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1 OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

1.1 UVODNA POJASNILA 

Občina Polzela je sprejela Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta v EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako OBMOČJE LOČICA V (Polzelan, Uradne 
objave št. 6/19 z dne 30. 08. 2019). 

Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17).  

Obravnavano območje se nahaja v naselju Ločica ob Savinji, severozahodno od lokalne ceste 493891 
(Otorepec – cepin). Območje predstavlja obstoječe nepozidano stavbno zemljišče na vzhodnem robu 
naselja.  

1.2 PREDMET OPPN 

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je umestitev novih stanovanjskih 
objektov na obstoječa stavbna zemljišča v naselju Ločica. 

Predmet obravnave je: 

- ureditev parcelacije in umestitev prosto stoječih enodružinskih stanovanjskih objektov, 
- ureditev novega priključka na lokalno cesto, 
- ureditev novih dovoznih cest in 
- ureditev zunanjih površin in komunalne infrastrukture. 

1.3 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 

povzeto po projektni nalogi 

(ocena stanja in razlogi)  

Območje predstavlja prostorsko in funkcionalno celoto, skladno z izhodišči Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11 in 60/12 – tehn. popr. ter Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/14, 7/17 – tehn. popr., 5/18 – tehn. popr. in 4/19 – 
tehn. popr.,  v nadaljevanju OPN), ki za to enoto urejanja prostora predvideva izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).  

Območje je opredeljeno z enoto urejanja prostora EUP MO LS 11, ki zajema območje s skupno, enotno 
osnovno namensko rabo ter prostorsko zaključeno celoto. 

2 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI 

Veljavna prostorska dokumentacija: 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/2011, tehnični 
popravek št. 60/2012, spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Polzela, objava 
v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/2014). 

Opredelitev območja, podrobnejša namenska raba in obvezna izhodišča za EUP MO LS 11 
(stanovanjsko območje ob novi cesti) so zapisana v 316. členu OPN Občine Polzela: 

(1) Širše območje novega centra Ločica Stanovanjsko območje ob novi cesti je območje znotraj 
enote urejanja prostora EUP 02 KPR LS južno od načrtovane nove povezovalne ceste. Vključuje 
eno manjše območje urejanja prostora:  
– MO LS 11, stanovanjsko območje ob novi cesti. 

(2) Podrobnejša namenska raba:  
– Območje stanovanj, površine stanovanj brez spremljajočih dejavnosti ali z njimi z oznako 
stanovanjske površine (SS).  

(3) Za območje je predvidena izdelava OPPN z imenom »Stanovanjsko območje ob novi cesti«, ki bo 
določil podrobnejše prostorsko izvedbene pogoje. Zunanje meje MO določajo mejo zazidljivosti in 
mejo OPPN.  

(4) Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati zahteve upravitelja avtoceste: stanovanjska gradnja v 
100-metrskem pasu od roba avtoceste zaradi obremenitev s hrupom ni dopustna, v pasu 200 m 
od avtoceste pa ni zaželena. Na območju so dopustne tiste dejavnosti znotraj opredeljene 
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podrobnejše namenske rabe, ki na hrup niso občutljive oziroma morajo biti izvedene tako, da na 
hrup ne bodo občutljive. Za vse varovane prostore stavb mora biti predvidena ustrezna pasivna 
zaščita.  

(5) Do uveljavitve OPPN je dovoljeno obdelovanje kmetijskih površin in vzdrževalna dela na 
obstoječih objektih.  

 

Slika 1: Izsek iz OPN Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/2011, tehnični popravek št. 60/2012, spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta Občine Polzela, objava v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/2014) 

2.1 USKLAJENOST S PROSTORSKIMI AKTI 

Veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela območje obravnava kot območje 
stavbnih zemljišč (enota urejanja prostora MO LS 11) s podrobnejšo namensko rabo prostora SS – 
stanovanjske površine in je zanjo po določilih OPN treba izdelati OPPN. 

3 OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA 

Območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami 246/174, 246/173, 246/172, 246/171, 
246/170, 246/169, 246/260, 246/259, 246/168 in del 1177 (Sončna cesta), vse k.o. 992 Polzela.  

Območje je okvirno veliko 2,2 ha. 

4 INVENTARIZACIJA IN ODSTRANITVE 

V naravi zemljišče predstavlja travnik brez večjega naklona. Severno po travniku poteka dostopna pot 
do kmetijskih površin. Obstoječih stavb in večjih dreves na območju ni. Obravnavano območje je 
nepozidano. Odstranitev ni. 

Fotografije obstoječega stanja: 

Slika 2: Pogled na obravnavano območje z vzhoda (vir: google map) 

Območje 
OPPN 
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Slika 3: Obravnavano območje z juga (vir: google map) 

5 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI 

Območje obravnave se nahaja v naselju Ločica ob Savinji v Občini Polzela. Vzdolž jugovzhodne strani 
poteka lokalna cesta LC 493891 (Otorepec – cepin), s katere je predviden dostop na ureditveno območje 
OPPN. Severno od obravnavanega območja je predvidena obvozna cesta, za katero je narejena 
projektna dokumentacija »IDZ obvozna cesta Polzela« (izdelal GHC projekt d.o.o., januar 2018).  

Območje se nahaja dobrih 200 m zračne linije od avtoceste A1 Ljubljana – Maribor.  

Severno in zahodno od območja so obstoječe kmetijske površine, južno in vzhodno pa obstoječe 
stanovanjske površine. Območje se nahaja na vzhodu naselja Ločica, ki je izrazito stanovanjsko naselje, 
pozidano večinoma s prostostoječimi enodružinskimi stavbami. 

 
Slika 4: Izsek iz ortofoto posnetka (vir: iObcina) 

6 ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 

6.1 NAMEMBNOST 

Območje je predvideno za prostostoječih enostanovanjskih stavb. 

6.2 URBANISTIČNA ZASNOVA 

Za območje obravnave je bilo izdelanih več variant z namenom preveriti prostorske zmožnosti območja 
za ureditev nove stanovanjske soseske.  

V zasnovi so upoštevane omejitve v prostoru in načrtovana obvozna cesta Polzela. 
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Vse variante predvidevajo umestitev hodnika za pešce in kolesarsko stezo vzdolž obstoječe lokalne 
ceste, v navezavi na površine za pešce in kolesarje, predvidene v sklopu obvozne ceste. 

 

Varianta 1 

V zasnovi je predvidena umestitev 18-ih enostanovanjskih stavb. Stavbe so dveh tipov. Tip A je atrijsko 
zasnovana stavba z glavnim dvoetažnim delom s previsom in pravokotno nanj zasnovanim pritličnim 
delom. Tip B je pravokotno zasnovana dvoetažna stavba s previsom. Gradbene parcele za stavbo tipa 
A so večje (med 800 in 1400 m2), gradbene parcele za stavbe tipa B so manjše (med 750 in 1000 m2). 

Predviden je en cestni priključek na lokalno cesto na jugovzhodu obravnavanega območja. Znotraj 
območja je predvidena krožno zasnovana dvosmerna cesta s hodnikom za pešce. Na severozahodu je 
rezerviran prostor za možno nadaljevanje ceste. Vzdolž severnega roba območja je predviden zeleni 
pas, ki območje soseske ločuje od predvidene obvoznice. Vzdolž zelenega pasu je možna umestitev 
dodatnih parkirnih mest in manjših otroških igral oz. skupnega prostora druženje in igro otrok. 

Tlorisni gabariti: 

- oblika pravokotna, sestavljena, 
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip A: 9.00 m x 14.00 m  
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip B: 7.00 m x 17.00 m + 7.00 m x 10.00 m  
 

 
Slika 5: Arhitektonsko ureditvena situacija (varianta 1)  
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Varianta 2 

V zasnova je predvidena umestitev 26-ih enostanovanjskih stavb. Stavbe so dveh tipov. Tip A je 
pravokotno zasnovana dvoetažna stavba s previsom. Tip B je pravokotno zasnovana stavba, ob kateri 
je predviden nadstrešek za avtomobile.  

Gradbene parcele za stavbo tipa A so večje (med 800 in 1100 m2), gradbene parcele za stavbe tipa B 
so manjše (med 500 in 800 m2). 

Predviden je en cestni priključek na lokalno cesto na jugovzhodu obravnavanega območja. Znotraj 
območja sta predvidena dva tipa cest: 

- ena dvosmerna cesta, ki se zaključi na krožnem križišču, s hodnikom za pešce in zelenim pasom, 
- štiri ulice po principu 'shared space', kjer sta hodnik za pešce in vozišče v isti višini, ločena s 3D 

horizontalno označbo, ulice so slepe in delujejo bolj zasebno, nanjo se navezuje štiri ali pet stavb, 
ulice za več kot 4 stavbe imajo predvideno tudi obračališče, ulica generira manj pretočnega prometa. 

Tlorisni gabariti: 

- oblika pravokotna, 
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip A: 9.00 m x 14.00 m  
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip B: 8.00 m x 12.00 m, nadstrešek 6.00 m x 6.00 m  

 

 
Slika 6: Arhitektonsko ureditvena situacija (varianta 2) 
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Varianta 3 

V zasnovi je predvidena umestitev 26-ih stanovanjskih stavb. Stavbe so treh tipov. Tip A je pravokotno 
zasnovana dvoetažna stavba s previsom. Tip B je pravokotno zasnovana stavba, ob kateri je predviden 
nadstrešek za avtomobile. Tip C je pravokotno zasnovana večja stavba, v kateri so možne tudi mirne 
poslovne dejavnosti. 

Gradbene parcele za stavbo tipa A in C so večje (med 600 in 1200 m2), gradbene parcele za stavbe 
tipa B so manjše (med 500 in 1000 m2). 

Predviden je en cestni priključek na lokalno cesto na jugovzhodu obravnavanega območja. Znotraj 
območja sta predvidena dva tipa cest: 

- ena dvosmerna cesta, ki se zaključi na krožnem križišču, s hodnikom za pešce in zelenim pasom, 
- krožna enosmerna cesta po principu 'shared space', kjer sta hodnik za pešce in vozišče v isti višini, 

ločena s 3D horizontalno črto. 

 Tlorisni gabariti: 

- oblika pravokotna, 
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip A: 9.00 m x 14.00 m  
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip B: 8.00 m x 12.00 m, nadstrešek 6.00 m x 6.00 m  
- tlorisni gabariti stanovanjske stavbe, tip C: 9.00 m x 17.00 m (*nadstrešek 6.00 m x 6.00 m) 
 

 

Slika 7: Arhitektonsko ureditvena situacija (varianta 3) 

 

 

  



OPPN v EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako OBMOČJE LOČICA V. 

IUP d.o.o. Celje                                                                                        10 

 

7 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

Znotraj območja OPPN ni objektov zavarovane kulturne dediščine.  

8 REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE NARAVE 

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost. 

Izven območja proti jugozahodu se nahaja naravna vrednota - vodotok Savinja s pritoki.  

9 POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO  
INFRASTRUKTURO  

Obstoječa gospodarska javna infrastruktura na območju OPPN obsega javni vodovod, kanalizacijo, 
elektro in komunikacijsko omrežje, katerih trase večinoma potekajo v lokalni cesti.  

Pogoji priključevanja na GJI bodo podani po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora. 

 

Prometna infrastruktura 

Obstoječa prometna infrastruktura se ohranja (lokalna cesta, dovozi). Predvideni uvoz na območje se 
izvede v jugovzhodnem delu območja, neposredno na lokalno cesto LC 493891 (Otorepec-cepin).  

Severno od obravnavanega območja je predvidena obvozna cesta, za katero je narejena projektna 
dokumentacija »IDZ obvozna cesta Polzela« (izdelal GHC projekt d.o.o., januar 2018). V sklopu 
obvozne ceste je predvidena umestitev hodnika za pešce in kolesarske steze. Znotraj obravnavanega 
območja je upoštevan zadosten odmik gradbenih parcel od lokalne ceste, da je možna izvedba 
nadaljevanja hodnika za pešce in kolesarske steze proti jugu. 

 

Predvideni cestni profili znotraj obravnavanega območja so naslednji: 

 

- Dvosmerna cesta (varianta 1) 

hodnik za pešce  1.50 m 

vozišče   2 x 2.50 m 

bankina   0.50 m 

(vzdolžno parkiranje 2.50 m)* 

(zeleni pas   2.00 m)* 

*samo ob cesti na severnem delu območja 

 

- Dvosmerna cesta (varianta 2) 

bankina   0.50 m 

vozišče   2 x 2.50 m 

hodnik za pešce  1.50 m 

zeleni pas   2.00 m 

 

- Dvosmerna cesta (varianta 3) 

zeleni pas   2.00 m 

hodnik za pešce  1.20 m 

vozišče   2 x 2.50 m 

hodnik za pešce  1.20 m 

 

- Cesta/ulica po principu 'shared space'  

bankina   0.50 m 

vozišče   1 x 3.50 m 

hodnik za pešce  1.00 m 


