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Na podlagi poziva Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju:
Mestne občine Novo mesto), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v
nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O USTREZNOSTI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE
V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (ODSTOPANJE OD PIP NA DELU
OBMOČJA OLN PSC MAČKOVEC-1 V CONI 1.A-JUG V POVEZAVI Z OBJEKTOM 1)
Z VIDIKA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

1. Podatki o vlogi
Mestna občina Novo mesto je z vlogo, št. 350-0030/2021 (610) z dne 16. 12. 2021, prejeto dne
21. 12. 2021, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve v
enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC v coni
1.A-jug v povezavi z objektom 1)(v nadaljevanju: ELP).
V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- Elaborat lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g (odstopanje od
PIP na delu območja OLN PSC v coni 1.A-jug v povezavi z objektom 1), izdelal Acer
d.o.o., št. J-9/2021, november 2021.
- Podatki o kulturni dediščini
2. Podatki o kulturni dediščini
Območje obravnave se nahaja znotraj registriranega arheološkega najdišča Novo mesto –
Arheološko najdišče Brezovica (EŠD 15643).

3. Opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev
Zaradi predvidene gradnje hitre ceste (sprejet DPN), ki poteka v neposredni bližini, so na
območju obravnavanega OLN načrtovane določene uskladitve oziroma prilagoditve. S
predlagano spremembo se ohranja načrtovana namembnost prostora, korigira se le umestitev
objekta 1, kar z vidika varstva nepremične kulturne dediščine ne pomeni bistvene spremembe.
Na obravnavanem območju so bile v letih 2010 in 2012 že izvedene predhodne arheološke
raziskave oz. izkopavanja - Poročilo o arheoloških izkopavanjih na arheološkem najdišču PSC
Mačkovec, cona 1A -jug/faza 1,2; v letih 2010 in 2012 (št. elaborata Oe Novo mesto 954); PJP,
Murko, M. 2012.

4. Mnenje k elaboratu
Elaborat smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto. Menimo, da so predlagane
rešitve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive in na elaborat izdajamo pozitivno
mnenje.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Helena Štih
sekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorat za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Novo mesto, tajnistvo.nm@zvkds.si
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
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Številka:

35038-277/2021-2550-3

Datum:

4. 1. 2022

Zadeva:

Mnenje s področja prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v
enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja
OLN PSC Mačkovec-1 v coni 1.A-jug v povezavi z objektom 1)
(Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov:
2751)

Zveza:

Vloga Mestne občine Novo mesto po e pošti z dne 21. 12. 2021 dopis št 3500030/2021 z dne 16. 12. 2021

Na podlagi petega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017;
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) izdaja mnenje s področja prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v
enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC
Mačkovec-1 v coni 1.A-jug v povezavi z objektom 1).
Po pregledu elaborata, ministrstvo ugotavlja,
-

da je elaborat ustrezno opredelil vsebine, ki jih določa ZUreP-2.
da digitalno gradivo ni pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijskih
preveritev.

Obrazložitev:
1. Vloga
Mestna Občina Novo mesto je dne 21. 12. 2021 ministrstvo, pristojno za prostor, z dopisom
pozvala za podajo mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora
NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v coni 1.A-jug v
povezavi z objektom 1) (v nadaljnjem besedilu: elaborat).
Gradivo elaborata je pripravilo podjetje ACER Novo mesto, november 2021. Pooblaščena
prostorska načrtovalka je mag. Jelka Hudoklin, univ. dipl. inž. kraj. arh., PKA PPN ZAPS 0850.
Ministrstvo je gradivu lokacijske preveritve dodelilo naslednjo identifikacijsko številko:
Naziv lokacijske
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g
preveritve:
(odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v coni
1.A-jug v povezavi z objektom 1)
Identifikacijska številka
prostorskega akta v
2751
zbirki prostorskih aktov:
Ministrstvo občino poziva, naj identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključuje v
dokumentacijo lokacijske preveritve.
2. Postopek ugotavljanja ustreznosti elaborata
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZUreP-2 ministrstvo na poziv občini izda mnenje s
področja prostora o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve. Ministrstvo v skladu s svojimi
pristojnostmi skrbi za skladnost z državnimi pravili urejanja prostora ter za tehnično ustreznost
gradiv z vidika vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.
Ministrstvo je dne 26. 11. 2018 objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev (v
nadaljnjem besedilu: priporočila), ki so dostopna na naslovu:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembnidokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf.
Vsebino priporočil je treba smiselno upoštevati pri pripravi elaborata.
2.1. Vsebinska ustreznost elaborata
Ministrstvo ugotavlja, da je predmet lokacijske preveritve (v nadaljevanju LP) individualno
odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju: PIP), ki jih določa Občinski
lokacijski načrt Poslovno storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11 –
OPPN PUSP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec ½, 102/12 DPN in 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2; v
nadaljevanju OLN). Območje EUP NM/12-OPPN-g ureja Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto, (Uradni list RS št. 101/09 in nadaljnji), Odlok o OLN in
Uredba o DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do
priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12 in 70/17).
Iz elaborata je razvidno, da je občina v poglavju 1 »UVODNE OBRAZLOŽITVE« in poglavju 2
»OPREDELITEV NAMERAVANE GRADNJE OZ. POSEGA« obrazložila odstopanje od
veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev in sicer je:
a) navedla veljavne PIPe, ki zadevajo območje LP;
b) navedla, v katerem delu gre pri nameravanem posegu za odstopanje od PIP in se
nanaša na dopustno odstopanje v zvezi z odmikom objekta 1 od gradbene linije,
predpisane v OLN:
 za realizacijo predlaganega premika objekta 1 se z lokacijsko preveritvijo
omogoči odstopanje od določil o OLN, tako, da se omogoči odmik stavbe za
4,0 m do 14,0 m od gradbene linije, določene za ta objekt v OLN.

c) utemeljila, da individualno odstopanje od PIP ne zahteva drugačne namenske rabe
prostora, kot je predpisana z OPN oz.OLN;
d) občina je predpisala nove PIP-e za novo postavitev objekta.
V skladu s 1. odstavkom 129. člena ZUreP-2, lahko občina z izvedbo lokacijske preveritve
dopusti individualno odstopanje od posameznega izvedbenega pogoja, če le temu investicijska
namera zaradi objektivnih okoliščin ne zadosti. Ministrstvo ugotavlja, da je v elaboratu
navedena objektivna okoliščina druge alineje 2. odstavka 129. člena: »fizične lastnosti,
neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče
okoliščine v zvezi z lokacijo, na katero investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo
investicije.«. V letu 2012, ko je bil OLN že uveljavljen, je bil sprejet DPN za državno cesto za
katero se je s predvideno realizacijo ceste zmanjšalo razpoložljivo območje za načrtovanje cone
1.A-jug. Posledično so potrebne prilagoditve nekaterih rešitev, načrtovanih z OLN. Zaradi
približanja ureditev hitre ceste je potreben premik objekta 1, kar pa bi predstavljalo odmik od
gradben linije, ki ga veljavni OLN ne dopušča. Zaradi uveljavitve DPN se izkazuje, da gradbena
linija za postavitev objekta 1 dejansko ne omogoča postavitve in rabe te stavbe. Tako je
utemeljena objektivna okoliščina za to lokacijsko preveritev.
Ministrstvo meni, da je elaborat pripravljen v skladu z določili ZUreP-2.
Nadalje ministrstvo občino seznanja, da so od 26. 11. 2019 na spletnem naslovu
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/OPN/usmeritve_lokacijska_preveritev.pdf
dostopne Usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev, sploh usmeritve glede odstopanja od PIP v primeru OPPN, v
katerih je navedeno, da instrument lokacijske preveritve, uporabljen v primerih, ko se delno ali v
celoti spreminja ureditvena situacija kot celostna korekcija izvedbene regulacije, ni primeren.
Nadalje ministrstvo ugotavlja, da je občina v poglavju 3 »SKLADNOST Z JAVNIM INTERESOM
IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE, SKLADNOST S PRAVNIMI REŽIMI TER
DOSEGANJE GRADBENEGA NAMENA PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA« ustrezno
pojasnila upoštevanje kriterijev iz četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2. Občina v elaboratu
ugotavlja, da:
- predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in je skladno s cilji
prostorskega razvoja občine;
- se z individualnim odstopanjem doseže gradbeni namen prostorskega akta;
- se z načrtovano gradnjo ne spreminja videz območja in se upoštevajo drugi izvedbeni
pogoji, se ne zmanjšujejo ali spreminjajo možnosti pozidave sosednjih zemljišč oziroma
se z načrtovano gradnjo ne poslabšujejo bivalne in delovne razmere na obravnavanem
območju;
- predlagano odstopanje ni v nasprotju s sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi
akti ali z veljavnimi pravnimi režimi.
2.2. Tehnična ustreznost elaborata
Ministrstvo v okviru vodenja in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema spremlja
postopke priprave prostorskih aktov in preverja tehnično ustreznost gradiv, ki se objavljajo v
njem. Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da gradivo ni pripravljeno v skladu s Priporočili
za izvajanje lokacijske preveritve.
Ugotovljene so bile naslednje nepravilnosti:
Tekstualni del
Podatki vsebine tekstualnega dela elaborata niso v formatu PDF/A-2b (odprto za branje,
kopiranje, tiskanje).

Grafični del
Izvorno območje LP (EUP)
Podatek o izvornem območju se pripravi v obliki enovitega topološko pravilnega poligona.
Podatek ne sme vsebovati lukenj in prekrivanj. Podatek se prevzame iz podatka o enotah
urejanja in namenski rabi prostora iz veljavnega OPN.
Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:

Atributi naj bodo pripravljeni skladno s Priporočili za izvajanje lokacijske preveritve.
Potrebno je dodati atribute PNRP_ID, PEUP_OZN in popraviti poimenovanje atributov
EUP_OZN in POV.
V kolikor kateri od podatkov ni znan, se polje z opisom pusti prazno.
3. Zaključek
Ministrstvo ugotavlja, da so v elaboratu ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-2.
Kljub navedenemu pa ministrstvo občino poziva, da pred sprejetjem sklepa o lokacijski
preveritvi odpravi nepravilnosti, navedene v točki 2.2. tega mnenja.
Ministrstvo se v tem mnenju ni opredeljevalo do strokovnih rešitev in postopka lokacijske
preveritve, ker sta za zakonitost postopka njene priprave, sprejema in vsebine, odgovorna
občina in občinski urbanist, ki v skladu s 44. členom ZUreP-2 izvaja naloge v postopkih
lokacijske preveritve.
Prav tako se v tem mnenju ministrstvo ni opredeljevalo in izvajalo nadzora nad veljavnim
občinskim prostorskim načrtom in njegovimi veljavnimi spremembami in dopolnitvami.
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritve objavi
v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Podatke o lokacijski
preveritvi je do vzpostavitve storitev prostorskega informacijskega sistema za elektronsko
poslovanje na področju prostorskega načrtovanja potrebno poslati na upravno enoto in
ministrstvo, pristojno za prostor.
V skladu z četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 občina vodi evidenco lokacijskih preveritev.

Pripravila:
Špela Komac Sušnik
Višja svetovalka I

Poslati naslovniku elektronsko.

Ana VIDMAR
VODJA SEKTORJA ZA
PROSTORSKO NAČRTOVANJE

