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TEKSTUALNI DEL LP 

 
1. Uvod 

 
Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi 
za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna (v nadaljevanju: LP) je izdelan na podlagi Zakona o 
urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/2017; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter Priporočil za izvajanje 
lokacijske preveritve (Ministrstvo za okolje in prostor; v nadaljevanju: Priporočila MOP, 
23.11.2018). 
 
LP se izdeluje za stavbna zemljišča, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) Osrednji 
in južni del občine Dobrna 1 (OSRED 1) in znotraj nje v manjši enoti PEUP OSRED 1/64 na 
območju parcel št. 714, 732/1, 732/5, 733, 803/5, 804/1, k.o. Klanc, ki se nahajajo v Občini 
Dobrna.  
 
S to LP se stavbna zemljišča preoblikujejo na parcelah ali njihovih delih št. 732/1, 732/5 in 
803/5 (zmanjšanje stavbnih zemljišč oz. izvzem) ter na 734/1, 735/9 in 803/2 (povečanje 
stavbnih zemljišč oz. širitev), vse k.o. Klanc. 
 
LP se izdeluje za namen določitve obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi skladno z 
128. členom ZUreP-2. S to LP se za namen izvajanja gradenj skladno s prvo alinejo 127. 
člena ZUreP-2 prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na 
posamični poselitvi.  
 
Pobudnik te LP želi na območju, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Ur. l.  
RS, št. 11/2012) opredeljeno kot »površine razpršene poselitve«, prilagoditi in določiti 
natančno obliko in velikost območja stavbnih zemljišč in sicer tako, da bo možna postavitev 
nove stanovanjske stavbe za naslednika kmetije na južnem robu kmetije, kjer je to 
prostorsko bolj primerno. 
 
Slika 1: Izsek iz OPN Dobrna s prikazom namenske rabe in enot urejanja prostora (vir: Občina Dobrna) 
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2. Osnovne informacije  
 

2.1. navedba naziva veljavnega prostorskega akta: 
 
Občinski prostorski načrt Občina Dobrna (Ur. l. RS, št. 11/2012, 14.2.2012; v 
nadaljevanju: OPN) 
 

2.2. navedba potrjenih lokacijskih preveritev za izvorno območje in območje, ki se 
nanaša na LP: 
 

/ (na območju ni bila v času izdelave tega elaborata izvedena nobena lokacijska 
preveritev) 
 

2.3. navedba katastrske občine in parcelnih številk: 
 

k.o. Klanc 

parc. št. izvorno območje LP: 714, 732/1, 732/5, 733, 803/5, 804/1 

parc. št. območje LP: 732/1, 732/5 in 803/5 (izvzem oz. zmanjšanje SZ) 
734/1, 735/9 in 803/2 (širitev oz. povečanje SZ) 

 
 

Slika 2: Območje LP (širitev SZ) v ospredju in izvorno območje LP v ozadju, pogled iz juga proti severu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Območje LP (širitev SZ) na desni in izvorno območje LP na levi, pogled iz zahoda proti vzhodu 
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2.4. seznam podatkovnih virov: 
 
OPN Dobrna  

vir: MOP, Prostorski informacijski sistem, https://dokumenti-
pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ ˂3.2.2021˃ 

zemljiškokatastrski prikaz – ZKP, datum veljavnosti podatka: 31.1.2021  
vir: GURS, e-Geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/login.html 
˂2.2.2021˃ 

kataster stavb, gospodarska javna infrastruktura, datum veljavnosti podatka: 30.1.2021  
vir: GURS, e-Geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/login.html 
˂2.2.2021˃ 

dejanska raba 
vir: MKGP, evidenca Dejanska raba, 30.4.2020 

GERK, 31.7.2015: 
vir: GERK_20150731 

Boniteta, 10.5.2020: 
vir: ZK_SLO_BONITETA_20200510 

Karta talnih števil Slovenije, 12.5.2008 
vir: MKGP, TS_SI, http://rkg.gov.si/GERK/     

OMD območja z omejenimi dejavniki, 22.8.2011 
  vir: MKGP, OMD_20110822 
grafični podatki MKGP (GERK, raba, talno število, namakalni sistemi, osuševalni 
sistemi ipd.), 3.2.2020 

vir: javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP, https://rkg.gov.si/vstop/  
 
drugi javno dostopni podatki o pravnih režimih in sprejetih državnih prostorskih aktih, 
med drugim: 
Atlas okolja: 

vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 ˂3.2.2021˃ 

Atlas voda: 
vir: 
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf
4f599157f33aac8556a6 ˂3.2.2021˃ 

kulturna dediščina: 
vir: Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrD) (Register nepremične 
kulturne dediščine (Rkd), Ministrstvo za kulturo, eVRD_prenos_D96; vir: 
https://data-mk-
indok.opendata.arcgis.com/datasets/56948738a9024631b8b38c2951779a8b_
0?geometry=2.335%2C44.796%2C27.615%2C47.460&selectedAttribute=ES
D&showData=true , datum podatka: 2.2.2021) 

območja državnih prostorskih aktov in ukrepov:  
vir: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/  
MOP, dpn – 10.12.2020, dpnp – 22.01.2021, zu – na dan 3.2.2021 ni začasnih 
ukrepov 

erozijska območja: 
vir: Geoportal ARSO, NUV_EROZIJSKA_OBMPolygon.shp 
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7
B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D# ˂16.9.2014˃ 

 
2.5. seznam dodatne dokumentacije: 

 
Geotehnični elaborat: geotehnično mnenje o možnostih in pogojih temeljenja in 
odvajanja meteornih vod za stanovanjski objekt  
  Izdelal: BS geostat, d.o.o., Vojnik, marec 2021 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
http://rkg.gov.si/GERK/
https://rkg.gov.si/vstop/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/datasets/56948738a9024631b8b38c2951779a8b_0?geometry=2.335%2C44.796%2C27.615%2C47.460&selectedAttribute=ESD&showData=true
https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/datasets/56948738a9024631b8b38c2951779a8b_0?geometry=2.335%2C44.796%2C27.615%2C47.460&selectedAttribute=ESD&showData=true
https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/datasets/56948738a9024631b8b38c2951779a8b_0?geometry=2.335%2C44.796%2C27.615%2C47.460&selectedAttribute=ESD&showData=true
https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/datasets/56948738a9024631b8b38c2951779a8b_0?geometry=2.335%2C44.796%2C27.615%2C47.460&selectedAttribute=ESD&showData=true
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D
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2.6. navedba namena v skladu z 127. členom ZUreP, za katerega se predlaga 
izvedba LP: 

 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na podlagi 128. člena 
ZUreP-2 

 
2.7. utemeljitev namena: 

 
Investitor LP želi preoblikovati območje stavbnih zemljišč, ki imajo v OPN opredeljeno 
podrobnejšo namensko rabo (v nadaljevanju: PNRP) kot A – površine razpršene 
poselitve. Skladno z 280. členom ZUreP-2 se taka PNRP šteje kot območje stavbnih 
zemljišč na posamični poselitvi. Na območjih stavbnih zemljišč na posamični poselitvi 
je skladno s prvo alinejo 127. člena ZUreP-2 možno prilagajanje in določanje natančne 
oblike ter velikosti območja stavbnih zemljišč in sicer za namen izvajanja gradenj.  
 
Obstoječa stavbna zemljišča (izvorno območje LP) so pozidana z obstoječo 
stanovanjsko hišo ter tremi večjimi in enim manjšim gospodarskim poslopjem, ki skupaj 
tvorijo kmetijsko gospodarstvo. Na obstoječih stavbnih zemljiščih ni razpoložljivih 
površin za gradnjo nove stanovanjske stavbe, ki je potrebna za bodočega naslednika 
kmetije. Trenutno družina (več generacij) živi v delno obnovljeni stanovanjski stavbi št. 
361, ki je iz leta 1876, tlorisna površina stavbe je 111 m2, izkoriščena je zgolj pritlična 
etaža (vir: GURS). Zaradi starosti stavbe in materialov (leseni stropi) njeno povečanje 
ali uporaba mansarde za bivanje ni možna. Mladi prevzemnik kmetije bi zato želel zase 
in svojo družino v sklopu obstoječe kmetije zgraditi novo stanovanjsko stavbo v 
podobnih dimenzijah oz. v velikosti starejše stanovanjske stavbe.  
 
Na več terenskih ogledih in posvetih s strokovnjaki je bilo ugotovljeno, da v okviru 
obstoječih stavbnih zemljišč ni možno postaviti nove stavbe, ker ni na voljo zadostnega 
prostora za umestitev hiše. Večji del stavbnih zemljišč je namreč že pozidan. Ob tem 
se na vzhodu stavbnih zemljišč sicer nahaja pribl. 300 m2 nezazidanih stavbnih 
zemljišč, kjer pa gradnja zaradi hribovitega terena, težje dostopnosti, bližine hleva za 
prašiče ter neposredne bližine večjega gospodarskega poslopja fizično ni možna.  
 
Zato se predlaga preoblikovanje stavbnih zemljišč tako, da se na vzhodu, kjer gradnja 
ni možna, (nezazidana) stavbna zemljišča zmanjšajo in sicer tako, da se zmanjšanje 
predvidi na zemljiščih, ki po evidenci dejanske rabe (vir: MKGP, evidenca Dejanska 
raba, 30.4.2020) niso opredeljena kot »pozidana in sorodna zemljišča«. Na južni strani, 
kjer je stanovanjsko hišo možno umestiti, pa se stavbna zemljišča povečajo in sicer v 
takem obsegu, da je skladno z določbami OPN mogoče formirati gradbeno parcelo v 
predpisani površini (OPN v 84. členu določa velikosti gradbenih parcel in sicer min. 500 
m² - max. 1.000 m² za stanovanjske stavbe). 
 
Stavbna zemljišča se širijo na območju obstoječe kmetije, saj selitev naslednika kmetije 
oz. bivanje na drugi lokaciji ni smiselna, naslednik je namreč na kmetiji stalno prisoten, 
delo poteka ves dan. Poleg tega je širitev kmetije tudi prostorsko omejena v smislu 
omejitev zaradi terena. Kmetija se namreč nahaja na uravnanem terenu na vrhu hriba, 
iz smeri kmetije proti zahodu, jugu in vzhodu teren pada, na severni strani pa se teren 
v zaledju strmeje dviguje. Prostorskih možnosti za novo gradnjo je tako malo. Na jugu 
pa se nahaja opuščena trasa nekdanje dovozne poti, ki je še vedno utrjena in delno 
uravnana, kar nudi možnost za gradnjo. V naravi se zemljišča na območju širitve 
stavbnih zemljišč ne obdelujejo, pač pa zgolj ročno kosijo.  
 
Predvidena širitev stavbnih zemljišč sicer posega na zemljišča, ki so v OPN 
opredeljena kot K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Dejanska raba (vir: MKGP,    
evidenca Dejanska raba, 30.4.2020) je opredeljena pretežno kot ekstenzivni 
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sadovnjaki, v manjšem delu kot trajni travniki in pašniki. Boniteta (vir: 
ZK_SLO_BONITETA_20200510) je določena kot 37.  Talno število (vir: TS_SI, Karta 
talnih števil Slovenije) znaša 56. Območje sodi med območja z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo (HGO – hribovita in gorska območja). Kmetija je vodena v sistemu GERK 
(vir: javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP), blok ID 11474720, na območju ni 
zgrajenih namakalnih in osuševalnih sistemov. 
 
S predvideno širitvijo stavbnih zemljišč ne bo onemogočen dostop kmetijski in drugi 
mehanizaciji do kmetijskih zemljišč, saj se za dostope uporablja priključek kmetije na 
severu ter nato preko prometnega omrežja dostop do kmetijskih površin. Stara trasa 
nekdanje dostopne ceste do kmetije, ki poteka pod območjem LP, pa je opuščena in se 
od izvedbe novega priključka na severu ne uporablja več zaradi strmega terena. 
 
Posega ni mogoče umestiti na zemljišča nekmetijske rabe, ker so v sklopu stavbnih 
zemljišč vsa zemljišča že pozidana ali pa so za pozidavo neprimerna (in se predlagajo 
za kompenzacijo, kot je zgoraj navedeno). Drugih zemljišč nekmetijske namenske rabe 
na območju kmetije ali njeni neposredni okolici ni oz. so izrazizo reliefno neugodna 
zaradi večjih strmin.  

 
Slika 4: Prikaz območja na DOF (vir: GURS, e-Geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/login.html, 
datum podatka: november 2019 ˂2.2.2021 ˃) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
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3. Podrobna utemeljitev 
 
3.1. podatki o obravnavanem območju LP: 

 
izvorno območje LP 
 

EUP Osrednji in južni del občine Dobrna 1 
OSRED 1 

PEUP OSRED 1/64 

PNRP A – Površine razpršene poselitve 

površina izvornega območja LP 1.711 m2  

 
3.2. grafični izsek: 

 
Iz grafičnega izseka območja LP, ki se nanaša na izsek iz OPN, je razvidno, da je 
izvorno območje LP označeno kot stavbna zemljišča v taki barvi in z oznako (A), ki 
označujeta »površine razpršene poselitve« skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l. RS št. 99/2007). 
Skladno z 280. členom ZUreP-2 se tako določene površine razpršene poselitve štejejo 
kot posamična poselitev po ZUreP-2.  
 
Slika 5: Grafični izsek območja, ki dokazuje, da gre za namensko rabo, ki šteje kot posamična poselitev 
skladno z 280. členom ZUreP-2 (vir: Občina Dobrna) 
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3.3. opis predlagane spremembe območja posamične poselitve:  
 

1 tip preoblikovanja območja širitev 

parcelna št. 734/1, 735/9 in 803/2 

k.o. Klanc 

površina spremembe + 540 m2 

od tega:  FID 1 + 200 m2 

    FID 2 + 300 m2 

PNRP v OPN K1 – Najboljša kmetijska zemljišča 

predlagana PNRP s to LP A – Površine razpršene poselitve 

EUP kamor posega sprememba OSRED 1 

PEUP kamor posega sprememba / 

2 tip preoblikovanja območja izvzem 

parcelna št. 732/1, 732/5 in 803/5 

k.o. Klanc 

površina spremembe - 200 m2 

od tega:  FID 3 - 200 m2 

PNRP v OPN A – Površine razpršene poselitve  

predlagana PNRP s to LP K1 – Najboljša kmetijska zemljišča 

EUP kamor posega sprememba OSRED 1 

PEUP kamor posega sprememba OSRED 1/64 

 

izračun 
površine 

površina izvornega območja LP 1.711 m2 

1 - širitev + 540 m2 

2 - izvzem - 200 m2 

površina spremembe + 340 m2 

delež spremembe glede na 
izvorno površino 

+ 19,87 %  

komentar k upoštevanju 
površinskega kriterija 

širitev se »drži« izvornega območja 
LP, predstavlja manj kot 20% 
dopustne širitve in obsega manj kot 
600 m2 povečanja  

 
3.4. utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih 

lastnosti zemljišča:  
 
Izvorno območje LP se nahaja v gričevnatem območju, ki je rahlo dvignjeno nad 
dolinskim dnom vodotoka Dobrnica.  
 
Južno od izvornega območja LP se nahaja območje širitve stavbnih zemljišč (območje 
LP). Le-to leži na rahlo nagnjenem terenu, ki se spušča od severa proti jugu. Nahaja se 
na kmetijskih zemljiščih, ki so manj primerna za obdelavo. Po dejanski rabi (MKGP, 
31.12.2015) so zemljišča na območju LP v večji meri opredeljena kot ekstenzivni 
sadovnjaki. V naravi gre za travnate površine, ki niso obdelane, košnja zaradi strmine 
poteka ročno.  
 
Vzhodno od izvornega območja LP se nahaja območje zmanjšanja oz. izvzema 
stavbnih zemljišč (prav tako območje LP). V naravi gre za bistveno bolj hribovit del, 
brez dostopa, omejen s hišo in gospodarskimi poslopji. Območje nezazidanih stavnih 
zemljišč zaradi reliefnih pogojev in premajhne površine ni primerno za pozidavo, poleg 
tega se nahaja neposredno ob hlevu za prašiče, ob katerem je tudi urejena gnojna 
jama. Zato se s to LP predvidi izvzem nezazidanih stavbnih zemljišč na vzhodni strani 
kmetije in širitev stavbnih zemljišč na dostopnejši južni legi, kjer je ob robu kmetije tudi 
dovolj prostora za umestitev nove stanovanjske stavbe skladno z vsemi pogoji iz OPN.  
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Glede na prostorske evidence se območje LP nahaja znotraj erozijskega območja, ki je 
določeno kot opozorilno območje, za katerega veljajo običajni zaščitni ukrepi. Zato bo 
pobudnik pred pričetkom gradnje (oz. v nadaljnjih fazah projektiranja) pridobil ustrezno 
geološko poročilo, s katerim se bo preverilo, ali so na lokaciji potrebni kakršnikoli 
zaščitni ukrepi. Prav tako se na podlagi geološkega mnenja določijo pogoji za 
odvajanje meteornih voda. 
 
Z vidika reliefnih značilnosti je območje LP (kjer je predvidena širitev) primerno za 
gradnjo, nahaja se na deloma že utrjenem terenu opuščene stare dostopne poti do 
kmetije. Prav tako je območje LP primerno z vidika varstva kmetijskih zemljišč, saj se 
locira na manj primerna zemljišča z vidika kmetijske proizvodnje. S predvideno širitvijo 
stavbnih zemljišč tudi ne bo onemogočen dostop kmetijski in drugi mehanizaciji do 
kmetijskih zemljišč. 

 
Območje LP (kjer je predvidena širitev) je locirano tako, da se priključuje gruči 
obstoječih stavb, kar je z vidika tipoloških značilnosti poselitve širšega območja 
ustrezno. Širitev stavbnih zemljišč (izvornega območja LP) na drug način ni možno ali 
pa je manj primerno, na severu se namreč nahaja strm teren in večja višinska razlika, 
širitev proti zahodu ni možna, saj na robu gospodarstva stoji večji gospodarski objekt, 
pod njim pa teren strmo pada proti cesti na zahodni strani, gradnja na vzhodni strani pa 
prav tako zaradi strmega terena ni možna (zato se na tem mestu predlaga tudi izvzem 
nezazidanih stavbnih zemljišč). 

 
Območje LP se bo komunalno opremilo na naslednji način: 

- vsi priključki (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije) se bodo izvedli iz 
obstoječih priključkov na izvornem območju LP 

- dostop do javne ceste se uredi iz obstoječega dovoza do kmetije, ki ga 
predstavlja obstoječ priključek na javno pot (OC155_CE6A00024) 

 
Slika 6: Izsek iz OPN Dobrna – prikaz EUP in gospodarske javne infrastrukture (vir: Občina Dobrna) 
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3.5. utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede določb 31. člena ZUreP-2: 
 
S prilagoditvijo in določitvijo natančne oblike ter velikosti stavbnih zemljišč na 
posamični poselitvi se bo omogočil namen izvedbe gradnje in sicer postavitev 
stanovanjskega objekta za družinskega člana kmetijskega gospodarstva (naslednik 
kmetije). 
 
Tak poseg predstavlja načrtovanje novega objekta za obstoječe dejavnosti (območje 
kmetije z bivanjem) skladno z 31. členom ZUreP-2, ki izpolnjuje pogoje na naslednji 
način: 

- obstoječ arhitekturni in tipološki vzorec poselitve se ohranja: za gradnjo na 
območju LP bodo veljali enaki prostorski izvedbeni pogoji, kot veljajo za izvorno 
območje LP in širšo okolico (v OPN so PIP-i predpisani za skupno EUP OSRED 
1, ki obsega širše območje osrednjega in južnega dela občine); gradnja na 
območju LP se bo navezovala na gručo stavb izvornega območja LP; tipologija 
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb je značilna tudi za širše območje; nove 
površine stavbnih zemljišč ne presegajo obsega obstoječih (pač pa predstavlja 
širitev 20% delež glede na obstoječ obseg stavbnih zemljišč) 

- obstoječa posamična poselitev (izvorno območje LP) je že ustrezno komunalno in 
infrastrukturno opremljena (vodovod, elektrika, kanalizacija), dostop do območja 
LP se bo zagotovil po trasi obstoječega priključka na javno pot, tudi drugi 
priključki na območju LP se bodo izvedli preko obstoječih priključkov izvornega 
območja LP na infrastrukturo (npr. telekomunikacije)  

- vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se zaradi gradnje na območju 
LP ne bo bistveno povečal, stanovanjski objekt ne bodo povzročal emisij 
strupenih plinov, nevarnih delcev, onesnaženja, zastrupitve vode in tal, 
elektromagnetnega sevanja ali povečanja hrupa ter podobno, 

- načrtovani posegi v prostor so skladni s pravnimi režimi in varstvenimi 
usmeritvami, kar se sicer preverja tudi v postopku LP z mnenji nosilcev urejanja 
prostora iz petega odstavka 131. člena  ZUreP-2 (priporoča se najmanj preverba 
pri nosilcu, ki je pristojen za erozijsko ogroženost in odvajanje meteornih voda ter 
pri nosilcu, ki je pristojen za varstvo kmetijskih zemljišč). 

 
V OPN so ob tem predpisani tudi drugi pogoji za ohranjane posamične poselitve, s 
katerimi je ta LP prav tako skladna in sicer: 
 
7. člen: »Na preostalem osrednjem in južnem območju občine se pojavlja preplet 
razpršene poselitve in razpršene gradnje; tu se prepletajo prepoznane oblike avtohtone 
razpršene poselitve (npr. na vinogradniških območjih), manjše gostitve grajene 
strukture (npr. slemenska gradnja, obcestna pozidava ob komunikacijah) ter razpršena 
gradnja kot negativni trend poselitve…«  

- LP bo omogočila, da se bo ohranila dejavnost obstoječega kmetijskega 
gospodarstva s prepoznano zasnovo gradnje v gruči.  

 
13. člen: »Gričevnato območje osrednjega in južnega dela občine, območje izven 
strnjenih naselij, je namenjeno gostitvi obstoječe grajene strukture skladno z njeno 
tipologijo, ki je lokalno prepoznavna, ter sanaciji razpršene gradnje; na tem območju 
gre predvsem za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter 
dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin 
objektov zunaj strnjenih naselij; umeščanje nove grajene strukture mora biti skladno s 
prepoznanim vzorcem poselitve na lokalni ravni (slemenska gradnja, obcestna gradnja, 
gradnja v vinogradniškem območju in podobno). Sem se prvenstveno umešča gradnja 
za potrebe kmetijstva, gozdarstva in turizma.« 

- LP ne bo povzročila stapljanja grajene strukture in nima negativnega vpliva na 
obstoječ tipološki vzorec razpršene poselitve tega dela občine, 
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- z LP se gosti gradnja na območju obstoječega kmetijskega gospodarstva, 
- gostitev gradnje z LP pomeni zaokroževanje kmetijskega gospodarstva na jugu, 

ob čemer se ohranja gručasta zasnova in preplet stanovanjskih stavb z 
gospodarskimi poslopji v posamezni gruči, 

- gradnja na območju LP predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječega 
kmetijskega gospodarstva, ki je komunalno in infrastrukturno v celoti opremljeno 
(vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, priključek na javno prometno 
omrežje), 

- gradnja stanovanjske stave na območju LP se nanaša izključno na potrebe 
mladega naslednika kmetije, s čimer bo tudi v prihodnje omogočena dejavnost 
kmetijstva. 

 
22. člen: »Območje osrednjega in južnega dela občine izven strnjenih naselij se tako 
določi kot območje razpršene poselitve, ki je namenjeno gostitvi obstoječe grajene 
strukture skladno z njeno tipologijo, ki je lokalno prepoznavna. Na tem območju gre 
predvsem za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne 
gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj 
strnjenih naselij. Umeščanje nove grajene strukture mora biti skladno s prepoznanim 
vzorcem poselitve na lokalni ravni (slemenska gradnja, obcestna gradnja in podobno).  
 
V osrednji in južni del občine se izven strnjenih naselij prvenstveno umešča gradnja, ki 
neposredno služi kmetijski ali gozdarski dejavnosti ali predstavlja dopolnilno dejavnost 
obstoječih kmetij, lahko pa tudi gradnja, ki neposredno služi turistični dejavnosti.« 

- LP ne vpliva na nastanek novega jedra novega naselja in ohranja značaj 
razdrobljenih zaselkov, 

- z LP bodo dane možnosti za ohranitev obstoječe razpršene poselitve (kmetije), 
- z LP se zagotovijo ustrezne površine za opravljanje dejavnosti (bivanje v sklopu 

kmetije), s čimer se ohranja poselitev na območju obstoječe razpršene poselitve, 
- za posege na območju LP veljajo enaki PIP kot na izvornem območju LP ter v 

širši okolici, kar pomeni, da se ohranja tudi arhitektura (arhitekturni vzorec) 
širšega območja. 
 

Predlaga se, da se s to LP na območju LP (kjer gre za širitev stavbnih zemljišč) določi 
namenska raba kot A – površine razpršene poselitve, za katere veljajo podrobnejši 
prostorsko izvedbeni pogoji (PIP) kot jih določa 84. člen OPN (Osrednji in južni del 
občine Dobrna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). S tem se zagotovi tudi 
kontinuiteta v arhitekturnem oblikovanju stavb oz. ohranjanje arhitekturnih in tipoloških 
vzorcev posamične poselitve.  
 
Izdelana je tudi preveritev možnosti umestitve stanovanjske stavbe na območje LP 
glede na določila veljavnega OPN. Ob upoštevanju vseh pogojev (PIP) za gradnjo na 
območju LP je umestitev možna mdr. na spodaj prikazani način.   
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Slika 7:  Preveritev umestitve stanovanjske stavbe na območje LP ob upoštevanju vseh določb OPN (vir podatkov 
za prikaz: Giv Gradnje, d.o.o., marec 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. utemeljitev upoštevanja pravnih režimov: 

 
Na izvornem območju in na območju LP se ne nahaja noben varstveni režim kulturne 
dediščine, območij ohranjanja narave, varovalnih gozdov, vodovarstvenih območij in 
poplavno ogroženih območij. Podatek je preverjen v Atlasu okolja, Atlasu voda in v 
evidenci objektov kulturne dediščine. Prav tako na izvornem območju in na območju LP 
ni območij državnih prostorskih aktov (veljavnih ali v pripravi). 

 
Izvorno območje in območje LP pa se nahajata znotraj opozorilnega območja varovanj 
in zaščitnih ukrepov in sicer znotraj erozijskega območja, za katerega veljajo običajni 
zaščitni ukrepi.  

 
Podatkovni viri za to poglavje so navedeni pod točko 2.4. 
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3.7. posamezne vsebinske rešitve za NUP: 

 
3.7.1. odvajanje meteornih vod 

 
Skladno z geotehničnim elaboratom (str. 11) se reši, uredi in izvede kontroliran odvod 
vseh meteornih vod, ki se morajo odvesti iz neposrednega območja objekta. Vode se 
glede na geološko sestavo in geomorfologijo lahko ponika (plitva podzemna infiltracija - 
irigacija). Izvede se na območju travniških površin južno od predvidene zazidave. 
Predhodno naj se meteorne vode vodi preko zadrževalnika, kapacitet navedenih v 
preračunu v geotehničnem elaboratu (str. 12). V vsakem primeru je nesprejemljivo 
kakršnokoli nekontrolirano spuščanje meteornih vod s strešin in manipulativnih površin 
po površini zemljine, še posebej ne v obliki koncentriranih tokov. 

 
3.7.2. komunalne odpadne vode 

 
 Vse komunalne odpadne vode se bodo vodile v obstoječo komunalno infrastrukturo. 

 
3.7.3. elektro omrežje 
 

Priključek na elektro omrežje se podrobneje določi v fazi izdelave DGD 
dokumentacije. Okvirno se predvideva, da se bo za priključitev na omrežje uporabil 
priključek na obstoječi stanovanjski hiši Klanc 84 (priključna omarica na fasadi in sicer 
za števcem 3*25A). Predvideva se običajna priključna moč (1x14kW) oz. se vsa 
podrobnejša ali druga vsebina določi v postopku izdelave DGD.  

 


