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Vida Šušterčič, univ. dipl. inž. geod. 

 
 

PREDLOG SKLEPA: 
SKLEP 

 

I. Sprejme se Obvezno razlago 57. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18) 
po skrajšanem postopku. 

II. Sprejme se Obvezno razlago 57. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18). 

 
 

Alojzij Kastelic 
ŽUPAN 

 
 
 
Priloge: 
- Predlog Obvezne razlage 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni 

list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18) 
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Predlog Obvezne razlage 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18) 

 
 

I. NASLOV 
 

Naslov se glasi: Predlog Obvezne razlage 57. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18). 

 
 

II. UVOD 
 

1. Razlogi za sprejetje 

Občina Trebnje ima sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18; v nadaljevanju: OPN), ki določa 
pogoje za namensko rabo prostora  in vrste posegov za posamezne vrste podrobne 
namenske rabe prostora. Za površine za samostojne kmetije – SKk v 57. členu določa, 
da so od namembnosti “dopustne kmetije (stanovanja in gospodarski objekti) ter 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji”. Dopustne so “novogradnje objektov, gradnja le 
stanovanjskega objekta brez gospodarskega objekta kot manj zahtevni objekt ni 
dopustna”.  

SKk je namenska raba namenjena gradnjam kmetij, tako dejavnosti kot bivanju. Tako je 
bilo tudi v postopku priprave OPN utemeljena širitev na kmetijska zemljišča. V praksi pa 
je prišlo do primera, ko je večji hlev že zgrajen na podrobni namenski rabi – SK v – 
površina podeželskega naselja – vas in sicer na isti parceli, na kateri želi investitor 
zgraditi stanovanjsko hišo na podrobni namenski rabi SKk. Parcela je razdeljena na dve 
namenski rabi in sicer na SKk ter SKv. Tolmačenje Upravne enote je, da bi moral 
investitor poleg gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo pridobiti tudi gradbeno 
dovoljenje za gospodarski objekt, ki pa že stoji na isti parceli, vendar na drugi namenski 
rabi.  

 
2. Ocena stanja 

Območij enot urejanja prostora SKk je na območju naše občine v grafičnem delu OPN 
61, namenjenih kmetijam (stanovanja in gospodarski objekti) in dopolnilnim dejavnostim 
na kmetiji. Z obvezno razlago bomo omogočili, da si bodo investitorji pridobili gradbena 
dovoljenja za hišo, kjer so objekti za gospodarsko dejavnost locirani na drugih 
namenskih rabah. V primeru, kjer se je pojavil problem pridobitve gradbenega dovoljenja, 
bo s to obvezno razlago na kmetiji poskrbljeno za mladega prevzemnika, ki ima 
gospodarsko poslopje (hlev) že zgrajen. 

 
3. Pravna podlaga za sprejem 

• Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) 
• Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) 
• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

 

4. Cilji in načela 

Cilj je s sprejemom obvezne razlage zagotoviti upoštevanje namena določil OPN-ja ter 
omogočiti gradnjo stanovanjske hiše za prevzemnika kmetije. 

 
5.  Ocena finančnih in drugih posledic 

Pri sprejetju obvezne razlage za Občina Trebnje ne nastopijo finančne in druge 
posledice. 
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III. BESEDILO ČLENOV 
 
 

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 63/14), je Občinski svet Občine Trebnje na ……. redni seji dne ………. sprejel 

 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje 

 
1. 
 

Sprejme se obvezna razlaga tretje alineje točke (1016b) 57. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 
72/18), ki določa: »novogradnjo objektov – gradnja le stanovanjskega objekta brez 
gospodarskega objekta kot manj zahtevni objekt ni dopustna«, tako da se obrazloži:  
»Gradnja le stanovanjskega objekta je dopustna tudi, če ima isti lastnik v sklopu kmetije 
predvidene stanovanjske hiše gospodarski objekt na isti ali drugi namenski rabi.« 
 

2.  
 

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje. 
 

3. 
 
    Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji  
    dan po objavi. 
 
 
    Številka:  
    Trebnje, dne  
 
 

Alojzij Kastelic 
ŽUPAN OBČINE TREBNJE 


