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1

UVODNE OBRAZLOŽITVE

Investitor živi v stanovanjski hiši na naslovu Gorenje Sušice 40a, kjer je že opredeljeno stavbno zemljišče
z namensko rabo As. Tukaj tudi opravlja gospodarsko dejavnost – čebelarstvo, zato bi želel postaviti
kmetijski gospodarski objekt severno od stanovanjske hiše, kjer pa so v veljavnem OPN opredeljena
kmetijska zemljišča. Načrtovana gradnja je sicer skladna z drugimi pogoji za gradnjo, zato je naročil
elaborat lokacijske preveritve (128. člen ter prvi in drugi odstavek 131. člena Zakona o urejanju prostora,
Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju ZUreP-2).

Slika 1: Okvirni prikaz območja lokacijske preveritve
Namen lokacijske preveritve je preveritev in utemeljitev skladnosti predlaganega povečanja območja
stavbnih zemljišč na navedeni lokaciji z določbami ZUreP-2.

2

OPREDELITEV NAMERAVANE GRADNJE OZ. POSEGA

Na zemljiški parceli 655 (k. o. 1500 – Dobindol) je načrtovana gradnja kmetijskega gospodarskega
objekta predvsem za potrebe čebelarske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Po podatkih v
veljavnem OPN Dolenjske Toplice stoji pravkar zgrajeni stanovanjski objekt v celoti na stavbnem
zemljišču z namensko rabo A, na območju predlaganega kmetijskega gospodarskega objekta pa je
kmetijsko zemljišče z namensko rabo K1.
Celotno zemljišče s parc. št. 655 (k. o. 1500 – Dobindol) je v lasti investitorja.
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Slika 2: Pogled z jugovzhoda na novo stanovanjsko hišo; v ozadju na desni je zemljišče, na katerem želi
investitor postaviti kmetijski gospodarski objekt.

Slika 3: Okvirni prikaz območja predlagane gradnje kmetijskega gospodarskega objekta na zračnem
posnetku. Vir: PISO, julij 2019
Zemljišče za postavitev predlaganega objekta na južnem delu meji na obstoječo pozidavo (investitorjeva
stanovanjska hiša in sosednja domačija), na vzhodni strani pa z obstoječo nekategorizirano potjo, ki je
javno dobro
5

Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora GS-SA (prilagoditev in določitev oblike ter velikosti območja stavbnih
zemljišč na posamični poselitvi na zemljišču parc. št. 655, k. o. 1500 - Dobindol
Acer Novo mesto, julij 2019

Objekt bo postavljen vzporedno s stanovanjsko hišo, tako da se bo oblikovalo skupno dvorišče kot
parkirna in manipulativna površina. Od občinske ceste (javno dobro) bo oddaljen minimalno 4 m.
Dostop bo urejen z obstoječe poti, ki se navezuje na javno prometno omrežje ter bo priključen na
obstoječe vodovodno in elektroenergetsko ter komunikacijsko omrežje, imel bo lastno čistilno napravo.

Slika 4: Okvirni prikaz pozicije načrtovanega kmetijskega gospodarskega objekta..

Slika 5: Prikaz obstoječega stavbnega zemljišča z namensko rabo A in okvirno območje predlagane širitve
na izseku iz veljavnega OPN. Vir: PISO, julij 2019
Kmetijski gospodarski objekt je načrtovan v okvirnih dimenzijah do 10 m x 15 m. Objekt bo pritličen in s
podstrešjem oziroma z mansardo, streha bo dvokapnica, s slemenom, vzporednim z daljšo stranico.
Oblikovanje objekta bo usklajeno s prostorskimi izvedbenimi pogoji za oblikovanje kmetijskih
gospodarskih objektov, opredeljenimi v veljavnem OPN.
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3

SKLADNOST Z ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA (31. člen)

Zakon o urejanju prostora določa v 31. členu naslednje pogoje glede ohranjanja posamične poselitve:
- Obstoječa posamična poselitev se ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo
obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča pa se tudi načrtovanje novih objektov
za obstoječe dejavnosti, pod naslednjimi pogoji, da:
o se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako da nove površine
stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih,
o je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, dostop do javne ceste pa
se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov,
o se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in
o so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.
- Občina v občinskem prostorskem planu in OPN predpiše dodatne pogoje za ohranjanje posamične
poselitve.
Pri načrtovanem posegu gre za gradnjo gospodarskega objekta ob obstoječi stanovanjski hiši in sicer
tako, da se ohranja obstoječi vzorec posamične poselitve. Dostop in komunalna opremljenost sta
zagotovljena oziroma omogočena. Predlagana gradnja ne posega na območja varstvenih režimov (glej
poglavje 5) ter ne povečuje vpliva na okolje.
Nameravani poseg je skladen z določbami 31. člena ZUrep-2.

4

SKLADNOST S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI POGOJI IZ OPN

Na območju velja Občinski prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09; 22/2010
– teh. popr., 85/2011 – obvez. razl., 10/2012 – teh. popr., 54/2012 – obvez. razl., 41/2013, 16/2014 in
84/2015 - obvez. razl. in OPPN); v nadaljnjem besedilu: OPN.
Predlagana novogradnja, zaradi katere je potreba razširitev stavbnega zemljišča, je načrtovana na
območju najboljših kmetijskih zemljišč (z oznako K1) in sicer tik ob enoti urejanja prostora GS-SA.
Območje obstoječega stavbnega zemljišča z namensko rabo A (izvorno območje za lokacijsko preveritev)
meri 3.070 m2 in je na južnem delu omejen z obstoječo pozidavo (investitorjeva stanovanjska hiša in
sosednja domačija), na vzhodni strani pa z obstoječo nekategorizirano potjo, ki je javno dobro.
Za gradnjo kmetijskega gospodarskega objekta je potrebna povečava stavbnega zemljišča v bližini
stanovanjske hiše na severni strani obstoječega stavbnega zemljišča in sicer za 599 m2 (to je območje
lokacijske preveritve), kar znaša malo manj od 20 % od obstoječega stavbnega zemljišča.
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Slika 6: Prikaz obstoječega stavbnega zemljišča z namensko rabo A in območje predlagane širitve
(oranžno) na izseku iz veljavnega OPN. Vir: PISO, julij 2019

Slika 7: Obstoječe stavbno zemljišče z namensko rabo A je v veljavnem OPN opredeljeno na zemljiškem
katastru iz leta 2004 in je glede na trenutni kataster (2019) nekoliko zamaknjeno. Vir: PISO, julij
2019

Za obravnavano območje in nameravano gradnjo veljajo prostorski izvedbeni pogoji (PIP), ki se nanašajo
na enoto urejanja prostora GS-SA.
158. člen (Gorenje Sušice):
…
- zaselek ob lokalni cesti se zaokroži. Poleg stanovanjske in kmetijske je dovoljena tudi obrtna dejavnost v
merilu, ki ne presega ruralnega okolja. Novozgrajeni objekti morajo upoštevati značilno tradicionalno
arhitekturo.
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249. člen (velikost in zmogljivost objektov)
(2) Kmetijski gospodarski objekti
Samostojno stoječi kmečki gospodarski objekti morajo imeti vzdolžen tloris (1: najmanj 1,5). Največja širina
kmetijskih gospodarskih objektov je 10 m. Možno je graditi tudi velike, sodobne kmetijske objekte z
odstopanji pri predpisanih tlorisnih razmerjih in dovoljenih širinah na osnovi predhodne preveritve
primernih prostorskih kapacitet parcele in ustrezne umeščenosti objekta v naselje in krajino.
Različne kmečke gospodarske objekte je možno združevati tudi pod eno streho z vzdolžnim tlorisom (1:
najmanj 2). V okviru kmečkih gospodarskih objektov je možno izvajati tudi velike nadstrešnice, kot
podaljšek ene strešine kmečkega gospodarskega objekta za raztovarjanje sena in drugih poljščin; skupna
širina tlorisne površine pod nadstrešnico in tlorisne površine osnovnega volumna katerega streha je
podaljšana, lahko v tem primeru presega 10 m.
Kmetijski objekti so lahko enonadstropni (»toplar«, skedenj, ipd.), v kolikor vse etaže služijo kmetijskim
namenom. Največja višina kmetijskih objektov je 6 m do kapne lege. Velike kleti za vinogradniško in
sadjarsko dejavnost se gradijo pod pogoji kot za EUP z oznako »VI«.
(3) Objekti za kmetijske dopolnilne dejavnosti in poslovne namene
Ti objekti se gradijo pod enakimi pogoji kot stanovanjske stavbe s tem, da je največja dovoljena širina
tlorisa osnovnega volumna 10 m. Gostinski in turistični objekti ter objekti, ki služijo kulturi, šolanju, vzgoji
in terapevtskim namenom, so lahko tudi enonadstropni; enonadstropne stavbe morajo imeti kleti v celoti
vkopane. Skladiščni objekti so lahko od kote pritličja do kapne lege visoki tudi 5 m pod pogojem, da so
leseni, brez kolenčnega zidu in nepodkleteni.
B14 PIP ZA OSAMELE KMETIJE IN DRUGE OSAMELE OBJEKTE (SA)
254. člen (splošno):
(2) Za vse objekte v tej EUP veljajo glede vrste del in gradenj, velikosti in zmogljivosti objektov, oblikovanja
zunanje podobe objektov, ureditve okolice objektov in gradbene parcele pogoji za EUP z oznako »V«.
255. člen (vrste dopustnih dejavnosti)
V okviru teh EUP je možno na podlagi SKD izvajati:
- A. Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane
storitve kmetijstvo in kmečke dopolnilne dejavnosti ter 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
256. člen (vrste dopustnih objektov glede na namen):
(1) Dovoljene so:
- samotne kmetije oziroma domačije,
- ….
Dovoljena je izvedba nezahtevnih objektov v skladu z uredbo o vrstah objektov, razen prijavnic in objektov
za telekomunikacijsko opremo tlorisne površine do 30 m2. Greznice je dovoljeno izvajati samo v kolikor ni
zagotovljena javna kanalizacija ter samo kot nepretočne - po izvedbi javne kanalizacije, se morajo objekti
priključiti nanjo.
Na površinah z namensko rabo A je dopustna tudi gradnja enostavnih objektov, med drugim tudi
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in objektov za lastne potrebe. Faktor zazidanosti ali faktor
izrabe nista opredeljena.
257. člen (lega objekta na zemljišču)
Lega objektov v krajini in na parceli
Grajena struktura na novo oblikovanih več-stavbnih kompleksov naj bo do največje možne mere zgoščena,
lega objektov in njihova kompozicija naj izhajata razen iz funkcionalnih zahtev dejavnosti tudi iz terenskih
razmer. Velike gospodarske objekte na samotnih kmetijah in farmah je potrebno posebej skrbno
obravnavati in jih čim manj moteče umestiti v okolje (izkoristiti višinsko razgibanost terena za nevpadljivo
lokacijo velikih objektov, jih delno zasipati, uporabiti avtohtono ozelenitev za vizualno bariero itd.).
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…..
Objekti na parcelah in njihova organizacija vključno z ureditvijo zunanjih površin morajo biti izvedeni tako,
da je možno lahko vzdrževanje reda in urejenega videza domačij.
….
(2) Odmiki
Objekti morajo biti od parcelne meje odmaknjeni min 4 m, razen v primeru, ko graditelj pridobi soglasje
lastnika sosednjega zemljišča o manjšem odmiku. V vsakem primeru pa je pri gradnji objektov potrebno
upoštevati obvezne požarne odmike ali ukrepe. V primeru enostavnih objektov se upošteva odmik najmanj
1,5 m od meje sosednjega zemljišča; v kolikor je manjši, mora dati lastnik sosednjega zemljišča pisno
soglasje.
Pri odmikih od javne infrastrukture se upoštevajo določila o varovalnih pasovih in obveznih odmikih iz
veljavnih predpisov.
Načrtovana gradnja kmetijskega gospodarskega objekta ustreza določilom navedenih PIP glede
dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov ter dopustnih gradenj. Oblikovanje objekta bo usklajeno z
osnovnim objektom (stanovanjskim) in skladno s PIP za oblikovanje kmetijskih gospodarskih objektov.
GS postavitvijo objekta bo zagotovljena skladnost celotne podobe zaselka oz. naselja.
Nameravani poseg je skladen z navedenimi prostorskimi izvedbenimi pogoji v OPN.

5

SKLADNOST S FIZIČNIMI LASTNOSTMI ZEMLJIŠČA IN PRAVNIMI REŽIMI
NA OBMOČJU

5.1 Fizične lastnosti prostora
Območje za predlagano gradnjo kmetijskega gospodarskega objekta je tik ob novi stanovanjski hiši,
postavljeni ob obstoječi domačiji. Zemljišče je uravnano, v naravi je že utrjeno in ni več v kmetijski rabi.
Dostopno je neposredno z občinske ceste.
Območje ni vidno izpostavljeno niti z okoliške poselitve niti z okoliških cest.

Slika 8: Pogled z zahodne strani na območje predlagane gradnje ob novi stanovanjski hiši.
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Slika 9: Prikaz omrežja javnih poti in omrežij gospodarske javne infrastrukture. Stanovanjska hiša ima
urejene vse priključke in malo čistilno napravo (rdeče je okvirno označena lokacija novogradnje).
Vir: PISO, julij 2019

Slika 10:

Prikaz lastništva zemljišč. Vir: PISO, julij 2019

Območje za predlagano gradnjo je po podatkih dejanske rabe tal delno pozidano in sorodno zemljišče
(3000), delno pa trajni travnik (1300).

Slika 11: Prikaz dejanske rabe tal (rdeče je okvirno označena lokacija novogradnje). Vir: PISO, julij 2019
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Po podatkih GURS je boniteta kmetijskega zemljišča 42, vendar je bila dne 21. 5. 2019 podana zahteva
za spremembo bonitete zemljišča na podlagi elaborata, ki ga je izdelal GIRS Sevnica (maj 2019), v
katerem je bila ugotovljena dejanska boniteta tal 38. Trenutno še poteka pridobivanje odločbe o
spremenjeni boniteti.
Nameravana gradnja je skladna s fizičnimi lastnostmi prostora, načrtovana je tako, da je funkcionalno
povezano z obstoječim objektom in površinami ter da se kar najbolj prilagaja obstoječemu reliefu, poleg
tega ne zaseda kakovostnih kmetijskih zemljišč.

5.2 Varstveni režimi
Na obravnavanem območju ni enot varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave. Ni opredeljenih
vodovarstvenih območij, ne območij poplav, prav tako ni varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov.
Nameravana gradnja ne posega na območja varstvenih režimov.

6

UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI ZUREP-2 GLEDE NA NAMEN

Prilagoditev oziroma povečanje stavbnega zemljišča se nanaša na nameravano gradnjo prizidka k
stanovanjski stavbi, za katerega je potrebno povečanje stavbnega zemljišča za 20 % (iz obstoječe
površine 3.070 m2 na nov obseg 3.669 m2.
Obravnavano povečanje je skladno z ZUreP-2 in je dopustno, saj, kot je bilo že pojasnjeno v zgornjih
poglavjih:
 je skladno z določbami 31. člena ZUrep-2,
 je skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji iz veljavnega OPN,
 upošteva fizične lastnosti zemljišča in pravne režime na tem območju ter
 povečanje ne presega dopustne površine (600 m2 oziroma 20 % od obstoječega stavbnega zemljišča
z oznako A).

7

PREDLOG NOVEGA OBMOČJA NAMENSKE RABE POSAMIČNE POSELITVE

Na podlagi utemeljitve skladnosti z določbami ZUrep-2 predlagamo, da se na območju lokacijske
preveritve (v površini 599 m2) namenska raba iz K1 spremeni v A in da se to območje priključi enoti
urejanja prostora GS-SA.
Območje lokacijske preveritve je skupaj z načrtovanimi ureditvami in parcelami prikazano v grafični
prilogi, v vektorski obliki je priloženo digitalni obliki tega elaborata lokacijske preveritve.

12

Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora GS-SA (prilagoditev in določitev oblike ter velikosti območja stavbnih
zemljišč na posamični poselitvi na zemljišču parc. št. 655, k. o. 1500 - Dobindol
Acer Novo mesto, julij 2019

Slika 12: Predlog novega območja EUP GS-SA in namenske rabe A (s sivo šrafuro je prikazano obstoječe
stavbno zemljišče – izvorno območje, območje lokacijske preveritve pa je brez šrafure).
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VIRI

 Občinski prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09; 22/2010 – teh. popr.,
85/2011 – obvez. razl., 10/2012 – teh. popr., 54/2012 – obvez. razl., 41/2013, 16/2014 in 84/2015 obvez. razl. in OPPN);
 Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS št. 61/17)
 Prostorsko informacijski sistem občin (http://www.geoprostor.net/piso) (maj 2019)
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