objekti ne bodo, glede na predvideno višino, motili pogledov na širšo okolico oziroma ne bodo izstopali iz 
širše grajene strukture naselja. 

 
40. člen 

Varovanje plodne zemlje in tal 
V kontekstu ukrepov za kar najbolj racionalno rabo tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim 
manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Pri pripravi terena bo nastala določena količina odvečne 
prsti. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti 
zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.  
Zaradi zahtevnega temeljenja bodočih objektov je potrebno predhodno izdelati geološko – geomehansko poročilo, 
kjer se določijo ustrezni pogoji temeljenja, ravnanja s plastmi plodne zemlje, oblikovanjem terena,… 

 
41. člen 

Ohranjanje narave 
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za 
biotsko raznovrstnost.  
 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
42. člen 

Obramba in zaščita 

Zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in 
posledicami naravnih in drugih nesreč glede na določila Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, 
št. 57/96) ni potrebno graditi. 

 
43. člen 

Varstvo pred požarom 
Ob predvidenih objektih na območju OPPN morajo biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za 
intervencijska vozila v primeru požara (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču) ter urejeno hidrantno 
omrežje, ki mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara, skladno Pravilnikom o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Hidranti morajo biti nameščeni na 
medsebojni razdalji največ 150m oziroma tako, da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih 
hidrantov. Razdalja med hidranti in zidom objekta lahko znaša najmanj 5m in največ 80m. 
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Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarno varstvenim predpisom, s čimer bodo 
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko 
uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami). 
V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) in Pravilnika o 
požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) morajo biti objekti projektirani, grajeni in 
vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za 
posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov. 

Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi, ob 
požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma zadostno število 
evakuacijskih poti in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje 
slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države), omejeno mora 
biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov, zagotovljeni sistemi za požarno javljanje in 
alarmiranje ter zagotovljene naprave in oprema za gašenje.  
Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s 
predpisi o študiji požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti. Študija oziroma zasnova požarne varnosti 
je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi nesrečami je potrebno upoštevati določila Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00-odl.US, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1), Pravilnika o študiji požarne varnosti 
(Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – Odl.US, 132/06), ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo 
objektov in naprav ter njihovo rabo.  
 

44. člen 
Potresna varnost 

Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja 
na tem območju. V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 
101/05) morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med 
gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili: 
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,  
– deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 
konstrukcije ali 

– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
 

 
IX. NAČRT PARCELACIJE 

 
45.člen 

Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 11 – Načrt parcelacije- 
gradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo. Iz načrta so razvidne velikosti gradbenih parcel na območju 
OPPN, medtem ko so pogoji urejanja parcel podani v 18. členu odloka.  
Ureditev parcelne meje bo potreba na zemljišču s parc. št. 131, kamor posega objekt, ki je v pretežni meri zgrajen na 
zemljišču s parc. št. 105/1. 
Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna odstopanja, v kolikor so v skladu z določili 47. člena odloka. 
 
 
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN  

 
46. člen 

Izvajanje posegov po posameznih območjih OPPN (ureditvene enote ali gradbene parcele) se izvaja etapno: 
- rušitve v skladu z 20. členom odloka, 
- komunalno - energetska in prometna ureditev, 
- gradbena dela (gradnja objektov, zunanje ureditve,…). 
Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah OPPN se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene 
enote, predvsem pri gradnji prometnega omrežja in gradnji novega objekta. Etape se lahko izvajajo posamezno ali 
skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. 
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S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne 
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob 
urejanju izhodiščne enote. 
V vseh etapah izvajanja tega OPPN je potrebno zagotavljati nemoten prometni dostop do objektov v okolici. 
Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na posameznih odsekih se sanirajo začasne površine deponij 
materiala in zatravijo oziroma zasadijo brežine ter preostale površine. 

 
 

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN  

 
47. člen 

Velikost dopustnih odstopanj 
Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance: 
- dovoljena so odstopanja od dejavnosti določenih v 8. členu odloka, v kolikor za to obstajajo prostorske možnosti, 

ob upoštevanju določil predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje ter ob soglasju mejnih 
sosedov; 

- zaradi boljšega izkoristka prostora v stavbah je dovoljeno oblikovanje medetaž; 
- dovoljeno je odstopanje od števila stanovanj in parkirnih mest, ki se detajlno določi v projektni dokumentaciji; 
- namesto parkiranja ali druge rabe na zgornjem platóju garažne hiše se lahko ta površina v celoti ali deloma 

izvede kot ozelenjena; 
- na delu predvidene večstanovanjske stavbe, kjer je dopustna višina do 3 etaže nad pritličjem, se objekt lahko 

izvede tudi samo z dvema etažama nad pritlično etažo; 
- tolerance na predpisane kote terena so ±100cm, v primeru izvedbe medetažne konstrukcijske zasnove lahko 

kota pritličja nad terenom sega do največ polovice višine pritlične etaže;  
- dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt oziroma na parcelo; 
- parcele je možno združevati in deliti tako, da ima nova parcela dostop z javne površine; 
- zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel določenih s tem 

OPPN, ob upoštevanju določil in meril, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel; 
- pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno 

zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce; 
- pri komunalno - energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, lokacij in zmogljivosti, v 

kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve; 
- pri gradnji in rekonstrukciji cestnega omrežja in komunalno – energetske infrastrukture so pri pripravi projektne 

dokumentacije in pri gradnji dopustna manjša odstopanja, če se tako doseže tehnično in ekonomsko boljšo 
rešitev in se s tem ne poslabša obstoječi oziroma načrtovani videz območja. V kolikor so spremembe tako 
velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji nosilcev urejanja prostora, je v fazi pridobivanja gradbenega 
dovoljenja potrebno ponovno pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

 
48. člen 

Obveznosti investitorjev in izvajalcev 
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor še naslednje: 
- Investitor(ji) krije(jo) stroške gradnje predvidenih stavb, hkrati pa tudi stroške gradnje prometne, komunalne in 

energetske infrastrukture ter ostalih ureditev, ki bodo potrebne zaradi umestitve novih stavb v prostor. 
- Med investitorjem in občino Trebnje je obvezna sklenitev pogodbe o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt 

(Uradni list RS, št. 33/07). 
- Pred pričetkom posegov v prostor pravočasno pridobiti podatke o legi in globini infrastrukturnih objektov in 

naprav ter obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma 
zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad izvajanjem del. 

- V primeru poškodb energetske ali komunalne infrastrukture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca 
omrežja. 

- Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi 
predpisi oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj,  
neposredne spremembe nivelitete cestišča in globine infrastrukturnih vodov. 

- Pred pričetkom del v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in naprav, ter 
zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. 
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- Morebitne prestavitve obstoječih cevovodov se izvede v dogovoru z upravljavcem, na stroške investitorja. 
- Morebitne prestavitve obstoječih kanalizacijskih vodov se predhodno uskladijo z upravljavcem. 
- Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca. 
- V času izvajanja del zagotoviti varen promet oziroma nemotene dovoze in dostope do vseh objektov in zemljišč 

ali urediti ustrezen obvoz.  
- Zagotoviti nemoteno energetsko - komunalno oskrbo objektov v času izvajanja del. 
- Zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja 

(hrup, zrak, prometne površine…). 
- Ob gradnji novih objektov zagotoviti maksimalno varovanje oziroma zaščito sosednjih objektov in v primeru 

poškodb, le-te ustrezno sanirati. 
- Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo, rodovitno zemljo se odpelje na 

ustrezno deponijo, prav tako se (na ustrezno deponijo) odpelje odvečni gradbeni material ter gradbene odpadke. 
- Na osnovi 59. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je investitor dolžan kriti 

stroške nadzora in morebitnih izkopavanj. 
- Zaradi izvedbe arheološkega nadzora mora investitor pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije, Območna enota Novo mesto, vsaj 1 (en) mesec pred pričetkom del. V primeru odkritja arheoloških 
ostankov bo potrebno omogočiti interventno arheološko izkopavanje. 

- Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja 
ter nadzora krije investitor posega v prostor na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški 
odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega 
nastali. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d. (ogledi, izdelava 
tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del). 

-  Za zaščito in prestavitev tangiranega TK omrežja je potrebna ustrezna projektna obdelava. Predvidi se ustrezna 
zaščita in dograditev obstoječe kabelske kanalizacije in kabelskih jaškov ter prestavitev omaric na nove objekte. 
Projektno nalogo pripravi Center za vzdrževanje TK omrežja, enota Novo mesto. 

- Izdelati je potrebno projekt telekomunikacijskega priključka. Izhodiščne podatke za projektno obdelavo pridobiti 
pri Telekomu Slovenije d.d., Sektor za razvoj in načrtovanje mrežij. 

- Vse stroške potrebnih zamenjav obstoječih vodovodnih vodov nosi investitor zazidalnega kompleksa. 
- Investitorji objektov so dolžni naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske 

infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo obravnavano v OPPN. 
- Investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko 

omrežje, ki so zajeti v OPPN. 
- investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o študiji požame varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije 
obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dolžni 
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje. 

 
 

XII. PREHODNE DOLOČBE 
 

49. člen 
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora. 
 
 

XIII. KONČNE DOLOČBE 
  

50. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju urejanja tega OPPN določila Odloka o zazidalnem načrtu 
Pavlinov hrib – Stari trg (1.faza) (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90). 
 

51. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna 
enota Novo mesto. 
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52. člen 
OPPN je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje. 
 
 

53. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 
Trebnje, dne 
 

                    Župan 
                                                                                 Občine Trebnje 

                                                                                          Alojzij Kastelic l.r. 

 
 
 


