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POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O 
PROSTORSKI UREDITVI 

 
 
Območje OPPN zajema območje s parcelno številko 986/1 k.o. Dobrna v velikosti 795 m². Območje se 
nahaja v južnem delu naselja Lokovina v občini Dobrna. 
 
Območje OPPN predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 
individualnih stanovanjskih stavb. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, s katere se bo 
napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako predvidena gradnja 
na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega dela naselja.  
 
Predvidena je gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti do največ P+1+M oz. K+P+M, 
pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m. Tlorisna velikost 
ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne sme presegati naslednje 
faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. in Fi (faktor 
izrabe) = 1,2. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI   

 
 

 
Odgovorni prostorski načrtovalec 

 
mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh. 

 
IZJAVLJAM, 

 
da je 

 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT  

LOKOVINA LO 3-1 
 

izdelan v skladu s prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju prostorskega 
akta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. 

 
 
205-2020 
 (št. projekta) 
 
Celje, …. 2021 
(kraj in datum) 
 

  
mag. Gorazd Furman Oman 
univ.dipl.inž.arh., A-1060 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka) 
 
…………………………………………..…... 
(osebni žig, podpis) 
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ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN DOBRNA 

 
 
Občinski svet Občine Dobrna je  na  podlagi 115., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in ……. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. ………) na ….. redni seji dne 
……….. sprejel 

 
ODLOK 

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  
LOKOVINA LO 3-1 

 
1. člen 

(pravna podlaga) 

 

(1) V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna  (Ur. l. RS, št. 11/2012, v 
nadaljevanju: OPN) Občinski svet Občine Dobrna sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Lokovina LO 3-1 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 205-2020, ki ga je izdelal biro 
URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p... 
 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 
61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) (v nadaljevanju: OPN). 

 
II. VSEBINA 

 
2. člen 

(vsebina OPPN) 
 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
 
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine: 

- območje OPPN 
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN 
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s 

sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje 
in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro  

-  rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom  
- načrt parcelacije  
- etapnost izvedbe prostorske ureditve  
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 

 
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine: 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN občine Dobrna''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture'' 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije'' 
 
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge: 

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
- prikaz stanja prostora 
- geodetski načrt s certifikatom  
- geomehansko poročilo (Geo svet Samo Marinc s.p., april 2020)  
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- IDZ načrt električnih inštalacij in električne opreme  (Sabina Ramšak s.p.., št. proj. 31/2020, 
oktober 2020) 

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
- obrazložitev in utemeljitev  
- povzetek za javnost 
- elaborat ekonomike (…………….) 

 
 

III. OBMOČJE 
 

3. člen 
(območje OPPN) 

 
Območje OPPN zajema območje s parcelno številko 986/1 k.o. Dobrna v velikosti 795 m². Območje se 
nahaja v južnem delu naselja Lokovina v občini Dobrna. 
 
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 

 
V skladu z OPN je za območje pobude določena osnovna namenska raba kot SS – stanovanjske 
površine. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 
 
 

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

 
Območje OPPN predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 
individualnih stanovanjskih stavb. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, s katere se bo 
napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako predvidena gradnja 
na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega dela naselja.  
 

6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

 
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih stavb: 
- enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje 
objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: uredba) in sicer 
samostojne stanovanjske stavbe, 
– enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s petim odstavkom 7. člena tega odloka. 
 
(2) Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo 
komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z 
namensko rabo območja. 
 

7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 

 
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del 
Na območju OPPN je dopustna: 
- gradnja novega objekta, 
- gradnja dozidav in nadzidav 
- rekonstrukcija,  
- odstranitev objekta in 
- vzdrževanje. 
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(2) Stavbe  
Dovoljena je gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti do največ P+1+M oz. K+P+M, 
pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m. Tlorisna velikost 
ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne sme presegati naslednje 
faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. in Fi (faktor 
izrabe) = 1,2. Stavbe morajo biti oblikovane arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter 
neagresivno vključevati v okolico, fasada naj bo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, 
priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv. Zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo. Zaželeno 
je ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti po vzorih iz »trške« arhitekture« (fasadne členitve, 
fasadne odprtine, dekorativni deli). Priporočeno je, da so okenske odprtine stanovanjskih stavb 
pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša. Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali 
elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli  (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni Strehe morajo biti obvezno 
simetrične dvokapnice z nakloni strešin od 35 do 45°, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno 
s frčadami ali s strešnimi okni, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni. Napušči morajo biti 
minimalni, kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) 
barvi. 
 
(3) Lega stavbe ni posebej določena. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane 
odmike. Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši odmiki od 
navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.  
 
(4) Zunanja ureditev 
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko 
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v 
primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. 
Dopustna je izvedba opornih zidov v višini do 1,00 metra, v primeru večjih višin pa je potrebno oporne 
zidove kaskadno zalomiti na način, da posamezna kaskada ne presega 1,00 metra. Oporne zidove je 
potrebno obvezno ozeleniti.  
 
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjene gradnji legalno 
zgrajenih objektov in se lahko uporabljajo zgolj za namene osnovnega objekta in ne gre za samostojno 
rabo. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba parcele, namenjene 
gradnji, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 m. Ograje ne smejo zmanjševati 
preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer 
je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,80 m. Dovoljena je tudi gradnja 
nadstreškov, ut in samostojnih garaž, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki morajo 
biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob 
predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Zaželena je gradnja v leseni ali montažni 
izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi geomehanskim razmeram. 
Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim obstoječim objektom z namenom 
uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov morajo 
biti skladne z veljavno področno zakonodajo. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in 
zahtevane odmike. 
 
(6) Geomehanski pogoji in usmeritve 
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno geološko 
mnenje. Za ostale gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, vendar je v primeru nastanka škode 
na objektu ali njegovi okolici v času gradnje ali kasneje, ki je posledica erozije ali drugih vplivov, ki bi jih 
bilo mogoče predvideti s predhodno geološko raziskavo tal, za kritje škode odgovoren investitor gradnje. 
Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.  
 
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
8. člen 

(prometna infrastruktura) 
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(1) Območje OPPN se bo preko novega individualnega cestnega priključka priključevalo na lokalno 
občinsko cesto ter nadalje na regionalno cesto Dobrna - Črnova. Upoštevati je potrebno, da je 
priključevanje individualne dovozne ceste na občinsko cesto varno in pregledno. Zagotovljeno mora biti 
polje preglednosti v križišču z občinsko cesto v ravnini z dovozno cesto v ravnini.  
 
(2) Znotraj parcele, namenjene gradnji je potrebno za potrebe objekta zagotoviti vsaj dve parkirni mesti.  
 

9. člen 
(energetska infrastruktura) 

 
(1) Območje se napaja iz TP LOKOVINA VIŠNER; I0:3 - Višner. Čez obravnavano območje poteka 
obstoječ nizkonapetostni nadzemni in podzemni kabelski vod. Obstoječi nadzemni vod med točkama A 
in B se preurediti tako, da se ga odstrani in položi nov podzemni vod dimenzij 4x70 mm2 na rob parcele. 
Nov kablovod bo položen v zemljo, pod voznimi in asfaltnimi površinami bo kabel položen v zaščitne 
cevi. Zaščitna cev je tipa TPE ø110 mm. V zemlji mora biti kabel položen v kabelski jarek globine 80cm. 
Zaščitna cev mora biti pod povoznimi površinami obbetonirana. Predvidena stanovanjska hiša bo imela 
svojo priključno merilno omarico R-DES, ki bo vzankana v preurejen obstoječ nizkonapetostni podzemni 
kablovod. Priključna moč objekta bo znašala 3x20A. V omarico R-DES se poveže tudi preurejen 
obstoječ nizkonapetostni kablovod za obstoječ objekt na parc. št. 963/2 - točka C.  
 
(4) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo in 
predmetne stanovanjske hiše je potrebno upoštevati IDZ načrt električnih inštalacij in električne opreme  
(Sabina Ramšak s.p.., št. proj. 31/2020, oktober 2020) in si od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za 
posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 

 
(1) Telekom Slovenije 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja 
Telekom Slovenije. Trase se določijo z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti novo 
telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije možnost priključitve 
na obstoječe.  Projekt telekomunikacijskega priključka na javno telekomunikacijskega omrežje se izdela 
v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.  
 
(2) Telemach 
Na obravnavanem območju se ne nahaja kabelsko komunikacijski sistem v lasti in upravljanju Telemach 
d.o.o. Priključitev novih objektov na kabelsko komunikacijski sistem je možna vzhodno od 
obravnavanega območja v sodelovanju s predstavnikom Telemach. Projekt priključka na javno omrežje 
se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih 
vodov.  
 

11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 

 
(1) Na obravnavanem območju ni izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Komunalne odpadne vode iz 
objekta je potrebno pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na mali komunalni čistilni napravi - 
MKČN (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - UL RS, št. 98/15, 76/17, 81/19). 
Očiščene komunalne odpadne vode iz čistilne naprave se preko meteorne kanalizacije odvajajo v 
površinski odvodnik.  
 
(2) Za odvod meteornih vod iz predvidenih objektov je predvidena meteorna kanalizacija, ki se preko 
cevnega zadrževalnika spelje v površinski odvodnik Lokovski graben, južno od obravnavanega 
območja. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z 
enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. 
Izpustna glava odpadnih padavinskih voda v vodotok mora biti načrtovana pod naklonom brežine 
vodotoka in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano ustrezno 
zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.  
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12. člen 
(vodovod) 

 
(1) Obstoječi javni vodovod PE DN/OD 32 mm ne zadošča za oskrbo še enega novega objekta s pitno 
vodo. Zato je potrebno obstoječ javni vodovod od mesta priključitve objekta na javni vodovod do 
obstoječega javnega vodovoda PE DN/OD 63 mm povečati na ustrezno večjo dimenzijo, pri tem pa 
premer novega vodovoda ne sme biti manjši od DN/OD 63 mm. Pri izdelavi načrta vodovoda je potrebno 
upoštevati smernice za projektiranje.  
 
(2) Tlačna črta v vodovodnem omrežju se v normalnih razmerah giblje med 473 in 463 m. n.v., kar 
pomeni, da je v vodovodnem omrežju na območju gradnje previsok tlak. Investitor si mora na interni 
instalaciji za vodomerom na lastne stroške vgraditi napravo za zniževanje tlaka z varnostnim ventilom 
in zagotoviti takšne razmere, da iztekajoče vode ne bodo povzročile škode na objektu ali okolici. 
 
(3) Za priključitev interne instalacije hiše na vodovodno omrežje je potrebno zgraditi vodovodni priključek 
iz cevi polietilen DN/OD 32 mm – 10 barov. Vodomer se vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izolirani 
vodomerni jašek. 
 
(4) Pred izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo stanovanjske stavbe je potrebno za obnovo 
vodovoda izdelati načrt vodovoda in si zanj pridobiti mnenje upravljavca. Obstoječ vodovod je 
potrebno zamenjati z vodovodom večjih dimenzij pred priključitvijo objekta na ta vodovod.  
 
 

13. člen 
(obveznost priključevanja) 

 
(1) Stavba se mora priključiti na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. Gradnja ali drugi pogoji 
upravljavcev v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo bremenijo investitorja. 
 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

14. člen 
(enote kulturne dediščine) 

 
(1) Na obravnavanem območju ter v območju vplivov novih posegov na okolje se ne nahajajo enote 
kulturne dediščine: 
 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 
NARAVE 

 
15. člen 

(varstvo voda) 
 

(1) Komunalne odpadne vode iz objekta se bodo pred izpustom v površinski odvodnik očistile na mali 
komunalni čistilni napravi. Padavinske vode bodo preko cevnega zadrževalnika speljane v površinski 
odvodnik Lokovski graben. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali 
stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Direkcija RS za vode.  
 

16. člen 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18) sodi 
obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene 
mejne dnevne / mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa: 
II. območje varstva pred hrupom (55 dBA / 45  dBA). 
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(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s 
predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo 
presegati predpisane mejne ravni hrupa. 
 

17. člen 
(varstvo zraka) 

 
(1) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po 
toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta 
zraka ostala na sprejemljivi ravni.   
 

18. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
(1) Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih 
zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno 
mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je 
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora 
ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki.  
 

19. člen 
(varstvo tal) 

 
(1) Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za 
ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin. Rodovitni del prsti se lahko uporabi tudi za ureditve dela 
zelenih površin. 
 

20. člen 
(ohranjanje narave) 

 
(1) Območje leži izven območja, ki bi imelo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben 
status.  
 

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
21. člen 

(obramba) 
 

(1) Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo. 
 

22. člen 
(potresna varnost) 

 

(1) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po 
podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,125 (ARSO 
Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije - projektni 
pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1.2.2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja 
naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8. 

 
23. člen 

(požarna varnost) 
 
(1) Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji 
za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za 
varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. 
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o 
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tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno 
upoštevati predpise s področja požarne varnosti. 

 
24. člen 

(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice) 
 
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s 7. členom tega 
odloka je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje. 
 
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na območju 
OPPN (vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1.2.2010): 

IME_VOD_TE Spodnji del Savinje do Sotle 

VOD_OBMOCJ Donava 

ST_VODONOS 3 

VOD_SKUP1 Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni 
vodonosniki , v apnenčastih kamninah predvsem nizke 

VDOON_1 Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v apnenčastih kamninah 

HIDRODIN1 Odprt 

SRED_DEB1 >200 

LITO_OPIS1 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec in meljevec z lečami in vključki 
apnenca v menjavanju z dolomitom / Mezozoik, predvsem 

VOD_SKUP2 Medzrnski ali razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri 
podzemne vode 

VDOON_2 Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih sedimentih 

HIDRODIN2 Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt) 

SRED_DEB2 10 

LITO_OPIS2 Pesek, konglomerat, peščenjak, melj, glina, lapor in lapor z vključki peska, 
konglomerata in peščenjaka / Kenozoik 

VOD_SKUP3 Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar 
nizko do srednje izdatni vodonosniki 

VDOON_3 Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni) 

HIDRODIN3 Zaprt 

SRED_DEB3 >200 

LITO_OPIS3 Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno Trias 

 

25. člen 
(erozijska ogroženost) 

 
Obravnavano območje je erozijsko ogroženo in potencialno plazljivo. Pri nadaljnjem načrtovanju je 
potrebno upoštevati Geološko – geomehansko mnenje o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja 
in odvodnjavanja (Samo Marinc s.p., april 2020). 

 
 

26. člen 
(dopolnilna in druga zaščita) 

 

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične 
rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.    
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(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati 
pogoje za varen umik ljudi in premoženja. 

 
X. NAČRT PARCELACIJE 

 
27. člen 

(parcelacija) 
 
(1) Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih gradnji. Določena je 1 gradbena parcela, 
namenjena gradnji stanovanjske stavbe.  
 

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

28. člen 
(etapnost) 

 
(1) Gradnja stavbe je možna hkrati z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture.  
 

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
 

29. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 

 
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo 
podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 
 
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev 
terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe. 
 
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z 
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo. 
 
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN  

 
30. člen 

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
 

(1) OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Dobrna. Na območju OPPN 
po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja 
prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično 
višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega 
odloka.  
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
(dostopnost) 

 
(1) Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Dobrna in na Upravni enoti 
Celje. 
 

32. člen 
(nadzor) 

 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja. 
 

33. člen 
(začetek veljavnosti) 
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(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Dobrna, dne …………. 

      Župan 
Občine Dobrna 
  Martin Brecl 
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GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN občine Dobrna''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture'' 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije'' 
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PRILOGE K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZN 

 
 
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 
 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 11/2012) (v nadaljevanju OPN) 
za območje OPPN določa osnovno namensko rabo SS – stanovanjske površine. 
 
OPN določa, da se območje OPN nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) Lokovina (LO3). Zanjo 67. 
člen OPN določa, da se ureja z izvedbenim prostorskim aktom. 
 
Pri pripravi OPPN se upoštevajo izhodišča v skladu s 79. členom OPN. 
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA 
 
2.1. Grafični prikaz rabe prostora  
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2.2. Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture 
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2.3. Grafični prikaz varstvenih režimov 
 
Na območju prostorskega akta in v njegovi bližini ni območij varstvenih režimov, zato prikaz ni izdelan. 
 
2.4. Prikaz meje območja prostorskega akta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: Prikaz meje območja prostorskega akta v večjem merilu je sestavni del grafičnega dela 
prostorskega akta. 

območje prostorskega 
akta 
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2.6. Tekstualni del prikaza stanja prostora  
 
Osnovni podatki 
 
Območje OPPN zajema območje s parcelno številko 986/1 k.o. Dobrna v velikosti 795 m². Območje se 
nahaja v južnem delu naselja Lokovina v občini Dobrna. 
 
Bilanca površin zemljišč namenske rabe 
 
Osnovna namenska raba (vir: OPN, Občina Dobrna) je na območju celotnega območja OPPN določena 
kot »stavbna zemljišča« oz. kot »S – Območja stanovanj« in »SS – Stanovanjske površine«. 
 
Bilanca površin zemljišč dejanske rabe 
 
Območje OPPN se po dejanski rabi v celoti nahaja na »trajnih travnikih in pašnikih« (MKGP, 30.4.2020). 
 
Te površine so prikazane v Grafičnem prikazu rabe prostora. 
 
Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi  
 
Območje OPPN se nahaja izven območij varstvenih režimov.  
 
 
 
2.7. Določbe v zvezi s primernostjo in zanesljivostjo uporabe grafičnega dela prikaza stanja 
prostora  
 
Primernost in zanesljivost uporabe grafičnega dela prikaza stanja prostora je odvisna od uporabljenih 
virov podatkov za grafične prikaze, ki so: 
- kartografski del Občinskega prostorskega načrta občine Dobrna, vir: Občina Dobrna (Ur. l. RS, št. 

11/2012) 
- podatki za prikaz stanja prostora, vir: Občinski prostorski načrt občine Dobrna: prikaz stanja 

prostora, območja varovanj in omejitev, Občina Dobrna 
- geodetski načrt, gl. prilogo 
- dejanska raba, vir: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 30.4.2020 
- gospodarska javna infrastruktura: geodetski načrt, gl. prilogo 
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3. STROKOVNE PODLAGE 
 
 
Strokovna rešitev je izdelana na podlagi prikaza stanja prostora, skladno z določbami Občinskega 
prostorskega načrta občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 11/2012). 
 
OPPN je nadalje izdelan na podlagi: 
- prikaza stanja prostora (v skladu s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, 50/2008), 
- določil Prostorskega reda Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04), 
- določil Občinskega prostorskega načrta občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 11/2012), 
- geodetskega načrta. 
 
Sestavni del je tudi elaborat ekonomike. 
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ELABORAT EKONOMIKE 
 
 

Na pobudo investitorja se je Občina Dobrna odločila, da pripravi OPPN  Lokovina LO 3-1. 

Vzporedno s pripravo OPPN se pripravi tudi elaborat ekonomike, v katerem se ocenjujejo 

finančne in druge ekonomske posledice načrtovanih prostorskih ureditev tako na GJI, vključno 

s komunalno opremo, kot tudi na družbeno infrastrukturo.  

Območje OPPN zajema območje s parcelno številko 986/1 k.o. Dobrna v velikosti 795 m². 

Območje se nahaja v južnem delu naselja Lokovina v občini Dobrna. 

Območje OPPN predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 

individualnih stanovanjskih stavb. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, s 

katere se bo napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. 

Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko 

zapolnitev tega dela naselja.  

Predvidena je gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti do največ P+1+M oz. 

K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 

m. Tlorisna velikost ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne 

sme presegati naslednje faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz 

(faktor zazidanosti) = 0,4. in Fi (faktor izrabe) = 1,2. 

 

I. komunalna oprema 

 

Območje je delno komunalno opremljeno, na novo je potrebno zamenjati del javnega 

vodovoda ter preurediti del električnega omrežja. Hkrati je na novo potrebno izgraditi zgolj 

interne priključke, kar pa ne gre za obvezno gospodarsko javno službo. 

Stroški preureditve električnega omrežja in izgradnja internih priključkov niso vključeni v 

skupne in obračunske stroške pri odmeri komunalnega prispevka, ker ne gre za obvezno 

gospodarsko javno službo. Ti stroški so obveza investitorja in upravljavca in niso predstavljeni 

v elaboratu ekonomike.   

 

Ocena investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 

 

Ocena stroškov izgradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture je bila 

narejena na podlagi OPPN in v aktu navedenih določil glede komunalnega opremljanja. 

Ocena stroškov investicije je bila določena na naslednjih predpostavkah: 

− stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje glede na pridobljene podatke niso nastajali 

in jih zato nismo vključili v oceno stroškov; 

− strošek gradnje nove komunalne opreme smo privzeli na podlagi ocenjenih vrednosti iz 

izdelane dokumentacije IDZ načrt električnih inštalacij in električne opreme  (Sabina 

Ramšak s.p.., št. proj. 31/2020, oktober 2020); 

− strošek zamenjave vodovoda je ocenjen pavšalno na podlagi primerljivih projektov 

− drugi stroški nove komunalne opreme glede na pridobljene podatke po stališču 

naročnika niso nastajali in jih zato nismo vključili v obračun skupnih stroškov; 
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Tabela 1: Ocena stroškov izgradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne 

infrastrukture po stalnih cenah 

št. Ocena stroškov Skupaj brez DDV 

1 Stroški nove komunalne opreme 35.000,00 

 
- zamenjava vodovoda z PE DN/OD 63 v dolžini 

cca 330 m (okvirna ocena) 
35.000,00 

2 Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje  0 

3 Stroški druge komunalne opreme 4.500 

  Ureditev električnih vodov  4.500 

4 Drugi stroški nove komunalne opreme 0 

  SKUPAJ 39.500,00 

Opombe: 

− zgornje ocene ne vsebujejo DDV in so navedene v neto vrednostih (stalne cene); 

− v tej fazi gre samo za oceno, podano na podlagi infrastrukturne zasnove, brez 

podrobnejše tehnične dokumentacije. 

 

Predvideni viri financiranja investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko 

javno infrastrukturo 

 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) občina zagotavlja gradnjo komunalne 

opreme. Gradnja komunalne opreme se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih 

sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja komunalne opreme so proračunska 

sredstva države, sredstva pridobljena iz različnih skladov in druga finančna sredstva, ki niso 

komunalni prispevek. 

Skladno z določili Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za 

odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/2019, 30/2019 – popr. in 34/2019) se za vsako 

posamezno vrsto nove komunalne opreme določijo potrebna finančna sredstva in viri 

financiranja za izvedbo opremljanja. 

 

Tabela 2: Predvideni viri financiranja izvedbe investicije po stalnih cenah 

št. Viri financiranja 
Znesek brez 

DDV 

1 Javna sredstva  35.000,00 

2 
Stroški druge komunalne opreme 

(investitor) 
4.500,00 

3 Drugi stroški nove komunalne opreme 0 

  SKUPAJ 39.500,00 

 

Posamezni hišni priključki objekta niso del javne komunalne opreme. Ti stroški so obveza 

investitorjev in niso predstavljeni v elaboratu ekonomike. 

 

2. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 
 

Zaradi gradnje ene enostanovanjske stavbe bo vpliv na družbeno infrastrukturo zanemarljiv in 

se zato ne ocenjuje.  
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4. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
4.1. Odločba o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje  
 

A/ mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Prejeto 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja 
Savinje, Mariborska 88, 3000, Celje 

29.7.2020 19.10.2020 

2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 29.7.2020 25.8.2020 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

29.7.2020 4.8.2020 

4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 3, 
3000 Celje 

29.7.2020 13.8.2020 

5. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 29.7.2020 10.8.2020 

 
 

B/ odločba o izdelavi CPVO 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Prejeto 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana 

20.10.2020 1.12.2020  
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4.2. Smernice nosilcev urejanja prostora  
 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Datum izdaje 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, 
Mariborska 88, 3000, Celje 

29.7.2020 19.10.2020 

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 1000 
Ljubljana 

29.7.2020 5.8.2020 

3. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 29.7.2020 28.9.2020 

4. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje 29.7.2020 15.9.2020 

5. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 
Ljubljana 

29.7.2020 3.8.2020 

6. Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2, 3000 Celje 29.7.2020 10.8.2020 

7. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 29.7.2020 3.8.2020 

8.  Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 29.7.2020 24.8.2020 
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4.3. Prva menja nosilcev urejanja prostora 
 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Datum izdaje 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, 
Mariborska 88, 3000, Celje 

3.12.2020 18.1.2021 

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 1000 
Ljubljana 

3.12.2020 11.12.2020 

3. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 3.12.2020 12.1.2021 

4. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje 3.12.2020 24.12.2020 

5. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 
Ljubljana 

3.12.2020 2.2.2021 

6. Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2, 3000 Celje 3.12.2020 14.1.2021 

7. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 3.12.2020 9.12.2020 

8.  Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 3.12.2020 29.12.2020 
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4.4. Druga menja nosilcev urejanja prostora 
 
 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Datum izdaje 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, 
Mariborska 88, 3000, Celje 

19.3.2021 19.4.2021 

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 1000 
Ljubljana 

19.3.2021 31.3.2021 

3. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 19.3.2021 28.4.2021 

4. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje 19.3.2021 19.4.2021 

5. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 
Ljubljana 

19.3.2021 19.3.2021 

6. Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2, 3000 Celje 19.3.2021 6.4.2021 

7. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 19.3.2021 15.4.2021 

8.  Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 19.3.2021 30.4.2021 
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5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  
 
 
Območje OPPN zajema območje s parcelno številko 986/1 k.o. Dobrna v velikosti 795 m². Območje se 
nahaja v južnem delu naselja Lokovina v občini Dobrna. 
 
V skladu z OPN je za območje pobude določena osnovna namenska raba kot SS – stanovanjske 
površine. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 
 
Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih stavb: 
- enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje 
objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: uredba) in sicer 
samostojne stanovanjske stavbe, 
– enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s petim odstavkom 7. člena tega odloka. 
 
Dovoljena je gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti do največ P+1+M oz. K+P+M, 
pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m. Tlorisna velikost 
ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne sme presegati naslednje 
faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. in Fi (faktor 
izrabe) = 1,2. Stavbe morajo biti oblikovane arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter 
neagresivno vključevati v okolico, fasada naj bo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, 
priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv. Zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo. Zaželeno 
je ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti po vzorih iz »trške« arhitekture« (fasadne členitve, 
fasadne odprtine, dekorativni deli). Priporočeno je, da so okenske odprtine stanovanjskih stavb 
pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša. Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali 
elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli  (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni Strehe morajo biti obvezno 
simetrične dvokapnice z nakloni strešin od 35 do 45°, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno 
s frčadami ali s strešnimi okni, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni. Napušči morajo biti 
minimalni, kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) 
barvi. 
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6. POVZETEK ZA JAVNOST 
 
 
Občina Dobrna je na podlagi Zakona o urejanju prostora dne 10.6.2020 pristopila k izdelavi OPPN s 
sklepom, ki ga je sprejel župan. Sklep o začetku postopka priprave OPN je bil objavljen na spletni strani 
Občine Dobrna  
 
Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po naslednjem vrstnem redu: 

• Občina je na svoji spletni strani in uradnem glasilu objavila sklep o začetku postopka priprave 
OPPN, zraven pa priložila pobudo investitorja, 

• poziv za izdajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje je bil dne 29.7.2020 
poslan nosilcem urejanja prostora  

• pridobljene so bile konkretne smernice nosilcev urejanja prostora  

• pridobljena je bila odločba ministrstva, pristojnega za okolje, da v postopku ni potrebna 
izdelava celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje;   

• osnutek akta je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., pod št. projekta 205-
2020, datum: december;  

• osnutek je bil dne 3.12.2020 poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve 1. 
mnenj ter na ministrstvo, pristojno za okolje z namenom pridobitve določbe o potrebnosti 
izdelave celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje; 

• v zakonsko določenem roku so bila pridobljena 1. mnenja nosilcev urejanja prostora ; 

• dopolnjen osnutek akta (za javno razgrnitev) je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman 
Oman s.p.,, pod št. projekta 205-2020, datum: februar 2021; 

• dne 3.2.2021, številka:  350-0013/2020-22(1) je Občina objavila Javno naznanilo, s katerim je 
obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka akta;   

• Občina je javnost seznanila z dopolnjenim osnutkom akta v okviru javne razgrnitve, ki je 
potekala od vključno dne  15.2.2021 do vključno 16.3.2021; 

• javna obravnava je bila izvedena dne 4.3.2021; 

• v času javne razgrnitve niso bile podane pripombe in predlogi; 

• predlog akta je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p.,, pod št. projekta 205-
2020, datum: marec 2021  

• predlog akta je bil dne 19.3.2021 poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve 
mnenj 

• pridobljena so bila pozitivna mnenja vseh nosilcev  

• občinski svet Občine Dobrna je na seji dne ……. sprejel OPPN, čemur je sledila objava v 
Uradnem listu RS, št. ………. 

  



Občinski svet Občine Dobrna je  na  podlagi 115., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/2017) na ….. redni seji, dne 
……….. sprejel 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  

LOKOVINA LO 3-1 
 

1. člen 
(pravna podlaga) 

 

(1) V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna  (Ur. l. RS, št. 11/2012, v 
nadaljevanju: OPN) Občinski svet Občine Dobrna sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Lokovina LO 3-1 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 205-2020, ki ga je izdelal biro 
URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p... 
 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 
61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) (v nadaljevanju: OPN). 

 
II. VSEBINA 

 
2. člen 

(vsebina OPPN) 
 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
 
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine: 

- območje OPPN 
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN 
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s 

sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje 
in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro  

-  rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom  
- načrt parcelacije  
- etapnost izvedbe prostorske ureditve  
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 

 
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine: 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN občine Dobrna''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture'' 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije'' 
 
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge: 

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
- prikaz stanja prostora 
- geodetski načrt s certifikatom  
- geomehansko poročilo (Geo svet Samo Marinc s.p., april 2020)  
- IDZ načrt električnih inštalacij in električne opreme  (Sabina Ramšak s.p.., št. proj. 31/2020, 

oktober 2020) 
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
- obrazložitev in utemeljitev  



- povzetek za javnost 
- elaborat ekonomike (…………….) 

 
III. OBMOČJE 

 
3. člen 

(območje OPPN) 
 

Območje OPPN zajema območje s parcelno številko 986/1, k.o. 1056 Dobrna, v velikosti 795 m². 
Območje se nahaja v južnem delu naselja Lokovina, v Občini Dobrna. 
 
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 

 
V skladu z OPN je za območje pobude določena osnovna namenska raba kot SS – stanovanjske 
površine. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 
 

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

 
Območje OPPN predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 
individualnih stanovanjskih stavb. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, s katere se bo 
napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako predvidena gradnja 
na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega dela naselja.  
 

6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

 
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih stavb: 
- enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje 
objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: uredba), in sicer 
samostojne stanovanjske stavbe, 
– enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s petim odstavkom 7. člena tega odloka. 
 
(2) Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo 
komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z 
namensko rabo območja. 
 

7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 

 
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del 
Na območju OPPN je dopustna: 
- gradnja novega objekta, 
- gradnja dozidav in nadzidav 
- rekonstrukcija,  
- odstranitev objekta in 
- vzdrževanje. 
 
(2) Stavbe  
Dovoljena je gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti do največ P+1+M oz. K+P+M, 
pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m. Tlorisna velikost 
ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne sme presegati naslednje 
faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. in Fi (faktor 



izrabe) = 1,2. Stavbe morajo biti oblikovane arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter 
neagresivno vključevati v okolico, fasada naj bo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, 
priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv. Zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo. Zaželeno 
je ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti po vzorih iz »trške« arhitekture« (fasadne členitve, 
fasadne odprtine, dekorativni deli). Priporočeno je, da so okenske odprtine stanovanjskih stavb 
pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša. Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali 
elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli  (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni Strehe morajo biti obvezno 
simetrične dvokapnice z nakloni strešin od 35 do 45°, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno 
s frčadami ali s strešnimi okni, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni. Napušči morajo biti 
minimalni, kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) 
barvi. 
 
(3) Lega stavbe ni posebej določena. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane 
odmike. Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši odmiki od 
navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.  
 
(4) Zunanja ureditev 
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko 
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v 
primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. 
Dopustna je izvedba opornih zidov v višini do 1,00 metra, v primeru večjih višin pa je potrebno oporne 
zidove kaskadno zalomiti na način, da posamezna kaskada ne presega 1,00 metra. Oporne zidove je 
potrebno obvezno ozeleniti.  
 
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjene gradnji legalno 
zgrajenih objektov in se lahko uporabljajo zgolj za namene osnovnega objekta in ne gre za samostojno 
rabo. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba parcele, namenjene 
gradnji, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 m. Ograje ne smejo zmanjševati 
preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer 
je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,80 m. Dovoljena je tudi gradnja 
nadstreškov, ut in samostojnih garaž, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki morajo 
biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob 
predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Zaželena je gradnja v leseni ali montažni 
izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi geomehanskim razmeram. 
Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim obstoječim objektom z namenom 
uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov morajo 
biti skladne z veljavno področno zakonodajo. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in 
zahtevane odmike. 
 
(6) Geomehanski pogoji in usmeritve 
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno geološko 
mnenje. Za ostale gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, vendar je v primeru nastanka škode 
na objektu ali njegovi okolici v času gradnje ali kasneje, ki je posledica erozije ali drugih vplivov, ki bi jih 
bilo mogoče predvideti s predhodno geološko raziskavo tal, za kritje škode odgovoren investitor gradnje. 
Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.  
 
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
8. člen 

(prometna infrastruktura) 
 
(1) Območje OPPN se bo preko novega individualnega cestnega priključka priključevalo na lokalno 
občinsko cesto ter nadalje na regionalno cesto Dobrna - Črnova. Upoštevati je potrebno, da je 
priključevanje individualne dovozne ceste na občinsko cesto varno in pregledno. Zagotovljeno mora biti 
polje preglednosti v križišču z občinsko cesto v ravnini z dovozno cesto v ravnini.  
 
(2) Znotraj parcele, namenjene gradnji je potrebno za potrebe objekta zagotoviti vsaj dve parkirni mesti.  
 



9. člen 
(energetska infrastruktura) 

 
(1) Območje se napaja iz TP LOKOVINA VIŠNER; I0:3 - Višner. Čez obravnavano območje poteka 
obstoječ nizkonapetostni nadzemni in podzemni kabelski vod. Obstoječi nadzemni vod med točkama A 
in B se preurediti tako, da se ga odstrani in položi nov podzemni vod dimenzij 4x70 mm2 na rob parcele. 
Nov kablovod bo položen v zemljo, pod voznimi in asfaltnimi površinami bo kabel položen v zaščitne 
cevi. Zaščitna cev je tipa TPE ø110 mm. V zemlji mora biti kabel položen v kabelski jarek globine 80cm. 
Zaščitna cev mora biti pod povoznimi površinami obbetonirana. Predvidena stanovanjska hiša bo imela 
svojo priključno merilno omarico R-DES, ki bo vzankana v preurejen obstoječ nizkonapetostni podzemni 
kablovod. Priključna moč objekta bo znašala 3x20A. V omarico R-DES se poveže tudi preurejen 
obstoječ nizkonapetostni kablovod za obstoječ objekt na parc. št. 963/2 - točka C.  
 
(4) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo in 
predmetne stanovanjske hiše je potrebno upoštevati IDZ načrt električnih inštalacij in električne opreme  
(Sabina Ramšak s.p.., št. proj. 31/2020, oktober 2020) in si od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za 
posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 

 
(1) Telekom Slovenije 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja 
Telekom Slovenije. Trase se določijo z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti novo 
telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije možnost priključitve 
na obstoječe.  Projekt telekomunikacijskega priključka na javno telekomunikacijskega omrežje se izdela 
v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.  
 
(2) Telemach 
Na obravnavanem območju se ne nahaja kabelsko komunikacijski sistem v lasti in upravljanju Telemach 
d.o.o. Priključitev novih objektov na kabelsko komunikacijski sistem je možna vzhodno od 
obravnavanega območja v sodelovanju s predstavnikom Telemach. Projekt priključka na javno omrežje 
se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih 
vodov.  

11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 

 
(1) Na obravnavanem območju ni izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Komunalne odpadne vode iz 
objekta je potrebno pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na mali komunalni čistilni napravi - 
MKČN (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - UL RS, št. 98/15, 76/17, 81/19). 
Očiščene komunalne odpadne vode iz čistilne naprave se preko meteorne kanalizacije odvajajo v 
površinski odvodnik.  
 
(2) Za odvod meteornih vod iz predvidenih objektov je predvidena meteorna kanalizacija, ki se preko 
cevnega zadrževalnika spelje v površinski odvodnik Lokovski graben, južno od obravnavanega 
območja. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z 
enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. 
Izpustna glava odpadnih padavinskih voda v vodotok mora biti načrtovana pod naklonom brežine 
vodotoka in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano ustrezno 
zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.  
 

12. člen 
(vodovod) 

 
(1) Obstoječi javni vodovod PE DN/OD 32 mm ne zadošča za oskrbo še enega novega objekta s pitno 
vodo. Zato je potrebno obstoječ javni vodovod od mesta priključitve objekta na javni vodovod do 
obstoječega javnega vodovoda PE DN/OD 63 mm povečati na ustrezno večjo dimenzijo, pri tem pa 
premer novega vodovoda ne sme biti manjši od DN/OD 63 mm. Pri izdelavi načrta vodovoda je potrebno 
upoštevati smernice za projektiranje.  
 



(2) Tlačna črta v vodovodnem omrežju se v normalnih razmerah giblje med 473 in 463 m. n.v., kar 
pomeni, da je v vodovodnem omrežju na območju gradnje previsok tlak. Investitor si mora na interni 
instalaciji za vodomerom na lastne stroške vgraditi napravo za zniževanje tlaka z varnostnim ventilom 
in zagotoviti takšne razmere, da iztekajoče vode ne bodo povzročile škode na objektu ali okolici. 
 
(3) Za priključitev interne instalacije hiše na vodovodno omrežje je potrebno zgraditi vodovodni priključek 
iz cevi polietilen DN/OD 32 mm – 10 barov. Vodomer se vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izolirani 
vodomerni jašek. 
 
(4) Pred izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo stanovanjske stavbe je potrebno za obnovo 
vodovoda izdelati načrt vodovoda in si zanj pridobiti mnenje upravljavca. Obstoječ vodovod je 
potrebno zamenjati z vodovodom večjih dimenzij pred priključitvijo objekta na ta vodovod.  
 

13. člen 
(obveznost priključevanja) 

 
(1) Stavba se mora priključiti na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. Gradnja ali drugi pogoji 
upravljavcev v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo bremenijo investitorja. 
 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

14. člen 
(enote kulturne dediščine) 

 
(1) Na obravnavanem območju ter v območju vplivov novih posegov na okolje se ne nahajajo enote 
kulturne dediščine: 
 
 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 
NARAVE 

 
15. člen 

(varstvo voda) 
 

(1) Komunalne odpadne vode iz objekta se bodo pred izpustom v površinski odvodnik očistile na mali 
komunalni čistilni napravi. Padavinske vode bodo preko cevnega zadrževalnika speljane v površinski 
odvodnik Lokovski graben. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali 
stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Direkcija RS za vode.  
 

16. člen 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18) sodi obravnavano 
območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne 
dnevne / mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa: 
II. območje varstva pred hrupom (55 dBA / 45  dBA). 
 
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s 
predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo 
presegati predpisane mejne ravni hrupa. 
 

17. člen 
(varstvo zraka) 

 
(1) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po 
toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta 
zraka ostala na sprejemljivi ravni.  



18. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
(1) Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih 
zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno 
mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je 
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora 
ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki.  
 

19. člen 
(varstvo tal) 

 
(1) Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za 
ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin. Rodovitni del prsti se lahko uporabi tudi za ureditve dela 
zelenih površin. 
 

20. člen 
(ohranjanje narave) 

 
(1) Območje leži izven območja, ki bi imelo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben 
status.  
 

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
21. člen 

(obramba) 
 

(1) Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo. 
 

22. člen 
(potresna varnost) 

 

(1) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po 
podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,125 (ARSO 
Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije - projektni 
pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1.2.2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja 
naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8. 

 
23. člen 

(požarna varnost) 
 
(1) Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji 
za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za 
varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. 
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno 
upoštevati predpise s področja požarne varnosti. 

 
24. člen 

(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice) 
 
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s 7. členom tega 
odloka je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje. 
 



(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na območju 
OPPN (vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1.2.2010): 

IME_VOD_TE Spodnji del Savinje do Sotle 

VOD_OBMOCJ Donava 

ST_VODONOS 3 

VOD_SKUP1 Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni 
vodonosniki , v apnenčastih kamninah predvsem nizke 

VDOON_1 Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v apnenčastih kamninah 

HIDRODIN1 Odprt 

SRED_DEB1 >200 

LITO_OPIS1 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec in meljevec z lečami in vključki 
apnenca v menjavanju z dolomitom / Mezozoik, predvsem 

VOD_SKUP2 Medzrnski ali razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri 
podzemne vode 

VDOON_2 Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih sedimentih 

HIDRODIN2 Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt) 

SRED_DEB2 10 

LITO_OPIS2 Pesek, konglomerat, peščenjak, melj, glina, lapor in lapor z vključki peska, 
konglomerata in peščenjaka / Kenozoik 

VOD_SKUP3 Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar 
nizko do srednje izdatni vodonosniki 

VDOON_3 Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni) 

HIDRODIN3 Zaprt 

SRED_DEB3 >200 

LITO_OPIS3 Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno Trias 

 

25. člen 
(erozijska ogroženost) 

 
Obravnavano območje je erozijsko ogroženo in potencialno plazljivo. Pri nadaljnjem načrtovanju je 
potrebno upoštevati Geološko – geomehansko mnenje o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja 
in odvodnjavanja (Samo Marinc s.p., april 2020). 

 
26. člen 

(dopolnilna in druga zaščita) 
 

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične 
rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.    

(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati 
pogoje za varen umik ljudi in premoženja. 

X. NAČRT PARCELACIJE 
 

27. člen 
(parcelacija) 

 
(1) Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih gradnji. Določena je 1 gradbena parcela, 
namenjena gradnji stanovanjske stavbe.  



XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

28. člen 
(etapnost) 

 
(1) Gradnja stavbe je možna hkrati z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture.  
 

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
 

29. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 

 
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo 
podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 
 
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev 
terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe. 
 
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z 
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo. 
 
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN  

 
30. člen 

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
 

(1) OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Dobrna. Na območju OPPN 
po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja 
prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično 
višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega 
odloka.  
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
(dostopnost) 

 
(1) Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Dobrna in na Upravni enoti 
Celje. 
 

32. člen 
(nadzor) 

 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja. 
 

33. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
Dobrna, dne …………. 

      Župan 
Občine Dobrna 
  Martin Brecl 
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Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
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Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-125/2020-9 - DGZR
Datum: 31. 03. 2021

Na podlagi vloge Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje, ki po 
pooblastilu zastopa Občino Dobrna, Dobrna 19, Dobrna (v nadaljevanju vlagatelj), št. 205-2020 
z dne 19. 3. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na 
podlagi 119. člena v povezavi z drugim odstavkom 114. člena Zakona o urejanja prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke 
prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 
83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k predlogu OPPN Lokovina LO 3-1

Vlagatelj je z vlogo, št. 205-2020 z dne 19. 3. 2021, ki smo jo prejeli 19. 3. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje 
k predlogu OPPN Lokovina LO 3-1. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski vpogled preko 
spletnega strežnika.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je smernice in mnenje k osnutku s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom podalo skladno 
z zakonodajo. 

Vlagatelj je pri pripravi predloga OPPN Lokovina LO 3-1 upošteval smernice, mnenje k osnutku 
in veljavno zakonodajo, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k 
predlogu izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje (biro@urbanisti.com).

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00F6DE903900000000567BF2F6

Potek veljavnosti: 08. 06. 2021
Čas podpisa: 31. 03. 2021 10:49
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Številka: 35409-194/2020/5
Datum: 1.12.2020

Ministrstvo za okolje in prostor  izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 
21/12, 17/13-odlUS, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),  40. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl US, 33/07 - ZPNačrt 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ in
21/18 – ZNOrg, 84/18–ZIURKOE, 158/20), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US in14/15 ZUUJFO) v povezavi s 119. in 110 členom
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Ur. l. RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona 
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 63/07-odl.US, 117/07-
odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 
65/08, 47/09-odl.US, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti 
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje; za Občinski podrobni prostorski načrt
Lokovina LO 3-1, pripravljavcu: Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna:

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Lokovina LO 3-1, Občina Dobrna ni treba izvesti postopka celovite 
presoje vplivov na okolje.

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-1 Občina Dobrna, je
pooblastila d.o.o. Urbanisti, Grudnova ulica 6, 3000 Celje (dopis št. 350-0013/20-6(1) z dne 
19.6.2020), da Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za strateško
presojo vplivov na okolje (vnaprej Ministrstvo), posreduje vlogo s pozivom za odločitev o 
potrebnosti izdelave študije celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski
načrt Lokovina LO 3-1 (dopis št. 205-2020 z dne 20.10.2020).

Vlogi za izdajo odločitve o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje je predlagatelj
gradiva priložil: Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina 
LO 3-1, št. 350-0013/2020-2(1) z dne 10.6.2020 in pobudo za umestitev načrtovane ureditve v 
prostor - gradnjo enostanovanjske hiše na enoti urejanja prostora LO 3  – izdelovalec d.o.o.
Urbanisti, Grudnova ulica 6, 3000 Celje.

Na podlagi 53.in 289. člena Zakona o urejanju prostora je gradivu dodeljena Id. št.1715.



Pobuda za umestitev načrtovane ureditve v prostor - gradnjo enostanovanjske hiše v enoti 
urejanja prostora LO 3 je objavljena na spletnih straneh Občine Dobrna in sicer:

https://www.dobrna.si/web/index.php/javni-razpisi-in-objave/1174-namera-o-skle-2352773

Predlagatelj gradiva je priložil tudi mnenja ministrstev in organizacij, pristojnih v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Direkcije RS za 
vode, Zavoda RS za varstvo narave OE Celje, Zavoda za gozdove OE Celje. 

Po 40. členu Zakona o  varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali 
drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno 
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi 
in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti 
njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40. člena določa, da se 
za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v 
okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena 
istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. 
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi 
njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se 
celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je 
bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali 
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede 
na plan, na podlagi katerega je pripravljen.
  
V skladu z določili 3. in 4. odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora ministrstvo, pristojno 
za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega 
poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe 
Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave. 

Občina Dobrna je pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina –
enota urejanja prostora LO 3 na osnovi pobude investitorja za gradnjo enostanovanjske hiše s 
priključitvijo na gospodarsko javno infrastrukturo. Načrtovana gradnja je predvidena na 
zemljišču s parc. št. 986/1; k.o. Dobrna; na površini 840 m2.
V hierarhično nadrejenem prostorskem aktu je območje načrtovane gradnje opredeljeno za 
stanovanjsko območje.
Iz mnenj ministrstev in organizacij pristojnih v postopku odločitve o potrebnosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje, ki jih je predlagatelj priložil vlogi za odločitev ali je za načrtovano 
gradnjo potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje izhaja, da načrtovana gradnjo ne bo 
imela negativnega vpliva na okolje; in sicer:
- Mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območje Savinje št. 35020-100/2020-3 z dne 
19.10.2020, iz katerega izhaja, da načrtovana gradnja v EUP LO 3 ne bo pomembno vplivala na 
okolje z vidika varstva voda;;
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 1-III-459/2-O-20/LS z dne 
  13.8.2020, iz katerega izhaja, da leži načrtovana gradnja izven območja naravne vrednote in 
biotske raznovrstnosti, zato presoja ni potrebna;
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-107/2020/5 z dne 25.8.2020, iz katerega izhaja, da na 
območju načrtovane gradnje v EUP LO 3 ni enot kulturne dediščine, zato presoja ni potrebna;
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-78/2020-4 z dne 11.8.2020 sklicujoč se na Mnenje   



Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-20/NP 2637231 z dne 
10.8.2020, iz katerega izhaja, da za načrtovano gradnjo v EUP LO 3 ni potrebna izdelava 
celovite presoje vplivov na okolje;
- Mnenje Zavoda za gozdove, OE Celje št. 3407-131/2020-2 z dne 4.8.2020, iz katerega izhaja, 
da načrtovana gradnja ne posega na območje gozda.

Ministrstvo je predloženo gradivo proučilo in ob upoštevanju priloženih mnenj pristojnih nosilcev 
urejanja prostora ugotovilo, da načrtovana gradnja na EUP LO 3 ne bo imela pomembnega 
vpliva na okolje. Predlagana gradnja ne predstavlja posega za katerega  Ministrstvo ocenjuje, 
da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje, kot to določa tretji odstavek 40. 
člena Zakona o varstvu okolja, ki pravi, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za 
drug plan, če Ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje so določena v  Uredbi o 
merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali 
drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje (Ur.l. RS, št.9/09). 
Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja ne predstavlja pomembnejšega vpliva za posege v 
okolje glede na lokacijo, značilnosti, velikost in razmere delovanja, da ne vpliva na druge plane, 
vključno s tistimi v hierarhiji, da vključuje okoljske vidike v zadostni meri in ne povzroča drugih
okoljskih problemov ki se nanašajo na ureditev.
Ministrstvo nadalje ugotavlja, da predlagana gradnja v EUP LO 3 v naselju Lokovina ne bo 
vplivala na verjetnost, trajanje, pogostnost in reverzibilnost vplivov, ki bi jih povzročila, da nima
kumulativnih vplivov, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi in okolje, njena velikost in obseg ter 
delovanje pa ne bodo vplivali na območje in število ljudi, ki bi bili lahko prizadeti.
Ministrstvo ugotavlja, da načrtovana gradnja enostanovanjskega objekta v naselju Lokovina v 
EUP LO 3 ne bo prizadela pomena in ranljivosti območja.
Ministrstvo mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje za 
vsak plan, program, načrt ali drugi splošni akt oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje 
vplival na okolje.
Pri pregledu gradiva Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja ne predstavlja posega, za 
katerega bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami Uredbe o posegih v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 51/14, 105/20).
Nadalje Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja ne zapade med posege, za katere je 
potrebno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izvesti predhodni postopek, v skladu s 
poglavjem Urbanizem in gradbeništvo Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje.
Na osnovi predhodno navedenih dejstev Ministrstvo ugotavlja, da za gradnjo 
enostanovanjskega objekta v naselju Lokovina, Občina Dobrna ni treba izvesti celovite presoje 
njegovih vplivov na okolje.
Upravni organ je glede na navedeno odločil, kakor izhaja iz izreka.  

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor 
in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik 
pri navedenem sodišču.

Metka Černelč u.d.i.a.       
Višja sekretarka                                                                           mag. Vesna Kolar-Planinšič                                                                  
                                                                                                      Vodja sektorja za strateško

presojo vplivov na okolje



Vročiti:

-   Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna: obcina@dobrna.si;

V vednost po e-pošti:

Ministrstvo za kulturo Direktorat za kulturno dediščino,  gp.mk@gov.si;
Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za  javno zdravje, gp.mz@gov.si;
Zavod RS za varstvo narave – OE Celje, zrsvn.oece@zrsvn.si ; 
Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.s;i
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