
A. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 PRIPRAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKO PR 37 -

ŠPORTNOREKREACIJSKO OBMOČJE

SPREJEM SKLEPA ŽUPANA  (sklep, št. 3505-0006/2015-s26/15 , 
z dne 15. 06. 2015, UGOP št. 07/15)

IZDELAVA OSNUTKA  OPPN 
(julij 2015)

ODLOČBA O CPVO
(št. 3505-0006/15-

093/15 z dne
 29. 07. 2015 )

PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA

(julij, avgust 2015)

DOPOLNITEV OSNUTKA OPPN
(oktober 2015)

IZDELAVA/DOPOLNITEV
STROKOVNIH PODLAG

(marec, april 2015)

JAVNA RAZGRNITEV
OPPN DOPOLNJENEGA OSNUTKA

(07. 12. 2015 - 07. 01. 2016 )

JAVNA OBRAVNAVA
(16. december 2015)

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA
O OPPN V PRVEM BRANJU 

NA 9. REDNI SEJI OS OBČINE 
PREDDVOR (11. november 2015)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IN OBČINE
(.........................................................)

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 
(..........)

DOPOLNITEV
STROKOVNIH PODLAG

(..........)

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(..........)

USKLADITEV PREDLOGA OPPN
(..........)

SPREJEM ODLOKA O OPPN NA
 ..... SEJI OS OBČINE PREDDVOR

(..........)

OBJAVA OPPN 
(.......................)

B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV
Območje obravnave:
Obravnavano območje leži v nižinskem delu Brezjanske ravnine, na severnem delu urbanističnega 
načrta Preddvor. Območje na severu meji na kmetijske in gozdne površine, na zahodu na gozdne 
površine, na vzhodu na vodotok Suha, na jugu na stavbna zemljišča stanovanjske namembnosti, 
zelenih površin in površin za izobraževanje. Območje OPPN sovpada z EUP z oznako PR 37, določeno v 
OPN, in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 394/2 – del, 525 – del, 526/1 – del, 526/47, 526/48, 
526/51, 526/52, 526/53, 526/54, 526/55, 526/56, 526/57, 526/58, 526/59, 526/60, 526/61, 526/62, 
526/63, 526/64, 526/65, 526/66 - del, 526/67 in 1648/4 – del, vse v katastrski občini (2083) Breg ob 
Kokri. Površina območja znaša okvirno 4,5 ha.
Namembnost območja:
Območje se namenja pretežno športnorekreacijskim dejavnostim (igriščem s spremljajočimi objekti 
in apartmajskim sklopom stavb) in gostinskim dejavnostim v kontekstu kompleksne ponudbe 
območja. Prostorski koncept umešča dejavnosti v prostor tako, da izrablja naravne danosti ter logično 
sosledje programov.
Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev:
Arhitekturne rešitve prostorskih ureditev so usklajene z načrtovanimi programi v posamezni 
funkcionalni celoti ali funkcionalni enoti. S tem dokumentom se določa trinajst funkcionalnih enot 
namenjenih gradnji stavb (Fe N1/1, Fe S1/1 ter od Fe A1/1 do Fe A1/11), šest funkcionalnih enot 
namenjenih izključno gradnji športnih parternih objektov (Fe N1/2, Fe N1/3, Fe S1/2, Fe S1/3, Fe S1/4 
in Fe S1/5), devet funkcionalnih enot namenjenih zelenim ureditvam (Fe Z1/1, Fe Z1/2, Fe Z2/1, Fe 
Z2/2, Fe I1/3, Fe S1/8, Fe S1/9, Fe A1/13 in Fe A1/14) ter šestim funkcionalnim enotam prometnih 
ureditev (Fe I1/1, Fe I1/2, Fe N1/4, Fe S1/6, Fe S1/7 in Fe A1/12). 
V funkcionalni enoti Fe N1/1 se določa postavitev pritličnega (opcijsko možna gradnja tudi kleti) 
objekta garderob in gostinstva kot spremljajočih dejavnosti nogometnega igrišča. Ob njem je na 
severozahodni strani določena lokacija možne trafo postaje. Objekt ima ravno, ozelenjeno streho in je 
tlorisnih dimenzij  9,00 m × 30,00 m. Pred objektom je določena prireditvena ploščad, ki se proti jugu 
oz. jugovzhodu spušča (klančina, stopnice) proti parkirnim površinam.
V funkcionalni enoti Fe S1/1 se določa postavitev večfunkcijskega objekta namenjenega strelišču s 
spremljajočimi prostori in možnostjo umestitve tudi dodatnih športnih programov. Glede na lego v 
prostoru se določa vertikalni gabarit (K) + P oz. P + (M) ter tlorisni gabarit 30,00 m × 50,00 m. Objekt 
ima ravno, po možnosti ozelenjeno streho. 
 V funkcionalnih enotah z oznakami od Fe A1/1 do Fe A1/11 se določa enajst apartmajskih bivalnih 
enot, tlorisnih dimenzij 8,00 m × 12,00 m in vertikalnih gabaritov P + (M). Objekti so oblikovani enotno, 
streha je lahko ravna ali v naklonu (eno ali dvokapna).
Krajinske rešitve prostorskih ureditev temeljijo na ohranjanju zelenih vrednot obvodnega sveta na 
vzhodu zato se temu segmentu načrtovanja posveča precejšnja pozornost. Tako vse robne prostorske 
ureditve zahodnega in vzhodnega dela območja kot javne, športne in parkovne ureditve osrednjega 
dela morajo odražati zeleno povezavo bivalnih enot in večfunkcionalnega objekta z gozdno 
obkrožitvijo.
OPPN določa tri sklope zelenih parternih ureditev in sicer a) avtohtoni vegetacijski pas ob vodotoku 
Suha, b) skupne parkovne ureditve osrednejga dela območja in c) zelene parkovne in drevesne 
ureditve med apartmajskimi objekti ter ob zahodni in vzhodni strani večfunkcionalnega objekta 
(strelišče) zahodnega dela območja.
 Avtohtoni vegetacijski pas ob vodotoku Suha, slednja sicer leži v sosednji enoti urejanja prostora (PR 
36), ki ni predmet obravnave tega odloka (Fe Z1/1 in del Fe Z1/2) je namenjen blagemu vizualnemu in 
funkcijskemu prehodu med reko in notranjimi zelenimi ureditvami. Obsega sklenjen niz avtohtone ali 
na novo vzpostavljene sicer avtohtone vegetacije, ki v južnem delu prehaja na parkovno urejene 
zelene površine, v severnem pa na zelene rekreacijske površine ob igrišču. Preko zelenih površin je 
načrtovana prestavljena poljska pot do kmetijskih zemljišč severno od območja urejanja. Skupne 
parkovne ureditve osrednjega dela območja (Fe Z2/1 in del Fe N1/1) so namenjene športnim in 
parkovnim ureditvam za uporabnike osrednjega dela območja (nogometno in ostala igrišča). Določa 
se intenzivnejša zasaditev med parternimi programi športa in obstoječim gozdom. Zelene parkovne in 
drevesne ureditve med apartmajskimi objekti ter ob zahodni strani večfunkcionalnega objekta 
strelišča (Fe I1/3, Fe S1/2, Fe S1/9, Fe S1/13 in Fe S1/14) so namenjene postopnemu prehodu iz 
parternih športnorekreativnih ureditev v gozdni kompleks, enako tudi interpolaciji nove vegetacije ob 
apartmajskemu sklopu med ostale gozdne površine. Obstoječi gozd v Fe Z2/2, ki obkroža 
večfunkcionalni objekt na grebenu hriba in skate park se ohranja v obstoječem obsegu.
S tem odlokom se glede na pomembnost krajinskega in mikrourbanega urejanja območja določajo 
tudi podrobnejši pogoji in usmeritve, in sicer:
-  večino prostih površin znotraj območja urejanja je skladno grafičnemu prikazu potrebno v celoti 
ozeleniti in parkovno urediti, kar hkrati ublaži poglede na stavbne strukture in omogoča kvalitetno 
razmejitev programov; 
- ob vstopnih prometnicah, parkovnih površinah ter peš povezavah se določajo koridorji intenzivne 
vegetacije, ki se smiselno nadaljujejo, kjer je to možno, v izteke robnih zelenih cezur območja oziroma 
obrečne zelene bariere vzhodnega dela območja urejanja;
- urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se urejajo javne površine, morajo biti v 
območju oblikovani enotno, locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne 
ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja; 
- javne in poljavne površine ter zelenice funkcionalnih enot je potrebno urejati v skladu s prostorsko-
likovnimi značilnostmi prostora (zelene ureditve in grajena struktura, osi in linije v prostoru, 
dominante, vedute ipd.); pohodne površine naj se tlakujejo glede na namen površin ali pa urede v 
peščeni izvedbi;
- pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta 
zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni 
gradbeni material ter urediti okolico.
Oblikovalskim rešitvam je glede na vizualno izpostavljenost vzhodnega dela posvetiti zadostno 
pozornost. Že prej omenjeno oblikovno skladnost programsko sorodnih sklopov stavb je potrebno v 
fazi arhitekturnega oblikovanja konkretno nadgraditi. Tudi tu, tako kot drugod je potrebno upoštevati 
časovno determinto etapne realizacije območja, zato je v osmem poglavju opredeljena tudi etapnost, 
v devetem poglavju pa so opredeljena tudi možna odstopanja.
Podrobnejši pogoji in usmeritve oblikovanja so sledeči:
- stavbe znotraj iste funkcionalne celote morajo biti načeloma oblikovane po enotnih oblikovalskih 
izhodiščih, tako glede izbora materialov fasad kot okenskih in vratnih odprtin; delna odstopanja od 
oblikovalskih izhodišč so v smislu kvalitetnih rešitev možna za oblikovanje stavb, v kolikor so te grajene 
na podlagi določil 30. člena tega odloka;
- nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki 
omogoča odvodnjavanje meteorne vode s streh; barva kritin mora biti enotna (dopušča se možnost 
travnatih streh);
Prometno priključevanje območja:
Prometno se območje navezuje na obstoječo prometnico JP 826261 Preddvor : Šiška – Bašelj (HŠ 1) 
oziroma novonačrtovano dovozno prometnico ob levem bregu vodotoka Suha in njeno 
novonačrtovano premostitvijo, kasneje, po eventualni izgradnji obvoznice (EUP PR 49) pa bo 
priključeno nanjo. Takoj ob vstopu v območje je določeno asfaltirano parkirišče za 55 osebnih vozil ter 
avtobusno postajališče z možnostjo krožnega obračanja (Fe I1/1). Od tod je možen dovoz preko 
klančine in internih prometnic (Fe S1/6, Fe A1/12) do športnih igrišč, tribun, večfunkcionalnega 
streliškega objekta in apartmajskega sklopa. Poleg navedenih prometnic se v območju kot poljska, 
sprehajalna in servisno urgentna komunikacija (vzdrževanje višje ležečih kmetijskih površin, vodotoka 
in obrežja) načrtuje obrežna povezava severa in juga območja z iztekom na obstoječe omrežje. Znotraj 
parkovnih ureditev je načrtovana vrsta internih prometnih povezav ter poti. Seveda se načrtovane 
rešitve izvaja etapno, pri čemer se v prvih etapah dopušča možnost funkcioniranja preko obstoječih 
prometnih priključkov. 
Komunalno urejanje:
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda:
V območju urejanja s tem prostorskim aktom se odpadne in padavinske vode odvajajo organizirano in 
ločeno za sistem meteornih in odpadnih voda.  Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju 

odpadnih ter padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem javne meteorne in komunalne 
kanalizacije, za katere skrbi upravljavec, ter objekte, ki nimajo javnega značaja in so v lasti uporabnikov 
(interna meteorna in komunalna kanalizacija znotraj funkcionalnih enot – opcijsko funkcionalne enote 
od Fe A1/1 do Fe A1/11).
Pri novogradnji meteorne kanalizacije se morajo upoštevati vsi veljavni pogoji za gradnjo, kot so: 
Meteorne vode iz streh objektov se morajo speljati preko peskolovcev v podtalnico, oziroma za 
kompleksnejše stavbe prav tako preko peskolovcev v vodotok Suha; meteorne vode s cest, parkirišč, 
manipulacijskih in drugih utrjenih površin funkcionalne celote FC I1 morajo biti speljane v meteorno 
kanalizacijo in po njej do vodotoka. Meteorne vode morajo biti očiščene na način, kot to predvidevajo 
predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode skladno določilom 19. člena tega 
odloka. Vgrajeni morajo biti lovilci olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu 
s tehničnimi predpisi; usedlin, gošč in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati v javno kanalizacijo.
Pri novogradnji komunalne (fekalne) kanalizacije se morajo upoštevati sledeči pogoji:
- Pri določanju lokacije posameznih kanalov, črpališč in objektov je potrebno upoštevati obstoječe in 
predvideno stanje kanalizacijskega omrežja ter konfiguracijo terena in lokacije objektov, ki se 
priključujejo na kanalizacijo. Zato se fekalna kanalizacija vodi sistemsko.
- Sistem izgradnje komunalne (fekalne) kanalizacije za celotno območje je etapen in ločen od 
meteornih voda.
- Komunalna kanalizacija in javni vodovod na isti trasi morata biti zgrajena vzporedno in v razdalji 3 m, 
na križanjih kanalizacije in javnega vodovoda je minimalni medsebojni vertikalni odmik 0,5 m, s tem da 
poteka javni vodovod nad kanalizacijo. Vsa križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v 
skladu z navodili posameznega upravljavca komunalnega voda in veljavnimi predpisi.
- Komunalna kanalizacija mora biti v celoti izvedena iz vodo nepropustnih materialov, ki zagotavljajo 
zahtevano kvaliteto iz projekta.
Komunalna kanalizacija se lahko gradi etapno, lahko pa se za posamezne stavbe ali sklop stavb 
(apartmajski del,….) v prvih etapah zgradi tudi ustrezno dimenzionirane male čistilne naprave s 
kasnejšo možnostjo navezave na obstoječo javno kanalizacijsko omrežje.
Oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje:
Javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo celotnega območja z oznako PR 37 – 
športnorekreacijsko območje. Novo vodovodno omrežje je praviloma potrebno zgraditi ob 
predvidenem cestnem svetu tako, da ga je možno vzdrževati ter ga navezati na obstoječi sistem oskrbe 
z vodo. Dopušča se uporaba vode trudi iz obstoječe vrtine. Na vodovodnem omrežju je potrebno 
zgraditi oziroma nadgraditi obstoječe hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo 
oziroma v primerih, ko se ne zagotavlja zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezno črpališče iz 
vodotoka Suha.
Oskrba z električno energijo:
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati obstoječe stanje in zasnovo 
elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Stavbe je 
potrebno priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije. 
Vzhodno od območja se nahaja obstoječa razdelilna transformatorska postaja TP 211 Preddvor Šola, ki 
se ohranja. Glede na pozidavo se opcijsko določa možnost njihove povečave oz. lociranje nove 
elektroenergetske naprave (možnost postavitve ene transformatorske postaje ob objektu garderob). 
Moči transformatorjev v transformatorski postaji se bodo določile v projektu transformatorskih postaj 
in priključnih kablovodov, ko bodo na podlagi izdane projektne dokumentacije poznane obremenitve 
posameznih stavb in osvetlitve nogometnega ter ostalih igrišč.
Telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez:
Znotraj območja, ki se ureja s tem prostorskim aktom ne poteka omrežje telekomunikacij in zvez. 
Predvidene dejavnosti bodo zahtevale vključitev novih stavb v telekomunikacijsko omrežje, zato bo 
potrebno izdelati projekt vključitve objektov v telekomunikacijsko omrežje. Priključna točka za 
priključitev območja na telekomunikacijsko omrežje se določa v kabelskem jašku J2/2, ob cesti 
Preddvor – Šiška – Bašelj (JP 826261), v bližini hiše z naslovom Šiška 8. Sočasno z izgradnjo ostale 
komunalne infrastrukture je treba od jaška J2/2 do območja obravnave (PR 37) v telesu ceste zgraditi 
kabelsko kanalizacijo iz cevi 2 × PVC fi 110 mm in jo povezati z ustreznimi jaški. Znotraj območje se 
določa gradnja kabelske kanalizacije do vseh objektov, kjer je predvidena uporaba storitev na TK 
kabelskem omrežju. Telekomunikacijski kanalizaciji znotraj in zunaj območja morata biti med seboj 
povezani.
Ogrevanje:
Ogrevanje načrtovanih stavb v območju se, glede na sorazmerno redko in medsebojno časovno manj 
usklajeno rabo, izvaja individualno. Stavbe se lahko ogreva na lesno biomaso, dopušča se možnost 
ogrevanja tudi z drugimi obnovljivimi viri energije, prav tako tudi uporaba električne energije oz. IR 
panelov. V kolikor bo to racionalno se prednostno omogoča priključitev na sistem lokalnega 
daljinskega ogrevanja na biomaso.
Varovanje kulturne dediščine:
Na območju, ki ga obravnava prostorski akt območja PR 37 – športnorekreacijsko območje, ni 
registriranih enot kulturne dediščine, zato posebni rešitve in ukrepi za kulturno dediščino, razen 
ukrepov, ki veljajo za arheološke ostaline navedenih v tem členu, niso potrebni.
Varstvo tal, voda in zraka:
Izvajanje posegov v območju z oznako PR 37 bo glede na obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na 
konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem odlokom 
določene rešitve in ukrepe za varstvo tal. Ob območju z oznako PR 37 – športnorekreacijsko območje, 
ki se ureja s tem prostorskim aktom se nahaja vodotok Suha, zato se določajo ukrepi, kot jih narekuje 
pristojni nosilec urejanja prostora, hkrati pa se določajo tudi ukrepi za zaščito podtalnice. Vsi 
protihrupni in ostali ukrepi zelenih barier ob vodotoku Suha, robnih in notranjih prometnicah imajo 
sočasno tudi funkcijo (skupaj z obsežnimi obstoječimi gozdnimi in načrtovanimi zelenimi ureditvami 
med objekti ter parkovnimi ureditvami) varovanja pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov. 
Dodatni zaščitni ukrepi zato niso potrebni.
Varstvo pred hrupom:
Območje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje:
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja 
pristojna komunalna organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo. Pri 
načrtovanih stavbah se zbirna mesta komunalnih odpadkov določajo na gradbenih parcelah tako, da 
niso vidno izpostavljena. V času odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta 
dostopna vozilom za odvoz. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
Ohranjanje narave:
Območje, ki ga obravnava ta prostorski načrt se v svojem vzhodnem delu nahaja v območju hidrološke 
in geomorfološke naravne vrednote (ident. št. 136 V Kokra – pritok Suha).  Ohranja in krepi pa se zeleni 
obrečni pas avtohtone vegetacije. Smiselno se upošteva naravovarstvene smernice, posege pa 
prilagaja izsledkom hidrološke in geomehanske študije, razpoložljivim možnostim konfiguracije terena 
ter usklajenim predlogom pristojnih služb, lokalne skupnosti in načrtovalca. 
Etapnost izvedbe:
Realizacija kompleksnih posegov, kot so načrtovani s tem prostorskim aktom, bo izvajana v več etapah, 
ki so, razen prometne in ostale komunalne javne infrastrukture, medsebojno neodvisne glede na 
časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki 
predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno 
tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter 
določiti funkcionalne enote. Določa se, da je pred izvedbo posegov potrebno izdelati hidrogeološko in 
geomehansko študijo, rezultate pa smiselno vključiti v nadaljnjo projektno dokumentacijo. Pri 
izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. 
Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Posebno 
določilo v zvezi z etapnostjo velja za funkcionalni celoti FC N1 in FC I1, kjer so posegi gradnje stavb 
najverjetneje možni le v skladu z izsledki predhodno izdelane hidrogeološke in geomehanske študije.
C. NAMEN PROSTORSKEGA NAČRTA
Prednostna usmeritev prostorskega razvoja v Občini Preddvor je razvoj turističnih in 
športnorekreacijskih dejavnosti. Z namenom realizacije območja je občina pristopila k izdelavi OPPN, 
ki bo določil prostorske izvedbene pogoje za ureditev športnorekreacijskega centra. OPPN bo podlaga 
za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov.

Pripravljavec: OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 PREDDVOR

Naročnik: OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 PREDDVOR

Načrtovalec: RRD, Regijska razvojna družba d.o.o.
Ljubljanska 76
1230 Domžale

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 
ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKO PR 37 – 
ŠPORTNOREKREACIJSKO OBMOČJE

DOPOLNJEN OSNUTEK

POVZETEK ZA JAVNOST
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