
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski 

svet Občine Dolenjske Toplice na xx. redni seji dne xx. xx. 20xx sprejel 

Odlok  

o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta 

Občine Dolenjske Toplice 
 

1. člen 

(predmet odloka) 

S tem odlokom se sprejmejo Druge spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskem načrtu 

Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10, 85/11, 10/12, 54/12, 41/13, 

65/13, 84/15), s skrajšanim nazivom SD OPN 2,  ki ga je izdelalo podjetje STUKTURA, 

arhitekturna delavnica forme/vsebine. Odlok je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege 

v prostor na območju, ki ga ureja. 

 

2. člen 

SD OPN 2 Občine Dolenjske Toplice vsebuje besedilo (1.), kartografski del z grafičnimi prikazi 

(2.) in priloge akta (3.). 

 

3. člen 

(vsebina OPN) 

V 2. členu se (2) točki se v drugi alineji " II. Grafični prikazi izvedbenega dela" dopolnita 

tretja in četrta alineji tako, da se glasita:  

" - Prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe 

prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1: 5000) za spremenjene vsebine SD OPN 2 

na listih G0302,G0303 in G0313. 

- Prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5000) za 

spremenjene vsebine SD OPN 2 na listih G0302,G0303 in G0313". 

 

4. člen 

V 90. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "(6) Lokacija malega 

kampa Mali Raj v vasi Dolenje Polje". 

 

5. člen 

V 107. členu se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: "Za območje krajinskih 

ureditev – odprtih površin občine, se opredelijo EUP OP-1, EUP OP-2, EUP OP-3 in EUP OP-4, 

za njihovo urejanje pa se uporabijo naslednji PIP: B16 PIP za kmetijska zemljišča, B17 PIP za 

gozdna zemljišča in B18 PIP za vodotoke".  

 

6. člen 

V 145. členu se v prvem odstavku spremeni DP3-PR v DP3-V in dopolni prvi stavek tako, da 

se ta glasi: " Velja za EUP: DP1-V, DP2-V, DP3-PRDP3-V in DP4-OPPN, DP5-KA in DP6. 

 

7. člen 

V tretji alineji 145. Člena se dopolni prvi stavek, tako, da  se celotni odstavek glasi: 



- "zaselki ob regionalni cesti se zaokrožijo in namenijo razvoju urbanih dejavnosti in turizma, 

ki ne preraščajo merila podeželskih naselij. Predpogoj za urejanje teh zaselkov je ustrezna 

prometna ureditev - izvedba lokalnih poti v zaledju". 

 

8. člen 

V 145. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 

"Območje DP3-V je namenjeno le dejavnostim in gradnji v pogojih podeželskega, vaškega okolja (V), 

v skladu z 245. do 253. členom OPN. Območje DP5-KA je namenjeno predvsem ureditvi kampa, v 

skladu z merili v 216. členu odloka, DP6 pa nadomestnemu priključku javne poti na RC. Območje DP6 

je namenjen izgradnji nadomestnega priključka, v skladu z merili v 288. členu odloka". 

 

9. člen 

V 210. odstavku se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: "EUP DP5-KA – Mali 

Raj".. 

 

10.  člen 

V 216. členu se doda točka (3), ki se glasi: 

"(3) Posebni pogoji za urejanje EUP DP5-KA: 

- Prostor je namenjen razvoju specifičnega kampa (butična oblika turistične ponudbe) v 

danih in prostorsko ter varstveno omejenih pogojih. Razdeljen je na pet prostorskih 

sestavin kot sledi: DP5/1, DP5/2, DP5/3, DP5/4 ter DP5/5. Območje urejanja naj se kot 

celota ohranja v skladu z naslednjimi usmeritvami in merili: 

- nahaja v vplivnem in na prispevnem območju kopalne vode Kopalno območja Krka, Straža 

(šifri: SI18VOKV010 in SI18POKV010); 

- obstoječa vegetacija naj se ohranja, golosekov in tudi drugo odstranjevanje vegetacije, 

razen v kontekstu njene postopne revitalizacije po posamičnih vegetacijah niso dovoljeni; 

pri zasaditvah naj se uporablja avtohtone drevesne in grmovne vrste; 

- spreminjanja geomorfološke strukture terena, razen za širitve poti (obstoječe dovozne poti 

do širine 3,0 m, pešpoti do širine 1,2 m) ali za vkope objektov s prilagoditvijo njihovih 

obsutij, ni dovoljeno; 

- vse poti ter utrjene skupne zunanje površine v območju urejanja so lahko le v peščeni 

izvedbi; izjema je možnost tlakovanja osrednje ploščadi ob glavni stavbi (s povečanjem do 

5 m izven robov glavne stavbe) in tlakovanje parkirišča; 

- parkirišča za avtodome in šotorišča naj bodo zatravljeni, z zagotovljenimi kakovostnimi 

pogoji za rast trave v njenem rastnem obdobju; pod tem pogojem je možna utrditev 

podlage s peskom;  

- parkirišče se lahko uredi lahko le v območju DP5/1; 

- gradnja se lahko izvaja hkrati ali fazno; 

- prepovedano je nadvišanje okoliškega terena, razen med prerezi P3-P6 ob vznožju pobočja 

prečno  v širini 10 m; v slednjem je nadvišanje dovoljeno do 0,5 m, oziroma nad gladino 

500-letnih visokih voda. 

- na vhodu v kamp mora biti opozorilna tabla obiskovalcem da se območje kampa ob reki 

Krki nahaja v poplavnem območju. V primeru opozorila o nastopu visokih voda s strani 

Agencije RS za okolje mora upravljalec kampa kamp za obiskovalce zapreti oziroma 



nastanjene obiskovalce o napovedanem dogodku tudi obvestiti. Vse to mora biti zapisano 

tudi v pravilih uporabe kampa.  

 

- V času gradenj je potrebno izpolnjevati naslednje ukrepe: 

- gradbeni in odpadni gradbeni material za gradnjo naj se deponira izven ključnega dela 

naravne vrednote, roba brežine (15 m), ter na lokaciji, ki je morebitne visoke vode ne bodo 

dosegle, 

- pri gradnji objektov na strmi brežini naj se proti reki postavijo varovalne lesene ograje 

oziroma opaži, tako, da bo preprečeno eventuelno plazenje zemlje na poplavno ravnico in 

proti reki, 

- preprečeno naj bo odnašanje gradbenega materiala in orodja. in bo preprečeno odnašanje 

gradbenega materiala in orodja - slednje mora biti hranjeno na policah, ki so dvignjene vsaj 

ca 50 cm  nad koto 100-letnih visokih voda; 

- skladiščenje gradbenega materiala naj bo v območju obstoječega parkirišča ob  

križišču;zagotovijo naj se tehnični in drugi ukrepi za preprečitev odtekanja odpadnih voda v 

vodotok Krka in drugih nečistoč v tla in okolico. 

 

DP5/1 - območje izvorne domačije (BT) 

 Prostor je namenjen le razvoju izvorne domačije (bivanje), turizmu in ohranitvi obstoječe 

avtomehanične delavnice – z možnostjo manjše širitve proti severovzhodu pod pogoji 

sprejemljive morfologije in merila avtohtone arhitekture. 

 

DP5/2 - območje osnovne turistične infrastrukture kampa v pretežno 

naravnem okolju - zahodni del (BT) 

- V območju je, ob ohranjanju prioritetno zelenih površin, dovoljena gradnja in druge 

ureditve v skladu z naslednjimi merili- 1. faza - gradnja enoetažnih lesenih objektov, 

postavitev mobilnih objektov v velikosti do 30 m2. Ti objekti naj bodo med seboj primerljive 

oziroma enotne oblike, v enotni strukturi in barvi naravnega lesa. Zgradi se največ tri 

tovrstne objekte (recepcija, savna, sanitarije), oziroma- 2. faza - gradnja osrednje oskrbne 

stavbe, ki prevzame funkcije stavb 1. faze oziroma obstoječih enostavnih in nezahtevnih 

objektov - z recepcijo, bifejem, savno, sanitarijami, skupno letno kuhinjo – kot ena pritlična 

stavba: 

- s koto pritličja nad koto 500-letne visoke vode, t.j. na koto 170,05 m. n.v., 

- z zeleno streho,  

- s fasado v naravnih materialih ali ometu, lesu in/oziroma vidnem betonu, 

- za preprečitev negativnih posledic možnih poplav naj se zagotovi varno skladiščenje 

in varno odvajanje komunalnih voda. 

- Odpadna komunalna voda, ki torej nastaja le v  osrednji oskrbni stavbi, naj se očisti v novi 

mali biološki čistilni napravi. Odvajanje drugih virov odpadnih komunalnih vodov ni 

dovoljeno. V tej stavbi se uredi tudi praznjenje mobilnih kemičnih enot (iz individualnih enot 

in avtodomov). 

- Čistilna naprava (ČN) mora zagotavljati zmogljivost po mikrobioloških kriterijih za 

maksimalno možno število, to je 20 obiskovalcev. Pokrov ČN mora biti nad gladino 100-

letnih visokih voda, izpust pa mora imeti vgrajeno, atestirano, protipovratno zaklopko, t.i.  



žabjim poklopcem. ČN bo locirana ob objektu, izven območja poplavne nevarnosti. Izliv 

prečiščene vode mora biti speljan dolvodno v strugo odvodnika pod območjem kopališča ob 

reki Krki. 

- V tej, 2. fazi se morajo objekti 1. faze odstraniti ali integrirati v novo stavbo po 2. fazi. 

Gradnja mobilnih bivalnih počitniških enot po brežini se lahko izvede le po merilih takih 

objektov v podenoti DP5/3 - infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo, elektriko…) imajo lahko 

priključeno na osrednjo infrastrukturno stavbo 2. faze. 

- Stavbe se lahko umestijo le na skrajni rob poplavne ravnice proti brežini ali po brežini, izven 

15 m pasu od reke. 

 

Dela, na območju vodnih zemljišč Krke, ali dela, ki lahko vplivajo na kalnost Krke se zaradi 

drsti prisotnostih rib ne izvajajo med 01. oktobrom in 30. junijem". 

 

DP5/3 - območje dopolnilne turistične infrastrukture v pretežno naravnem 

(pogozdenem) okolju (BT) – vzhodni del, 

Območje je namenjeno vzpostavitvi individualnih tipskih bivalnih enot bruto v skladu z 

naslednjimi merili: 

- namenjene so počitniškemu bivanju v naravnem okolju, pretežno v poletnem času; 

- izhodiščna geometrija posameznih enot naj bo enaka, linearna postavitev v brežini z 

okvirno enakomernimi medsebojnimi razdaljami, integriranih v zemljino (odprta le ena 

stranica, zelena streha…); v velikosti do 40 m2 in enakih velikosti in struktur fasad, z bruto 

višino do 3,3 m; 

- enote naj bodo infrastrukturno samozadostne - brez vodovoda, kanalizacije, s kemičnimi 

WC-ji (dnevno odvažanje oskrbovalca kampa v osrednjo oskrbno stavbo); 

- enote naj bodo med sabo povezane s peščeno peš potjo širine do 1,20 m ter ambientalno z 

dopolnilno srednjeraslo vegetacijo na robu poti proti reki; 

- enote naj bodo mobilne (montažne, prefabricirane bivalne enote), po potrebi sidrane v 

brežino v pokritih delih; vidne dopolnilne gradbene konstrukcije (npr opore ipd.) naj bodo iz 

lokalnega lesa (hrast, akacija ipd.); 

- pri gradnji se v največji možni meri med posameznimi enotami ohranja obstoječa visoka 

drevesna vegetacija (poseg med gradnjo do 3,0 m okoli posamezne enote in takojšnja 

zasaditev nadomestne), po končanju del se zemeljske površine dooblikuje po izhodiščih 

izvorne lokalne geomorfologije zemljišča in zagotovi naravne pogoje rasti vegetacije na 

gozdnem robu.  

 

DP5/4 - obvodni pas ob Krki (min. 15 m) (ZS),  

Območje je namenjeno zgolj sprostitvi, gibanju v naravnem okolju obale reke Krke. Ureja naj 

se v skladu z naslednjimi merili: 

- v območju niso dovoljene gradbene ureditve ali nameščanje urbane opreme; izjemi sta 

ureditev kurišča ali klopi izven 5 m pasu od dejanske brežine oziroma linije reke, in 

eventuelne podzemne infrastrukture (če ni nobenih tehnično prostorskih možnosti drugje); 

- zemeljska dela (izkopi, nasutja) ali drugi posegi v območju niso dovoljeni; dovoljena je le 

ureditev dostopa v reko na obstoječi lokaciji, vendar s časovno omejitvijo del na vodotoku 

zaradi prisotnih kvalifikacijskih vrst, ki naj se izvedejo od konca meseca junija do začetka 



meseca marca, izven drstitvenega obdobja rib ter razmnoževalnega obdobja drugih na 

vodo vezanih živalskih vrst; 

- z namenom ohranjanja drevesne vegetacije pred prekomernim objedanjem bobra se lahko 

posamezna vitalna drevesa na brežini reke zavaruje npr. s kovinsko mrežo; 

- vzdolž območja kampa naj se ohranja naravno dno in brežina reke; slednja naj se ne 

utrjuje in naj ostaja v travni izvedbi; 

- prostori za kampiranje naj se umestijo izven območja velike in srednje poplavne nevarnosti; 

ob tem je kljub temu potrebno zagotoviti tehnično učinkovit in zanesljiv sistem alarmiranja. 

 

DP5/5 - pogozdeno pobočje ekstenzivnih aktivnosti v naravnem okolju 

Območje je namenjeno le eventuelnim ureditvam pešpoti in rekreacije v gozdu. Eventuelne 

naprave (trim ali adrenalinskih izzivov) so lahko le v leseni izvedbi, po potrebi z jeklenimi 

sidri". 

 

11.  člen 

V 288. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 

"(6) Nadomestni priključek v Dolenjem Polju EUP DP6 je namenjen izgradnji nadomestnega 

priključka poti JP 792141 na RC R2-419/1203 in parkiranju vozil v jugovzhodnem delu. Po 

njegovi izgradnji se obstoječ priključek zapre". 

 

12.  člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  

Datum:             

                  Župan   

           Občine Dolenjske Toplice 

                     Franc Vovk 

 


