Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in
32. člena Statuta občine Tržič (Uradni list RS št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič dne 3.12.
2020 sprejel
Sklep
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za enoto urejanja prostora KRŽ 10 (Križe – šola)
1. člen
Potrditev izhodišč
S tem sklepom se prične postopek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto
urejanja prostora KRŽ 10 (Križe – šola) (v nadaljevanju OPPN) in potrdijo Izhodišča za pripravo
OPPN, št. 20222-00, november 2020, ki jih je pripravil SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev
59, 8270 Krško.
2. člen
Območje in predmet načrtovanja
1) Območje OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 3/20UPB1) in obsega enoto urejanja prostora z oznako KRŽ 10 (Križe – šola), podrobna namenska
raba BC – območje športnih centrov, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim
prireditvam.
2) Območje predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo severno od obstoječega
šolskega kompleksa Križe in je vpeto med državno regionalno cesto II. reda št. R2 410 -1134
Tržič – Kokrica in občinsko javno potjo JP 928 831. Meja območja OPPN se na J delu zaradi
predvidene prostorske ureditve spremeni od meje določene v OPN-ju. Območje je velikosti ca.
1,67 hektara in zajema zemljišča s parc. št. 273/2, 281/1, del 281/87, 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).
3) Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni.
Prometna in komunalna infrastruktura za načrtovane ureditve sega tudi izven območja OPPN.
4) Predmet načrtovanja je gradnja večjega nogometnega travnatega igrišča s spremljajočimi
objekti, ureditev parkirišča in ureditev platoja za namen športa, rekreacije in spremljajoče
dejavnosti. Predmet urejanja so tudi pripadajoče zunanje površine ter potrebna prometna in
komunalna infrastruktura.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
1) Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju naslednjih strokovnih podlag in dokumentov:
- 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.;
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pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku;
prikaz stanja prostora ter
ostali javno dostopni podatki.

2) Variantne rešitve so bile glede na prostorske možnosti in programsko dorečenost izdelane v
okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja »Izgradnja
izobraževalnega in športnega središča v Križah” (peta alineja, prve točke 3. Člena).
3) Za postopku izdelave tega podrobnega prostorskega akta se izdela elaborat ekonomike.
4) V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih
pripravi naknadno.
4. člen
Vrsta postopka in roki za pripravo
1) Sprejem OPPN se vodi po postopku, ki ga predpisuje Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
(Uradni list RS, št. 61/17).
2) Osnutek OPPN se pripravi 30 dni po objavi sklepa in strokovnih podlag. Priprava dopolnjenega
osnutka OPPN je predvidena v 30 dneh od pridobitve prvih mnenj, priprava predloga OPPN pa
30 dni od potrditve stališč do pripomb. Usklajen predlog OPPN se pripravi 30 dni po prejemu
drugih mnenj. Oddan dopolnjeni predlog OPPN se uvrsti na naslednjo prvo sejo Oobinskega
sveta.
3) Predvideni roki za pripravo OPPN se spremenijo v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev
nosilcev urejanja prostora, oziroma drugih udeležencev.
5. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki sodelujejo v
postopku priprave OPPN
1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega
akta:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save,
Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (gp.drsv-kr@gov.si),
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
(gp.mz@gov.si),
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si),
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si),
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si),
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana (urszr@urszr.si),
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za
upravljanje cest, OE Kranj, Ručigajeva ulica 3, 4000 Kran,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (zrsvn.oekr@zrsvn.si),
- Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (obcina@trzic.si),
- Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič (info@komunala-trzic.si),
- Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (andrej.karlin@petrol.si),
- Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj (info@elektrogorenjska.si),
- Plinovodi d.o.o., p.p. 37201001, Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
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Telekom Slovenije, d.d., Poslovna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj (splet:
https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/mnenje-soglasje).

Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vodi:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov
na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si).
2) V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja
prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
7. člen
Načrt vključevanja javnosti
Javnost se v pripravo podrobnega prostorskega načrta vključuje preko 30-dnevne javne
razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava. Vključevanje oz. seznanitev javnosti
se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani Občine (objavijo se izhodišča,
sklep, osnutek, dopolnjen osnutek, predlog, ipd.).
8. člen
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev
pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi
udeleženci, ki jih izvedbeni prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v
postopku predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne programe in posredujejo mnenja
na prostorski akt.
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo podrobnega načrta zagotovi Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
10. člen
Objava
Sklep se skupaj z Izhodišči za pripravo OPPN javno objavi na spletni strani pripravljavca
https://www.trzic.si/.
Št. 3503-0004/2020
Datum: 4.12.2020
Župan Občine Tržič
Mag. Borut Sajovic
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