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1. SPLOŠNO 

 

V letu 2007 je Občina Prebold sprejela občinski lokacijski načrt za območje P4/4 Kovačev hrib 

(Uradni list RS, št. 48/07), v nadaljevanju OLN. V prostorskem aktu je določena etapnost  

realizacije (gradnje) OLN. Za realizacijo v prvi etapi je bil določen osrednji del OLN, ki je bil v 

lastništvu takratnega investitorja OLN. Ker je investitor moral financirati celotni OLN je bilo, v 

dogovoru z Občino, za prvo etapo realizacije (gradnje) določeno območje, ki je v njegovi lasti in 

ki je bilo načrtovano, kot funkcionalno zaokrožena celota (neodvisna od drugega območja OLN).  

Do realizacije prve etape ni prišlo vse do danes, takratni investitor OLN več nima interesa po 

gradnji, dokler bi drugi investitorji želeli graditi na območju, ki ni predvideno za prvo etapo 

gradnje. Iz tega razloga je Občina pristopila k SDOLN.  

 

2. OBSTOJEČE STANJE V PROSTORU   

 

LOKACIJA 

 

Območje OLN je v jugovzhodnem delu naselja Prebold. Umeščeno je na severnem pobočju in 

vzhodnem, bolj ravnem delu hriba Kovačev hrib, med obstoječo pozidavo na vzhodni strani, ki 

je ob regionalni cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje, in na severni strani, ki je ob lokalni 

cesti LC 490221 Dolenja vas – Prebold (Ulica skozi gaj) ter med gozdom na jugu in na zahodu. 

Območje OLN je v neposredni bližini centra naselja.  
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Lokacija OLN v odnosu do naselja Prebold 

 

USTVARJENE RAZMERE V PROSTORU 

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 

V občinskem prostorskem načrtu občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/2010), v nadaljevanju 

OPN, je območje OLN opredeljeno, kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski 

rabi je to območje stanovanj (S).  
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Prikaz iz OPN z okvirnim območjem OLN 

 

OBSTOJEČA POZIDAVA 

Na območju OLN je zgrajeno nekaj obstoječih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti. 

Pretežni del območja OLN je nepozidan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib (SDOLN), 

oktober 2021 – Proplan, Ivanka Kraljić s.p. 

 7 

 

 
Obstoječa pozidava znotraj območja OLN 

 

PROMETNA UREDITEV 

Dostop na območje OLN je s severne strani, z lokalne ceste LC 490221 Dolenja vas – Prebold 

(Ulica skozi gaj) in z zahodne strani, z regionalne ceste R2-427/1351 Latkova vas- Trbovlje. 

Znotraj območja OLN poteka v osrednjem delu v smeri vzhod - zahod javna pot JP 991941 

Prebold - Na dobravo. V osrednjem delu v smeri sever – jug poteka peš pot. Novih cest, ki so 

predvidene z OLN ni zgrajenih.  
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Obstoječe ceste znotraj in zunaj območja OLN  

 

INFRASTRUKTURNA OMREŽJA 

Območje OLN ni infrastrukturno opremljeno. Znotraj območja OLN poteka vodovod, 

telekomunikacije in manjšim delom meteorna kanalizacija. Zunaj območja OLN poteka mešana 

kanalizacija, in sicer po regionalni cesti, električno omrežje poteka ob severni meji OLN in 

vzhodno od regionalne ceste.   
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Obstoječa infrastrukturna omrežja znotraj in zunaj območja OLN z okvirnim območjem OLN 

 

OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Na območju OLN ni evidentiranih enot naravnih vrednot niti kulturne dediščine.  
 

VARSTVO VODA 

 

Območje OLN ni na varovanem vodovarstvenem območju.  
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3. SPREMEMBE PROSTORSKEG AKTA – PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE 

NAMERE  

 

RAZLOGI ZA IZDELAVO SDOLN  

 

Občina Prebold ima investitorje, ki bi želeli graditi stanovanjske stavbe in v povezavi z njimi 

gospodarsko javno infrastrukturo na zahodnem delu območja OLN, ki je predviden za pozidavo 

v drugi etapi. Ker se prva in druga etapa pozidave ni zgradila in ker lastnik parcel prve etape ni 

zainteresiran za pozidavo, je potrebno narediti SDOLN, da se omogoči gradnja zainteresiranim 

investitorjem ne glede na etapnost. V ta namen je potrebno narediti spremembo tekstualnega dela 

odloka, na način, da se omogoči gradnja kateregakoli dela OLN pod pogojem, da je to 

funkcionalno zaokrožena celota. V povezavi s tem, je potrebno tudi omogočiti etapno gradnjo 

posameznih infrastrukturnih vodov, vendar pod pogojem, da so dimenzionirani za končno število 

uporabnikov in da se upoštevajo trase, določene v OLN.   

 

IZSEK IZ ODLOKA O OLN 

 

"28. člen 

(etapnost gradnje)  

 
»(1) V prvi fazi se izvede UE1 – osrednji del OLN z vso potrebno infrastrukturo, dimenzionirano 
za končno število uporabnikov. V celoti se izvede severna zbirna (napajalna) cesta »A« in/ali po 
potrebi prečna povezovalna servisna cesta »B«, le v primeru, če se ne uredijo pravno 
premoženjske zadeve v povezavi s cesto A. V prvi fazi se v cestnem telesu severne zbirne 
(napajalne) ceste »A« položijo vsi potrebni infrastrukturni vodi. Območje se priključi na 
obstoječe omrežje vodovoda, elektrike, telefona in KTV sistema. Za odvod fekalnih voda se 
zgradijo vodotesne greznice na praznjenje ali male tipske individualne čistilne naprave ali mala 
tipska skupna čistilna naprava. Male čistilne naprave imajo izpust v meteorno kanalizacijo in v 
odprt kanal Izvirnica. Za oskrbo s plinom se zgradi interna plinska postaja s cisternami, ki se 
položijo v zemljo. Po izgradnji mestnega plinovodnega omrežja z zemeljskim plinom je obvezna 
priključitev nanj.   
(2) V drugi fazi se izvede katerikoli del OLN, kot funkcionalna celota po pogojih tega odloka, z 
izgradnjo novih/nove TP in ostale infrastrukture po trasah, določenih v tem OLN in 
dimenzioniranih za končno število uporabnikov, ter rekonstrukcija Ulice skozi gaj in priključek na 
regionalno cesto.  
(3) Na gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna cesta (po trasi, predvideni po tem 
OLN, in upoštevajoč pogoje tega OLN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, 
vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega OLN).  
(4) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno 
celoto.  
(5) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s cesto, kot zaključene celote, ki 
nemoteno napajajo določeno območje, dimenzionirane za končno število uporabnikov.« 
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IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA OLN 

 

Območje OLN s približno lokacijo območja prve faze (rdeče) in približnim območjem pobude za takojšnjo gradnjo (modro) 
 

PREDMET IN ZASNOVA SDOLN 

Predmet SDOLN je omogočanje gradnje stanovanjskih hiš na kateremkoli delu območja OLN 

pod pogoji, da je to funkcionalno zaključena celota, da se zgradi potrebna infrastruktura, ki bo 

dimenzionirana na končno število uporabnikov in da poteka po trasah, ki so določene v OLN. Ob 

tem se lahko upoštevajo tudi tolerance, ki so podane v OLN. S tem se obstoječa etapnost iz OLN, 

kjer je predvidena gradnja v treh fazah briše.   

 

PREDLOG ODLOKA SDOLN 

 

V 28. členu odloka o OLN se spremeni besedilo, ki se na novo glasi: 

 

"28. člen 

(etapnost gradnje)  

 
(1) Izvede se katerikoli del OLN, kot funkcionalna celota z izgradnjo infrastrukture po trasah, 
določenih v tem OLN in dimenzioniranih za končno število uporabnikov.  
(2) Na gradbeni parceli mora biti zagotovljeno min. dovozna cesta (po trasi, predvideni po tem 
OLN, in upoštevajoč pogoje tega OLN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, 
vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega OLN).  
(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno 
celoto.  
(4) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s cesto, kot zaključene celote, ki 
nemoteno napajajo določeno območje, dimenzionirane za končno število uporabnikov.« 

 

 

 



Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib (SDOLN), 

oktober 2021 – Proplan, Ivanka Kraljić s.p. 

 12 

 

OBMOČJE SDOLN 

Območje SDOLN je velikosti območja celotnega OLN.  

Območje obsega zemljišča južno od naselja Prebold, na severnem in vzhodnem pobočju 

Kovačevega hriba. Območje urejanja na vzhodni strani meji na obstoječo stanovanjsko pozidavo, 

ki je nastala ob regionalni cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje, na severni strani  na Ulico 

skozi gaj, na južni strani na gozdne površine in na zahodni strani na močvirnate zatravljene 

površine v sklopu odprtega kanala Izvirnica. Površina celotnega območja urejanja z OLN je cca 

9,0 ha. Celotno območje urejanja je poraščeno s travniki. Teren je delno neugoden, strm in zelo 

zahteven za pozidavo, delno tudi jarkast, v naklonu proti severu in vzhodu, z višinsko razliko do 

35,00 m.  

 

4. USMERITVE ZA PRIPRAVO SDOLN  

 

Usmeritve za pripravo OLN so bile podane pri izdelavi OLN, in sicer v sklopu izdelave 

Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 

Prebold je bila sprejeta tudi Programska zasnova za OLN Kovačev hrib, ki je bila upoštevana pri 

izdelavi rešitev v OLN.  

SDOLN se ne nanašajo na vsebinske spremembe, niti na drugačno razporeditev objektov in 

odprtih površin, niti na drugačne trase in kapacitete infrastrukturnih vodov, temveč le na etapnost 

izvedbe, zato se niti ne spreminjajo programske zasnove in ni potrebe po izdelavi novih 

usmeritev.  

 

5. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z HIERARHIČNO VIŠJIMI PROSTORSKIMI 

AKTI IN SPLOŠNIM SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

S SDOLN se ne spreminja namenska raba prostora, vrsta objektov, vrsta dejavnosti, vrsta 

gradenj, temveč območje SDOLN še vedno ostaja namenjeno stanovanjski pozidavi, kar je v 

skladu z OPN občine Prebold.  

Sprememba etapnosti izvedbe prostorskega akta ni takšne narave, da bi vplivala na državno ali 

lokalno javno gospodarsko ali družbeno infrastrukturo, ali da bi zahtevala večje stroške 

opremljanja gradbenih parcel. Etapnost je le določena na drugačen, bolj fleksibilen način. 

Namesto točno določenega zaporedja zaokroženih območij za gradnjo (faza 1, faza 2) se s 

SDOLN lahko gradnja izvede na kateremkoli območju OLN ob upoštevanju vseh ostalih, pa tudi 

pogojev nosilcev urejanja prostora, ki so zapisani v odloku o OLN. To pomeni, da se morajo 

upoštevati vsa določila iz odloka o OLN, v katerem so že upoštevane smernice za gradnjo NUP 

in na katere so v OLN že bila pridobljena pozitivna mnenja.  

V odloku o OLN je določena minimalna komunalna opremljenost gradbene parcela (dostop, 

vodovod, elektrika in kanalizacija), kar pomeni, lahko da se bo za funkcioniranje posameznega 

območja pozidave moralo zgraditi tudi del javne infrastrukture (npr. nova TP, nova cesta, 

rekonstrukcija ceste itn.). Obveznosti in financiranje gradnje javne gospodarske infrastrukture se 

bo določilo v pogodbi med Občino in investitorjem.  

 

6. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SDOLN  

 

Pri izdelavi SDOLN se upoštevajo naslednji zakoni in predpisi:  

– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 
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– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17). 

 

7. TERMINSKI PLAN IZDELAVE SDOLN 

 
FAZA OPPN X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX NOSILEC NALOGE 

              
POBUDA ZA 

OPPN  
X            izdelovalec 

SPREJEM 

POBUDE 

sprejema župan 

X            Občina 

SKLEP X            Izdelovalec, Občina 
OSNUTEK  X           izdelovalec 

PRIDOBIVANJE 

1. MNENJA 
 X X          izdelovalec 

USKLAJEVANJE 

MNENJ 
  X          Izdelovalec, Občina 

DOPOLNJEN 

OSNUTEK  
  X          izdelovalec 

OBJAVA JR   X          Občina 
JAVNA 

RAZGRNITEV IN 

JAVNA 

OBRAVNAVA 

  X X           Občina 

izdelovalec 

STALIŠČA DO 

PRIPOMB 
   X         Izdelovalec 

USKLAJEVANJE 

STALIŠČ 
   X         Občina 

izdelovalec 
SPREJEM 

STALIŠČ 

sprejema župan 

   X         Občina 

OBRAVNAVA 

NA OS – prvo 

branje 

   X *        Občina 

PREDLOG    X         izdelovalec 
PRIDOBIVANJE 

2. MNENJ 
   X X                        izdelovalec 

USKLAJEVANJE 

MNENJ 
    X        izdelovalec 

USKLAJEN 

PREDLOG 
    X        Izdelovalec, Občina 

SPREJEM NA 

OBČINSKEM 

SVETU 

    X *       Občina 

OBJAVA 

ODLOKA 
    X        Občina 

 

* - roki, ki so vezani na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom 

zasedanj OS.  

Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe 

obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za manj 

zahtevne spremembe in dopolnitve odloka. 

 

Pripravila:  

Ivanka Kraljić univ.dipl.inž.arh.spec.arh.urb. 
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