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I Z J A V L J A M 
 
 
 

1. da je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) skladen z občinskimi prostorskimi akti in z 
drugimi predpisi, ki veljajo za območje OPPN oziroma se nanašajo na načrtovano prostorsko 
ureditev, 
 
3. da so v OPPN upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora, 
 
4. da so v OPPN načrtovane rešitve medsebojno usklajene, 
  
5. da je OPPN skladen s strokovnimi podlagami. 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Nova Gorica, marec 2010 
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1 Območje obravnave 
 
Obstoječa cestna povezava preko ulice Damber ne zadošča za obstoječo in predvideno 
pozidavo na območju Bonetovšče-Fajdigovšče, zato je potrebno urediti novo povezavo s 
priključkom na ulico Vinka Vodopivca na vzhodni strani Kromberka. 
Trasa ceste poteka od priključka na Ulico Vinka Vodopivca skozi vinograd do priključka z 
obstoječo cesto »Med trtami«, nato se nadaljuje skozi območje bodoče pozidave »Boršt« in 
nato ob trasi kolovoza do priključka s cesto Pod Škabrijelom. 
 
2 Rešitve glede umeščanja načrtovanih objektov in površin 
 
Cesta je umeščena poševno v pobočje Kromberka z traso dolžine cca 1250 m, ki tangira v 
spodnjem delu vinograde, v srednjem delu travnike in sadovnjake, v zgornjem delu poteka 
vzdolž kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč. 
 
Območje OPPN obsega parcele ali dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti Ceste 
na Bonetovšče, dovozne ceste, odvodni jarki, parcele ali delov parcel na katerih je 
predvidena omejena raba in parcele ali dele parcel na katerih so načrtovani objekti potrebni 
za izvedbo OPPN. Po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje 
delovišč in začasnih deponij). 
 
Območje izključne rabe za izgradnjo in obratovanje nove ceste obsega parcele ali dele 
parcel k.o. Kromberk: 
231/1, 231/4, 233, 234/1, 237/1, 237/2, 238, 239/1, 240, 241/2, 243/1, 243/9, 243/14, 243/15, 
250, 251/2, 251/3, 254/1, 255/1, 255/7, 255/10, 255/11, 255/12, 258/1, 258/6, 258/7, 258/8, 
258/9, 258/10, 258/12, 258/13, 258/14, 258/15, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 262, 
263/1, 263/3, 265/1, 288/1, 288/2, 290, 291/1, 292, 293, 294, 295, 295/2, 296/4, 327/1, 
330/1, 330/3, 330/4, 331, 332, 333/1, 339/5, 343/1, 343/3, 343/5, 344, 345/1, 345/3, 346/1, 
346/2, 346/3, 346/6, 397/1, 398/1, 398/2, 398/3, 399/11, 475/1, 475/2, 1211/1, 1283/4, 
1291/1, 1291/2, 1291/3, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1302/5, 1333/2, 1335/2, 1336/1, 
1338/1, 1338/5  
 
3 Zasnova načrtovanih projektnih rešitev prometne in komunalne infrastrukture 
 
3.1 Ceste  
 
Navezava nove ceste na Ulico Vinka Vodopivca (L.c. 284.120, Spodnja Ajševica-Kromberk) 
je predvidena vzhodno od obstoječega priključka na Kromberško vpadnico, na koti cca 117 
m.n.m.  
Od priključka se nova cesta odkloni proti zahodu po robu vinograda po parceli št. 254/1 k.o. 
Kromberk. 
 
Na višini cca 145 m.n.m., oziroma v km 0.270 prečka traso v visokem nasipu strugo potoka, 
ter se nato v loku naveže na traso obstoječe ceste »Med Trtami«. 
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Vse do višine cca 173 m.n.m. oziroma do km 0,600 poteka trasa v bližini obstoječe ceste, 
nato se usmeri severozahodno vzdolž obstoječe kolovozne poti. 
 
V km 1.000 na višini cca 219 m.n.m. se nova trasa naveže na cesto, ki je predvidena v 
sklopu OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče.  
Trasa se zaključi z navezavo na ulico Pod Škabrijelom (J.P. 78439, Damber – Škabrijel) in 
sicer v neposredni bližini obstoječega vodohrana Damber.  
 
Horizontalni potek trase je zaradi relativno strmega terena potrebno prilagajati konfiguraciji 
terena, da bi se izognili večjim gradbenim posegom. V pretežnem delu je trasa oblikovana z 
elementi hitrosti 40 km/h, v višjem delu se trasa nekoliko izravna.  
Višinski nagib trase je do maksimalno 12%. Trasa poteka deloma v nasipu, deloma v useku 
ali v mešanem profilu. Nasipi in useki so v pretežnem delu relativno nizki . Višji nasip (cca 
15m) je potreben na prečkanju struge potoka v km 0.270.  
Na celotni trasi bo urejena odvodnja zalednih voda z odtokom v obstoječe potoke in jarke. 
Prečkanje meteornih odvodnikov so urejena z ustreznimi propusti. 
Osnovna širina vozišča je 5,50 m s potrebnimi širitvami za srečevanje v območju krivin. 
Vzdolž ceste se uredi enostranski peš hodnik širine 1,6 m, bankine v širini 1,0 do 1,5 m in 
sicer glede na potrebno umestitev odvodnih koritnic, muld in varnostnih ograj.  
Na trasi se uredi navezave obstoječih dostopnih cest in poti. Zagotovi se tudi dostope do 
mejnih parcel in bodočih pozidav. 
 
Nova cestna povezava bo služila napajanju območij Bonetovšče, Fajdigovšče in ostalim 
zazidalnim conam, ki so predvidene na pobočju Škabrijela.  
Po podatkih iz prometne študije mesta ( PNZ, oktober 2006) je perspektivno pričakovati na 
obravnavani cesti povprečno obremenitev 900 vozil/dan. Približno enaka obremenitev se 
pričakuje tudi na tangiranem odseku Ulice Vinka Vodopivca. Urno konico pri navedenih 
povprečnih obremenitvah  ocenjujemo cca 135 vozil/h za obe smeri vožnje oziroma cca 68 
vozil/h za posamezno smer. Posledično je pričakovati tudi relativno malo levih zavijalcev na 
Ulici Vinka Vodopivca, zato ob upoštevanju  prometne obremenitve in zadovoljive 
preglednosti, na Ulici Vinka Vodopivca ni nujno potreben poseben pas za levo zavijanje.  
 
3.2 Objekti 
 
Na trasi se neposredno na območju priključka na Ulico Vinka Vodopivca predvidi oporni zid 
dolžine cca 30m in sicer v izogib večjim posegom na sosednje zemljišče.  
 
V km 0,270 se predvidi izvedba podvoza za prehod kolovozne poti do kmetijskih površin. 
Podvoz je svetle dimenzije 5,50 x 5,00 m in dolžine cca 55 m. V območju podvoza se uredi 
tudi struga površinskega odvodnega jarka. 
Na mestu prečkanj meteornih odvodnikov na trasi ceste, se predvidi ureditev ustreznih 
propustov.  
 
Propusti bodo služili tudi varnemu prehodu dvoživk preko območja cestnega telesa. 
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V ta namen se predvsem na zaključnem višeležečem odseku po potrebi predvidi tudi 
dodatne propuste tako, da medsebojna razdalja ne bo presegala 250m. 
 
3.3 Odvodnja 
 
Osnovni sistem odvodnje se ob predvideni novogradnji ne bo bistveno spreminjal. Obstoječe 
razvodnice med posamičnimi odvodniki se bodo načeloma ohranjale, razen lokalnih 
preusmeritev, ki bodo potrebne zaradi izvedbe vkopov in nasipov. Na območju posega bo 
potrebno izvesti več propustov in podvoz, lokalno pa se predvidi izvedba razpršene 
odvodnje. 
 
Odvodnja ceste se izvede površinsko povsod kjer je to možno. Lokalno se predvidi izvedbo 
muld, koritnic manjših propustov ali odvodnih jarkov, ki jih bo potrebno preko individualnih 
iztokov voditi v lokalni odvodnik, če to ni možno pa zagotoviti njihov razpršen odtok. 
 
Propusti bodo praviloma krožnega prereza dimenzij do 1200 mm. Predvidena je izvedba le 
enega  škatlastega objekta, ki bo perspektivno uporabljen tudi kot podvoz (za potrebe 
dostopa do kmetijskih zemljišč).   
 
Predvideni večji propusti na obravnavani trasi: 
 
PROPUST v km 0,080 m 
Predvidi se gradnjo novega cevnega propusta dimenzij fi 60 cm (Imin=0,5%). Objekt bo 
dimenzioniran na pretok Q100. Polnitev cevnega propusta ne bo presegala 80 %. Izpust bo 
ustrezno protierozijsko zaščiten.  
 
PODVOZ in PROPUST  v km 0,270 
Predvidi se gradnjo novega škatlastega podvoza in propusta notranjih dimenzij minimalno 
5,50 x 5,00 m (I=2,4%). Objekt bo imel stransko poglobitev trapeznega prereza, ki naj bo 
dimenzionirana na pretok Q100. Celotno dno  prepusta (ravni in trapezni del) bo ustrezno 
protierozijsko zaščiteno. Na vtoku in na izpustu se bo izvedla protierozijska zaščita s 
kamnom v betonu. Varnostno nadvišanje minimalno 0,50 m bo zagotovljeno po celotni širini 
propusta. 
 
PROPUST v km 0,500 m 
Predvidi se gradnjo novega cevnega propusta dimenzij fi 60 cm (Imin=0,5%). Objekt bo 
dimenzioniran na pretok Q100. Polnitev cevnega propusta ne bo presegala 80 %. Izpust bo 
ustrezno protierozijsko zaščiten.  
 
PROPUST  v km 0,675 
Predvidi se gradnjo novega cevnega propusta dimenzij fi 120 cm (Imin=1%). Objekt bo 
dimenzioniran na pretok Q100. Polnitev cevnega propusta ne bo presegala 80 %. Na vtoku 
in na izpustu bo izvedena ustrezna protierozijska zaščita. 
 
PROPUST  v km 0,850 
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Predvidi se gradnjo novega cevnega propusta dimenzij fi 60 cm (Imin=1%). Objekt bo 
dimenzioniran na pretok Q100. Polnitev cevnega propusta ne bo presegala 80 %. Na vtoku 
in na izpustu bo izvedena ustrezna protierozijska zaščita. 
 
PROPUST v km 0,930 
Predvidi se gradnjo novega cevnega propusta dimenzij fi 60 cm (Imin=1%). Objekt bo 
dimenzioniran na pretok Q100. Polnitev cevnega propusta ne bo presegala 80 %. Na vtoku 
in na izpustu bo izvedena ustrezna protierozijska zaščita. 
 
PROPUST  v km 1,220 
Predvidi se gradnjo novega cevnega propusta dimenzij fi 100 cm (Imin=1%). Objekt naj bo 
dimenzioniran na pretok Q100. Polnitev cevnega propusta ne bo presegala 80 %. Na vtoku 
in na izpustu bo izvedena ustrezna protierozijska zaščita. 
 
  V nadaljnjih fazah projektiranja bo potrebno hidravlične izračune ponovno preveriti in ob 
tem upoštevati dejansko geometrijo predvidenih objektov. Če se bo v nadaljnjih fazah prišlo 
do spremembe predvidenega sistema odvodnje bo potrebno ponovno preveriti tudi 
hidrološke parametre, ki so osnova za dimenzioniranje objektov. 
 
Da bi obravnavana gradnja ceste čimmanj posegala v obstoječi sistem odvodnje bodo 
predvideni še naslednji ukrepi: 
zaledno vodo s pobočij je potrebno v največji meri zajeti in jo napeljati na predvidene 
propuste, 
na vseh izpustnih mestih je potrebno izvesti protierozijsko zaščito ali pri razpršeni odvodnji 
difuzorje vodnega toka, 
naklon dna propustov se prilagodi stanju v naravi, 
individualne izpuste bo potrebno locirati tako, da le ti ne bodo ogrožali stabilnosti brežin.  
 
Glede na predvideno dnevno prometno obremenitev, ki ne bo presega 12000 EOV/dan lahko 
vode iz cestnih površin odvedemo neposredno v odvodnike, brez predhodnega zadrževanja 
v zadrževalniku padavinske odpadne vode (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske 
vode z javnih cest, UL 47/05).  
 
Urejanje strug potokov in jarkov se na območju križanja s cestnim telesom ureja sonaravno, 
v maksimalni možni meri se ohrani tudi zvezni vodni tok.  
 
3.4 Vodovod 
 
Trasa predvidene ceste prečka na nekaj mestih javno vodovodno omrežje. 
 
V km 0.505 prečka traso napajalni vodovod preseka 63mm. Na območju prečkanja se 
predvidi lokalna prestavitev v dolžini cca 90m. Vodovod se nadomesti z novo cevjo iz 
duktilne litine preseka 100mm. 
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V km 0.520 prečka traso primarni vodovod preseka 150mm. Na območju prečkanja se 
predvidi lokalna prestavitev v dolžini cca 70m. Vodovod se nadomesti z novo cevjo iz 
duktilne litine preseka 150mm. 
V km 0.590 prečka traso napajalni vodovod preseka 63mm. Na območju prečkanja se 
predvidi lokalna prestavitev v dolžini cca 70m. Vodovod se nadomesti z novo cevjo iz 
duktilne litine preseka 100mm. 
 
Od km 1.060 do zaključka trase je skladno z OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče predvidena 
izvedba napajalnega cevovoda preseka 100 mm za potrebe oskrbe obstoječega 
stanovanjskega objekta. Vodovod poteka ob levi strani ceste iz sicer iz smeri obstoječega 
vodohrana Damber ob ulici Pod Škabrijelom. 
 
3.5 Fekalna kanalizacija 
 
Skladno z OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče je na odseku od km 1.060 do zaključka trase 
predvidena izvedba tlačnega fekalnega kanala, ki bo služil odvajanju odpadnih komunalnih 
voda iz bližnjega stanovanjskega objekta. Tlačni kanal se zaključi z navezavo na predvideni 
primarni fekalni kanal v cesti Pod Škabrijelom. 
Tlačni kanal je predviden ob desni strani obravnavane ceste. 
 
4 Elektroenergetske in telekomunikacijske komunalne naprave ter javna razsvetljava  
 
4.1 Elektroenergetske naprave  
 
Za potrebe napajanja objektov v prihodnosti na območju katerega tangira predvidena cesta 
je potrebno pri izgradnji cestišča urediti novo kabelsko kanalizacijo, katera bo služila 
dograditvi – razvoju SN in NN omrežja na tem območju. Predvidena kanalizacija bo prav tako 
omogočala navezavo – vzankanje predvidenih TP, ki so bile predhodno predvidene v OPPN 
Bonetovšče - Fajdigovšče, izdelanega pri Atelje Kos, Ines Kos s.p., Industrijska 5, 5000 Nova 
Gorica št.: 1/2007 OPPN v distribucijsko omrežje.  
 
Kabelska kanalizacija se na enem koncu naveže na jašek obstoječe kabelske kanalizacije v 
križišču Ul. Vinka Vodopivca in dovoza nanjo iz smeri »Kromberške ceste«. Na drugem 
koncu, pa se obravnavana kanalizacija naveže na predvideno traso kabelske kanalizacije NN 
voda, ki je bila obdelana v prej omenjenemu OPPN – ju. Predvideni kabelski kanalizaciji je 
potrebno obravnavati enovito in sicer na način, kateri bo omogočal nadaljnji razvoj in širitev 
distribucijskega omrežja. 
 
Kabelska kanalizacija naj izvede z cevmi stigmafleks premera 110 mm. Cevi se položijo v 
več ravninah in se po potrebi tudi mehansko dodatno utrdijo z obbetoniranjem. 
Cevi kabelske kanalizacije bodo položene v globini 80cm. Na prelomih in na cca 100m se 
locira kabelske jaške ustreznih dimenzij.  
Za potrebe nadaljnje širitve, dograditve kabelske kanalizacije in izvedbe razvoda 
distribucijskega omrežja v prihodnosti se na območjih predvidenih za pozidavo predvidijo 
prečne povezave prek cestišča.  
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Obstoječe prostozračne in zemeljske vode, ki se nahajajo na obravnavanem območju je 
potrebno med gradnjo zaščititi ter v kolikor je potrebno prestaviti. 
 
4.2 Javna razsvetljava 
 
Sistem javne razsvetljave v tej fazi ni predviden 
 
4.3 Telekomunikacijsko omrežje 
 
Za potrebe razvoja TK omrežja na obravnavanem območju in za potrebe priključitve novih 
naročnikov na TK omrežje v prihodnosti je potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo. 
Ena od možnosti navezave predvidene kanalizacije na TK omrežje je obstoječi jašek, ki se 
nahaja v predvidenem križišču z cesto Ul. Vinka Vodopivca in predvideno novo cesto. 
Predvidena kabelska kanalizacija se zaključi v jašku TK in KATV kabelske kanalizacije, ki je 
bila predhodno obdelana v. OPPN Bonetovšče in Fajdigovšče, izdelan pri Atelje Kos, Ines 
Kos s.p., Industrijska 5, 5000 Nova Gorica št.: 1/2007 OPPN.  
Prav tako je potrebno na predvideno TK kabelsko kanalizacijo navezati obstoječo TK 
kabelsko kanalizacijo pri stanovanjski hiši Med trtami 3. In sicer jo navežemo z odcepom 
kabelske kanalizacije, ki se zaključi v obstoječem jašku, kateri se nahaja v cestišču pred 
omenjeno stanovanjsko hišo. 
 
Trasa TK vodov bo potekala ob predvideni cesti obravnavanega območja, skupaj z ostalimi 
vodi. Nova trasa bo v celoti izvedena v kabelski kanalizaciji (cevna kanalizacija 2x Φ110mm 
z tipskimi kabelskimi jaški). Na območjih predvidenih za pozidavo bodo izvedene prečne 
povezave prek predvidenega cestišča, katere bodo omogočale naknadno širitev in dopolnitev 
omrežja Največja razdalja med jaški sme znašati 100m. 
 
4.4 Omrežje sistema KATV 
 
Ena od možnosti navezave obravnavanega območja na KaTV omrežje je navezava na 
predhodno že projektirano TK in KTV omrežje, katero je obdelano v načrtu: OPPN 
Bonetovšče in Fajdigovšče, izdelan pri Atelje Kos, Ines Kos s.p., Industrijska 5, 5000 Nova 
Gorica št.: 1/2007 OPPN. 
 
Za izvedbo KTV razvoda je potrebno predvideti ustrezno kabelsko kanalizacijo s cevmi 
premera Φ110mm z vmesnimi jaški 100x100x100cm v medsebojni razdalji od 80-100m.  
 
Primarno omrežje, za dovod signala tvorijo tudi ojačevalna mesta v medsebojni razdalji do 
300m. Ob ojačevalnih mestih so pomožni jaški Φ500mm. 
 
Sekundarno omrežje, zvezda sistem za dovod signala do objektov oz. uporabnikov tvorijo 
ojačevalna mesta v medsebojni razdalji do 150m oz. do posamezne zgradbe do 120m. Ob 
ojačevalnih mestih so pomožni jaški Φ500mm. Trasa bo potekala ob dostopni cesti na 
območju skupaj s TK vodom. 
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Ojačevalno mesto (primarno, sekundarno) je vgrajeno v prostostoječo omarico ustreznih 
dimenzij na parcelnih mejah oz. dostopnih površinah. 
 
Na območju se predvideva cca. 5 ojačevalnih mest z električnim napajanjem 230V za 
daljinsko napajanje ojačevalnih mest. Napajanje se izvede iz bližnjih razdelilnih kabelskih 
omaric. 
 
Za potrebe nadaljnje širitve, dograditve kabelske kanalizacije in izvedbe razvoda 
distribucijskega omrežja KATV v prihodnosti se na območjih predvidenih za pozidavo 
predvidijo prečne povezave prek cestišča.  
 
 
5 Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica ugotavlja, da na 
območju OPPN Cesta na Bonetovšče ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato smernice 
niso bile izdelane.  
Zavod za varstvo narave ugotavlja, da na območju OPPN Cesta na Bonetovšče ni naravnih 
vrednot, zavarovanih območij oziroma območij, pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 
 
 
6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjaje narave 
 
6.1 Emisije snovi in ukrepi v času gradnje 
 
6.1.1. Emisije snovi v zrak 
 
Vira emisij snovi v zrak v času gradnje bosta naslednja: emisije prahu v zrak in izpušni plini 
gradbene mehanizacije. Investitor bo moral upoštevati naslednje ukrepe, ki zmanjšajo  
emisije prahu izpušnih plinov v okolje na minimum: 

- izvajalec gradbenih del ob gradnji zagotovi, da gradbena mehanizacija in transportna 
vozila izpolnjujejo minimalne zahteve glede izpušnih plinov po pravilniku, ki ureja 
minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v 
cestnem prometu;  

- tovorna motorna vozila se na gradbišču ne smejo zadrževati s prižganimi motorji.  
-  
- med gradnjo se dovozne poti redno čistijo; 
- vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (tudi 

večkrat na dan); 
- v bližini obstoječih hiš se gradbena dela ne smejo opravljati v močnem vetru; 
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču,  
- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov;  
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- pokrivanje oz. ščitenje vseh tistih virov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje 
(odpadkov);  

- še posebej natančno je treba te ukrepe izvajati, v kolikor se bo gradnja vršila v sušnih 
dneh.  

 
Ocenjujemo, da bo obremenitev okolja z emisijami snovi v zrak v času gradnje ob 
upoštevanju ukrepov nebistvena.  
 
6.1.2 Emisija snovi v vode in tla 
 
Osnovni sistem odvodnje se ob predvideni novogradnji ne bo bistveno spreminjal. Odvodnja 
ceste se izvede površinsko povsod kjer je to možno. Lokalno se predvidi izvedbo muld, 
koritnic ali odvodnih jarkov, ki jih bo potrebno preko individualnih iztokov voditi v lokalni 
odvodnik, če to ni možno pa zagotoviti njihov razpršen odtok. Za preprečevanje oziroma 
zmanjšanje emisij snovi v tla in podtalnico bodo potrebni naslednji ukrepi: 

- preprečevanje raztresanja oz. razlivanja gradbenih materialov; 
- skladiščenje nevarnih kemikalij na nepropustnih tleh z lovilno skledo oz. jaškom; 
- vzdrževanje gradbene mehanizacije tako, da ne pride do razlivanja olj ali goriv.  

 
V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani ukrepi s katerimi bodo 
preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, stabilno stanje in okolje nasploh. Odvod 
meteornih voda iz ceste je potrebno urediti z odvodom vode v površinske odvodnike.  
 
Ocenjujemo, da bo obremenitev tal v času gradnje ob upoštevanju ukrepov nebistvena.  
 
6.1.3 Hrup 
 
Vir hrupa v času gradnje bo delovanje gradbene mehanizacije in opreme. Največ hrupa 
pričakujemo prav pri zemeljskih delih.  
V času intenzivnih gradbenih del bo potrebno izvesti meritve hrupa, zavezanec za izvedbo 
meritev in izvajanje monitoringa je izvajalec gradbenih del. V kolikor so mejne vrednosti 
prekoračene, je potrebno izvesti vse ukrepe za zmanjšanje ali pa v skladu z 94. členom 
Zakona o varstvu okolja pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom.  
 
Omilitveni in zaščitni ukrepi varstva pred hrupom se nanašajo na omilitev širjenja hrupa v 
okolico, predvsem proti najbližjim stanovanjskim objektom, v času gradnje. Za preprečevanje 
oziroma zmanjšanje širjenje hrupa bodo potrebni naslednji ukrepi: 

- gradbena dela le v dnevnem času (6.-18. ure); 
- omejitev zelo hrupnih opravil na najkrajši možni čas; 
- razmestitev hrupne gradbene opreme (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo 

čim bolj oddaljena od najbližjih sosednjih stanovanjskih objektov (tam, kjer se to da); 
- postavitev hrupne gradbene opreme tako, da bodo deli, ki povzročajo hrup, obrnjeni 

proč od sosednjih stanovanjskih objektov; 
- uporaba gradbene opreme, tovornih vozil in gradbene mehanizacije s čim manjšo 

emisijo hrupa – pri tem je treba upoštevati Pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo 
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na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05; 49/06); 
- redno vzdrževanje gradbene opreme in mehanizacije; 
- tovorna vozila se ne smejo zadrževati na gradbišču s prižganimi motorji;  
- uporaba atestirane opreme pri delu; 
- uporaba električnega toka iz omrežja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to 

mogoče. 
Ocenjujemo, da bo obremenitev okolja s hrupom v času gradnje ob upoštevanju ukrepov 
nebistvena.  
 
6.1.4 Elektromagnetno sevanje 
 
Elektromagnetnega sevanja v času gradnje ne pričakujemo. 
 
6.1.5 Svetlobno onesnaževanje 
 
Vir svetlobnega onesnaženja bo v sklopu razsvetljave gradbišča. Upoštevati bo treba 
naslednje ukrepe: 

- razporeditev in orientacija svetlobnih virov mora biti taka, da ne bo motila ljudi ali 
živali v okolici gradnje; 

- svetlobni tok svetila mora biti usmerjen od zgoraj navzdol; 
- svetila proti najbližjim stanovanjskim in drugim objektom Morajo biti zasenčena ali 

delno zasenčena.  
 
Ocenjujemo, da vpliv svetlobnega onesnaževanja okolja ob upoštevanju vseh ukrepov ne bo 
bistven.  
 
6.1.6 Gradbeni odpadki 
 
V okviru gradbenih del bodo nastajali razni gradbeni odpadki. Ukrepi so naslednji: 

- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 
začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja; 

- investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje gradbenih odpadkov; 
- investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to 

pooblaščena podjetja; 
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo 

zbiralcu gradbenih odpadkov; 
- investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v 

njegovem imenu oddajal  gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. 
 
Ocenjujemo, da bo vpliv gradbenih odpadkov na okolje nebistven ob upoštevanju vseh 
ukrepov. 
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6.1.7 Naravno okolje/naravna dediščina 
 
Na območju se ne nahajajo enote varovane narave, zaradi česar vplivov na omenjena 
območja ne bo.  
 
Zaradi ohranjanja habitatnega tipa termofilni hrastovi gozdovi se lahko na območju gozdnega 
sestoja izvede le najnujnejši posek vegetacije, ki naj bo omejen na predel bodočega 
cestnega telesa. Gozdne površine na območju gradnje, ob robu cestnega sveta se v času 
gradnje ohranjajo v čim večji meri.  
 
Vsa križanja z obstoječimi vodotoki ali hudourniškimi strugami se izvede tako, da se ne 
spremeni pretok vode. Pri posegih v struge vodotokov oziroma hudournikov se upošteva: 

- med gradnjo se ne posega v strugo z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, 
- posege se načrtuje tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšana, 
- pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati struge, sprožati erozijskih procesov, rušiti 

ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtok visokih voda ali hudournikov.  
- Struge je urejati sonaravno in ohranjati zveznost vodnega toka, da se ohrani možnost 

prehoda dvoživkam 
- Za prehode dvoživk preko cestnega telesa se po potrebi, poleg propustov za potrebe 

odvodnje, izvede še dodatne propuste, tako da medsebojna razdalja ne presega 
250m. 

 
Lastnikom kmetijskih zemljišč na območju posega se omogoči dostop do kmetijskih zemljišč 
v času gradnje in po njej. 
 
6.1.8 Kulturno okolje/kulturna dediščina 
 
Na območju se ne nahajajo enote kulturne dediščine, zaradi česar vplivov na kulturno 
okolje/kulturno dediščino ne bo. 
 
6.2 Emisije snovi in ukrepi v času obratovanja 
 
6.2.1 Emisije snovi v zrak 
 
V okviru dejavnosti se bo pojavljal naslednji vir emisij snovi v zrak: promet.  
Zaradi uporabe predvidene ceste ocenjujemo, da promet ne bodo povzročal čezmernih 
emisij dimnih plinov v okolje  
 
Ocenjujemo, da bo vpliv emisij snovi v zrak na okolje nebistven.  
 
6.2.2 Emisije snovi v vode in tla 
 
V okviru predvidene dejavnosti bo nastajala padavinska odpadna voda iz cestišča. Vir 
padavinske odpadne vode bo manipulacijsko območje cestišča.  
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Da bi obravnavana gradnja ceste čim manj posegala v obstoječi sistem odvodnje bodo 
predvideni še naslednji ukrepi: 

- zaledno vodo s pobočij je potrebno v največji meri zajeti in jo napeljati na predvidene 
propuste; 

- na vseh izpustnih mestih je potrebno izvesti protierozijsko zaščito ali pri razpršeni 
odvodnji difuzorje vodnega toka; 

- naklon dna propustov se prilagodi stanju v naravi; 
- individualne izpuste bo potrebno locirati tako, da le ti ne bodo ogrožali stabilnosti 

brežin. 
 
Ocenjujemo, da bo vpliv emisij snovi v vode in tla na okolje nebistven.  
 
6.2.3 Hrup 
 
V času uporabe predvidene ceste ne bo prihajalo do prekoračitve hrupa, zato je vpliv hrupa 
na okolje nebistven.  
 
6.2.4 Elektromagnetno sevanje 
 
Virov elektromagnetnega sevanja ne bo. 
 
6.2.5 Svetlobno onesnaževanje 
 
Vir svetlobnega onesnaženja bo v primeru naknadne izvedbe javne razsvetljave cestišča. 
Zaradi možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst na območju predvidene ceste bo 
moral investitor za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja izvajati naslednje ukrepe: 

- za osvetljevanje ceste se morajo uporabiti svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih 
površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice;  

- uporabijo naj se žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe; 
- sistem osvetljevanja naj se načrtuje tako, da v drugem delu noči ostane prižgano 

minimalno število luči;  
- zasenčene ali delno zasenčene svetilke proti sosednjim nepremičninam, ki niso v lasti 

investitorja (emisija svetlobe 0 cd/klm pod kotom 90° ali več); 
- redno čiščenje svetilk. 

 
Ocenjujemo, da bo vpliv svetlobnega onesnaževanja na okolje nebistven.  
 
6.2.6 Naravno okolje/naravna dediščina 
 
Na območju se ne nahajajo enote varovane narave, zaradi česar vplivov na omenjena 
območja ne bo.  
 
Lastnikom kmetijskih zemljišč na območju posega se po izgradnji omogoči dostop do 
kmetijskih zemljišč  
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6.2.7 Kulturno okolje/kulturna dediščina 
 
Na območju se ne nahajajo enote kulturne dediščine, zaradi česar vplivov na kulturno 
okolje/kulturno dediščino ne bo. 
 
 
7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

vključno z varstvom pred požarom 
 
Na območju trase ceste, ki poteka preko geološko nestabilnega terena se izvede predhodne 
sondažne raziskave in gradi skladno s pogoji strokovno kvalificiranih geoloških in 
geomehanskih služb. V sklopu projektne obdelave cestne trase in spremljajočih objektov je 
potrebno izdelati hidrogeološko-geotehnično poročilo.  
 
V kolikor se z gradnjo posega na parcele v lasti države – javno dobro vode bo potrebno 
skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih stvarnega pravnega zakonika. 
 
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti priloženi detajli in definirani tipi 
posameznih elementov (peskolovov, ponikovalnice,…). 
 
 
8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje 

podrobnega načrta  
 
Etapnost znotraj območja OPPN je dopustna, kar zavisi od dejanskih potreb po prometni 
dostopnosti in začasni uporabi obstoječe ceste Med trtami. Z izgradnjo posamezne faze je 
potrebno zgraditi pripadajoče komunalne naprave, ki bodo služile gradnji naslednje faze. 
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