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Na podlagi 52. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in v skladu s 14. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, 
št. 12/2018) ter 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradno glasilo e-
občina, št. 4/2018) je Občinski svet Občine Šentrupert na xx. redni seji, dne dd.mm.2018, 
sprejel 
 

O D L O K 
O TRETJIH (3) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENTRUPERT 
 
 
1. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Tretje (3) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Šentrupert (v nadaljevanju: 3SD OPN Šentrupert).  
Strokovna gradiva za 3SD OPN Šentrupert je v letu 2018 izdelalo podjetje URBI d.o.o., 
Oblikovanje prostora, Ljubljana. 
 

2. člen 
Odlok o 3SD OPN Šentrupert sestavljajo: 
1. UVODNE DOLOČBE 
2. SPREMEMBE TEKSTUALNEGA DELA OPN ŠENTRUPERT 
3 KONČNE DOLOČBE 
 

3. člen 
3SD OPN Šentrupert vsebujejo: 
I. ODLOK O 3SD OPN Šentrupert 
II. PRILOGE 3SD OPN Šentrupert 
3SD OPN Šentrupert ima naslednje priloge: 

32 Prikaz stanja prostora, maj 2018, ki vsebuje: 
• tekstualni del  
• grafične prikaze:  

 Pregledna karta občine Šentrupert z razdelitvijo na liste, M1:50.000 
1.15 Prikaz rabe prostora, M 1:5.000 
2.15 Prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000 
3a.15 Varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000 
3b.15 Ohranjanje narave, M 1:5.000 
3c.15 Vodovarstvena območja ter območja drugih omejitev v prostoru – erozijska, 

poplavna območja, M 1:5.000 
4.15 Prikaz območja prostorskega akta, M 1:5.000 
 Legenda 

33 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta 
34 Smernice in mnenja 
35 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 
26 Povzetek za javnost 
37 Okoljsko poročilo 

III. DIGITALNI PODATKI OPN 
Digitalna vsebina 3SD OPN Šentrupert obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih 
prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so 
izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2018) v 
natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. 
Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v 
digitalni obliki, vir: MOP, 6.10.2008. 
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2. TRETJE (3) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 

4. člen 
V poglavju 3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji se 144. člen v celoti spremeni tako, da se 
glasi: 
»EUP PRE-34 IK 
Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev glede dopustnih dejavnosti so dopustne še 
naslednje dejavnosti:  

• primarne proizvodne dejavnosti kmetijstva; 
• proizvodne in predelovalne dejavnosti kmetijske proizvodnje; 
• gozdarske storitve; 
• skladiščenje, obdelava in predelava lesa; 
• poslovanje (pisarne) samo za upravljavca posestva; 
• soproizvodnja električne in toplotne energije z uplinjanjem lesne biomase. 

Za arhitekturno in urbanistično oblikovanje objektov ter drugih posegov v prostor veljajo 
prostorski izvedbeni pogoji za ureditveni enoti (d) in (n). 
Na jugozahodnem območju urejanja ob meji z območjem Natura 2000 se v 5-10 metrskem 
pasu ohranja pas vegetacijske (drevesne ali grmovne) bariere.« 
 
 
3. KONČNE DOLOČBE 

5. člen 
3SD OPN Šentrupert so na vpogled na Občini Šentrupert in na spletnem portalu 
www.sentrupert.si 
 

6. člen 
Določbe odloka o 3SD OPN Šentrupert se tolmači na podlagi obrazložitve odloka, ki je sestavni 
del prostorskega akta. Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna strokovna služba 
Občine Šentrupert. Uradne razlage odloka o OPN sprejema občinski svet. 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi odloka v Uradnem glasilu e-občina. 
 
 
 
Številka:  
Šentrupert, dne dd. mesec 2018 
 Občina Šentrupert 

Rupert Gole, župan 
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