
B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV

Območje obravnave

Območje Turistične cone Drtijščica se nahaja ob Gradiškem jezeru v 
južnem delu naselja Gradišče pri Lukovici. Naselje Gradišče pri 
Lukovici se nahaja v jugozahodnem delu občine Lukovica na vzpetini 
pod Gradiškim gričem. Gradiško jezero, ki leži južno pod naseljem 
Gradišče pri Lukovici, je bilo zgrajeno kot mokri zadrževalnik visokih 
voda na potoku Drtijščica. Območje je namenjeno turističnim in 
športno rekreacijskim dejavnostim, zanj pa je predpisana izdelava 
OPPN. Za vzhodni del območja Turistične cone Drtijščica je OPPN že 
izdelan, osrednji del območja, pa se ureja s tem OPPN.
OPPN obsega za središčni oz. vzhodni del območja Turistične cone 
Drtijščica okvirne površine 0,78 ha. Območje, ki je predmet 
tokratnega načrtovanja, je v naravi travnik na pobočju, ki se vzpenja 
proti naselju Gradišče pri Lukovici. Nahaja se ob jezeru okoli 
katerega je speljana krožna sprehajalna in vzdrževalna pot, ki je 
povezana tudi z obstoječimi gozdnimi cestami in pešpotmi. Območje 
Turistične cone je dostopno z obstoječe javne poti proti parkiriščem 
ob jezeru in nekategorizirane poti, ki poteka iz jedra naselja Gradišče 
pri Lukovici. V ožji okolici se v naselju nad lokacijo nahajajo obstoječi 
elektroenergetski in telekomunikacijski vodi ter cevovodi za pitno 
vodo.
Območje OPPN - B se nahaja v k.o. Spodnje Koseze in okvirno 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 799, 800/3, 1121/1 del in 
1123 del. V območje se lahko po potrebi vključijo tudi dodatne 
površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo prostorske 
ureditve. Načrtovanje prostorske ureditve predstavlja usklajeno 
nadaljevanje veljavnega OPPN z navezavo na že načrtovano 
izgradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Namembnost območja
Na ureditvenem območju se načrtuje izgradnja Nacionalnega 
lovskega centra (NLC). Na natečaju izbrana idejna zasnova NLC, ki jo 
je izdelalo projektivno podjetje Jereb in Budja arhitekti d.o.o. iz 
Ljubljane predstavlja izhodišče za pripravo tokratnega OPPN. 
Program dejavnosti temelji na izhodiščih investitorja, da zgradi 
večnamenski objekt, ki bo namenjen poslovno – upravnim 
prostorom vodstva, izobraževanju lovskih kadrov, razstavam in 
kulturnim prireditvam. V kasnejši fazi je določena dograditev 
lovskega muzeja z razstavnim prostorom, zato se z OPPN opredeljuje  
več etap realizacije.

Načrtovane ureditve
Na ureditvenem območju se načrtuje izgradnja Nacionalnega 
lovskega centra (NLC). Na natečaju izbrana idejna zasnova NLC, ki jo 
je izdelalo projektivno podjetje Jereb in Budja arhitekti d.o.o. iz 
Ljubljane predstavlja izhodišče za pripravo tokratnega OPPN.
Program dejavnosti temelji na izhodiščih investitorja, da zgradi 
večnamenski objekt, ki bo namenjen poslovno – upravnim 
prostorom vodstva, izobraževanju lovskih kadrov, razstavam in 
kulturnim prireditvam. V kasnejši fazi je določena dograditev 
lovskega muzeja z razstavnim prostorom, zato se z OPPN opredeljuje  
več etap realizacije.

Oblikovanje območja
Območje OPPN sestavlja troje funkcionalnih celot, in sicer FCF, FCZ 
in FCI, te pa so razdeljene na funkcionalne enote (zemljiške parcele). 
Funkcionalna celota FCF je namenjena stavbi Nacionalnega lovskega 
centra s spremljajočimi dejavnostmi, funkcionalna celota FCI 
pripadajoči infrastrukturi, funkcionalna celota FCZ pa pretežno 
ohranjanju sedanjega stanja zelenih, lahko tudi parkovnih površin.

Funkcionalna celota FCF je namenjena umestitvi sklopa programov 
Nacionalnega lovskega centra. Sestavlja jo troje funkcionalnih enot. 
Vse tri funkcionalne enote (Fe F1, Fe F2 in Fe F3) so namenjene 
gradnji ter neposredno pripadajočim zunanjim površinam, lahko tudi 
v več etapah. 

Funkcionalna celota FCI je namenjena prometnim ureditvam. 
Sestavljajo jo štiri funkcionalne enote, pri čemer Fe I7 predstavlja 
rekonstruiran potek obstoječe napajalne prometnice območja, Fe I8 
je namenjena postajališču avtobusa, Fe I9 mirujočemu prometu 
osebnih vozil in Fe I10 dovozni oz. dostopni komunikacijski do 
lovskega centra.

 Namen površin v funkcionalni celoti FCZ se načeloma ne spreminja, 
ohranja se travniške površine, linijsko vegetacijo, opcijsko tudi 
parkovne ureditve. Sestavljajo jo štiri funkcionalne enote. 
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Prometno urejanje
Dostop do ureditvenega območja je načrtovan z javne poti 735574 
»Cesta do jezera«. Kot zbirna cesta prostorske ureditve se načrtuje 
obstoječa kolovozna pot proti jedru naselja Gradišče pri Lukovici, ki 
se jo v območju tega OPPN rekonstruira. Za dostop do lovskega 
centra se načrtuje dovozna / dostopna pot, ki se naveže na zbirno 
cesto naselja. Za dostavo blaga in odvoz odpadkov ter uvoz v kletno 
etažo za potrebe gostinskega sklopa se uporablja dovozna / 
dostopna pot.

Oskrba z električno  energijo
Za oskrbo prostorske ureditve z električno energijo se iz obstoječe 
transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV Zadrževalnik Drtijščica do 
ureditvenega območja enako, ali skupno, kot za načrtovane ureditve 
v vzhodnem delu Turistične cone Drtijščica, spelje nov 
nizkonapetostni podzemni vod Al 4 x 70 + 1,5 mm². Trasa 
električnega voda med ureditvenim območjem in TP poteka preko 
zemljišč s parc. št. 1131/7, 1011/6 in 1011/3, k.o. Spodnje Koseze. 
Priklop objektov na transformatorsko postajo mora bit izveden na 
način, da delovanje objektov pregrade ne bo moteno, saj bi motnje v 
dobavi električne energije lahko imele za posledico nepravilno 
delovanje zapornic in drugih naprav pregrade, katerih delovanje je 
odvisno od električne energije.

Ogrevanje
Stavba lovskega centra se lahko ogreva na lesno biomaso, dovoljeno 
je tudi ogrevanje z drugimi obnovljivimi viri energije.

Telekomunikacijsko omrežje
Telefonsko povezavo z omrežjem se zagotavlja s telefonskim 
priključkom, ki se priključi na obstoječe komunikacijsko omrežje, ki 
poteka na območju naselja Gradišče pri Lukovici, približno 270 m od 
ureditvenega območja.

Varstvo tal, voda in zraka
Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno zemljo pred 
uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem 
gradbenih del.
Pri gradnji objekta lovskega centra, ploščadi in prometnic je 
potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za 
zunanjo ureditev.
Pri gradnjah in ureditvah je treba zagotoviti zaščitne ukrepe, s 
katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na 
poplavno varnost, na predvidene objekte v neposredni bližini  in 
okolje.
Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so 
tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih 
površinah ter deponijah gradbenih materialov se ob sušnem in 
vetrovnem vremenu preprečijo emisije prahu z vlaženjem. 
Predvideti je treba nujne ukrepe za ravnanje, odstranitev in 
odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
Med gradnjo je treba vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj, 
maziv ter drugih nevarnih snovi zaščititi pred možnostjo izlitja v 
nadzemne in podzemne vode.

Varstvo gozdov
Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in 
gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno. 

Varstvo pred hrupom
Območje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v območje III. stopnje 
varstva pred hrupom.
 Vse naprave, ki so lahko vir hrupa, in delovna mehanizacija morajo 
imeti ustrezne certifikate.

Ohranjanje narave
Na območju vpliva OPPN se nahaja naravna vrednota z ident. št. 
5398 Drtijščica – spodnji tok, ki sega na območje Gradiškega jezera.

C. NAMEN PROSTORSKEGA AKTA
Z OPPN  se določajo merila in pogoji za posege v prostor v obravnava-
nem območju in predstavljajo podlago za pripravo objektov za izdajo 
gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov. Kartografska podloga: DOF 5 (vir: GURS, 2011)

PRIPRAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL 

OBMOČJA TURISTIČNE CONE DRTIJŠČICA - B

SPREJEM SKLEPA ŽUPANA (sklep, št. 350-19-9/2016,
 z dne 16. 11. 2017, Uradni vestnik Občine Lukovica, št.  15/2017)

IZDELAVA OSNUTKA OPPN 
(december 2017)

ZAGOTOVITEV 
STROKOVNIH PODLAG 

(december 2017)

PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV 
UREJANJA PROSTORA
(januar, februar 2018)

ODLOČBA O CPVO
(št. 35409-381/2017/6 

z dne 25.1.2018)

DOPOLNITEV OSNUTKA OPPN 
(junij 2018)

JAVNA RAZGRNITEV OPPN 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA JAVNA OBRAVNAVA 

OBRAVNAVA IN SPREJEM 
ODLOKA O OPPN V PRVEM 

BRANJU NA 26. REDNI  SEJI OS 
OBČINE LUKOVICA (26.09. 2018)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IN OBČINE
(.......................................................)

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(...........................)

IZDELAVA PREDLOGA OPPN
(.........)

DOPOLNITEV 
STROKOVNIH PODLAG

(.........)

USKLADITEV PREDLOGA OPPN
(..........................)

SPREJEM ODLOKA O OPPN NA .... 
SEJI OS OBČINE LUKOVICA

(.........)

OBJAVA OPPN
(.........)

(24. 10. ob 17. uri)(08.10. 2018  - 06. 11. 2018)




