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III.5. POVZETEK ZA JAVNOST 
 
5.1 Pravni temelj za sprejem akta 
 
Pravni temelji za sprejem akta so: 
-  Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ki v 115. in 119. členu določa, da občina 

podrobni prostorski načrt sprejme z odlokom; 
-  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12); 
-  Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), ki v 15. členu določa, da občinski svet sprejema 

sprejema prostorske načrte in druge načrte razvoja občine; 
-  Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora 

Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna (Uradni list RS, št. 40/17). 
 
 
5.2. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta 
 
Območje Dobrna 27 (DO27) je z OPN Dobrna opredeljeno kot območje osnovne namenske rabe C - 
centralne dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju in 
kot območje podrobne namenske rabe CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja 
historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, 
socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje. 
Za območje je predvidena izdelava podrobnega prostorskega akta OPPN. 
 
Investitor CUDV Dobrna želi na tem območju zgraditi dve zunanji bivalni enoti. 
 
 
5.3. Razlogi in cilji zakaj je akt potreben 
 
S sprejemom OPPN bo omogočena gradnja dveh zunanjih bivalnih enot Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna. Zunanja bivalna enota bo namenjena varovancem, ki lahko živijo dokaj samostojno 
življenje v skupnosti in v delovnem času tudi hodijo na delo v osnovno enoto CUDV Dobrna ali na druge 
lokacije. Ob objektih se bodo uredile dostopne, parkovne in odprte bivalne površine. 
 
5.4. Poglavitne rešitve 
 
V območju OPPN je predvidena dejavnost bivanje za druge posebne družbene skupine. Predvidena sta 
dva objekta, zunanji bivalni enoti Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna .  
 
Pri umestitvi objektov v prostor se upoštevajo danosti in omejitve prostora. Objekta sta na teren 
postavljena vzporedno s plastnicami. S smerjo in strukturo pozidave ter oblikovanjem volumnov 
ustvarjata povezavo med grajenimi strukturami z različnimi prepoznavnimi  značilnostmi v neposredni 
bližini (Novi grad, enostanovanjska gradnja, objekti šole).  
 
Objekta sta enakih dimenzij in oblik. Pritličje je delno vkopano, podolgovato in leži vzdolžno s 
plastnicami. Nad njim v zgornjem nadstropju leži centralni trakt, pravokotno nanj pa sta na vsaki strani 
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postavljena dva trakta tako, da ga na sprednji in zadnji strani previsevata. Zaradi strmega terena 
objekta ležita na različnih višinah. Vzhodni objekt je postavljen na nivo dostopne ceste, zahodni pa za 
približno eno etažo višje. Pred zahodni objekt so na nivoju dostopa do območja OPPN umeščena 
nadkrita in delno vkopana parkirna mesta. 

 
Dovoz do objektov je urejen preko dovoza z lokalne ceste na jugo-zahodni strani parcele. Zunanje 
površine na nivoju dovoza so urejene kot parkirne, dostopne, zunanje bivalne in sprehajalne površine. 
Zunanje površine na zgornjih nivojih so urejene kot zunanje bivalne površine v obliki dveh bivalnih 
atrijev, peš dostopov ter urejenih zelenih brežin. Vse nivoje med seboj povezuje široko zunanje 
stopnišče med objektoma. Pred višje ležečim zahodnim objektom je dostopna ploščad, pod njo pa so 
delno vkopani odprti parkirni prostori.  
 
Tlorisni gabarit obeh objektov so v pritličju 28,0 m x do 19,3 m. Tlorisni gabarit oboda nadstropja je 28 
m x 23,4 m. Pri tem je širina volumnov, ki pritličje previsevata omejena na 8, 6 m, globina previsevanja 
pa je omejena na 4,0 m. 
 
Višina objektov je omejena na pritličje ter eno nadstropje (P+1). Objekti od kote ±0,00 ne smejo biti 
višji od 10,0 m. 
 
Kota pritličja objekta A je 355,50 m n.v., kota pritličja objekta B pa 385,50 m n.v. Zaradi specifičnih 
zahtev terena, lahko objekta od te kote odstopata za največ 0,5 m. 
 
Objekta morata biti skladno oblikovana. Izbor materialov in barv mora biti usklajen in mora odražati 
razdeljenost objekta na delno vkopano pritličje ter nadstropje, razdeljeno na poudarjena prečna trakta 
in povezovalni trakt nad pritličjem. Fasade morajo biti iz kakovostnih, naravnih in trajnih materialov. 
Za pritličje je predviden avtohton siv oziroma sivo-rjav kamen, za zgornje nadstropje pa fasadna opeka 
ter lesena oziroma ometana fasada. Strehe so strme dvokapne z naklonom 35°, krite z opečno kritino v 
rdeči barvi. 
 
 
Območje OPPN se na obstoječe prometno omrežje priključuje preko priključka na dovozno cesto k 
pokopališču Lokovina. Priključek je širok 5 m in dolg najmanj 10 m ter mora omogočati neovirano 
manipulacijo in vključevanje v promet osebnim, intervencijskim, komunalnim in dostavnim vozilom 
(zavijalni radiji).  
 
 
Načrtovani objekti se priključujejo na predpisano obvezno gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s 
predpisi in pogoji posameznih upravljavcev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov. 
 
Po jugovzhodnem in južnem robu območja poteka javni vodovod PVC DN/OD 90 mm, ki ga je dopustno 
prestaviti v javno površino cesto oziroma zelenice pred njo. Preko dveh priključkov je načrtovana 
priključitev objektov na javno vodovodno omrežje.  
 
Objekta se priključita na javno sanitarno kanalizacijsko omrežje preko kanalizacijskega jaška, ki leži 
jugozahodno od območja OPPN.   
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Prečiščena padavinska voda s streh in povoznih površin odvaja v podzemni zadrževalnik na zemljišču, 
kjer se ponika. Lahko se uporablja tudi za splakovanje stranišč, pranje, zalivanje zelenih površin, id. 
Višek prečiščene padavinske vode se odvaja v javno kanalizacijo. Za določitev volumna zadrževalnika se 
upošteva najmanj 15 minutni naliv z enoletno povratno dobo. 
 
Objekta se na javno elektroenergetsko omrežje priključujeta preko obstoječe transformatorske postaje 
TP Dobrna Grad. Predvidena je zamenjava obstoječega transformatorja s transformatorjem moči 250 
kVA. 
 
Obstoječi NN elektroenergetski vodi, ki potekajo preko območja,  je treba prestaviti izven območja in 
jih izvesti v večcevni kanalizaciji.  
 
Po zahodnem robu območja potekajo obstoječi SN nadzemni elektroenergetski vodi. Skrajni rob vseh 
stavb mora biti od SN elektroenergetskega voda odmaknjen najmanj 5 m. Tlakovane povozne in 
pohodne površine morajo biti od obstoječega droga SN elektroenergetskega voda odmaknjene 
najmanj 2 m. V 10 m varovalnemu pasu SN elektroenergetskega voda niso dopustne zasaditve dreves 
ali grmičevja.  
 
Preko območja poteka TK omrežje, na katerega se priključujeta objekta in ki ga je treba predhodno 
ustrezna zaščititi ali prestaviti. 
 
Znotraj območja ni predvidenih javnih površin niti javne razsvetljave. 

 
 
Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju kulturne dediščine Dobrna – Dvorec in Lokovina – Park 
dvorca Dobrna. Nova pozidava mora biti v prostor umeščena tako, da se ohrani prepoznavna 
prostorska podoba dvorca Dobrna s parkom v prostoru in varovani elementi parka, kot je kostanjev 
drevored. 
 
Območje OPPN se ne varuje kot naravna vrednota. Upoštevati vse okoljevarstvene ukrepe za 
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. 

 
Območje OPPN ne leži v vodovarstvenem območju vodnih virov.  Upoštevati je treba splošne ukrepe za 
varstvo vodnih virov. 
 
Območje je varovano s III.  stopnjo varstva pred hrupom. 
 
 
Komunalne odpadke je treba zbirati ločeno na izvoru povzročitelja ter jih odlagati v za to namenjene 
zabojnike. Enotno zbirno in odjemno mesto je predvideno ob uvozu na območje OPPN. 
 
Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je treba upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v 
okolje. 
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Območje OPPN je na karti Agencije RS za okolje označeno kot erozijsko ogroženo območje. Iz 
hidrogeološkega poročila izhaja, da erozijskih žarišč na območju ni. 
 
Pri gradnji je treba upoštevati vse ukrepe za preprečitev negativnih vplivov na ožje in širše območje 
gradnje. Gradbeno jamo je treba izvesti v naklonu 2:3. Vsa zemeljska dela je treba izvesti v suhem 
obdobju in v najkrajšem možnem času. V primeru močnega in daljšega deževja pa je treba izvesti vse 
ukrepe za odtok vod in močenje preperine in hribine (npr. pokritje s folijo), izvesti ustrezno čiščenje in 
sušenje gradbene jame pred posegi. Vsa zemeljska dela pri gradnji pa je treba izvajata pod nadzorom 
in po navodilih geomehanika. Vse novo izdelane brezine je treba po gradnji zatraviti in zasaditi z 
grmovnicami, da se prepreči morebitno drsenja terena. Vse meteorne in drenažne vode je treba 
kontrolirano zbirati in odvajati v podzemno zbiralnico pod tlakovanimi površinami na nivoju dostopne 
ceste. 
 
Zagotoviti je treba vse predpisane ureditve, ki zagotavljajo varstvo pred požarom, pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja, ustrezne protipožarne ločitve in odpornosti gradbenih materialov na ogenj, 
potrebne vire požarne vode in ustrezno interno hidrantno omrežje.  
 
Območje OPPN ni poplavno ogroženo. 
 
 
Izvedba prostorskih ureditev bo razdeljena na 2 neodvisni etapi. Vsaka etapa je vezana na posamezen 
objekt bivalne skupnosti ter vse potrebne zunanje ureditve, ki zagotavljajo nemoteno uporabo in 
delovanje objekta.   
 
Ne glede na prostorsko razdeljenost območja po fazah, je potrebno območje OPPN skozi postopek 
procesa izgradnje urejati celostno. Z vsako zaključeno fazo gradnje je potrebno urediti celotno 
območje tako, da v območju OPPN ni degradiranih in neurejenih površin. 
 
 
5.5. Številčni podatki 
 
Velikost OPPN 3.782 m² 
BEP objekta 870 m² 
Zazidalna površina objekta 550 m² 
Največja stopnja pozidanosti /obe etapi 0.29 
Največja stopnja izrabe /obe etapi 0.42 
 
 
 


