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IZJAVA O SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI IN DRUGIMI PREDPISI,  

KI VELJAJO NA OBMOČJU 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

»ZA ŠIRITEV KMETIJE KURENT (OP-01)« 

Odgovorni vodja projekta: 

Peter Lovšin, u.d.i.a., IZSA – P-0038 

 

IZJAVLJAM 

 

 

da je OPPN izdelan v skladu z zahtevami iz veljavnih prostorskih aktov, ki veljajo za območje 

Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »ZA ŠIRITEV KMETIJE 

KURENT (OP-01)«: 

 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 

4.10.2013) 

 

- da je OPPN skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju, na katerem se bo izvedla 
načrtovana prostorska ureditev. 

 

 

Št. projekta:   OPPN-001/2017-ŠEN 

Datum:            oktober 2017 
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Na podlagi 59. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 

33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 

57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 

RS, št. 12/2007, 102/2009) je Občinski svet Občine Šentrupert na svoji ......... seji dne ......... sprejel 

 

ODLOK 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Kurent (OP-01) 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
S tem odlokom se, ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 81/13) (v nadaljevanju OPN Šentrupert), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za širitev 
kmetije Kurent (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v oktobru 2017 izdelalo podjetje Matrika svetovanje, 
prostorske storitve d.o.o., pod številko projekta OPPN-001/2017-ŠEN. 

2. člen  

(vsebina OPPN) 

 
OPPN vsebuje besedilni del, kartografski del: 

 
I.    Odlok o OPPN 
 
II    Kartografski del:                                                                                                                 Merilo 

List 1.1   Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine   M 1:2000 
List 1.2   Lega prostorske ureditve v širšem območju    M 1:1000 
List 1.3   Geodetski načrt            M 1:1000  
List 2.1   Načrt prometne infrastrukture          M 1:1000 
List 2.2   Načrt komunalne in energetske infrastrukture     M 1:1500 
List 2.3   Načrt ureditve            M 1:600 
List 3.1   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji        M 1:1500 
List 3.2   Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo  
               pred naravnimi in drugimi nesrečami          M 1:800 

 
3. člen 

      (območje OPPN) 
 

Ureditveno območje se nahaja na jugovzhodnem delu naselja Škrljevo. Območje OPPN obsega 
zemljišča s parcelno številko 363/2 in 370 -del obe k.o. 1399 - Šentrupert in obsega površino 6.012 
m2. 
 
Urbanistično oblikovanje zemljišča, namenjenega za gradnjo, in območja za razvoj objekta je 
skladno s prikazi ureditve območja prikazano v grafični prilogi, list št. 3.3. Upoštevati je potrebno 
lego načrtovanega objekta, priključek na lokalno cesto z elementi priključka.  Območje OPPN se 
prometno navezuje na obstoječo lokalno cesto na zahodni strani območja.  
Lega OPPN - ja v širšem območju je prikazana na grafičnih prilogah »Izsek iz Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šentrupert«, list št. 1.1 in »Lega prostorske ureditve v širšem 
območju«, list št. 1.2. 
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II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

 
4. člen 

(umestitev prostorske ureditve v prostor) 
 

Po Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Šentrupert (Uradni list RS, št.: 81/2013 z dne 

4.10.2013) se predmetno območje urejanja OP-01, po podrobnejši namenski rabi razvrsti v kmetijsko 

zemljišče (K2) in območje ŠKR-15 v območje površin samostojne kmetije (SKk). 

Območje OPPN obsega območje za namen ureditve hleva za živino s spremljajočimi objekti in 

stanovanjske gradnje ter spremljajočih dejavnosti.  

5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

 
Na obravnavanem območju so v naravi  nepozidana zemljišča (funkcionalno zemljišče k 
gospodarskemu poslopju -hlevu) in zajema zemljišče s parcelno številko 363/2 k.o. 1399 - Šentrupert 
in zemljišče s hlevom za živino in s spremljajočimi objekti na parceli številka 370 -del k.o. 1399 - 
Šentrupert. Obravnavano območje obsega površino 6.012 m2. Načrtovana prostorska ureditev je 
umeščena ob lokalno cesto LC425332, ki je sicer izven območja OPPN-ja. 
 
Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je prikazano v grafični prilogi »Prikaz 

vplivov in povezav s sosednjimi območji« (list št. 3.1). 

6. člen 
(predvidene ureditve) 

 
Območje OPPN obsega območje hleva za živino s spremljajočimi objekti in novega stanovanjskega 

objekta, prometne površine v obliki priključka na lokalno cesto z zelenimi površinami, dvoriščem, 

obračališčem, komunalne in energetske priključke na obstoječo infrastrukturo. 

Zemljišče je ravno in je možno začeti z gradnjo takoj.  

III. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV 
 

7. člen 
(zemljišče namenjeno za gradnjo) 

 
 

Na zemljišču namenjenem za gradnjo gospodarskih poslopij – hlev, enodružinskega stanovanjskega 

objekta, gradnja pripadajoče infrastrukture in priključkov na infrastrukturo, izraba do 50% stavbe za 

mirno poslovno ali storitveno dejavnost brez motečega vpliva na okolico, gradnja nezahtevnih in 

enostavnih objektov. 

Gospodarski objekt – hlev je podolgovatega tlorisa cca. 42m x 24m, načrtovani stanovanjsi objekt je s 

podolgovatim tlorisom 12,00 m x 10,00, m ter z višinskim gabaritom (K)+P+M do (K)+P+1, streha 

mora biti simetrična dvokapnica z naklonom med 30° in 45°, s smerjo slemena vzporedno z daljšo 

stranico, odpiranje strešin v obliki frčad in čopi so dovoljeni, objekt je lahko zidan ali montažen. 40% 

strehe je lahko drugačnega naklona od osnovne (ravne strehe, enokapnice, ipd.) 

Dovoljena je postavitev ograj in opornih/podpornih zidov. Ograje in oporni/podporni zidovi naj bodo 

praviloma postavljene na posestne meje zemljišč namenjenih za gradnjo, brez odmikov od sosednje 

parcele, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno upoštevati predpise s 

področja varnosti v cestnem prometu.  

Stanovanjski objekti so podolgovati z osnovnim tlorisom 8,00 m x 10,00 m, z možnostjo izzidkov ter z 

višinskim gabaritom (K)+P+M ali (K)+P+1. Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom med 
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30° in 45°, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico, lahko s čopi. Frčade se lahko izvedejo z 

drugačnem naklonom, objekt je lahko zidan ali montažen.  

Pri nezahtevnem ali enostavnem objektu je dopustna izvedba drugačnega naklona strehe oziroma je 

dovoljena tudi enokapnica. 

Faktor izrabe je max 0,75. 

Faktor zazidanosti zemljišča je max 0,6. 

Zasnova, dimenzije in umestitev objekta so razvidne iz grafičnih prilog. Dovoljene so tolerance pri 

tlorisih in gabaritih s ±20 %. 

 

IV. POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV 

 
8. člen 

(zelene površine) 
 
Obcestni prostor priključka na lokalno cesto se zatravi in zasadi z drevesi ob zagotavljanju 

preglednosti pri vključevanju v promet. 

Glede privatnih zelenih površin je potrebno upoštevati, da se zatravijo in ozelenijo z avtohtonimi lahko 

pa tudi tujerodnimi vrstami.  

Zunanja ureditev je za privatne površine zasnovana tako, da je na severni, severo-vzhodni strani 

objekta večja odprta zelena površina, kar omogoča maksimalno osončenost objektov in možnost za 

naknadno ureditev bivalnega vrta.  

Dovoljena je postavitev ograj in opornih/podpornih zidov.  Ograje in oporni/podporni zidovi naj bodo 

praviloma postavljene na posestne meje zemljišč namenjenih za gradnjo, brez odmikov od sosednje 

parcele, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno upoštevati predpise s 

področja varnosti v cestnem prometu.  

Urejanje zelenih površin je prikazano na grafični prilogi »Načrt ureditve« list št. 3.3. 

9.člen 
(posegi v teren) 

 
Teren, kjer je predvidena ureditev nove stanovanjske soseske je na jugozahodnem delu predvideno 

nasuje, da se območje delno zravna. Postavi se oporni zid ali naredi klančino, ki se jo ustrezno armira. 

 
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE 

 
10. člen 

(motorni promet) 
 
Ureditveno območje OPPN se bo na zahodni strani navezoval na obstoječo lokalno cesto LC425332, 

ki je izven območja OPPN-ja.   

Cesta poteka po sredini območja, v smeri severovzhod proti jugozahodu, na koncu pa se zaključi s 

priključkom na lokalno cesto. Tehnični elementi dostopne ceste omogočajo uvoz komunalnega vozila. 

Dostop do objekta je urejen z uvozom direktno na dvorišče objekta. Na gradbeni parceli je treba 

zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Dovoz do parcele je urejen preko uvoza širine 4,0 m.  
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Prometna infrastruktura je razvidna iz grafične priloge »Načrt komunalne, energetske in prometne 

infrastrukture« list št. 3.1. 

11. člen 
(mirujoč promet) 

 
Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest na dvorišču ob gospodarskem in 
stanovanjskem objektu. 
 

12. člen 
(pešci in kolesarji) 

 
Pešci so vodeni ločeno od prometa z motornimi vozili po lokalni cesti. Iz območje OPPN se dostopa 

na lokalno cesto preko cestnega priključka.  

Celotna ureditev pešpoti je prikazana v grafični prilogi »Načrt ureditve« (list št. 2.3). 

 
13. člen 

(dvorišča) 
 
Dvorišča si lastniki parcel uredijo po svojih željah, predlog ureditve v tem Odloku ni obvezujoč. 

Celotna ureditev parkirišča in pešpoti sta prikazana v grafični prilogi »Načrt ureditve« (list št. 2.3). 

 
 

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE 
 

14. člen 
(vodovodno omrežje) 

 
Načrtovana infrastruktura obsega: priključek na obstoječo lokalno cesto, priključek na obstoječi 
javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, ponikovalnico za padavinsko odpadno vodo, malo 
čistilno napravo za čiščenje fekalnih odpadnih vod, priključek na obstoječe električno omrežje in 
telekomunikacijsko omrežje. 
 
Zasnova komunalne ureditve je razvidna iz grafične priloge »Načrt komunalne, energetske in 
prometne infrastrukture« list št. 3.2. 

 
15. člen 

(meteorne in komunalne odpadne vode) 
 
Meteorna kanalizacija: 

Za predvideno območje je načrtovana nova meteorna kanalizacija. Na južni strani v parku je predviden 

lovilec olj in ponikovalnica. Po potrebi je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno 

predvideti zadrževalnik padavinske odpadne vode. 

 

Upravljavec objektov mora z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin za padavinsko 

odpadno vodo, ki odteka z njegovih površin in je onesnažena z usedljivimi ali plavajočimi snovmi, 

zagotoviti mehansko čiščenje v usedalniku, če se padavinsko odpadno vodo odvaja v meteorno 

kanalizacijo.  

Padavinska voda, ki odteka s strehe stavbe, naj se odvaja neposredno v meteorno kanalizacijo ali 

posredno v ponikovalnico.  

Potrebno je predvideti ustrezno odvodnjavanje utrjenih površin. Odvodnjavanje vozišča se izvede 

kontrolirano z odtočnimi rešetkami, odtok ob robniku in podobno.. Projektna rešitev odvajanja 
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padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote ter 

predpisi o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 

Fekalna kanalizacija: 

V bližini stanovanjske soseske je predviden javni fekalni kanalizacijski vod. Na ta predvideni javni 

sistem se bo priključevala tudi fekalna kanalizacija iz območja stanovanjske soseske. Mesto priklopa 

še ni znano. Določi se ga v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja s strani upravljavca. 

 

Za območje stanovanjske soseske se lahko zgradi tudi skupno čistilno napravo, ki se jo ustrezno 

locira. Pri eventualnem načrtovanju skupne čistilne naprave je potrebno izdelati hidro-geološko analizo 

prevodnosti meteornih in prečiščenih odpadnih vod v ponikovalnico (načrt in analizo prevodnosti 

ponikovalnice priložiti v načrtu PGD/PZI tehnično dokumentacijo). 

 

Celotna kanalizacija (meteorna in fekalna) mora biti izvedena v vodotesni izvedbi ter ob upoštevanju 

vseh veljavnih predpisov.  

Potek komunalne infrastrukture je prikazan na grafični prilogi »Načrt komunalne in energetske 

infrastrukture« (št. lista 2.2). 

16. člen 
(električno omrežje) 

 
Za napajanje področja zajetega v OPPN z električno energijo, je predviden nov nizkonapetostni 

podzemni vod. Novi vod se bo priklapljal na obstoječe električno omrežje v TP 20/04 kV Šentrupert 

vas. Vod od TP do območja OPPN naj poteka po bankini cestnega telesa. 

 

V fazi pridobitve gradbenega dovoljenja za posamezne objekte, si bodo morali investitorji pridobiti 

soglasje za priključitev, kjer bodo podani tehnični parametri za priklop objektov na distribucijsko 

elektroenergetsko omrežje. 

 

Mesto priklopa, prestavitev ter potek električnega omrežja je prikazano na grafični prilogi »Načrt 

komunalne in energetske infrastrukture« (št. lista 2.2). 

 

 

17. člen 
(javna razsvetljava) 

 

Na območju OPPN trenutno ni predvidena javna razsvetljava, lahko se pa izvede, če bojo potrebe oz. 

interesi po njej. V primeru izgradnje se uporabljajo svetilke skladno z veljavno zakonodajo glede 

svetlobnega onesnaževanja. 

 
18. člen 

(telekomunikacijsko omrežje) 
 

Na širšem območju OPPN se nahaja obstoječe TK  omrežje, ki omogoča priključitev. 

Za potrebe navezave se izvede ustrezna kabelska kanalizacija iz PVC cevi ter ustrezni jaški, ločeni za 

potrebe TK  omrežja. V kanalizacijo se vstavijo ustrezni kablovodi. 

Za priključevanje objekta se izvede ustrezen priključek skladno s pogoji posameznega upravljavca.   

19. člen 
(ogrevanje) 
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V bližini soseske je predvidena kotlovnica, na katero se bo navezoval ogrevalni vod iz stanovanjske 

soseske. 

Do izgradnje kotlovnice se naselje ogreva individualno. Dopustna je uporaba vseh alternativnih virov 

ogrevanja. 

20. člen 
(odvoz odpadkov) 

 
Na severovzhodni strani soseske ob priključevanju napajalne ceste na novo predvideno obvoznico, se 

uredi mesto z zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Prostor za zbiranje odpadkov se 

uredi tako, da se okoli zasadi živa meja ali katero drugo zelenje, proti glavni dostopni poti pa se 

postavi stebričke, tako narazen, da je možna manipulacija smetiščnih kontejnerjev.   

 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

21. člen 
(kulturna dediščina) 

 

Na območju OPPN ni enot nepremične kulturne dediščine.  

 

Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin: 

- strokovni nadzor nad posegi 

V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 

zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 

predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 

zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni 

vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Novo mesto vsaj 10 dni pred pričetkom 

zemeljskih del. 

- odkritje arheološke ostaline 

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 

najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da 

najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V 

primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni 

organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave 

arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 

arheološke ostaline. 

 
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJENJE 

NARAVE 
 

22. člen 
(varstvo naravne) 

 
Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za 

biotsko raznovrstnost. 

23. člen 

  (varstvo pred hrupom) 
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V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je 

dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev 

hrupa v okolju.  

Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa 

hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, 

gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe 

o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa. 

24. člen 
(ravnanje z rodovitno prstjo) 

 
Zgornjo plast humusa se pravilno odgrne, začasno in ustrezno deponira ter ponovno uporabi za 

rekultivacijo poškodovanih zemljišč in ureditev funkcionalnih zemljišč ob objektih. 

S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se bo ohranila njena količina in 

rodovitnost in da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj 

kakovostno zemljino. 

Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi odloki. 

Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim 

manj površin. S transportnih in gradbenih površin se prepreči emisije prahu in gradbenih materialov ter 

odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico. 

25. člen 
(varstvo pred onesnaževanjem zraka) 

 
 

Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne 

predpise. 

Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo 

izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za: 

• vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;  

• preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 

• čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste; 

• protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz. 
 

Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne presegajo s predpisi dovoljenih ravni. 

26. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi odpadki, glede na možnost ponovne uporabe. 
Zagotovi se prostor za ločeno zbiranje odpadkov. 

 
 

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

 
27. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
 

Pri načrtovanju objekta je potrebno upoštevati cono potresne ogroženosti območja. Vsi objekti 
morajo biti načrtovani in grajeni potresno varno. 
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Intervencijske poti izven vozišč je dopustno ozeleniti. Vse intervencijske poti morajo omogočati 
krožno vožnjo ali enostavno obračanje na manipulativnem dvorišču. Za intervencijske poti se 
uporablja celotno cestno omrežje.  
 
 Zgrajeno mora biti protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. 
 
Do predvidenega stanovanjskega objekta znotraj obravnavanega območja je treba zagotoviti 
dostop in površino za delovanje intervencijskih vozil.  
 
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so razvidne iz 
grafične priloge »Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami« list št. 3.6. 

 
28. člen 

(splošne določbe) 
 
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.  

 
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so 

prikazani v načrtu »Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugim i 

nesrečami« (št. lista 3.2). 

29. člen 
(varstvo pred požarom) 

 
Načrtovane stanovanjske stavbe se uvrščajo med požarno manj zahtevne objekte. Doseganje 

predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s 

predpisi o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora 

doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na 

kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:  

 širjenjem požara na sosednje objekte, 

 nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah, 

 evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje, 

 napravami za gašenje in dostopom gasilcev. 

 
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. 

Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo vode za 

gašenje. 

 
 

X. ETAPE IZVAJANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 

30. člen 
(etapnost izvedbe) 

 
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti 

zaključena funkcionalna celota, vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno 

ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 

 
 

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
 

31. člen 



OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT – ŠIRITEV KMETIJE KURENT (OP-01) 

  14 

                                              PRIPRAVLJALEC: OBČINA ŠENTRUPERT, ŠENTRUPERT 33, 8232 ŠENTRUPERT 
                                              IZDELAVA PROJEKTA: MATRIKA SVETOVANJE, PROSTORSKE STORITVE D.O.O., LJUBLJANA 

   (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
 
Odstopanja pri poteku prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter 

drugih javnih površin so dopustna, v kolikor se s projektnimi rešitvami doseže ustreznejša oskrba in 

racionalnejša izraba komunalnih priključkov, kar se obrazloži v vodilni mapi PGD. 

Trase komunalnih vodov so samo idejne, točneje se jih določi v projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 

 
XII. KONČNE DOLOČBE 

 
32. člen 

(vpogled OPPN) 
 

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na: 
- Občini Šentrupert, 
- Upravni enoti Trebnje. 

 
33. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni državni in občinski inšpektorat. 
 
 
 
 

34. člen 
(uveljavitev) 

 
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 
 
 

 

Številka: ________ 

Šentrupert, dne _______.                                                                               ŽUPAN 

                                                                                                                Občine Šentrupert 

                          Rupert Gole l.r. 
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II. KARTOGRAFSKI DEL 
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Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana Občine Šentrupert                                                    

List št. 1.1                                            1:2000 

Lega prostorske ureditve v širšem območju                                                                                                    

List št. 1.2                                 1:1000 

Načrt prometne infrastrukture                                                                                      

List št. 3.1       1:500 

Načrt komunalne in energetske infrastrukture                                                                                          

List št. 3.2                                  1:500 

Načrt ureditve 

List št. 3.3       1:500 

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

List št. 3.6        1:500 
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III. PRILOGE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• POVZETEK ZA JAVNOST 

• IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 

• OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA 
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POVZETEK ZA JAVNOST 

 
Predmet sprejetja je Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kurent v 
Škrljevem (OP-01) (v nadaljevanju OPPN) za namene ureditve hleva za živino s 
spremljajočimi objekti in stanovanjske gradnje ter spremljajočih dejavnosti. Gre za 
zagotoviti možnost ureditve hleva za živino in gradnjo ene stanovanjske hiše, za potrebe 
bodočega nosilca kmetije, na isti strani lokalne ceste LC425332, ki je sicer izven območja 
OPPN-ja. 
 
Ureditveno območje se nahaja na jugovzhodnem delu naselja Škrljevo. Območje OPPN 
obsega zemljišča s parcelno številko 363/2 in 370 -del obe k.o. 1399 - Šentrupert in 
obsega površino 6.012 m2. 
 
Na obravnavanem območju so v naravi  nepozidana zemljišča (funkcionalno zemljišče k 
gospodarskemu poslopju -hlevu) in zajema zemljišče s parcelno številko 363/2 k.o. 1399 - 
Šentrupert in zemljišče s hlevom za živino in s spremljajočimi objekti na parceli številka 
370 -del k.o. 1399 - Šentrupert. Obravnavano območje obsega površino 6.012 m2. 
Načrtovana prostorska ureditev je umeščena ob lokalno cesto LC425332, ki je sicer izven 
območja OPPN-ja. 
 

 
Slika  1:  Prikaz zasnove ureditve OPPN 
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IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 

Po Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Šentrupert (Uradni list RS, št.: 81/2013 z 
dne 4.10.2013) se predmetno območje urejanja OP-01, po podrobnejši namenski rabi 
razvrsti v kmetijsko zemljišče (K2) in območje ŠKR-15 v območje površin samostojne 
kmetije (SKk).  

V skladu z določili 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16), sme lokalna skupnost, na pobudo nosilca 
kmetije, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev, na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe načrtovati kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni 
kmetijski dejavnosti, kakor tudi preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer se 
sme ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, dovoljenje za gradnjo stanovanjskega 
objekta izdati šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte neposredno 
namenjene kmetijski dejavnosti. 

 
Slika  2:  Prikaz območja OPPN v širšem območju 
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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA 

 
Predmet sprejetja je Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kurent v 
Škrljevem (OP-01) (v nadaljevanju OPPN) za namene ureditve hleva za živino s 
spremljajočimi objekti in stanovanjske gradnje ter spremljajočih dejavnosti. Gre za 
zagotoviti možnost ureditve hleva za živino in gradnjo ene stanovanjske hiše, za potrebe 
bodočega nosilca kmetije, na isti strani lokalne ceste LC425332, ki je sicer izven območja 
OPPN-ja. 
 
Ureditveno območje se nahaja na jugovzhodnem delu naselja Škrljevo. Območje OPPN 
obsega zemljišča s parcelno številko 363/2 in 370 -del obe k.o. 1399 - Šentrupert in 
obsega površino 6.012 m2. 
 
Na zemljišču, namenjenem za gradnjo so dovoljeni gradnja gospodarskih poslopij – hlev, 
enodružinskega stanovanjskega objekta, gradnja pripadajoče infrastrukture in priključkov 
na infrastrukturo, izraba do 50% stavbe za mirno poslovno ali storitveno dejavnost brez 
motečega vpliva na okolico, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. 

 
Gospodarski objekt – hlev je podolgovatega tlorisa cca. 42m x 24m, načrtovani 
stanovanjsi objekt je s podolgovatim tlorisom 12,00 m x 10,00, m ter z višinskim 
gabaritom (K)+P+M do (K)+P+1, streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom med 
30° in 45°, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico, odpiranje strešin v obliki frčad in 
čopi so dovoljeni, objekt je lahko zidan ali montažen. 40% strehe je lahko drugačnega 
naklona od osnovne (ravne strehe, enokapnice, ipd.) 
 
Zasnova, dimenzije in umestitev objekta so razvidne iz grafičnih prilog. Dovoljene so 
tolerance pri tlorisih in gabaritih s ±20 %. 
 
 
Investitor OPPN:  
Lastniki zemljišč 
 
Pripravljavec OPPN: 
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert  
 
Načrtovalec: 
Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana 
 

 
 


