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povzetek

POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O
PROSTORSKI UREDITVI
Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije Košec, Brinska cesta 15, 3313
Polzela, v neposredni bližini že obstoječih stavb in zajema del zemljišča s parcelno številko
16/1 k.o. Polzela. Območje OPPN obsega cca 0,67 ha.
Znotraj območja OPPN je tako dovoljena gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb, vendar
brez spremembe namenske rabe zemljišča.
Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene naslednje dejavnosti oziroma gradnja
dveh stavb, ki sta po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena (Ur.l. RS, št. 109/2011; v nadaljevanju: uredba)
uvrščeni v posamezne skupine:
– 12712 – stavbe za rejo živali
– 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe – strojne lope
Znotraj ureditvenega območja OPPN je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov
(šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo
dejavnostim in niso v nasprotju z namensko rabo območja.
V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11) (v
nadaljevanju OPN), je za večji del območja OPPN določena osnovna namenska raba kot K1,
v manjšem delu pa kot Aa. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Stavbi morata biti umeščeni tako, da omogočata normalno funkcioniranje kmetije ter da
imata zagotovljene zadostne površine za manipulacije s kmetijsko mehanizacijo. Stavba za
rejo živali je okvirnih dimenzij 87,00 x 21,00 metrov z dvema izrastkoma 18,00 x 16,00
metrov in 4,00 x 6,00 metrov, strojna lopa pa 10,00 x 15,00 metrov.
Streha mora biti obvezno dvokapnica z usmerjenostjo slemena v daljši smeri objekta, zaradi
velike širine stavbe je lahko naklon tudi manjši od 30º. Zaradi tehnoloških zahtev so možna
tudi manjša odstopanja od navedenih vsebin in dimenzij.
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seznam prilog

SEZNAM PRILOG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA
PRIKAZ STANJA PROSTORA
STROKOVNE PODLAGE (GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM)
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV
POVZETEK ZA JAVNOST
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izjava o skladnosti

IZJAVA O SKLADNOSTI

Odgovorni prostorski načrtovalec
mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh.
IZJAVLJAM,
da je
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
Z OZNAKO »KMETIJA KOŠEC«
izdelan v skladu s prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega
načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

179-2019
(št. projekta)
Celje, ………..
(kraj in datum)

mag. Gorazd Furman Oman
univ.dipl.inž.arh., A-1060
(ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska številka)
…………………………………………..…...
(osebni žig, podpis)
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TEKSTUALNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
PREDLOG
Na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter …..
člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. ……..) je Občinski svet občine Polzela na …
seji dne … sprejel
ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
Z OZNAKO »KMETIJA KOŠEC«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Polzela (Ur.l. RS, št. 96/2011)
Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z
oznako »KMETIJA KOŠEC«, (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 179-2019, ki ga je
izdelal biro URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o urejanju
prostora – ZureP-2 (Ur.l. RS št. 61/2017) ter Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12).
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
- območje OPPN
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih
ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih
objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
- načrt parcelacije
- etapnost izvedbe prostorske ureditve
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN Občine Polzela''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
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(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
- prikaz stanja prostora
- geodetski načrt (Peter Jalovec s.p., Prebold, št. 06-19, januar 2019)
- Idejna rešitev elektrifikacije (Elektro Celje OVI, d.o.o., št. pr. OVI-P-48/19-E, junij
2019)
- geološko poročilo
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- obrazložitev in utemeljitev
- povzetek za javnost
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije Košec, Brinska cesta 15, 3313
Polzela, v neposredni bližini že obstoječih stavb in zajema del zemljišča s parcelno številko
16/1 k.o. Polzela. Območje OPPN obsega cca 0,70 ha.
(2) Izdelava OPPN na kmetijskih zemljiščih je dopustna v skladu z 3.ea člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 27/16)
(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter
med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Kmetija deluje že vrsto let in ima v ta namen izgrajenih vrsto objektov, ki uspešno služijo
kmetijski dejavnosti. Z leti pa je kmetija širila obseg del in zato potrebuje tudi nove stavbe,
vse v luči trajnostnega razvoja podeželja.
(2) Znotraj območja OPPN so dovoljene gradnje kmetijskih stavb, vendar brez spremembe
namenske rabe zemljišča.
(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob upoštevanju danosti in omejitev
obravnavanega območja ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev
kmetijskih objektov ter za umestitev potrebne infrastrukture.
(4) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila Prostorskega reda
Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04).
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Obravnavano območje se nahaja znotraj območja kmetije in sicer na njenem
severovzhodnem delu. Kmetija je v celoti omejena s kmetijskimi površinami. Tako sama
kmetija in načrtovana gradnja stavbe za rejo živali praktično nima negativnih vplivov na
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okolico, saj je območje že od nekdaj pretežno kmetijsko in ga kot takega obravnavana
kmetija znotraj OPPN ohranja.
(2) Območje je v celoti že opremljeno s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene naslednje dejavnosti oziroma gradnje
stavb, ki so po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Ur.l. RS, št. 109/2011; v nadaljevanju: uredba) uvrščene v
posamezne skupine.
(2) Vrste stavb:
– 12712 – stavbe za rejo živali
– 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe – strojne lope
(3) Znotraj ureditvenega območja OPPN je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov
(šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo
dejavnostim in niso v nasprotju z namensko rabo območja.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju je dopustna:
- gradnja novega objekta,
- rekonstrukcija,
- odstranitev objekta in
- vzdrževanje.

(2) Stavbe
V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11) (v
nadaljevanju OPN), je za večji del območja določena osnovna namenska raba kot K1, v
manjšem delu pa kot Aa. Skladno z OPN za območje OPPN veljajo naslednji skupni
prostorski izvedbeni pogoji: oblikovanje objektov se mora prilagajati morfologiji obstoječega
prostora; vsi novi objekti, ne glede na namembnost, morajo biti zasnovani tako, da v
gabaritih, oblikovalskih elementih, enostavni, ortogonalni, nečlenjeni in racionalni zasnovi,
naravnih materialih, osnovnih barvah, ki izhajajo iz značilnih materialov (opeka, pigmentiran
omet, beljene površine, povečini lesene obloge, kamen), enostavni dvokapni strehi
značilnega naklona brez za ta prostor motečih strešnih svetlobnih elementov trikotnih in
polkrožnih oblik, opečni kritini sledijo značilnostim tradicionalne arhitekture; zaradi strnjenosti
kmetije stopnje izkoriščenosti parcele namenjene gradnji znotraj območja OPPN ne veljajo,
upoštevati pa je potrebno vse ostale pogoje navedene v tem členu.
Stavbi morata biti umeščeni tako, da omogočata normalno funkcioniranje kmetije ter da
imata zagotovljene zadostne površine za manipulacije s kmetijsko mehanizacijo. Stavba za
rejo živali je okvirnih dimenzij 87,00 x 21,00 metrov z dvema izrastkoma 18,00 x 16,00
metrov in 4,00 x 6,00 metrov, strojna lopa pa 10,00 x 15,00 metrov. Višinski gabariti obeh
objektov naj se v čim večji meri zgledujejo po višinah obstoječih objektov na kmetiji (po
možnosti predvsem objektov enake namembnosti). Streha mora biti obvezno dvokapnica z
usmerjenostjo slemena v daljši smeri objekta, zaradi velike širine stavbe je lahko naklon tudi
manjši od 30º. Dovoljena je gradnja tudi ostalih objektov, ki služijo neposredno funkciji
osnovnega objekta. Objekt je lahko grajen ali montažen oziroma kombinacija obojega.
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(3) Zunanja ureditev
Skladno z OPN za območje OPPN veljajo naslednji skupni prostorski izvedbeni pogoji:
Oblikovanje okolice objektov se mora prilagajati morfologiji obstoječega prostora in okoliški
krajini. Podoba objekta in njegove okolice naj bo skladna. Zasnova zunanje ureditve ob
preurejanju obstoječih in nastajanju novih kmetij naj se zgleduje po zasnovi obstoječih
(avtohtonih) kmetij in naj praviloma ohranja njihovo tradicionalno podobo, kjer so neposredno
ob hiši bivalne površine ali kmečko dvorišče in utilitarni vrt, sledita sadovnjak in travnik, ki se
odpira proti kmetijskim površinam in/ali gozdu. Ograje, če so potrebne, naj bodo zasnovane
kot stari leseni plotovi ali pa naj bodo žive meje, oblikovane po določilih petega odstavka
tega člena. V območju strnjenje gradnje iz četrtega odstavka naj se oblika, višina, podoba in
materialna obdelava ograj usklajuje s celostno podobo objekta in okolice, medsebojno s
sosednjimi ureditvami in skladno s širšim prostorom. Pri izboru materialov pri oblikovanju
zunaj ureditve (ograje, tlaki, idr.) naj imajo prednost naravni, avtohtoni materiali in nevtralne
barve (naravne barve materialov). Za vse zunanje ureditve velja, da naj bodo, za
zagotavljanje trajnostnega razvoja na območju, sajene samo avtohtone rastlinske vrste,
tujerodne naj se uporabljajo zgolj v utilitarnem vrtu v minimalnem obsegu. Žive meje naj
bodo oblikovane iz avtohtonih grmovnih ali drevesnih vrst, (kot npr. kalina, gaber …); žive
meje iz tujerodnih vrst, kot so npr. kleki in paciprese (oboje pogosto imenovano kar ciprese)
…, niso dovoljene.
Zaradi velikih gabaritov hleva je severno od dostopne ceste na kmetijo (na vzhodni strani)
obvezna zasaditev linije avtohtonih listopadnih dreves. Druga možnost je zasaditev
sadovnjaka starih visokodebelnih sadnih dreves. V obeh primerih se bo tako omilil pogled na
nov objekt.
(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Na območju OPPN je dovoljena postavitev vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, ki se
vežejo na kmetijsko dejavnost in sicer v skladu z dopustnimi vrstami stavb iz tega odloka.
Lega objektov ni posebej določena. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali
samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeni z osnovnim objektom.
(5) Geomehanski pogoji in usmeritve
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno
geološko mnenje. Za ostale gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, vendar je v
primeru nastanka škode na objektu ali njegovi okolici v času gradnje ali kasneje, ki je
posledica erozije ali drugih vplivov, ki bi jih bilo mogoče predvideti s predhodno geološko
raziskavo tal, za kritje škode odgovoren investitor. Objekti morajo biti načrtovani varno glede
na stopnjo potresne ogroženosti območja.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Ceste
Dostop do predvidene ureditve je omogočen neposredno preko obstoječega dovoza, ki se
priključuje na javno cesto proti Polzeli. Uvoz na kmetijo je že izveden in se vanj ne posega.
(2) Mirujoči promet
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Znotraj območja kmetije je potrebno zagotoviti vse potrebne površine za mirujoči promet,
tako za osebna vozila kot za kmetijsko mehanizacijo.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Srednjenapetostni vodi
V neposrednem območju izgradnje predvidenih objektov poteka obstoječi srednjenapetostni
nadzemni vod »DV 20kV Tabor«. Iz razloga poseganja v varovalni pas, je potrebno del
nadzemnega SN voda prestaviti oz. vzpostaviti podzemni vod med točkama A in B (risbe v
prilogi). Uporabi se srednjenapetostni kabel tipa NA2XS(F)2Y 3x1x150/25 RM mm2,
12/20kV. Kablovod se položi prosto v zemljo, na mestih križanja voznih površin se predvidi
zaščita kablovoda s cevmi PVC Ø 160mm. Za kasnejšo položitev optičnih kablov se
vzporedno s kablovodi položijo cevi PE-HD 2 x Ø 50 mm. Obstoječa SN droga v točkah A in
B se iz razloga spremembe sil zamenjata z betonskimi. Ob prehodu daljnovoda v kabel se
uporabi ustrezna stikalna oprema ter odvodniki prenapetosti. Obravnavani poseg se bo
izvajal na parcelnih številkah 30, 16/1, 28, 1109/4, 20, 1122/22 k.o. Polzela (992).
(2) Nizkonapetostni vodi
V neposrednem območju predvidene izgradnje se nahajajo tudi nadzemni in podzemni
nizkonapetostni vodi. V območju predvidene gradnje je potrebno obstoječi nizkonapetostni
drog z povezavami odstraniti (od p.š. 1093/9, k.o. Polzela do obstoječe priključno merilne
omarice). Za napajanje obstoječih objektov se na relaciji TP Breg Črpališče – obstoječa
PMO, vzpostavi nizkonapetostno kabelsko povezavo s kablom NAY2Y-J 4x70mm2.
Nizkonapetostni kabel se položi delno prosto v zemljo, na mestih križanja voznih površin se
predvidi zaščita kablovoda s cevmi PVC Ø 110mm. Obravnavani poseg se bo izvajal na
parcelah 16/4, 16/5, 21/1 ,20 , 1122/22, 297/38, 297/39 vse k.o. Polzela (992).
(3) Ostali pogoji
V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati projekt Idejna rešitev elektrifikacije
(Elektro Celje OVI, d.o.o., št. pr. OVI-P-48/19-E, junij 2019) ter pridobiti projektne pogoje in
soglasje od Elektra Celje, d.d.
10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom
Slovenije. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo
oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije. Za trase novih TK vodov naj se
predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm in pomožnimi jaški
11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
(1) Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s
čistilno napravo. Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem
z nitrati iz kmetijskih virov in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo. Za odpadne vod je potrebno izvesti projektantski izračun enot
obremenitve glede na predvideno število živali. Na podlagi tega je potrebno izdelati projekt
ustrezne interne kanalizacije, odgovarjajoče kanalizacijske objekte ter predvideti ustrezno
obdelavo odpadnih vod. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz objektov reje domačih živali.
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(2) Čiste meteorne vode se ponikajo lokalno v podtalje, onesnažene pa je potrebno pred tem
očistiti preko lovilcev olj in maščob. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin.
12. člen
(vodovod)
Oskrba obstoječih in načrtovanih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko
izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 63 mm, ki poteka zahodno od
obravnavanega območja. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati
3,0 m. vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka
lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec
d.o.o.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
13. člen
(kulturna dediščina)
(1) Na obravnavanem območju ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo
naslednje enote kulturne dediščine:
- čez celotno območje kareja se raztezata enoti:
EŠD
Ime
Režim
Podrežim
29591 Ločica ob Savinji – Brinškova dediščina
stavbna dediščina
domačija
priporočilno
7482
Ločica ob Savinji – Vojaški tabor
spomenik
druge italske legije
(2) Gradnja obeh gospodarskih objektov s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo se
v manjšem delu načrtuje znotraj arheološkega spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor
druge italske legije (EŠD 7482). Zaradi tega in glede na izjemen arheološki potencial
spomenika, ki ga je v prostoru nemogoče povsem zanesljivo prostorsko omejiti (in zato
obstaja velika verjetnost odkritja arheoloških ostalin tudi v primeru, ko bodo gospodarski
objekti s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo fizično v prostor umeščeni izven
območja kulturnega spomenika), naj se ob vseh zemeljskih delih izvajajo arheološke
raziskave pred ali ob gradnji po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
(3) Za vse posege znotraj območja OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije OE Celje.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJE NARAVE
14. člen
(varstvo voda)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Vsi
predvideni objekti bodo imeli urejeno vodo nepropustno odlaganje hlevskega gnoja. Čiste
meteorne vode se ponikajo lokalno v podtalje, onesnažene pa je potrebno pred tem očistiti
preko lovilcev olj in maščob. Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali
objektov ne smejo biti speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje cestnega telesa.
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(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter Uredbo o varstvu voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda,
se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja ali mnenja, ki ga izda Direkcija RS za
vode.
15. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/2018)
sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v
oklepaju navedene mejne nočne / mejne dnevne vrednosti kazalcev hrupa:
- III. območje varstva pred hrupom na območju razpršene poselitve (60 / 50 dBA)
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v
skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
16. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe
po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem
bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
17. člen
(ravnanje z odpadki)
Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor
ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne
odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto
je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja
odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
18. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter
uporabiti za ureditev kmetijskih površin, zelenic ter ostalih zelenih površin.
19. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se nahaja izven varovanih območij s področja varstva narave.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
20. člen
(obramba)
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Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo.
21. člen
(potresna varnost)
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način
gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v
(g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost
Slovenije - projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1.2.2010). Za
nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in
Evrokod 8.
22. člen
(požarna varnost)
(1) Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni
prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med
njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja
širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in
delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko
nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s
področja požarne varnosti.
23. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno
pridobiti mnenje geologa.
(2) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na
območju OPPN (vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal,
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1.2.2010):
IME_VOD_TE

Savinjska kotlina

VOD_OBMOCJ

Donava

ST_VODONOS

1

VOD_SKUP1

Medzrnski, aluvialni - obširni in lokalni srednje do visoko izdatni,
mestoma nizko izdatni vodonosniki

VDOON_1

Peščeno-prodni zasipi reke Savinje in njenih pritokov

HIDRODIN1

Odprt

SRED_DEB1

16

LITO_OPIS1

Debelozrnati terestrični sedimenti (pesek, prod, grušč) / Kvartar

24. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno pridobiti
mnenje geologa.
25. člen
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(dopolnilna in druga zaščita)
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno
predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in
izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(parcelacija)
Ker je območje OPPN lastniško enovito in ker gre za stavbe, ki so si medsebojno soodvisne,
parcelacija ni predvidena. Se pa lahko izvede za potrebe gradenj oziroma za kakršnekoli
druge potrebe, ki so v skladu s pogoji tega odloka.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
27. člen
(etapnost)
Izgradnja stavbe je možna postopoma.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
28. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev)
1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo
vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva
prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim
interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
(4) Možni so tudi manjši odmiki od sosednjih parcel, vendar zgolj pod pogojem soglasja
lastnikov le teh.
(5) Dopustne so tudi drugačne dimenzije stavbe tako tlorisne kot višinske v kolikor to zahteva
sam tehnološki proces.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN
29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Polzela. Na območju
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in
pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove
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veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
30. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Polzela in na
Upravni enoti Žalec.
31. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna
področja.
32. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Številka: ………………………..
Polzela, dne
Jože Kužnik
župan
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GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN Občine Polzela''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
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PRILOGE K OBČINSKEMU PODROBNEMU PROSTORSKEMU NAČRTU
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) je pripravljen v skladu z
Občinskim prostorskim načrtom Občine Polzela.
V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11) (v
nadaljevanju OPN), je za večji del območja določena osnovna namenska raba kot K1, v
manjšem delu pa kot Aa.
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA
2.1. Grafični prikaz rabe prostora
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2.2. Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture
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2.3. Grafični prikaz varstvenih režimov

22

priloge

2.4. Prikaz meje območja prostorskega akta
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2.5. Tekstualni del prikaza stanja prostora
Osnovni podatki
Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije Košec, Brinska cesta 15, 3313
Polzela, v neposredni bližini že obstoječih stavb in zajema del zemljišča s parcelno številko
16/1 k.o. Polzela. Območje OPPN obsega cca 0,70 ha.
Bilanca površin zemljišč namenske rabe
Namenska raba na območju OPPN je na približno 790 m2 opredeljena kot stavbna zemljišča
in sicer kot površine razpršene poselitve oz. še podrobneje kot površine kmetij, na
preostalem območju OPPN pa je namenska raba opredeljena kot kmetijska zemljišča oz. še
podrobneje kot najboljša kmetijska zemljišča (vir: kartografski del OPN Polzela).
Bilanca površin zemljišč dejanske rabe
Območje OPPN se nahaja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe (vir: ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, 31.12.2015) opredeljene po površinah v tabeli:
ime rabe
ekstenzivni sadovnjaki
pozidana in sorodna zemljišča
trajni travniki in pašniki
skupaj

površina v m2
896,05
228,36
5.885,38
7.009,79

Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi
Celotno območje OPPN je zavarovano z režimi varstva kulturne dediščine. Skoraj celotno
območje OPPN se nahaja znotraj kulturne dediščine Ločica ob Savinji - Brinškova domačija,
severni rob območja OPPN pa znotraj dediščine Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge
italske legije.
Celotno območje OPPN leži znotraj državnega prostorskega načrta v pripravi in sicer
Državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj.
2.6. Določbe v zvezi s primernostjo in zanesljivostjo uporabe grafičnega dela prikaza
stanja prostora
Primernost in zanesljivost uporabe grafičnega dela prikaza stanja prostora je odvisna od
uporabljenih virov podatkov za grafične prikaze, ki so:
- kartografski del OPN Polzela, vir: Občina Polzela,
- dejanska raba prostora, vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
31.12.5015,
- gospodarska javna infrastrukture (cesta in podzemni NN elektrovod), vir: geodetski načrt,
- varstveni režimi - območja varstva kulturne dediščine, vir: Ministrstvo za kulturo, prenos
podatka - 18.3.2019: https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscineevrd)
- varstveni režimi - območja državnih prostorskih aktov (vir: Ministrstvo za okolje in prostor,
prenos podatka - 21.12.2018:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/gr
aficni_podatki_o_drzavnih_prostorskih_aktih_in_prostorskih_ukrepih/).
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3. STROKOVNE PODLAGE
OPPN je izdelan na podlagi:
- prikaz stanja prostora v skladu s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št.
50/2008),
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
- OPN Polzela (Občina Polzela),
- geodetski načrt s certifikatom (Peter Jalovec s.p., Prebold, št. 06-19, januar 2019)
- geološko poročilo
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SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
4.1. Mnenja o vplivih na okolje
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-115/2019/14
Datum: 8. avgust 2019
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur.l. RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg
in 31/18; v nadaljevanju: ZON) in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17; v nadaljevanju: ZUREP), na zahtevo stranke, v upravni zadevi odločitve o obveznosti
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, Občini Polzela, ki jo zastopa podjetje Urbanisti d.o.o.,
Grudnova ulica 6, 3000 Celje, naslednjo

O D L O Č B O

1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Kmetija Košec”
ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 27. 6. 2019 po e-pošti prejelo
poziv podjetja Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, ki ga zastopa mag. Gorazd
Furman Oman, da v skladu s četrtim odstavkom 110. člena ZUREP v roku 21 dni izdamo
mnenje o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov Občinskega podrobnega prostorskega
načrta z oznako ''Kmetija Košec'' v Občini Polzela (v nadaljevanju: OPPN). Vlogi so bili
priloženi:


dokazilo o objavi sklepa o začetku postopka priprave OPPN (Polzelan - uradne objave št.
2/2019 z dne 29. 3. 2019),



skenirano pooblastilo Občine Polzela podjetju Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p. z dne 8.
4. 2019 za zastopanje v postopku izdelave projekta OPPN,





pobuda investitorja za začetek priprave OPPN z dne 11. 3. 2019,
grafični prikaz zazidalne situacije M 1:500,
osnutek odloka Občine Polzela o sprejemu OPPN,



mnenja nosilcev urejanja prostora:
Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, št. 1-III-222/3-O-19/LS z dne 16. 4. 2019,
Direkcije RS za vode, Sektor območja Savinje, št. 35025-21/2019-2 z dne 23. 4. 2019,
Ministrstva za zdravje št. 350-17/2019-4 z dne 26. 4. 2019 s priloženim strokovnim
mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z dne 26. 4. 2019,
Ministrstva za kulturo št. 35012-42/2019/8 z dne 27. 6. 2019,

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (s področja urejanja kmetijskega
prostora in zemljiških operacij), št. 350-5/2019/13 z dne 13. 5. 2019.
Ker je bila vloga nepopolna in nerazumljiva, saj
Direktorat za okolje pri MOP kot državni nosilec urejanja prostora izda mnenje o
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, ne pa mnenja o potrebnosti izdelave
celovite presoje vplivov na okolje, kot sledi iz določb 39., 110,, in 119. člena ZUREP;
ministrstvo o obveznosti celovite presoje vplivov na okolje odloči na podlagi vloge in
priloženih mnenj nosilcev urejanja prostora, po tem, ko sta sklep o pripravi OPPN in
izhodišča za njegovo pripravo objavljena v prostorskem informacijskem sistemu (ali na
spletni strani občine);
priloženo pooblastilo z dne 8. 4. 2019 ni ustrezno, ker ne pooblašča za zastopanje
Občine Polzela kot pripravljavca OPPN v postopku, ki se pri ministrstvu vodi na podlagi
40. člena ZVO, ker ne vsebuje podatka o e-naslovu pooblaščenca za upravno
poslovanje z ministrstvom in ker ni predloženo v originalu;
je ministrstvo dne 1. 7. 2019 stranko pozvalo na dopolnitev v roku 10 dni.
Vloga je bila dopolnjena:
dne 5. 7. 2019 z izvlečki iz gradiv za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta (Atelje Piano, Saša Piano s.p.) ter njegovega okoljskega poročila (Matrika ZVO
d.o.o.),
dne 8. 7. 2019 z originalnim pooblastilom Občine Polzela z dne 1. 7. 2019 podjetju Urbanisti
d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje za zastopanju v postopku odločitve o izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje za OPPN.
Ministrstvo je dne 19. 7. 2019 po e-pošti obvestilo Občino Polzela, da:
je prejeto pisno pooblastilo podjetju Urbanisti d.o.o. le pogojno ustrezno, saj v njem ni
navedena fizična oseba, ki zastopa podjetje;
pooblaščenec v času od zahteve po dopolnitvi vloge ni predložil zahtevane informacije o
objavi sklepa o pripravi OPPN in izhodišč za njegovo pripravo v prostorskem
informacijskem sistemu (ali na spletni strani občine);
v tem postopku ni možno upoštevati prejetih izsekov iz gradiv SDOPN2 občine Polzela za
območje OPPN kmetija Košec (Atelje Piano) in iz okoljskega poročila za območje kmetije
Košec (Matrika ZVO), saj je bilo okoljsko poročilo za SD OPN2 ocenjeno kot neustrezno in
potrebno dopolnitev, in ker se ne opredeljuje do vseh možnih vplivov izvedbe OPPN na
okolje.
Ministrstvo je nato po e-pošti z naslova biro@urbanisti.com prejelo dne 23. 7. 2019 informacijo
podjetja
Urbanisti
d.o.o.,
da
je
gradivo
OPPN
objavljeno
na
naslovu:
https://www.polzela.si/obcina/predpisi-obcine/prostorski-dokumenti/,
s pozivom za izdajo
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov Občinskega podrobnega prostorskega načrta z
oznako ''Kmetija Košec'' na okolje v Občini Polzela.

II.
Kot sledi iz 119. in 110. člena ZUREP, ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj
nosilcev urejanja prostora, sklepa o pripravi in izhodišč za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta, objavljenih v prostorskem informacijskem sistemu, pisno sporoči občini,
ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države za
področje urejanja prostora, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je
treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj
zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, ali če ministrstvo oceni, da
bi lahko izvedba plana imela verjetno pomembne vplive na okolje, izvesti celovito presojo
vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost
zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v
plan.

Kot sledi iz 6. odstavka 40. člena ZVO, ministrstvo z javnim naznanilom na svetovnem spletu o
tem obvesti tudi javnost. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na svoji spletni strani
www.mop.gov.si (Delovna področja / Presoje vplivov na okolje / Celovita presoja vplivov na
okolje: Celovita presoja vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejemanja planov – 2.
Občinski podrobni prostorski načrti).
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).
Iz objavljenega gradiva OPPN sledi, da:
•
se OPPN izdeluje za območje površine cca 0,67 ha, parc. št. 16/1 v k.o. Polzela;
•
je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11) za večji del
območja, ki se ureja z OPPN, določena osnovna namenska raba kot K1, v manjšem delu Aa,
ter predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta;
•
se z OPPN načrtujeta stavba za rejo krav molznic (120 GVŽ) ter strojna lopa.
Ministrstvo ugotavlja, da OPPN predstavlja podlago za izvedbo posega v okolje – objekta za
intenzivno rejo živali, ki je naveden v citirani Uredbi, vendar na podlagi dimenzij načrtovanih
objektov ocenjuje, da poseg v okolje ne dosega pragov, pri katerih je treba glede na vrsto živali
in zmogljivost objekta pred izdajo gradbenega ali drugega dovoljenja izvesti (ko gre za govedo)



presojo vplivov na okolje: objekti z zmogljivostjo namestitve najmanj 500 GVŽ, ali
predhodni postopek, v katerem se lahko ugotovijo verjetno pomembni vplivi in določi
obveznost presoje vplivov na okolje: objekti z zmogljivostjo namestitve najmanj 200 GVŽ (in
manj kot 500).
Po 101. členu ZON je treba za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ za področje urejanja prostora, in bi lahko pomembno vplival na zavarovano
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po
sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma
posledic glede na varstvene cilje teh območij. Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON
ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na podlagi mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Ministrstvo ugotavlja, da se območje OPPN ne nahaja na varovanih območjih narave ali v
njihovi bližini, kot sledi tudi iz zgoraj citiranega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, zato se
zanj ne zahteva presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
III.
Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO in skladno z Uredbo o merilih za ocenjevanje
verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta
in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS 9/09) se
celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi v primeru drugih planov, če ministrstvo oceni, da bi
lahko njihova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
Ministrstvo je v postopku na podlagi lastnih ter javnoh dostopnih podatkov ter ob upoštevanju
mnenj, citiranih v točki I., in objavljenih gradiv OPPN ugotovilo, da:
je OPPN po ZUREP prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske
ureditve za namen intenzivne kmetijske proizvodnje, na območjih, za katera je tako določeno v
občinskem prostorskem načrtu, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba ali
pobuda po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt in da je OPPN podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja;
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo,
58/12 in 27/16) v členu 3.ea določa, da lahko občina na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe načrtuje tudi kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski
dejavnosti, torej stavbe za rejo živali, vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen
objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov
v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, in če to ni v nasprotju s strateškimi
usmeritvami prostorskega razvoja Občine Polzela, kot sledi iz 3.ea člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16);
OPPN ne more pomembno vplivati na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost;

območje OPPN ne sega v vodovarstvena območja ali območja, ogrožena od
škodljivega delovanja voda;
območje OPPN ne posega v območje gozdov;
je namen izvedbe OPPN razvoj kmetije na obstoječi lokaciji, kot tudi skrb za dobrobit
živali;
okolica območja OPPN ni gosto naseljena;
površina kmetijskih zemljišč z izvedbo OPPN ne bo bistveno zmanjšana;
se v vplivnem območju OPPN nahajata enoti kulturne dediščine št. 29591 Ločica ob
Savinji – Brinškova domačija in št. 7482 Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije,
vendar bodo v OPPN upoštevane konkretne smernice Ministrstva za kulturo, tako da
pomembnejših vplivov na kulturno dediščino izvedba OPPN ne bo imela;
je bilo za potrebe izdelave OPPN izdelano Hidrogeološko poročilo o ponikalni
sposobnosti tal (GIH, Judita Črepinšek, s.p., Polzela, 17. 6. 2019), ki glede na geološko sestavo
terena ugotavlja, da je ponikanje meteorne vode ob upoštevanju priporočil dopustno in ne bo
imelo negativnih posledic na okolje in podzemno vodo;
se območje OPPN nahaja neposredno ob t.i. Podvinski strugi, levem pritoku Savinje,
vendar je kemijsko in ekološko stanje na odseku Savinje od Letuša do Celja v Načrtu
upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2121 ocenjeno kot dobro,
kmetijstvo pa ni prepoznano kot vir pomembnih obremenitev tega vodnega telesa
Ministrstvo tako ocenjuje, ob upoštevanju meril glede značilnosti OPPN, značilnosti vplivov
OPPN in območij, ki bi lahko bila prizadeta zaradi vplivov OPPN ter pomena in ranljivost teh
območij, da izvedba OPPN verjetno ne bo imela pomembnih vplivov na okolje.
Na podlagi ugotovitev v točkah II in III zgoraj ministrstvo ugotavlja, da v skladu z določili
drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na
okolje.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Katarina Celič
sekretarka

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica
Direktorata za okolje

Prejmeta po e-pošti
 Občina Polzela
 Urbanisti d.o.o
V vednost:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
 Ministrstvo za zdravje,
 Ministrstvo za kulturo,
 Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje.
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Smernice in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:
OPPN za Kmetijo Korošec v Občini Polzela

Z dopisom št. 350-17/2019-2 ste nas 11.04.2019 zaprosili za konkretne smernice za OPPN za Kmetijo
Korošec v Občini Polzela s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto na CD:
 OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za
Kmetijo Korošec - pobuda, št. naloge: 179-2019, URBANISTI d.o.o. CELJE, marec 2019, s
prilogami (OPPN).
Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17
(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne
smernice.
Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, pri čemer
smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede:
1. Značilnosti OPPN:
 Na območju kmetijskih površin ob obstoječi kmetiji je predvidena izgradnja hleva velikosti cca 24 x 80
m kapacitete 120 GVŽ za krave molznice s pripadajočimi prostori: strojnica, pisarna in prostor za
veterinarja. Na območju pa je predvidena tudi izgradnja strojne lope velikosti 12 x 12 m;
 Skupna predvidena kapaciteta GVŽ na kmetiji je po izgradnji hleva okoli 170 GVŽ;
 Območje OPPN meri okoli 1,0 ha;
 OPPN leži na zemljišču s parcelno številko 16/1 k.o. Polzela;
 Za OPPN verjetno ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje.

OPPN za Kmetijo Korošec v Občini Polzela_SMERNICE_CPVO

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 z OPPN se ne ureja območja namenjeno bivanju ljudi, zato s stališča VZL ne predvidevamo
neposrednih vplivov VZL;
 najbližje sosednje območje razpršene poselitve PNRP A na SV je takšnega značaja, da poseg s
stališča VZL predvidoma ne bo imel pomembnega vpliva na to območje in obratno;
 Najbližja območja za bivanje PNRP SK - kmetijsko stanovanjska območja so od OPPN oddaljena
okoli 150 m v smeri SZ in JZ, zato ne pričakujemo pomembnega vpliva na to območje in obratno.
3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 OPPN bo verjetno imel skupaj z obstoječimi plani manjše kumulativne in sinergijske vplive na okolje, ki
pa s stališča VZL ne bodo bistveni;
 zaradi OPPN se ne bo bistveno spremenil promet na tem območju, zato ne predvidevamo povečanja
kumulativnih in sinergijskih obremenitev širšega območja zaradi prometa;
 poseg predviden z OPPN se ne nahaja na VVO, zato ne pričakujemo vpliva na podzemno vodo in
posledično na oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo;
 z OPPN se zmanjšujejo kmetijske površine, zato lahko pričakujemo manjše vplive na oskrbo
prebivalstva s kakovostno lokalno pridelano hrano;
 z OPPN se ne zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo.

Sklepno mnenje:
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da OPPN za Kmetijo Korošec v Občini Polzela s
stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni potrebna celovita presoja vplivov
na okolje, saj ne predvidevamo bistvenih neposrednih, daljinskih, kumulativnih ali sinergijskh vplivov na
okolje.
Območje OPPN in sosednja območja PNRP so takšnega značaja, da poseg s stališča VZL predvidoma ne
bo imel pomembnega vpliva na ta območja in obratno, zato konkretne smernice s stališča varovanja
zdravja ljudi pred vplivi iz okolja niso potrebne.

Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž. grad.
MATJAŽ ROTER

Digitalno podpisal MATJAŽ ROTER
Datum: 2019.04.26 12:24:49 +02'00'
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Na podlagi poziva podjetja Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje (v nadaljevanju:
Urbanisti d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje
NOVO MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
DOPOLNITEV KONKRETNIH SMERNIC ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT »KMETIJA KOŠEC« V OBČINI POLZELA
1. Podatki o vlogi
Podjetje Urbanisti d.o.o. je z vlogo, št. 179-2019 z dne 10. 4. 2019, prejeto dne 11. 4. 2019,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Košec« v občini
Polzela (v nadaljevanju: OPPN Kmetija Košec). V zvezi z navedeno vlogo je Ministrstvo že izdalo
mnenje št. 35012-42/2019/4 z dne 13. 5. 2019, v katerem je podalo konkretne smernice za
načrtovanje in ugotovilo obstoj verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno
dediščino, v kolikor podane smernice ne bodo v celoti upoštevane.
Podjetje Urbanisti d.o.o. je z novo vlogo št. 179-2019 z dne 28. 5. 2019, prejeto dne 29. 5. 2019,
pozvalo Ministrstvo, da izda dopolnitev mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
kulturno dediščino in konkretne smernice za OPPN z oznako »Kmetija Košec«.
Vlogi je bilo priloženo:
- Zazidalna situacija M 1:500, izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje,
maj 2019.

Na podlagi obvestila Ministrstva za kulturo z dne 24.6.2019 je bila s strani podjetja Urbanisti
d.o.o. dne 25.6.2019 prejeta elektronska dopolnitev gradiva s popravki:
- Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako »Kmetija Košec«, št.
projekta 179-2019, izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje, 25.6.2019,
- Zazidalna situacija M 1:500, izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje,
maj 2019.
2. Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
ESD

IME

29591

Ločica ob Savinji – Brinškova domačija

7482

Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije

Vlogo št. 179-2019 z dne 28. 5. 2019 in njeno elektronsko dopolnitev z dne 25. 6. 2019, smo
ponovno pregledali v sodelovanju z OE Celje. Ugotavljamo, da se je plan v določenih rešitvah
popravil in dopolnil. Spremembe so v smeri upoštevanja zahtev varstva kulturne dediščine, tako,
da so rešitve v planu sedaj bolj prilagojene varstvu in ohranjanju kulturne dediščine, ki se nahaja
v samem območju urejanja in v bližini. Novo mnenje Ministrstva o verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne
dediščine, je, da je verjetnost vpliva majhna in da strateška presoja vplivov plana z vidika
kulturne dediščine ni potrebna. Ustrezno varstvo bomo zagotavljali skozi postopek prostorskega
načrtovanja (z izdajo smernic in mnenja).
Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov se nanaša na plan, ki ga je podjetje Urbanisti
d.o.o. poslalo po elektronski pošti dne 25. 6. 2019.
3. Dopolnitev konkretnih smernic
Ugotavljamo, da gradivo upošteva konkretne in priporočilne smernice podane v mnenju št.
35012-42/2019/4 z dne 13. 5. 2019, razen usmeritve glede naklona strehe. Glede naklona strehe
je bila podana dodatna utemeljitev zakaj usmeritve ni možno upoštevati. S podano obrazložitvijo
se strinjamo in na njej več ne vztrajamo. Dodatnih novih usmeritev nimamo.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Vlogo št. 179-2019 z dne 28. 5. 2019 in njeno elektronsko dopolnitev z dne 25. 6. 2019, smo
ponovno pregledali v sodelovanju z OE Celje. Ugotavljamo, da se je plan v določenih rešitvah
popravil in dopolnil. Spremembe so v smeri upoštevanja zahtev varstva kulturne dediščine, tako,
da so rešitve v planu sedaj bolj prilagojene varstvu in ohranjanju kulturne dediščine, ki se nahaja
v samem območju urejanja in v bližini. Novo mnenje Ministrstva o verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne
dediščine, je, da je verjetnost vpliva majhna in da strateška presoja vplivov plana z vidika
kulturne dediščine ni potrebna. Ustrezno varstvo bomo zagotavljali skozi postopek prostorskega
načrtovanja (z izdajo smernic in mnenja).
Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov se nanaša na plan, ki ga je podjetje Urbanisti
d.o.o. poslalo po elektronski pošti dne 25. 6. 2019.
3. Dopolnitev konkretnih smernic
Ugotavljamo, da gradivo upošteva konkretne in priporočilne smernice podane v mnenju št.
35012-42/2019/4 z dne 13. 5. 2019, razen usmeritve glede naklona strehe. Glede naklona strehe
je bila podana dodatna utemeljitev zakaj usmeritve ni možno upoštevati. S podano obrazložitvijo
se strinjamo in na njej več ne vztrajamo. Dodatnih novih usmeritev nimamo.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Urbanisti d.o.o.
Grudnova ulica 6
3000 Celje
biro@urbanisti.com

Številka:
Datum:

35012-42/2019/4
13. 5. 2019

Na podlagi poziva podjetja Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje (v nadaljevanju:
Urbanisti d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT »KMETIJA KOŠEC« V OBČINI POLZELA

1. Podatki o vlogi
Podjetje Urbanisti d.o.o. je z vlogo, št. 179-2019 z dne 10. 4. 2019, prejeto dne 11. 4. 2019,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Košec« v občini
Polzela (v nadaljevanju: OPPN Kmetija Košec).
V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- pobuda za OPPN kmetija Košec z dne 11.03.2019,
- sklep o začetku postopka priprave OPPN z oznako »Kmetija Košec« št. 3505-6/2019-1
z dne 20.03.2019,
- grafični del pobude (izdelal: Urbanisti d.o.o. Celje, št. načrta: 179-2019, marec 2019).

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
ESD

IME

29591

Ločica ob Savinji – Brinškova domačija

7482

Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register
nepremične kulturne dediščine.
Obrazložitev:
S planom načrtovana gradnja novega gospodarskega objekta – hleva tlorisne velikosti cca.
24,00 m x 80,00 m za namene vzreje goveje živine in strojne lope tlorisne velikosti 12,00 m x
12,00 m se nahaja v območju registrirane nepremične dediščine Ločica ob Savinji Brinškova domačija (EŠD 29591) in v skrajnem južnem robnem delu arheološkega spomenika
Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD 7482). Načrtovani poseg lahko
pomembno lahko pomembneje vplivajo na varovane vrednote prej navedene enote dediščine.
V kolikor bodo v celoti upoštevane konkretne smernice za načrtovanje, ki jih podajamo v
nadaljevanju (glej točko 3.), ocenjujemo, da bi bili ukrepi za varstvo kulturne dediščine ustrezni
in pomembnejših vplivov na kulturno dediščino verjetno ne bi bilo.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline na
območju izven spomenika Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije, EŠD
7482
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline, tudi
na območjih, ki so izven arheološkega spomenika. V primeru, da bi se s planom določal ali
načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14,
57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO) in obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov,
je za tak plan treba izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala.
Za območje, ki je izven arheološkega spomenika Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge
italske legije, EŠD 7482, je v primeru, da se s planom načrtuje poseg ali posege za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje na podlagi Uredbe PVO, treba pridobiti dopolnilne
smernice s katerimi bo Ministrstvo določilo ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave
za oceno arheološkega potenciala zemljišča.
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Podrobnejše usmeritve glede predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na
arheološke ostaline so opredeljene v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih
podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice
3.1. Podatki o kulturni dediščini
Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
ESD

IME

29591 Ločica ob Savinji – Brinškova
domačija
7482 Ločica ob Savinji – Vojaški tabor
druge italske legije

REZIM

PODREZIM

dediščina priporočilno stavbna dediščina
spomenik


oznaka »dediščina priporočilno« pomeni, da enota dediščine nima pravnega režima
varstva. Pravni režim varstva ji bo določen z uveljavitvijo prostorskega akta. Pri pripravi
prostorskih aktov se upoštevanje varstvenega režima za to dediščino priporoča in ni vključena v
obseg kulturne dediščine, ki jo je treba obvezno upoštevati pri pripravi prostorskih aktov.
Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini.
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd).
Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev
Po pregledu gradiva ugotavljamo, da je v okviru OPPN načrtovana gradnja novega
gospodarskega objekta – hleva, tlorisne velikosti cca. 24,00 m x 80,00 m za namene vzreje
goveje živine in strojne lope tlorisne velikosti 12,00 m x 12,00 m. Obstoječe območje kmetije je
v celoti pozidano, zato se gradnja načrtuje na SV delu, na parc. št. 16/1 k.o. Polzela, kjer je
namenska raba zemljišča K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Obravnavano območje obsega
cca 3.580 m2.
Pri pripravi in sprejemu predmetnega akta je potrebno upoštevati kulturnovarstvene usmeritve
podane v nadaljevanju.
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Območje arheološkega spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD
7482):
Gradnja obeh gospodarskih objektov s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo
naj se načrtuje izven območja arheološkega spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor
druge italske legije (EŠD 7482).
-

Glede na to, da ureditveno območje posega v robne dele kulturnega spomenika Ločica ob
Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD 7482) in glede na izjemen arheološki
potencial spomenika, ki ga je v prostoru nemogoče povsem zanesljivo prostorsko omejiti
(in zato obstaja velika verjetnost odkritja arheoloških ostalin tudi v primeru, ko bodo
gospodarski objekti s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo fizično v prostor
umeščeni izven območja kulturnega spomenika), naj se ob vseh zemeljskih delih na
površini cca. 2.200 m2 izvajajo arheološke raziskave ob gradnji.

-

Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister kulturo. Za pridobitev
omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo RS posredovati vlogo za
pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo, skladno s 5. točko Pravilnika o
arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/11.1. 2013).

Območje stavbne dediščine Ločica ob Savinji - Brinškova domačija (EŠD 29591):
-

Priporoča se načrtovanje nove gradnje gospodarskih objektov na način, da s svojo
pojavnostjo ne bo vplivala negativno na kvaliteto varovane domačije in širšega prostora.
Umestitev novega hleva in strojne lope v prostoru, kot je predlagana v osnutku OPPN, je
ustrezna (vendar mora biti, kot izhaja iz zgoraj podanih usmeritev, izven arheološkega
območja spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD 7482)).

-

Tlorisni gabariti hleva in strojne lope naj sledijo tradicionalnim, pravokotnim tlorisom
objektov na kmetiji. Ker tlorisni gabarit načrtovanega hleva presega gabarite objektov, naj
se preveri možnost zmanjšanja njegovih gabaritov. Višinski gabariti obeh objektov naj se v
čim večji meri zgledujejo po višinah obstoječih objektov na kmetiji (po možnosti predvsem
objektov enake namembnosti). Za nove objekte naj tako velja, da skupaj z obstoječimi
ohranja in tvori eno celoto (zaključena kmetija).

-

Arhitekturno oblikovanje objektov naj se prilagaja morfologiji obstoječega prostora.
Zasnovana naj bosta tako, da v gabaritih, oblikovalskih elementih, enostavni, ortogonalni,
nečlenjeni in racionalni zasnovi, naravnih materialih, osnovnih barvah, ki izhajajo iz
značilnih materialov (opeka, pigmentiran omet, beljene površine, povečini lesene obloge,
kamen), enostavni dvokapni strehi značilnega naklona min. 35◦ z opečno kritino, brez za ta
prostor motečih strešnih svetlobnih elementov trikotnih in polkrožnih oblik ipd., sledijo
značilnostim tradicionalne arhitekture.

-

Zaradi velikih gabaritov hleva se severno od dostopne ceste na kmetijo (na vzhodni
strani) priporoča zasaditev linije avtohtonih listopadnih dreves. Druga možnost je zasaditev
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sadovnjaka starih visokodebelnih sadnih dreves. V obeh primerih se bo tako omilil pogled
na nov objekt.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Podpisnik: Stanislav Lotrič
Izdajatelj: SIGOV-CA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Številka certifikata: 679BC77900000000567C2287

Potek veljavnosti: 22. 12. 2021
Čas podpisa: 20. 06. 2019 15:32

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Številka:
Datum:

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

350-56/2019-6 - DGZR
20. 06. 2019

Na podlagi vloge Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje, ki po
pooblastilu zastopa Občino Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik (v nadaljevanju vlagatelj), št. 1792019 z dne 18. 6. 2019, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na
podlagi 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke
prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11,
83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN z oznako Kmetija Košec

Vlagatelj je z vlogo, št. 179-2019 z dne 18. 6. 2019, ki smo jo prejeli 18. 6. 2019, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje
k osnutku OPPN z oznako Kmetija Košec. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil predlog
občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem ustrezno opredeljena vsebina s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo
za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku OPPN z oznako Kmetija Košec
izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

Poslano:
- Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje (biro@urbanisti.com).

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

priloge
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4. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV
Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije Košec, Brinska cesta 15, 3313
Polzela, v neposredni bližini že obstoječih stavb in zajema del zemljišča s parcelno številko
16/1 k.o. Polzela. Območje OPPN obsega cca 0,70 ha.
Izdelava OPPN na kmetijskih zemljiščih je dopustna v skladu z 3.ea členom novele Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 27/16) ob izpolnjevanju pogojev za postopek priprave
OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
Na podlagi pobude investitorja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register
kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100353472, s katerega je razvidno, da je
kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ( Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15),
izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3ea. člena ZKZ-E za začetek postopka priprave
OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za načrtovanje kmetijskih
objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Kmetija Košec deluje že vrsto let in ima v ta namen izgrajenih vrsto objektov, ki uspešno
služijo kmetijski dejavnosti. Z leti pa je kmetija širila obseg del in zato potrebuje tudi nove
stavbe, vse v luči trajnostnega razvoja podeželja.
Znotraj območja OPPN so tako dovoljene gradnje kmetijskih stavb, vendar brez spremembe
namenske rabe zemljišča.
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5. POVZETEK ZA JAVNOST
Občina Polzela je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) pristopila
k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora
kamnoloma Andraž (v nadaljevanju: OPPN).
Sklep o začetku postopka priprave OPPN je bil objavljen v uradnem glasilu Polzelan št.
2/2019 z dne 29.3.2019.
Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po naslednjem vrstnem redu (vsa dokazila se
hranijo v spisu postopka v arhivu Občine Polzela):
-

-

Občina Polzela je na svoji spletni strani objavila sklep o začetku postopka priprave
OPPN, zraven pa priložila pobudo investitorja,
poziv za izdajo konkretnih smernic in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana
na okolje je bil dne 10.4.2019 poslan nosilcem urejanja prostora
pridobljene so bile smernice vseh nosilcev urejanja prostora
pridobljena je bila odločba ministrstva, pristojnega za okolje, da v postopku ni potrebna
izdelava celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje;
v okviru priprave osnutka je bilo zagotovljeno sodelovanje javnosti s tem, da je bil
osnutek objavljen na spletnih straneh občine;
osnutek OPPN je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p. pod št. projekta
179-2019, datum: junij;
osnutek je bil dne 18.6.2019 poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve 1.
mnenj;
v zakonsko določenem roku so bila pridobljena 1. mnenja nosilcev urejanja prostora ;
dopolnjen osnutek OPPN (za javno razgrnitev) je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd
Furman Oman s.p., pod št. projekta 179-2019, datum: avgust 2019;
dne 30.8.2019 številka: 6/2019 je v uradnem glasilu slovenskih občin Občina Polzela
objavila Javno naznanilo, s katerim je obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka OPPN;
Občina Polzela je javnost seznanila z dopolnjenim osnutkom OPPN v okviru javne
razgrnitve, ki je potekala od vključno dne 2.9.2019 do vključno 2.10.2019;
javna obravnava je bila izvedena dne 11.9.2019;
v času javne razgrnitve je bila podana ena pripomba in predlog;
predlog OPPN je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 179-2019, datum:
oktober 2019
predlog OPPN je bil dne ………… poslan nosilcem urejanja prostora z namenom
pridobitve mnenj
pridobljena so bila pozitivna mnenja vseh nosilcev
občinski svet Občine Polzela je na seji dne ……. sprejel OPPN, čemur je sledila objava v
uradnem glasilu slovenskih občin, št. ……….
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