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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV
1.1

PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE

Občina Tržič je pristopila k celovitem projektu obnove šolskega kompleksa Križe (osnovna šola,
vrtec in pripadajoče zunanje površine). V ta namen je izdelala projektno nalogo: Izdelava projektne
dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za izgradnjo »Izobraževalnega in športnega središča v Križah«,
julij 2019. V projektni nalogi so definirane posamezne faze investicijskih namer in sicer:
A.

ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV
A1

prenova kotlovnice;

A2

energetska sanacija OŠ Križe,

A3

energetska sanacija enote vrtca Križe,

B.

IZGRADNJA PRIZIDKA
−

izgradnja prizidka k enoti vrtca Križe, v katerem se zagotovi 4 igralnice za potrebe Vrtca Tržič
s spremljevalnimi prostori (pisarne, garderobe…),

−

izgradnja prizidka k OŠ Križe, v katerem se zagotovi dve dodatni učilnici za I. in dve dodatni
učilnici za II. triado, računalniško/multimedijsko učilnico, knjižnico, učilnico za gospodinjstvo,
učilnico za individualno delo z učenci ter kabinete, ureditev zunanjih igrišč šole in vrtca

C.

IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
−

ureditev nogometnega igrišča z armiranobetonskimi tribunami, z razsvetljavo in pripadajočimi
prostori garderob in shramb ter prostorov za ekipo,

D.

UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN
D1

ureditev cestnega prometa v območju centra (parkirišča, cestni priključek na državno
cesto, promet mimo vrtca in šole) in vseh potrebnih priključkov na GJI za izgradnjo
prizidka,

D2

celovita ureditev cestnega prometa na območju (parkirišča, cestni priključek na
državno cesto, in vseh potrebnih priključkov na GJI.

Naročnik (Občina Tržič) bo posege izvajal etapno in sicer odvisno od razpoložljivih sredstev in
dejanskih potreb.
Da se pripravi ustrezna zakonska podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za zagotovitev vseh
potrebnih površin v okviru prenove šolskega kompleksa, je Občina Tržič pristopila k izdelavi
podrobnega načrta (OPPN), v sklopu katerega se bodo zagotovile dodatne parkirne površine ter
uredile zunanje športne in prireditvene površine (veliko nogometno igrišče s tribunami in pomožnimi
prostori za športne ekipe, plato za prireditve na prostem, otroška igrišča, urbana oprema,…) .
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Območje OPPN se nahaja severno od obstoječega šolskega kompleksa in je dostopno iz javne poti
JP928831, ki poteka vzdolž južne meje OPPN in je predvidena za rekonstrukcijo.
V skladu s 118. členom ZUreP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni
predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN
niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi
določb 108. člena ZUreP-2.
1.2

NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA (OPPN)

V skladu z občinskim prostorskim načrtom občine Tržič, je na območju enote urejanja prostora KRŽ
10, predvidena priprava podrobnejšega načrta. V skladu z namensko rabo je območje namenjeno
ureditvam športnih centrov - športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in
športnim prireditvam (BC).
Nova pozidava bo namenjena predvsem ureditvam zunanjih športnih in prireditvenih površin ter
parkiriščem.
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2. KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE REŠITVE POSEGOV V
PROSTOR
2.1

OPIS OBMOČJA OPPN

Območje športnih površina se nahaja severno od obstoječega šolskega kompleksa Križe in je vpeto
med regionalno cesto II. reda št. 1134 Tržič – Kokrica in javno potjo JP928831.
Območje je velikosti ca. 1,67 hektara.

regionalna cesta

OPPN
Križe
JP928831

Šolski kompleks Križe

Slika 1: prikaz območja OPPN na DOF (vir: lasten)

Obstoječa pozidava
Na območju OPPN ni obstoječe pozidave. Najbližjo pozidavo predstavlja obstoječ šolski kompleks
Križe, ki se nahaja južno od območja OPPN ter obstoječa stanovanjska pozidava, ki se nahaja
zahodno od regionalne ceste.
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Obstoječe prometno omrežje
Območje OPPN je s prometnega vidika dostopno z južne strani kjer poteka javna pot JP928831, ki
je predvidena za rekonstrukcijo. Javna pot se napaja iz regionalne ceste II. reda št. 1134 Tržič –
Kokrica, ki poteka zahodno od območja OPPN.
Vzdolž vzhodnega roba OPPN poteka nekategorizirana poljska pot, ki se ohrani kot dostop do
kmetijskih površini in kot peš povezava med naseljem Križe, Pristava in Sebenje.
Gospodarska javna infrastruktura (GJI)
Območje urejanja ni opremljeno z minimalno komunalno opremo, vendar se le ta nahaja v
neposredni bližini območja OPPN.
Na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja terena ter javno dostopnih evidenc je razbrati,
da ob robovih območja OPPN poteka gospodarska javna infrastruktura in sicer ob vzhodnem,
zahodnem in južnem robu poteka distribucijski plinovod in elektronske komunikacije ter ob južnem
robu tudi sekundarno vodovodno omrežje. Ostala infrastruktura se nahaja znotraj šolskega
kompleksa Križe.

Slika 2: Prikaz GJI na območju OPPN (vir: Piso, nov. 2020)
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ZASNOVA UMESTITVE POSEGOV Z OPISOM TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI

2.2.1 OBMOČJE NAČRTOVANIH UREDITEV
Območje načrtovanih ureditev zajema zemljišče velikosti ca. 1,67 hektara s parcelnimi številkami:
273/2, 281/1, del 281/34, 281/37, 281/38, 281/52, 281/53, del 281/54, del 281/55, 281/56, del
281/72, del 856/1 in del 866/3, vse k.o. Križe (2147) in so razvidne iz priložene situacije.
2.2.2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Na območju OPPN se dovoljuje izvajanje naslednjih dejavnosti:
P – IZOBRAŽEVANJE;
R – KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI.
2.2.3 DOPUSTNE VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
Na območju je v sklopu posamezne gradbene parcele predvidena postavitev objektov navedenih v
nadaljevanju:
1265 Stavbe za šport;
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega samo javne sanitarije in nadstrešnice;
21 Objekti prometne infrastrukture;
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24110 Športna igrišča;
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (od tega samo otroška in
druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, javni parki);
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od tega samo ograje in oporni
zidovi kot enostaven objekt);
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena;
3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
2.2.4 KLJUČNE NAČRTOVANE UREDITVE
OPPN je razdeljeno na tri območja, ki imajo določene tudi svoje gradbene parcele:
Območje A: Načrtovana je ureditev večjega parkirišča za osebna vozila v sklopu katerega se uredi
tudi avtobusno postajališče z nadstrešnico za potnike. Cestni priključek na parkirišče se uredi iz
javne poti JP928831, ki je predvidena za rekonstrukcijo. Parkirišče se zasadi z visokoraslimi
avtohtonimi vrstami dreves. Parkirišče se opremi z javno razsvetljavo.
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V sklopu tega območja se uredijo tudi ponikovalnice / ponikovalna polja ter lovilci olj tako za območje
OPPN kot tudi za območje šolskega kompleksa Križe.
Območje B: načrtovana je ureditev zunanjih športnih površin in / ali plato za prireditve, ki jih
organizira krajevna skupnost, šola, društva,…. Uredijo se lahko igrišča (travnata, asfaltna, mivka) za
razne športe. Na prireditvenem prostoru se lahko postavi šotor kot začasni objekt za trajanje
prireditve. Uredi se lahko kolopark, učilnica na prostem, park s sprehajalnimi potmi, klopmi in koši
za smeti (urbana oprema), otroška igrišča, peskovniki in podobno. Izvede se hortikulturna ureditev
(zatravitev, zasaditev visokoraslih avtohtonih vrst dreves,…). Območje se opremi s pitnikom vode.
Območje C: načrtovana je gradnja večjega nogometnega travnatega igrišča max. velikosti 64 x 100
m, ki se ga ogradi z varovalno ograjo. Vzdolž južnega roba igrišča se izvedejo tribune, ki so lahko
pokrite (max. velikost strehe tribune je 12 x 110 m ter višine max. 10 m). Pod tribunami s lahko
uredijo pomožni prostori namenjeni skladiščenju športnih rekvizitov, garderobam, sanitarijam in
klubskimi prostori ter podobno. Igrišče se opremi z namakalnim sistemom ter ustrezno drenažo oz.
odvodnjavanjem. Predvidi se tudi ustrezna razsvetljava igrišča.
V skrajnem vzhodnem delu območja se ohranja obstoječa nekategorizirana poljska pot, ki se nameni
dostopu do bližnjih kmetijskih površin ter uporabi kot peš povezava do sosednjih naselij. Vzdolž poti
se zasadi drevored.
2.2.5 CESTNO OMREŽJE
Med območjem OPPN in šolskim kompleksom poteka javna poti JP928831, ki je predvidena za
rekonstrukcijo ter iz katere se izvedejo navezave na območje OPPN. Na delu javne poti se postavijo
potopni stebrički, ki onemogočajo prosti prehod motornim vozilom (dovoljen je le dostavnim in
interventnim vozilom). Vzdolž severnega roba javne poti se izvede pločnik širine vsaj 1,50m ter javna
razsvetljava.
2.2.6 KOMUNALNA OPREMLJENOST
Območje OPPN se opremi z električno energijo, javnim vodovodnim omrežjem, odvodnjavanjem
padavinskih in odpadnih voda (meteorna in fekalna kanalizacija) ter telekomunikacijskim omrežjem.
Obstoječo javno infrastrukturo se ustrezno prestavi oz. zaščiti.
•

Elektro omrežje: Območje parkirišč in zunanjih športnih površin se opremi z javno
razsvetljavo. Ocenjena konična moč za to ureditev je 10 kW. Prav tako je predvidena ureditev
osvetlitve nogometnega igrišča. Ocenjena konična moč za to ureditev je do 70 kW. Prav tako
se izvede nizkonapetostni elektro priključek do območja tribun, kjer se bodo uredili pomožni
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klubski prostori. Električna energija je na voljo v bližnji transformatorski potaji. Pogoje in
mesto priključkov bo podal upravljavec javnega električnega omrežja.
•

Vodovodno omrežje: Ob južnem robu območja OPPN poteka sekundarno javno vodovodno
omrežje, ki se ga ustrezno zaščiti oz. prestavi po pogojih upravljavca vodovoda. Območje
OPPN se opremi z vodovodnim priključkom za potrebe pomožnih klubskih prostorov ter
postavitev zunanjih pitnikov vode. Ustrezno količina zajema vode bo potrebna tudi za izvedbo
namakalnega sistema nogometnega igrišča. Območje se opremi s hidrantnim omrežjem.
Pogoje za priključitev na javno vodovodno omrežje bo podal upravljavec vodovodnega
omrežja.

•

Kanalizacija za odvodnjavanje odpadnih voda (fekalna kanalizacija): Vse komunalne
odpadne vode (iz pomožnih klubskih prostorov) se spelje preko nove kanalizacije za
odvodnjavanje odpadnih voda v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje, ki je navezano na
Čistilno napravo Tržič. Pogoje in točko priključitve bo podal upravljavec javnega
kanalizacijskega omrežja.

•

Kanalizacija za odvodnjavanje padavinskih voda (meteorna kanalizacija): V zahodnem
delu območja OPPN se uredijo ponikovalnice oz. ponikovalna polja za potrebe območja
OPPN in šolskega kompleksa. Na območju nogometnega igrišča se izvede ustrezno
odvodnjavanje padavinskih voda (cevovodi in drenažni jarki), ki se naveže na ponikovalnice
v zahodnem delu območja. Potencialno onesnažene padavinske vode (predvsem iz asfaltnih
površin) se pred ponikanjem spelje preko lovilcev olj.

•

Telekomunikacije: Pomožne klubske prostore se opremi z omrežjem elektronskih
komunikacij. Točko priključitve poda upravljavec telekomunikacijskega omrežja.

•

Plinovodno omrežje: Pomožne klubske prostore se lahko ogreva z mestnim plinovodom.
Točko priključitve poda upravljavec plinovodnega omrežja.

2.3

MOŽNE VARIANTE

Variantne rešitve so bile izdelane v fazi idejne zasnove (IZP) Izgradnja Izobraževalnega in športnega
središča v Križah - novogradnja, št. proj.: 20003-10, junij 2020, izdelal: Savaprojekt Krško d.d..

Izhodišča za pripravo OPPN za EUP KRŽ 10

SP
Št. projekta: 20222-00
Stran 10

verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

3. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI TER
DRUGIMI DOKUMENTI
3.1

ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZUREP-2

Upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora:
TEMELJNA PRAVILA UREJANJA PROSTORA - ZUreP-2
(17. do 37. člen ZUreP-2)
o sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in
sprejemanju odločitev glede prostorskega razvoja;
o vrednotenje vplivov;
o prevlada javne koristi;
o racionalna raba prostora;
o prepoznavnost naselij in krajine;
o urejanje prostora na območjih z omejitvami;
o urejanje morja;
o razvoj poselitve;
o ureditveno območje naselja;
o notranji razvoj naselja;
o širitev ureditvenega območja naselja;
o območje za dolgoročni razvoj naselja;
o zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih;
o načrtovanje družbene infrastrukture;
o ohranjanje posamične poselitve;
o načrtovanje prostorskih ureditev v drugih;
o ureditvenih območjih;
o načrtovanje gospodarske javne infrastrukture;
o enota urejanja prostora;
o določanje namenske rabe prostora;
o določanje prostorskih izvedbenih pogojev;
o merila za določanje gradbenih parcel stavb.

3.2

SKLADNOST S TEMELJNIMI PRAVILI
UREJANJA PROSTORA ZUreP-2
Občina Tržič ima sprejet občinski prostorski načrt v
katerem ima določeno, da se za predmetno
območju izdela občinski podrobni prostorski načrt.
Območje je v skladu z OPN opredeljeno kot
območje namenjeno športnim objektom in
površinam, ker OPPN tudi načrtuje.
Preglednost in odprtost postopka bo v nadaljnjih
fazah potekala v skladu z ZUreP-2 in ustaljeno
prakso Občine Tržič, ki vodi postopek priprave
OPPN.

SKLADNOST Z OBČINSKIM PROSTORSKIM NAČRTOM (OPN) OBČINE TRŽIČ

Načrtovana investicijska namera je skladna z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu občine
Tržič (Ur. l. RS, št. 3/20 - UPB), ki v 42. členu navaja, da je potrebno za enoto urejanja EUP KRŽ 10
izdelati OPPN, v 142. členu pa so navedene usmeritve za izvedbo podrobnega načrta, ki so v celoti
upoštevane.
3.3

SPLOŠNE SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Pri načrtovanju ureditev bodo upoštevane splošne smernice s področja usmerjanja poselitve,
energetike, splošne naravovarstvene smernice, splošne smernice s področja upravljanja z vodami,
splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine ter ostale usmeritve, ki jih bodo
podali nosilci urejanja prostora.
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UPOŠTEVANJE DRUGIH RAZVOJNIH IN VARSTVENIH DOKUMENTOV

3.4.1 PRAVNI REŽIMI IN OMEJITVE V PROSTORU
Območje OPPN za območje KRŽ 10 se ne nahaja na območju naravne vrednote, Nature 2000,
ekološko pomembnem območju, poplavnem območju, erozijskem območju, plazovitem ali plazljivem
terenu, območju vodnih virov, območju kulturne dediščine ali drugem območju s pravnim režimom,
ki so dostopni iz javno dostopnih evidenc.
Območje na skrajnem jugovzhodnem območju meji na vplivno območje cerkve sv. Križa (EŠD 1939)

Slika 3: Prikaz vplivnega območja kulturne dediščine (vir: Register kulturne dediščine, nov. 2020)
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Zahodno od območja poteka regionalna cesta II. reda št. 1134 Tržič – Kokrica, ki ima določen
varovalni pas 15 m od meje cestnega sveta in posega v območje OPPN.
Južno od območja poteka javna poti JP 928831, ki ima določen varovalni pas 5 m od meje cestnega
sveta in posega v območje OPPN.

Slika 4: Prikaz prometne infrastrukture (vir: Piso Tržič, nov. 2020)
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4. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO

Za realizacijo investicijske namere bo potrebno vlaganje v gospodarsko javno infrastrukturo s strani
Občine Tržič. Predvsem bo potrebno izvesti odvodnjavanje odpadnih in padavinskih voda ter
priključke

na

vodovodno

omrežje,

elektroenergetsko

omrežje,

plinovodno

omrežje

ter

telekomunikacijsko omrežje. Potrebno bo vlaganje v rekonstrukcijo javne poti JP 928831.
Načrtovane ureditve predstavljajo družbeno infrastrukturo namenjeno prebivalcem Križ ter tudi
ostalim občankam in občanom občine Tržič in se v osnovi financira iz občinskega proračuna.

5. SPREMEMBA NAMENSKE RABE
Načrtovane ureditve so skladne z določeno namensko rabo v občinskem prostorskem načrt zato
sprememba le te v sklopu OPPN ni potrebna.

Slika 6: Izsek iz karte namenske rabe prostora (nrp) in enot urejanja prostora v OPN občine Tržič (vir: Piso Tržič, nov. 2020)
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6. OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA IN INVESTICIJ
Faza
Izdelava izhodišč za pripravo OPPN

rok izvedbe aktivnosti
November 2020

pristojnost
izdelovalec OPPN

Sodelovanje zainteresirane javnosti
pri oblikovanju izhodišč za pripravo
OPPN (območje je bilo javno
razgrnjeno že v fazi izdelave OPN,
kjer se je skupaj z javnostjo določilo
načrtovane vsebine)

/

Občina

Priprava sklepa o pripravi OPPN in
pridobitev identifikacijske številke
prostorskega akta
Objava sklepa in izhodišč na spletni
strani občine
Pridobitev mnenj o verjetnosti
pomembnejših vplivov na okolje ter
pridobitev konkretnih smernic
nosilcev urejanja prostora (NUP)
Pridobitev odločitve o potrebnosti
izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje
Izdelava osnutka OPPN

Januar 2021

Občina in
izdelovalec OPPN

Januar 2021

Občina

zakonsko določen rok 30 dni (februar 2021)

izdelovalec OPPN

zakonsko določen rok 21 dni (april 2021)

MOP

30 delovnih dni od pridobitve odločbe o
(ne)potrebnosti izvedbe CPVO (maj 2021)
2 delovna dneva od prejetja osnutka OPPN

izdelovalec OPPN

Uskladitev osnutka z Občino
Objava osnutka na spletni strani
občine
Pridobitev prvih mnenj NUP na
osnutek
Izdelava dopolnjenega osnutka
OPPN in gradiva za javno razgrnitev
Objava javnega naznanila in
dopolnjenega osnutka na spletni
strani občine
Javna razgrnitev z javno obravnavo
Izdelava stališč do pripomb javnosti

Izdelava predloga OPPN
Uskladitev predloga z Občino
Objava predloga OPPN na spletni
Izhodišča za pripravo OPPN za EUP KRŽ 10

1 delovni dan od potrditve osnutka

Občina in
izdelovalec OPPN
Občina

zakonsko določen rok 30 dni (možno
podaljšanje za še 30 dni) (junij 2021)
20 delovnih dni po prejemu zadnjega
mnenja (julij 2021)
10 dni (zakonski rok sicer ni določen) (julij
2021)

NUP

zakonsko določen rok 30 koledarskih dni
(september 2021)
15 delovnih dni od dneva prejema vseh
pripomb iz javne razgrnitve in javne
obravnave (oktober 2021)
15 delovnih dni od potrditve stališč do
pripomb javnosti (november 2021)
2 delovna dneva od prejetja predloga OPPN
(november 2021)
2 delovna dneva od potrditve predloga

Občina

izdelovalec OPPN
Občina

Občina in
izdelovalec OPPN
izdelovalec OPPN
Občina in
izdelovalec OPPN
Občina
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strani občine
Pridobivanje drugih mnenj NUP na
predlog
Izdelava usklajenega predloga OPPN

Sprejem na občinskem svetu

Objava Odloka o OPPN v uradnem
glasilu
Oddaja končnega gradiva
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(november 2021)
zakonsko določen rok 30 dni (možno
podaljšanje za še 30 dni) (januar 2022)
15 delovnih dni od prejema zadnjega
pozitivnega mnenja nosilcev urejanja
prostora (februar 2022)
30 dni od izdelave usklajenega predloga oz.
po urniku sej Občinskega sveta (marec
2022)
10 dni od sprejema na Občinskem svetu
(marec 2022)
5 delovnih dni od objave Odloka v Uradnem
glasilu (april 2022)

Občina
Izdelovalec OPPN

Občina

Občina
Izdelovalec OPPN

Če se bo izdelovalo celovito presojo vplivov na okolje se terminski plan ustrezno koregira.
Investitor namerava pričeti z gradnjo v letu 2022, zaključek investicije pa se predvideva okvirno v
letu 2025.

7. SEZNAM VSEH UPORABLJENIH RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV IN STROKOVNIH
PODLAG Z NAVEDBO VIROV
−

Geodetski načrt št. GEOM-137-2019, izdelal: Geom2 d.o.o., Kovorska cesta 9, 4290 Tržič, julij
2020;

−

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (Ur. l. RS, št. 3/20 - UPB);

−

Projektna naloga: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za izgradnjo
»Izobraževalnega in športnega središča v Križah«, julij 2019, izdelala Občina Tržič;

−

Idejna zasnova (IZP) Izgradnja Izobraževalnega in športnega središča v Križah - novogradnja,
št. proj.: 20003-10, junij 2020, izdelal: Savaprojekt Krško d.d.;

−

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja »Izgradnja izobraževalnega in
športnega središča v Križah (izgradnja prizidka in ureditev športnih površin), št. proj.: 2000320, oktober 2020, izdelal: Savaprojekt Krško d.d. ter

−

ostali javno dostopni podatki.

8. GRAFIČNE PRILOGE
1 Ureditvena situacija
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