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OBRAZLOŽITEV ODLOKA IN UTEMELJITEV OPPN 

1. NAMEN PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

 

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem je 14.06. 2012 je s 

podpisom županje mag. Romane Lesjak sprejela sklep za začetek postopka priprave in 

sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske 

soseske Šmelc, za parcele 947/3 - del  in 948/1 - del vse k.o. Podpeca – v nadaljevanju 

OPPN. Namen prostorskega akta je določitev urbanistične rešitve predvidene prostorske 

ureditve, določitev lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

stanovanjskih objektov ter komunalne in energetske infrastrukture ter drugih pogojev, zahtev 

in ukrepov za izvedbo načrtovane prostorske ureditve za stanovanjsko sosesko Šmelc. 

Sprejeti odlok za OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja 

za predvidene gradnje in ureditve. 

1.1. Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN 

Območje OPPN je nepozidano stavbno zemljišče, dostopno po gramozni cesti, ima sončno 

lego in leži v bližini javne ceste. Območje je možno opremiti s prometno in komunalno 

infrastrukturo. Območje leži med dvema obstoječima stanovanjskima objektoma in s 

predvideno pozidavo novih objektov bo zaokrožena celota stanovanjske soseske. Zemljišče 

predvideno za gradnjo je neurejeno, delno ravno, delno rahlo nagnjeno in delno strm teren.  

Velikost območja predvidenega za stanovanjsko gradnjo je cca 10.300,00 m2. Velikost 

vplivnega območja s potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo je cca 

13.820,00 m2. 

1.2. Način pridobitve strokovne rešitve 

Predmetni OPPN je izdelan na osnovi : 

- Strokovnih podlag za stanovanjsko sosesko  Šmelc v k.o. Podpeca, št. proj. U-25/12, 

ki jih je izdelal Arhitekturni biro Boris Debenjak s.p. ter Geološko geomehanskega 

poročila št. proj. GM- 20/2012, ki ga je izdelalo podjetje Geotehnične storitve Mitja 

Mežnar s.p. 

- V času izdelave OPPN smo pridobili vse smernice nosilcev urejanja prostora in jih 

upoštevali pri izdelavi OPPN  

- Pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na OPPN. 

- Upoštevane so bile vse pripombe, smernice in tehnični predlogi podani na 

komunalnem odboru in pripombe podane na občinskem svetu Občina Črna na 

Koroškem. 

- Narejena je bila finančna primerjalna analiza stroškov izvedbe malih čistilnih naprav 

izvedeni na posamezni parceli lastnika v primerjavi z eno samo čistilno napravo, ki bi 

morala biti izvedena za večje območje stanovanjskih stavb po zahtevi MOP ARSO. 

- Narejena je bil idejna zasnova Načrta ceste in cestnega priključka na regionalno 

cesto, ki ga je izdelalo podjetje DEBENJAK d.o.o. št. proj. IDZ 01/13 – P, ki ga je 

potrdila Direkcija za ceste Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

RS. 
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2. OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKIH UREDITEV 

 

Območje je razdeljeno na 8 parcel različnih velikosti, namenjenih za gradnjo eno ali 

dvostanovanjskih objektov in 1  parcelo za cesto, kjer je dovoz za stanovalce v času gradnje 

in dovoz po izvedbi objektov stanovanjske soseske Šmelc, kakor tudi za više ležeče objekte. 

Etažnost stanovanjskih objektov: K + P + M, z možnostjo postavitve garaže ob objektu kot 

prizidan gradbeni element ali v kletni etaži stanovanjske stavbe. Namesto garaže je ob 

objektu možno postaviti nadstrešnico za 2 avtomobila ali gospodarsko poslopje. 

Velikosti parcel so različne. Le te so od 950 m2 do 1050m2.  

Parcele so oblikovane tako, da bo možno izvesti predpisane odmike med posameznimi 

objekti in od parcelnih mej, ki odgovarjajo požarnim in sanitarnim predpisom o osončenju, 

osvetlitvi in prevetrenosti objektov, zagotovitvi varstva pred hrupom in možnost dostopa 

funkcionalno oviranim osebam.  

Postavitev objektov v prostor so regulirane z gradbeno mejo in gradbeno linijo. Odmiki 

stanovanjskih objektov od parcelnih mej med sosedi so najmanj 4.00 m ali več. 

3. OBLIKOVALSKI POGOJI ZA GRADNJO STANOVANJSKIH STAVB IN UREJANJE 

OKOLICE  

 

Etažnost stanovanjskih objektov: K + P + M, z možnostjo postavitve garaže ob objektu kot 

prizidan gradbeni element ali v kletni etaži stanovanjske stavbe. Namesto garaže je ob 

objektu možno postaviti nadstrešnico za 2 avtomobila ali gospodarsko poslopje. 

Tlorisna zasnova objekta je podolgovate oblike s slemenom vzporedno z daljšo stranico. 

Strehe stanovanjskih objektov so simetrične dvokapnice s čopi ali brez, naklon strešine od 

30○ - 45○ , z možnostjo vgrajevanja mansardnih oken ali frčad v strešino v mansardne 

prostore. Kritino je potrebno prilagoditi okoliškim objektom. Priporočena je izvedba strehe s 

čopi. 

Zelenice in vrtovi  se nahajajo v okviru predvidenih gradbenih parcel. Za zasaditev zelenih 

površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste.  

Ograje okoli stanovanjskih stavb so lahko polne, lesene, kovinske, žičnate, obsajene z 

zelenjem. Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina in 

izvedba ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto, mora biti takšna, da omogoča 

preglednost v križišču in varno priključevanje.  

4. PROMETNA UREDITEV 

 

Na območju je potrebno izvesti novo dovozno cesti širine 5,50 m, kjer je dovoz za 

stanovalce, dostop za komunalo in intervenco ter zagotavlja dovoz višje ležečim objektom in 

tudi omogoča prevoz lesa iz bližnjih gozdov. Izveden bo nov cestni priključek na regionalno 
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cesto. Obstoječega je potrebno razširiti, zaradi večje preglednosti cestnega priključka je 

potrebno odstraniti razpadajoč stanovanjski objekt ob državni cesti in izvesti prometno 

signalizacijo. 

SV nad območjem stanovanjskih stavb je predvidena lokacija za depo lesa za potrebe 

Zavoda za gozdove Slovenije. 

Parkirišča za osebne avtomobile so predvidena ob objektu. Garaže so lahko v objektu ali ob 

objektu, kot zidane, montažne ali nadstrešnice. Vsaka stavba naj ima vsaj 2 parkirišča na 

lastnem zemljišču pred objektom in 2 parkirišča v objektu (v garaži). Skupaj so predvidena 4 

parkirišča na posameznem zemljišču. 

Do območja  OPPN ne obstaja linija javnega prevoza, je pa organiziran prevoz šolskih otrok. 

5. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE 

 

Predvidena je navezava na obstoječe omrežje komunalne, telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture. 

5.1. Vodovod 

 Na območju OPPN je zagotovljeno izvajanje lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo. V 

bližini območja je obstoječi 10m3 rezervoar na nadmorski višini +673,50m. Dovod vode 

poteka po ceveh dimenzije PE 100 d=90 mm iz razbremenilnega bazena TIC Topla, v 

katerem sta nameščeni črpalki za dvig tlaka p=3,2 bar. Do posameznih stanovanjskih 

objektov bo potekalo javno vodovodno omrežje v predvideni novi cesti, kjer so predvideni 

odcepi do posamezne stanovanjske stavbe. Vodomerni jaški so na vsaki posamezni parceli. 

5.2. Kanalizacija 

Jane kanalizacije v bližini ni zgrajene, zato morajo imeti objekti male čistilne naprave 

izvedene na lastnih zemljiščih. 

Padavinske vode s strešnih površin in parkirišč ob objektih je potrebno speljati preko 

peskolovov v ponikalnice na vsaki posamezni parceli. Padavinske vode z utrjenih javnih 

površin (ceste, manipulativne površine…) je potrebno odvodnjavati ločeno od komunalnih 

odpadnih vod. Cestne meteorne vode so speljane v bližnji vodotok. 

5.3. Elektroenergetsko omrežje 

Električna energija za napajanje predvidenih stanovanjskih objektov v območju OPPN je na 

razpolago na NN zbiralnicah obstoječe TP Šmelc 100kVa, Dv 20kv D58 Šmelc, RP Mežica. 

Elektroomarica za dva stanovanjska objekta skupaj mora biti postavljena vidnem mestu na 

parceli meji med dvema objektoma. 

Nov NN vod mora biti podzemne izvedbe in bo potekal v novo predvideni cesti. Potrebno je 

paziti, da bo bodo vsi posegi v prostor potekali v razdalji min. 3.00 m od obstoječega SN 

droga.  
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5.4. Telekomunikacijsko omrežje 

Vsi objekti bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje (telekom in CATV). Priključna 

točka za predvidene zazidave je TK omrežje na južni strani ceste Črna na Koroškem 

Podpeca Topla. 

5.5. Plinovodno omrežje 

Na območju OPPN ni javnega plinovodnega omrežja. Po potrebi je posamezne objekte 

možno priključiti z vgrajevanjem podzemnih cistern za UNP na lastnih parcelah pod pogoji 

dobavitelja. 

5.6. Ogrevanje in priprava tople vode 

Ogrevanje stanovanjskih stavb in priprava tople vode bo urejeno individualno z ekološko 

neoporečnimi gorivi. Dopustne so naslednje vrste goriv in medijev: elektrika, utekočinjen 

naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, sekanci, lesna biomasa. Dopustna je izvedba 

alternativnih načinov ogrevanja (sistemi ogrevanja s toplotno črpalko, izkoriščenje sončne 

energije ipd.  

6. REŠITVE IN UREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVA 

NARAVE 

 

6.1. Kulturna dediščina 

Na območju obravnavanih parcel se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine. 

6.2. Varstvo narave 

V neposredni bližini območja OPPN se nahaja gozd. Gradbeni posegi na območju gozda 

niso predvideni. Nova cesta mora biti izvedena tako, da omogoča nemoten pogoj za 

izvajanje gozdne proizvodnje. Nosilnost vozišča  mora zagotavljati možnost prevoza 

mehanizacije za delo v gozdu do delovišč in odvoz poseka lesa s kamioni. 

Kakršnikoli gradbeni posegi v gozd izven območja predmetnega OPPN niso dovoljeni. Štore 

ter odvečen odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le 

na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v 

zasip. 

7. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV IN 

OHRANJANJA NARAVE 

 

7.1. Vodni režim 

Obravnavano območje se ne nahaja v vodovarstvenem območju. Lokacija predvidene 

gradnje leži v območju zaznanih erozijskih procesov, zato je bilo izdelano geološko 

geomehansko poročilo št. dokumenta GM-20/2012, ki ga je izdelalo podjetje Geotehnične 

storitve Mitja Mežnar s.p.,iz katerega je razviden način temeljenja objekta, izvedba kletne 
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etaže in izvedba opornih zidov na območjih brežin ter zmožnost ponikanja. V času gradnje je 

potrebno zagotoviti geomehanski nadzor. 

7.2. Varstvo pred hrupom 

Objekti so v prostor locirani tako, da bodo v največji možni meri doseženi ukrepi varstva pred 

hrupom za bivalne prostore. Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzročajo 

hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva pred hrupom. 

7.3. Varstvo zraka 

Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti je potrebno upoštevati vsa določila 

veljavnih predpisov s področja zaščite in onesnaženjem zraka. V času izkopa zemljine in 

ostalih gradbenih delih je potrebno v času neugodnih vremenskih razmer prašne površine 

vlažiti in preprečiti izpust imitiranje prašnih delcev v ozračje. 

7.4. Ravnanje z odpadki 

V skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki v  Koroški regiji  (Uradni list RS, št. 85/2011) je potrebno komunalno odpadke 

ločeno zbirati v za to namenjenih posodah, katere morajo biti nameščene na primerno 

lokacijo, kjer bo možen dostop s smetarskim vozilom v dogovoru z izvajalcem javne 

gospodarske službe ravnanja z odpadki. Kosovne odpadke bo potrebno zbirati v kontejnerjih 

na za to določenih lokacijah. Ta je predvidena na JZ strani nove dovozne ceste. 

7.5. Varstvo tal 

Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je 

potrebno upoštevati vse predpise s področja varovanja okolja. Z rodovitno plastjo tal, ki se 

odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno 

ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.  

8. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 

8.1. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Ureditveno območje OPPN se nahaja na območju, kjer je požarna ogroženost naravnega 

okolja zelo majhna. Možnost za obstanek požara in verjetnost vžiga je minimalna. 

Intervencija in dostava bo zagotovljena po obstoječi javni cesti in po novi dovozni cesti ter 

intervencijskih poteh znotraj ureditvenega območja. 

Ob zgradbah je potrebno zagotoviti dovozne poti za gasilska vozila, dostopnost za gasilska 

vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila. 

8.2. Pogoji za izvajanje zemeljskih del 

Obravnavano območje OPPN se uvršča v 2. stopnjo seizmične intenzitete po Evrocod 8 (EC 

8), kjer je seizmični pospešek do 0,125 g.  Temu primerno je potrebno predvideti način 
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gradnje v načrtu gradbenih konstrukcij. Na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav, 

visoke podtalnice, medtem ko je morebitno plazovitost terena potrebno zavarovati z opornimi 

zidovi. 

V kolikor se med izvedbo gradbenih izkopov ugotovijo drugačne razmere, ki so opisane v 

geološko-geomehanskem poročilu št. GM-20/2012, ki ga je izdelalo podjetje 

GEOTEHNIČNE STORITVE Mitja Mežnar s.p. in v opisu ter poročilu niso podane, je 

potrebno teren ponovno pregledati, ugotoviti dejansko stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, 

kjer jih predstavlja drugačen material od prognoziranega, je potrebno odrediti način 

temeljenja in ustrezno poglobiti temelje ali pa nadomestiti material s primernejšim. V primeru 

globljih in nenosilnih con je potreben ponoven ogled in določitev o pripravi temeljnih tal, 

oziroma o preračunu armature temeljev. 

9. ETAPNOST IZVEDBE  

 

Izvedba OPPN je možna v več medsebojno neodvisnih fazah.  

Prometna infrastruktura se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno neodvisne, pri čemer 

mora biti vsaka etapa zaključena funkcionalna celota. 

10. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALKSKIH IN 

TEHNIČNIH REŠITEV 

 

Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 

rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer 

pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali 

okoljevarstvenega vidika, s čimer se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. 

11. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV 

 

11.1. Obveznost ob pripravi projektne dokumentacije  

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD za izvedbo 

gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN, si mora investitor 

pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture. 

11.2. Obveznost v času gradnje 

Pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske 

in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe 

infrastrukturne vode, zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in 

raba bližnjih objektov in zemljišč. 

11.3. Obveznosti investitorjev in izvajalcev 
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Investitorji posameznih objektov morajo pri izvajanju OPPN, gradnji in uporabi objektov, 

naprav in rabi zemljišč upoštevati: 

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del OPPN, 

- določbe gradbenega dovoljenja, ki temeljijo na določilih tega odloka, 

- geomehansko geološko poročilo št. dokumenta GM, ki ga je izdelalo podjetje 

GEOTEHNIČNE STORITVE Mitja Mežnar s.p., 

- načrt NN električnega priključka s preureditvijo NN omrežja, ki ga je izdelalo podjetje 

INEL 230 D.O.O., 

- načrt ceste in priključka na regionalno cesto, IDZ, ki ga je izdelalo podjetje 

DEBENJAK d.o.o. št. proj. IDZ 01/13 – P. 

12. POGOJI ZA VZDRŽEVALNA IN DRUGA DELA 

 

Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji 

za oblikovanje, kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s 

celotno stavbo maso objekta in morajo biti usklajene z oblikovanjem in gradbenimi materiali 

osnovnega objekta. Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih 

del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami. Po končani gradnji pa 

odstraniti vse pomožne objekte in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. 

Miniranje terena ni dopustno. 
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GRAFIČNA PRILOGA 






