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Upravna enota Novo mesto izdEa na podlagi 1. odstavka 7. elena Gradbenega zakona (Uradni

list RS, St. 61117 tn

72-17 -popr

St. 61/17, 72-17-popr.,61|20-ZIUZEOP-A in 65/20,

-

v

nadaljevanju GZ) na zahtevo Republike Slovenije, Ministrstva za izobrazevanje, kulturo in Sport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, po pooblasaencu GRM-u Novo mesto - center biotehnike
in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenia za
gradnjo stavbe za izobrazevanje na obmoeju solskega kompleksa GRM Novo mesto, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

1.
2.

lnvestito. Republika Slovenrla, Ministrstvo za izobrazevanje, kulturo in Sport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana
Opis gradnje in vrsta objekta:
Stavba za izobrazevanje bo tlorisnih dimenzlJ: 73 m x 20,3 m z zunanjima evakuacijskima
stopniseema na zahodni in vzhodni fasadi dimenzij 9,10 m x 3,40 m, etaznost je pritlieje in
nadstropje, streha je ravna. Namembnost objekta: pritlieje je namenjeno uanim delavnicam
za praktieni pouk, hladilnicam in skladiseem, v nadstropju so uene delavnice in pisarniski
prostori. V stavbi se bo hkrati zadrzevalo do 300 oseb.
Predvidenah je 19 parkirnih mest za osebna vozila na gradbeni parceli oz. parceli gradnje
parc. St. 1735/7, k.o. 1457 2dinla vas, ostala parkirisea so obstojeea na javnih povrsinah
parc. st. 1735/2, 1734t4, k.o. 1457 adinja vas, ter parc. st. 1738/3, k.o. 1457 2dinia vas, ki
je v lasti investitorja. Odmiki stavbe od parcelnih meja sosednjih zemljise znasajo: 1,05 m
(zunanje stopnisee) oz.4 m (vogal stavbe) od parc. 5t. 17OO/3, k.o. 1457 Zdi\a vas, 6,55
mod parc. 5t. '1735/1, k.o. 1457 Zdinla vas, 25,55 m od parc. 31. 246717 , k.o. 1457 zdinia
vas

Klasifikacija celotnega objekta: 12630

3.

4.
5.

6.

- stavbe za

izobtazevanje

in

znanstvenoraziskovalno delo (manj zahtevni objekt)

Zemljisca, na katerih bo izvedena gradnja in urejene povrsine: parc. 51. 173517, k.o. 1457
2din1a vas

Podatki o projektni dokumentaci.ii: St. 5/2019, november 20'19, ki jo je izdelal projektant Biro
Strnisa, JoZe Strnisa, s.p., Ul. l. brigade VDV 14, 8350 Dolenjske Toplice.

Poteki prikljuakov na GJI; prikljueitev na obstojeee vode na zemljiseu gradnje parc. St.
173517 , k.o. '1457 Zdinlavas, obstojee dostop z javne poli parc. !1.246717,k.o. 1457 zdinja
VAS

Pridobljena so mnenja oz. soglasja h gradnji:
- Elektra Ljubljana, d.d., DE Elektro Novo mesto, St. 1191205 z dne 3. 12.2019
- JP Komunale Novo mesto, d.o.o., 5t. 60-DF-566/2019 z dne '18. '12. 2019

- Telekoma Slovenije, d.d., Dostopovna omrezja, Operativa, TKO Osrednja Slovenija,

St.

79767-NM/1 124-SH z dne 16. 12. 2019
Mestne obeine Novo mesto, Obcinske uprave, Urada za prostor in razvoj, St. 351'1161012019 (613\ z dne 24. 1. 2020
- Direkcije RS za vode, Sektor obmoeja spodnje Save, St. 35508-6554/2019-2 z dne 13. 12.
2019

-
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7.

- lstrabenz plinov, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, !t. D2-175t2019 z dne 17 . 12. 2019
Gradbeno dovoljenje preneha veljati, ee investitor ne vlozi popolne prUave zadetka gradnje
v petih letih od njegove pravnomocnosti.

8.

Zahtevek

9.

gradbenega dovoljenja sta sestavni del gradbenega dovoljenja.
V postopku niso nastali posebni stroski.

za izdajo gradbenega dovoljenja 31. 1. 2020

an dokumentacija

za pridobitev

ObrazloZitev
Republika Slovenlja, Ministrsfuo za izobraaevanje, kulturo in sport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, je dne 31. 1.2020 po pooblaSeencu GRM-u Novo mesto center biotehnike in
turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, vlozila pri Upravni enoti Novo mesto zahtevo za gradnjo

-

gradnjo stavbe za izobrazevanje na obmoeju Solskega kompleksa GRM Novo mesto na
Sevnem, na zemljiseu parc. 5t. 1735/7, k.o. 1457 Zdinla vas. Zahteva .ie bila vlozena na
predpisanem obrazcu, ter prilozena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, St.
5/2019, november 2019, ki jo je izdelal projektant Biro Strnisa, Joze Strnisa, s.p., Ul. l. brigade
VDV 14, 8350 Dolenjske Toplice.
predlozene dokumentacije je razvidno, da namerava investitor zgraditi stavbo za
izobrazevanje (prvotna je pogorela), ki bo tlorisnih dimenz!: 73 m x 20,3 m z zunanjima
evakuacijskima stopniseema na zahodni in vzhodni fasadi dimenzij 9,10 m x 3,40 m, etaznost je
pritlieje in nadstropje, streha je ravna. Namembnost objektar pritlieje je namenjeno uenim
delavnicam za praktieni pouk, hladilnicam in skladiseem, v nadstropju so uene delavnace in
administrativni prostori. V stavbi se bo hkrati zaddevalo do 300 oseb. Predvidenih je 15
parkirnih mest za osebna vozila na gradbeni parceli oz. parceli gradnje parc. St. 1735/7, k.o.
1457 adinja vas, ostala parkirisea so Ze obstojeaa na javnih povrSinah parc. !1. 173512, 173414,
k.o. 1457 zdiia vas, ter parc. St. 1738/3, k.o. 1457 2din1a vas, ki je v lastj investitorja.

lz

V skladu z doloeili 43. elena GZ, pristojni upravi otgan za gradbene zadeve v predmetni zadevi
azda gradbeno dovoljenje, ee:

je

gradnJa skladna z doloebami prostorskega izvedbenega akta
graditev objektov, in z doloobami predpisov o urejanju prostora;

1.

v delu, ki se nanasa

na

2. da sta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisala projektant in vodja
projekta, ki je bil v easu izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristoine poklicne zbornice, ter
da je njen sestavni del njuna podpisana i4ava, da so na ravni obdelave dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15. elena tega zakona;
3. je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj;
4. iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljen.,a izh4a, da bo zagotovljena minimalna
komunalna oskrba;
5. nameravana gradnja ne bo Skodljivo vplivala na varstvene cil.je varovanih obmooij, njihovo
celovitost in povezanost, 6e je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba
izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranianje narave;
6. je investitor v zemljiski knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico
graditi na tuji nepremionini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico izkazge z dokazili
iz 3. todke drugega odstavka, tretjega ali detrtega odstavka 35. elena tega zakona, pri eemer je
v zemljiski knjigi oznaeena plomba za vpis te pravice v zemljisko knjigo,
7. je placano nadomestilo za degradacuo in uzurpacijo, ae je to predpisano v 92. elenu tega
zakona, ali je plaean prvi obrok nadomestila za degradacl.Jo in uzurpacro, de je odobreno
njegovo obroano odplaeevanje in odskodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljisca v skladu z zakonom, ki urela kmetUska zemljisea in;
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8.

je plaean komunalni prispevek oziroma so na drug zakonit naein izpolnjene

investitorjeve

obveznosti v zvezi s plaeilom komunalnega prispevka.

Upravni organ z upostevanjem doloeil 2. odstavka 36. elena GZ ter na podlagi navedb v
predlozeni dokumentaciji v postopek izdaje gradbenega dovoljenja poleg Zrna, d.o.o., Ravno
13.8274 Raka, an GRM-a Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo
mesto, katerih izjavi sta bili predlozeni v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ni vabil drugih
stranskih udelezencev. Zrno, d.o.o., in GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma, sta v
izjavila navedla, da sta seznanjena s predvideno gradnjo po predlozenem projektu in znjo
soglasata, GRM Novo mesto center biotehnike in turizma pa je dodatno podal Se izrecno
soglasje za odmik stavbe od njegovega zemljisea parc. St. 1700/3, manjsi od 4 m, ki je sicer

-

predpisan po prostorskem aktu.

Upravni organ je na podlagi 3. todke 37. alena GZ pooblasdenca investitorJa z dopisom z dne
27. 2. 2020, kateremu je bilo prilozeno vabilo morebitnim stranskim udelezencem, pozval, da
vabilo k udelezbi namesli na lahko dostopnem in vidnem mestu na nepremicnini. V vabilu so bili
morebitni stranski udelezenci pozvani, da v roku 8 dni od namestiwe vabila upravnemu organu
priglasijo udelezbo v postopku. V postavljenem roku se vabilu ni odzval nobeden od morebitnih
stranskih udelezencev.
Na podlagi mnenja Mestne obeine Novo mesto 5t. 351'11-610/20'19 (613) z dne 24. 1.2020,tet

pri preizkusu na relevantna doloaila OPN je upravni organ ugotovil, da je gradnja skladna z
doloCbami prostorskega izvedbenega akta.

Obravnavana gradnja se nahaja v obmoaju, ki se ureja z Odlokom o Obeinskem prostorskem
nacrtu Mestne obeine Novo mesto (Uradni list RS, 5t. 101109, 37110 - tehn. popr., 76/10 - tehn.
popr.,77l10-DPN,26111 - obv. razl., 4112 - teh.popt.,87/'12-DPN, 102112-DPN,44113 - tehn.
popr., 83/13 - obv. razl., 18114,46/14 - tehn. popr., 16/15, Dolenjski uradni list, 31. 12115, 15117
-obv.Ezl.,13/18-obv. rc21., - nadalje OPN) in nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) NM/8a (Grm Center biotehnike in turizma), ki se urela s podrobneJsimi prostorsko izvedbenimi pogoji
(PlP) za obmoeje dejavnosti izob.azevanla, vzgoje in Sporta (CDi).
Gradnja je skladna z dolodili prostorskega akta. Po (EUP) NM/8-a so dovol.iene dejavnosti in
objekti, vezani na izobrazevanje in kmetustvo, dopustne so vse gradnje, morebitne novogradnje
moraJo biti programsko vezane na kompleks Sole in usklajene s tipologuo obstoJeeih stavb (nova
stavba je po tipologija skladna s pogorelo oziroma sosednjimi stavbami). Po PIP za CDi so
dovoljene dejavnosti izobtaaevan)a, nestanovanjske stavbe, gabariti niso poenoteno predpisani,
dopustne so ravne strehe, faktor zazidanosti 0,27 je manjsa od maksimalno dovoljenega 0,50,
faktor izrabe 0,41 je manjsi od maksimalno dovoljenega 2,O0, zaadi nadomestne novogradnje
se ne poveeuje Stevilo uporabnikov kompleksa, zato je obstoJeee Stevilo parkirnih mest,
vkljucno z 19 PM na gradbeni parceli, zadostno (v stavbi je 1 3 ueilnic, po OPN je potrebnih 1 ,25
PM /ueilnico, kar pomeni, da je potrebnih 17 PM). Nova stavba se prikljucuje na obstojede vode
na zemljiseu gradnje parc. 5t. 1735/7, k.o. 1457 Zdin,|a vas, obstojee je tudi dostop z javne poti
parc. 3t.2467t7, k.o. 1457 Zdinla vas.

lz projekta izhaJa, da obmodje gradbi56a obsega 3985 m'?, za kat po Uredbi o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, st. 51/14, 57115,26118: nadalje.
Uredba) ni potrebno izvesti predhodnega postopka (po prilogi 1 te uredbe je meja 0,5 ha), prav
tako Je Stevilo uporabnikov nove Solske stavbe (300 uporabnikov) manjse od predpisanega
praga 500 (po toaki G.ll.3 priloge 1 Uredbe).
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-

Skladno z doloeili Zakona o kmetijskih zemljiSdih(Uradni list RS, St. 71111 uradno preei5eeno
besedilo, 58112, 27116 in 27117 ZKme-'l D) investitor ni zavezanec za pladilo odmere
odskodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljisda, saj se poseg predvideva

-

po podatkih iz evidence dejanske rabe zemljisd Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo na
pozidanem zemliiSCu.
Po pregledu zahtevka ter predlozene dokumentacije z dopolnitvijo.ie upravni organ ugotovil, da
sta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisal projektant Biro Strnisa, Joze
Strnisa, s.p., Ul. l. brigade VDV 14, 8350 Dolenjske Toplice, in vod.ia projekta Joze Strnisa, ki je

bil v dasu izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kar je

bilo

ugotovljeno z vpogledom v imenik, dostopen na spletu. Sestavni del dokumentacUe je tudi njuna
ustrezno podpisana izjava, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja izpolnjene bistvene in druge zahteve.

Nameravana gradnja .ie skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ki so navedena v
izreku.

V zvezi s predmetno gradnjo je zagotovljena minimalna komunala oskrba, in sicer elektrika,
voda, odpadne vode in dostop.

Na podiagi vpogleda v evidence Zemljiske knjige, dostopne na spletu, ter predlozenih listin Je
bilo ugotovljeno, da investitor izkazuje pravico graditi v skladu z doloiili 3. toeke 1. odstavka 35.
dlena GZ, in sicer je lastnik parc. St. 1735/7, k.o. 1457 Zdinla vas.
Pred rzdajo te odloebe je bilo v zvezi z dokazili, da so dajatve in prispevki, doloeeni z zakonom
pladani in sicer komunalni prispevek po odloebi Mestne obdine Novo mesto 51. 35401-3112020-8
(630) z dne 19. 5. 2020.
Upravni organ je ugotovil, da je bila predlozena vsa dokumentaci.ia v skladu z doloeili 35. elena
GZ in da so izpolnjeni vsi relevantni pogoji 43. alena GZ za izdalo gradbenega dovoljen.la, zato
se je zahtevku investitorja ugodilo, kot to izhaja iz izreka te odloabe.

V skladu z doloeili 48. elena GZ gradbeno dovoljenje preneha veljati, ee investitor ne

vlozi

popolne prijave zaeetka gradnje v petih letih od njegove pravnomoenosti.

V skladu z doloeili 2. odstavka 45. elena GZ sta zahtevek za izda)o gradbenega dovoljenja in
dokumentacija za prjdobitev gradbenega dovoljenja sestavni del gradbenega dovoljenja. V
skladu z dolodili 5. odstavka 1 10. e lena GZ mora lastnik objekta oziroma njegov pravni
naslednik hraniti dokumentaclo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagl katere je bilo
izdano gradbeno dovoljenje, dokler objekt stoji oziroma do njegov odstranitve.

V skladu z dolocili 6. elena GZ, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je
treba imeti uporabno dovoljenje, azen za nezahteven objekt. Po dokonaan.lu gradnje mora
investitor vloziti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z doloaili 68. elena GZ.
Objekte je treba uporablJati v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem.

V postopku niso nastali posebni stroski, ki bi bremenali organ oziroma stranko, zato je upravni
organ v skladu s prvim odstavkom 118. elena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni
list RS, St. 24106 - uradno preeisceno besedilo, 105/06 - ZUS-I , 126107 , 65108, 8110 in 82113; v
nadaljevanju ZUP) odloeil, kot izhaja iz g. todke izreka te odloebe.

S tem je odloeba utemeljena
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V skladu z dolodili 46. alena GZ se gradbeno dovoljenje vro6a investitorju skupaj s sestavnimi
deli (zahtevkom za izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja), stranskim udelezencem pa se vroaa skupaj z risbo situacije iz potrjene
dokumentacqe za pridobitev gradbenega dovoljenja (3. odstavek 110. dlena GZ- do 1. 1.
2021). Z $adbenim dovoljenjem se seznani tudi mnenjedajalce (po elektronski poti), gradbeno
inspekcijo pa z evldentiranimi podatki v PlS.
Upravni organ Se seznanja investitorja, da je treba pred zaeetkom predmetne gradnje izvesti
zakolidenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo
gradnje (60. elen GZ), da je za gradnjo predmetnega objekta obvezna izdelava dokumentacije
za izvedbo gradnje (61. 6len GZ), da mora pred izvedbo gradnje objekta imenovati nadzornika
(62. elen GZ), in da mora osem dni pred prieetkom gradnje pri pristojnem upravnem organu za
gradbene zadeve prUaviti zaeetek gradnje (63. elen GZ).
Po vroaitvi gradbenega dovoljenja se stranke v skladu z doloeil 229.a e|ena ZUP lahko odpovejo

pravici do pritozbe in sicer pisno ali ustno na zapisnik pri Upravni enoti Novo mesto,
Defranceschijeva ulica 1 , 8000 Novo mesto.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odloebo .je dovoljena pritozba na Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije v roku 8 dni od dneva vroeitve. Pritozbo se lahko vlozi le
pisno (izjemoma zaradi ukrepov v zvezi s prepredevanjem Sirjenja nalezl.,ive bolezni) na naslov
Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1,8000 Novo mesto, in se mora plaeati z
18,1 0 EUR upravne takse.

Ne glede na dolodbo 6. alena Zakona o zaaasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi Javnopravnimi zadevami za obvladovanje Sirjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, St. 36/20) v tej upravni zadevi materialni in procesni
roki tedejo od dneva vroditve te odloobe in NISO prekinjeni, saj gre za NUJNO zadevo.
Po vroeitvi gradbenega dovoljenja se lahko stranka, v skladu z dolodil 229.a 6lena ZUP, odpove
pravici do pritozbe, in sicer izjemoma zaradi Ze navedenega razloga, le pisno po posti na naslov
Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica '1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski poti.

lnvestitor je oproseen plaeila gradbene takse na podlagi 23. elena Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, St. 106/10- uradno preaisaeno besedilo, 14115- ZUUJFO,84115- ZZeIPJ, 32116 in 30118

-

ZKZaS).

Postopek je vodil:
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Vroeiti:

1.

GRM Novo mesto

-

center biotehnike in turizma, Sevno'13, 8000 Novo mesto,

kot pooblaseenec, s kopijo vloge in izvodom DGD, in kot stranski udelezenec (z risbo
situacije posega), z 2 izvodoma odloebe, osebno
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ztno, d.o.o., Ravno 13,8274 Raka, osebno (z risbo situacije posega)
Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, e: elektronm@elektro-ljubljana.si
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., e: damir.franko@komunala-nm.si
Telekom Slovenue, d.d, PE Novo mesto, e: roman. gabrijel@telekom.si
Mestna obeina Novo mesto, Obdinska uprava, e: mestna.obcina@novomesto.si
Direkcija RS za vode, Sektor obmoeja spodnje Save, e: gp.drsv-nm@gov.si
lstrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, e: info@istrabenzplini.si;
miro. krasovec@istrabenzplini.si
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