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Faza: dopolnjen osnutek za javno razgrnitev 
 

Na podlagi 61. 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, 
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)  ter  17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 17/2010 - čistopis, 19/2010-popr. ) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji … 
redni seji dne ………..2016 sprejel 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za prenovo centra Dol pri Hrastniku 

 

I. SPLOŠNI  DOLOČBI 

 

1. člen  
 

(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
prenovo centra Dol pri Hrastniku (v nadaljevanju: SD OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/08). 
(2) SD OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 769/15. 

2. člen  
(vsebina) 

SD OPPN vsebuje tekstualni del,  grafični del in priloge. 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN 

3. člen  
(območje SD OPPN) 

(1) Območje SD OPPN se nahaja južno od regionalne ceste R1-221 /Hrastnik Šmarjeta in zajema 
parcele št. 1499/1, 232, 728/3, 728/13, 729/2, 729/5, 729/13, 730/3, 730/4, 731/8, 732/2, 732/3, 733/2, 
733/4, 774/31, 774/32, 774/33, 774/34, 774/35, 774/36, 774/37, 774/38, 774/39, 774/42, vse k.o. Dol pri 
Hrastniku.  

(2) Velikost območja je 0,9 ha. 

(3) Sestavni del SD OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno 
prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav.  

4. člen  
(predmet SD OPPN) 

SD OPPN se nanaša na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za 
rekonstrukcijo, novogradnjo in prizidavo obstoječega objekta osnovne šole in vrtca ter spremembe 
komunalne in prometne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predvidenih 
ureditev. 

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN 

5. člen  

V tretjem odstavku 4. člena, se v točki  C – OBMOČJE ŠOLE IN CENTRALNIH DEJAVNOSTI, spremeni 
besedilo prvega stavka tako, da glasi: 

 »Na območju med regionalno cesto in južno priključno cesto naselja je ob obstoječi športni dvorani in 
športnem igrišču načrtovana rekonstrukcija, novogradnja, odstranitev  in prizidava osnovne šole, 
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ohranitev obstoječega vrtca z možnostjo širitve, vzhodno od nje je ob regionalni cesti predviden 
večnamenski objekt za družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti vključno z nadomestnimi prostori 
odstranjenih objektov krajevne skupnosti in gasilskega doma. » 

6. člen  

V drugem odstavku 8. člena, se točka 3. NOVA ŠOLA Z VRTCEM spremeni tako, da se glasi: 

» 3. ŠOLSKI KOMPLEKS IN VRTEC 

Znotraj obravnavanega območja se nahajajo naslednji objekti:  
- osnovna šola (v grafikah označena s 3.1 a in 3.1.b), 
- vrtec (v grafikah označen s 3.2) in  
- večnamenska športna dvorana (v grafikah označena s 3.3). 

Objekt osnovne šole sestavljata dva trakta v obliki črke L z oznako  3.1 a in 3.1.b. Oblikovni princip ter 
izbor materialov in barv morata biti usklajena. Fasade morajo biti zasnovane sodobno s kakovostnimi in 
trajnimi materiali. 

- Zahodni trakt šole (3.1 a),  etažnosti P+3. Predvidi se rekonstrukcija objekta, delna rušitev in 
novogradnja. Tlorisni in višinski gabariti se ne spreminjajo. Naklon strehe bo enak, kritina bo opečna.  

- Severni trakt šole (3.1 b), etažnosti P+3 ali P+4, višina slemena ne sme presegati slemena 
zahodnega trakta šole, streha bo ravna ali dvokapnica v naklonu 50 - 450.  Predvidi se porušitev (lahko 
delna ali v celoti) objekta in novogradnja.  Na severni in južni strani objekta je predviden izzidek-
previs v nadstropjih, na južni strani objekta pa prizidek avla in ureditev novega vhoda v šolo.  

- osnovni tlorisni gabarit z izzidki je  26,50 m x 16,60 m,  
- novogradnja avle,  tlorisnih dimenzij 27,80 m x 9,90 m, pritlična etažnost različnih višin,  
- nadstrešek v širini cca 3,00 m, delno ali vzdolž celotne vzhodne fasade objekta 3.1b.  
- izven podanih gabaritov se lahko izvede sekundarna fasada s senčili, 
- parkiranje se zagotovi na obstoječih parkiriščih v  jugovzhodnem delu območja. 

Objekt vrtca (3.2) se ohranja. Predvidi se možnost rekonstrukcije, novogradnje in prizidave. Podana je 
okvirna gradbena meja, ki se v fazi izdelave projektne dokumentacije določi natančneje. Dostop do vrtca 
je vzhodno ob športnih površinah. Intervencijski in servisni dostop je s Planinske ceste. V primeru 
novogradnje objekta je potrebno izvesti dostop z vzhodne strani, mimo večnamenske dvorane. 

Objekt večnamenske športne dvorane (3.3) je dopustno prenavljati, rekonstruirati in vzdrževati. Uredijo 
se zunanje športne površine.  

Na severni strani šole in vrtca se uredijo zelene parkovne površine v drugi fazi ob rekonstrukciji 
regionalne ceste.  

Predprostor pred šolo ob Planinski cesti se dolgoročno preoblikuje v območje za pešce, ko bo Planinska 
cesta zaprta za promet na severni strani. Zunanja ureditev se načrtuje in izvede tako, da omogoča 
dostope funkcionalno oviranim ljudem. Intervencijske poti izven vozišč se izvede na način, ki dopušča 
ustrezno tlakovanje. 

Predvideni so cestni drevoredi vzdolž regionalne ceste in vzdolž prečne peš povezave v smeri sever-jug, 
po vzhodni meji obravnavanega območja. Pri zasaditvi je potrebno upoštevati trase obstoječih in 
predvidenih komunalnih vodov in ustrezen odmik od regionalne ceste. Obstoječa drevesa se v čim večji 
meri ohranijo. Pri zasaditvi parkirišč se predvidijo zeleni pasovi in zasaditev z drevjem. » 

7. člen  
(vodovodno omrežje) 

Za šestim odstavkom 12. člena se doda nov sedmi odstavek,  ki se glasi: 

»(7) Za objekt šole je predvidena izvedba novega vodovodnega priključka s pripadajočim vodomernim 
jaškom, severozahodno od objekta. V objektu šole se na novo izdela oziroma popolnoma obnovi celotna 
interna inštalacija vodovoda, vključno z internim hidrantnim omrežjem. Za objekt vrtca je predvidena 
izvedba novega vodovodnega priključka s pripadajočim vodomernim jaškom, severovzhodno od objekta. 
Na obeh priključnih jaških se vgradita vodomera z ustrezno pripadajočo opremo.« 

8. člen  
(kanalizacijsko omrežje) 

Za šestim odstavkom 13. člena se dodata nov sedmi in osmi odstavek,  ki se glasita: 

»(7) Predvidi se ločena fekalna in meteorna kanalizacija. Severno od osnovne šole in vrtca je predvidena 
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nova trasa interne fekalne kanalizacije, ki poteka v povozni površini interne dovozne ceste na katero se 
priključuje osnovna šola in vrtec. Predvidena trasa se na obstoječo oz. obnovljeno javno fekalno 
kanalizacijo priključi preko obstoječega jaška v Planinski cesti.  

(8) Severno od osnovne šole je predvidena nova trasa interne meteorne kanalizacije, ki poteka v povozni 
površini interne dovozne ceste. Predvidena trasa se na obstoječo oz. obnovljeno javno meteorno 
kanalizacijo priključi preko obstoječega jaška v Planinski cesti. Potek trase meteorne kanalizacije se 
opredeli fazi PGD projekta.« 

9. člen  
(elektroenergetsko omrežje) 

Za četrtim odstavkom 14. člena se doda nov peti odstavek,  ki se glasi: 

» (5) Za priključevanje osnovne šole in vrtca se zgradi kabelska kanalizacija od TP Dol stolpiči do 
objektov. Trasa obstoječih NN vodov poteka po območju, kjer je predviden prizidek šole, zato se del 
nizkonapetostnih vodov, ki napajajo vrtec, ukine in prestavi.« 

10. člen  
(telekomunikacijsko omrežje) 

Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov četrti odstavek,  ki se glasi: 

» (4) Trasa obstoječih TK vodov poteka po območju, kjer je predviden prizidek šole, zato se del vodov 
ukine in prestavi izven objekta. Obstoječi priključek vrtca na TK omrežje se ohrani.« 

11. člen  
(KKS omrežje) 

Za drugim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odstavek,  ki se glasi: 

» (3) Na obravnavanem območju je zgrajeno obstoječe omrežje KKS. Objekt osnovne šole je že 
priključen na omrežje KKS.« 

12. člen  
(plinovodno omrežje) 

Za petim odstavkom 17. člena se doda nov šesti odstavek,  ki se glasi: 

»(6) Obstoječi šolski objekt in športna dvorana se ogrevata na zemeljski plin. Predvidi se odstranitev 
plinske kotlovnice in ureditev nove toplotne plinske postaje. Kot glavni energent za ogrevanje se 
predvideva zemeljski plin. Objekte je možno ogrevati tudi dodatno preko toplotne črpalke voda-voda ali 
voda-zrak, s katerimi bi se dodatno pripomoglo k bolj učinkoviti rabi energentov. Objekt vrtca je možno 
priključiti na plin.« 

13. člen  
(razsvetljava) 

Za prvim odstavkom 18. člena se doda nov drugi odstavek,  ki se glasi: 

»(2) Javna razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvede 
tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla. Pri tem mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo 
preprečevala svetlobno onesnaženje okolja, skladno z določili uredbe, ki določa mejne vrednosti 
svetlobnega onesnaženja okolja.« 

14. člen  
(varstvo voda) 

Za devetim odstavkom 22. člena se doda nov deseti in enajsti odstavek,  ki se glasita: 

»(10) Vodotok Brnica se nahaja izven območja SD OPPN. Znotraj območja je vodotok že kanaliziran in 
nad njim izvedeno parkirišče, ki se s podrobnim načrtom ne spreminja. Izdelati je potrebno hidrološko 
hidravlično analizo, v kateri bodo definirani razredi poplavne nevarnosti za predvidene posege na 
konkretni lokaciji. V hidravlični študiji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo 
preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na predvidene objekte in 
objekte nasploh. 

(11) Obravnavano območje leži na erozijsko ogroženem območju, izdelati je potrebno elaborat, ki bo 
definiral erozijsko ogroženost in predvidel morebitne ukrepe.« 
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15. člen  
(odpadki) 

Za prvim odstavkom 23. člena se doda nov drugi odstavek,  ki se glasi: 

»(2) Ekološki otok je lahko sestavni del arhitekture stavbe. Točna lokacija se opredeli v fazi PGD 
projekta.« 

 

16. člen   
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev) 

Za drugim odstavkom 28. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ne glede na določilo v prvem odstavku 28. člena je na območju SD OPPN mogoča gradnja objektov 
v prvi etapi.« 

 

17. člen  
(dopustna odstopanja) 

Za tretjim odstavkom 29. člena se dodata nov četrti in peti odstavek,  ki se glasi: 

» (4) Dopustna so odstopanja v tlorisnih in višinskih gabaritih za ±1,00 m.  

(5) Dopustne so spremembe tras gospodarske javne infrastrukture in ostalega omrežja na celotnem 
območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta, če bodo rešitve v projektni dokumentaciji 
racionalnejše, oziroma če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih, hidroloških, 
geoloških, vodnogospodarskih, lastniških ali drugih razmer ugotovi možne drugačne rešitve.  Odstopanja  
ne smejo: spreminjati načrtovani videz območja, poslabšati bivalne in delovne razmere na območju 
načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi 
odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.« 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

18. člen  
(vpogled) 

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Hrastnik  in na Upravni enoti 
Hrastnik. 

19. člen  
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 

20. člen  
(veljavnost odloka) 

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

 

 

 

Št.: ___________                               Župan Občine Hrastnik 

Hrastnik, dne  __________              


