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1.  NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKE POVRŠINE NA VELIKEM TRNU 
(DEL EUP VET 032) 

 
Pobudnik izdelave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske površine 
Veliki Trn (VET 032), v nadaljevanju OPPN, je lastnik parcele št. 617/1 k.o. Ravne, ki želi zgraditi 
stanovanjsko hišo. Parcela je po namenski rabi na delu stavbno zemljišče, v naravi travnik in je v 
območju stanovanjskih površin naselja Veliki Trn.  
 
Za območje stavbnih zemljišč (SS – stanovanjske površine) na območju enote urejanja prostora 
(EUP) VET 032 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN): 
Stanovanjske površine Veliki Trn.  
 
Pobudo je obravnavala Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja ter zaključila, da se naj 
predhodno izdela strokovna podlaga za celotno območje EUP, pri tem pa prikaže območje 
manjšega (delnega) OPPN, ki mora biti funkcionalno smiselno zaključena celota. OPPN mora, 
poleg parcele investitorja, zajemati še dostopno cesto do javne ceste (tako končni kot morebitni 
začasni dostop). Občina Krško je seznanila in pozvala lastnike zemljišč na območju EUP VET 032, 
ali se želijo vključiti v območje urejanja z OPPN (in sofinanciranje le tega), vendar interesa po 
vključitvi ni bilo. Po izdelavi strokovne podlage, obravnavi le te na Komisiji za urejanje prostora ter 
delovnih sestankih, se je pristopilo k izdelavi izhodišč za pripravo OPPN. 
Izdelan OPPN bo pravna podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
drugih posegov v prostor. 

2.  PREDLOGI NAMERAVANE REŠITVE Z OBRAZLOŽITVIJO GLEDE UPOŠTEVANJA 
NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV TER DRUGIH RAZVOJNIH IN VARSTVENIH 
DOKUMENTOV 

 

2.1 PREDLOGI NAMERAVANE REŠITVE  

 
OBMOČJE OPPN 
Območje OPPN je velikosti cca 0,11 ha in obsega parc. št. 617/1, 616/3-del, 613/5-del, 613/3-del, 
611/2-del, 2974/20-del, vse k.o. Ravne.  
Na severovzhodu in delno jugozahodu meja območja OPPN poteka po južnem delu parc. št. 617/1, 
616/3, 613/5, 613/3, k.o. Ravne v širini bodoče dostopne ceste in meji na travnike, na jugovzhodu 
meja poteka po meji parc. št. 617/1 k.o. Ravne in meji na travnike, na jugozahodu meja poteka po 
meji parc. št. 617/1 k.o. Ravne in delno po lokalni cesti LC 191151 Leskovec pri Krškem - Senuše - 
Veliki Trn, na severozahodu meja poteka po meji parc. št. 617/1 k.o. Ravne in meji na travnike, 
delno na severozahodu meja poteka ob vzhodnem robu parc. št. 611/2 k.o. Ravne in se konča na 
lokalni cesti LC 191151 Leskovec pri Krškem - Senuše - Veliki Trn, kjer je novi priključek dostopne 
ceste.  
 
LOKACIJA OPPN 
Območje OPPN je v občini Krško, v naselju Veliki Trn, na jugozahodnem pobočju hriba, med 
obstoječo pozidavo naselja na jugovzhodni in severozahodni strani ter lokalno cesto LC 191151 
Leskovec pri Krškem - Senuše - Veliki Trn na jugozahodni strani. Dostop do območja OPPN je z 
lokalne ceste na jugozahodu.  
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Lokacija v širšem prostoru z okvirnim območjem OPPN 

 

 
Ožja lokacija z okvirnim območjem OPPN 

 
 
PREDMET IN PROGRAM OPPN 
Predmet OPPN je določitev pogojev za oblikovanje in gradnjo enostanovanjskega objekta z 
možnostjo postavitvi pomožnih objektov ter pogojev za zunanjo ureditev parcele. 
Predlaga se gradnja stanovanjske hiše v nadaljevanju obstoječe obcestne pozidave na jugovzhodni 
strani. Novi dostop na parcelo se uredi s severozahodne strani, od priključka na lokalno cesto LC 
191151 Leskovec pri Krškem - Senuše - Veliki Trn do parcele št. 617/1 k.o. Ravne. Ker nova 
dostopna cesta poteka po zemljiščih, ki niso v lasti pobudnika, se gradnja te ceste lahko časovno 
podaljša, zato se v prvi fazi omogoči začasni direktni dostop z lokalne ceste na parcelo št. 617/1 
k.o. Ravne, ki se po izgradnji nove dostopne ceste ukine.  
Stanovanjska stavba se z daljšo stranico orientira proti lokalni cesti, tako da je sleme vzporedno z 
lokalno cesto in sledi plastnicam terena, s čem se posnema obstoječa pozidava. Tlorisno je stavba 
pravokotne oblike, pritlična z izkoriščenim podstrešjem in kletjo. Streha je simetrična dvokapnica, 
naklona 40°, kritina je rdeče barve, tako kot pri obstoječih stavbah.  
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PROMETNA IN OSTALA INFRASTRUKTURNA UREDITEV 
Parcela nima lastnih infrastrukturnih priključkov, vendar je javno vodovodno, električno in 
telekomunikacijsko omrežje v neposredni bližini. Na parceli je postavljen leseni drog z zračnimi 
telefonskimi kabli, ki bo verjetno moteč za postavitev hiše in ga bo potrebno prestaviti.  
 

 
Infrastrukturno omrežje z okvirnim območjem OPPN 

 
Novo stanovanjsko hišo bo potrebno priključiti na vodovodno, električno in telekomunikacijsko 
omrežje. Priključek na vodovodno omrežje se lahko izvede v dolžini cca 60 m od obstoječega 
javnega vodovoda, ki je na vzhodu ob občinski javni poti JP 694591 - odcep Metelko. Električni 
priključek se lahko izvede v dolžni cca 20 m od sosednje stanovanjske hiše, ki je na jugovzhodu 
območja urejanja. Telekomunikacijski priključek se lahko izvede v dolžni cca 15 m od obstoječe 
javne trase, ki poteka po parceli št. 617/1 k.o. Ravne. Zaradi gradnje stanovanjske hiše, bo 
potrebna prestavitev obstoječega telekomunikacijskega droga, ki je na parceli št. 617/1 k.o. Ravne.   
Ker v bližini ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, se bo za odvodnjavanje odpadne 
sanitarne vode postavila mala komunalna čistilna naprava, odpadna padavinska voda se bo vodila 
v ponikalnice.  
Nova dostopna cesta bo širine vozišča minimalno 3,5 m, z obojestranskimi bankinami, širine 2x0,75 
m. Do izgradnje nove dostopne ceste se omogoči začasni dostop na parcelo št. 617/1 k.o. Ravno z 
lokalne ceste. Začasni dostop je širok 3,5 m.  
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2.2 SKLADNOST Z OBČINSKIM PROSTORSKIM NAČRTOM 

 
V občinskem prostorskem načrtu je območje OPPN opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, po 
podrobnejši namenski rabi je to območje stanovanjskih površin (SS).   
 

 
Prikaz iz občinskega prostorskega načrta z okvirnim območjem OPPN 

 
Pobudnik želi na svoji parceli (617/1 k.o. Ravne) graditi stanovanjsko hišo. Njegov program je 
usklajen z namensko rabo po OPN.  
 
V skladu z veljavnim občinskim prostorskim načrtom (OPN) občine Krško je za območje stavbnih 
zemljišč (SS – stanovanjske površine) na območju enote urejanja prostora (EUP) VET 032 
predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN): Stanovanjske površine 
Veliki Trn.  
 
V izvedbenem delu odloka o OPN, v 110. členu - območja predvidenih OPPN, je (med drugim) 
navedeno: 

- da je pri izdelavi OPPN treba upoštevati usmeritve za izdelavo OPPN, ki so določene v 
podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojih, poglavje III./3.  

- da je meje predvidenih OPPN dopustno po potrebi in predhodni preveritvi tudi spremeniti 
- da je predvidene OPPN dopustno izvesti v več fazah, oziroma jih je dopustno deliti na več 

manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno 
smiselno in zaključeno celoto. V primeru, da se OPPN izdela le za del območja, se 
strokovna podlaga za pripravo osnutka OPPN, v kateri se obdela celovita prostorska 
zasnova s prometno in gospodarsko javno infrastrukturo, izdela za celotno območje.  

 
V izvedbenem delu odloka o OPN, v 180. členu, so navedene usmeritve za izdelavo OPPN in sicer: 

 

VET 032 Stanovanjske 
površine Veliki Trn 

- Stanovanjske stavbe ob lokalni cesti LC 191151 se 
locirajo z daljšo stranico vzporedno s cesto v gradbeni 
liniji. Brežina ob lokalni cesti se ohranja. Dostopi do novih 
stavb se uredijo s severozahodne strani.  

- Na vodovarstvenem območju se pri gradnji in drugih 
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ureditvah v prostoru upoštevajo občinski in državni 
predpisi. Za posege je treba pridobiti soglasje organa, 
pristojnega za vode. 

 
Za območje VET 032 je izdelana strokovna podlaga – idejna urbanistična zasnova za ureditev 
celotnega območja OPPN stanovanjske površine Veliki Trn – EU VET 032. Območje je glede na 
konfiguracijo terena razdeljeno na tri dele: skrajni južni del, kjer je približno raven in lahko dostopen 
teren, osrednji jugovzhodni del, kjer je nekoliko težji dostop na relativno raven teren zazidljive 
terase in na severozahodni del, kjer je večji naklon in težje dostopni del terena.  
 
Iz navedene zasnove je razvidno, da v kolikor se na delu območja VET 032 izdela manjši OPPN, ki 
vključuje le parcelo investitorja ter dostopno cesto, ni okrnjena nadaljnja pozidava območja, po 
izkazanem interesu lastnikov zemljišč. 
 
 

 
Strokovna podlaga za območje VET 032 
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2.3 VARSTVENI REŽIMI NA OBMOČJU OPPN 

VARSTVO NARAVE 

Celotno območje OPPN je na ekološko pomembnem območju Ajdovska jama.  
 
 

 
Območje varstva naraven z okvirnim območjem OPPN 

3.  POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO  

Zaradi realizacije OPPN na delu Območja VET 032 - gradnje ene stanovanjske hiše in zaradi 
bodočih stanovanjskih hiš, je potrebno zgraditi dostopno cesto.  
Morebitne druge investicije v gospodarsko javno infrastrukturo bodo definirane v postopku priprave 
OPPN. 

4.  OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN IN IZVEDBO INVESTICIJ  

4.1 OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO, IZDELAVO IN SPREJEM OPPN 

Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem 
planu, ki je odvisen od vseh sodelujočih v postopku: 

 
FAZA OPPN X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NOSILEC 

NALOGE 
                 

POBUDA ZA 
OPPN  

               izdelovalec 

SPREJEM 
POBUDE 

sprejema župan 

               Občina 

IZHODIŠČA  X              Občina, 
izdelovalec 

SKLEP   X             izdelovalec 
SMERNICE    X            izdelovalec 

USKLAJEVANJE     X           izdelovalec 



 

9 
 

SMERNIC 
OSNUTEK      X          izdelovalec 

PRIDOBIVANJE 1. 
MNENJA 

      X          

DOPOLNJEN 
OSNUTEK 

       X        izdelovalec 

OBJAVA JR        X        Občina 
JAVNA 

RAZGRNITEV IN 
JAVNA 

OBRAVNAVA 

         X X       Občina 
izdelovalec 

STALIŠČA DO 
PRIPOMB 

         X      izdelovalec 

USKLAJEVANJE 
STALIŠČ 

          X     Občina 
izdelovalec 

SPREJEM 
STALIŠČ 

sprejema župan 

          X     Občina 

PREDLOG              X    izdelovalec 
PRIDOBIVANJE 2. 

MNENJA 
            

X 

                   
izdelovalec 

USKLAJEVANJE 
MNENJ 

            X   izdelovalec 

USKLAJEN 
PREDLOG 

             X  izdelovalec 

SPREJEM NA 
OBČINSKEM 

SVETU 

             X*  Občina 

OBJAVA 
ODLOKA 

              X Občina 

 

4.2 NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

Pri pripravi OPPN bodo s svojimi izhodišči, mnenji in usmeritvami sodelovali naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO), 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, 
urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče), 

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi 
trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja), 

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v 
vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 
Ljubljana (kulturna dediščina), 

5. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva cesta 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave), 
6. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto 

(telekomunikacije), 
7. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne 

infrastrukture), 
8. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika), 
9. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin), 
10. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje 

gospodarske javne infrastrukture). 
11. KS Veliki Trn, Veliki Trn 18, 8270 Krško. 

 

4.3 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO INVESTICIJE 
 
Rok za izgradnjo stanovanjske hiše z začasnim dostopom je predviden v letu 2020 - 2021.    
Rok za izvedbo nove dostopne ceste je odvisen od bodočih pobud za pozidavo na parc. št. 616/3 in 
613/5 k.o. Ravno.  
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