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1. UVOD 
 

1.1 NAMEN 
 

Občina Polzela želi omogočiti  družini Vasle, ki se preživlja s kmetijstvom, širitev dejavnosti  - gradnjo novega 

gospodarskega objekta. Ker veljavni Občinski prostorski načrt Polzele  (v nadaljevanju OPN Polzela) tega ne 

omogoča, je skladno s kmetijsko zakonodajo pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta 

Kmetija Vasle - Založe (v nadaljevanju OPPN Kmetija Vasle - Založe). Ta faza dokumenta je namenjena 

pridobivanju smernic nosilcev urejanja prostora. 

 
1.2 ŽELJE / IZHODIŠČA 
 

Prvotno izhodišče na osnovi katerega je Občina pristopila k izdelavi OPPN, je bila želja družine Vasle, da svojo 

dejavnost (pretežno govedoreja) razširi z novim hlevom saj trenutni namestitveni pogoji ne zadostujejo optimalni 

reji. Na osnovi skupnega ogleda terena s predstavniki Občine, družino Vasle in v dogovoru s projektantom 

želenega hleva je izdelana ta faza osnutka. Določeno je območje možnega umeščanja hleva, ki omogoča dve 

različici možne postavitve novega objekta. 

 
 
2. POSTOPEK 
 

2.1 SKLEP O IZDELAVI OPPN 
 

Občinski svet Občine Polzela je na 6. redni seji 24. junija 2019 sprejel sklep o začetku postopka priprave OPPN 

Kmetija Vasle -  Založe (Polzelan, Uradne objave, št. 5/2019, glej priloge, v nadaljevanju Sklep).  

 
2.2 OBMOČJE OBRAVNAVE / OBMOČJE OPPN 
 

Območje obravnave je širši prostor kmetije na zemljiških parcelah v njihovi lasti. Območje obravnave obsega 

celotne zemljiške parcele *83, *84, *85, 433, 434/1, 434/2 in 439 ter del parcele 996/2 (cesta), vse k.o. 

Založe (993), kar pomeni 15790 m2 oz. 1,60 ha.  Obseg obravnave je v tej fazi večji kot v fazi priprave Sklepa 

(3000 m2) zato, ker so v tej fazi v obravnavo zajeti obstoječi objekti na južni strani ceste in vse za obravnavo 

potrebne zemljiške parcele. Opredeljeno območje možnega umeščanja objekta pa je v tej fazi 3788,97 m2. 

Končni obseg območja OPPN pa se lahko še spremeni, ko bodo znane zahteve nosilcev urejanja prostora 

(skladno s 3. členom Sklepa).  

 
2.3 ZAKONSKA OSNOVA 
 

Obstoječe območje kmetije, ki je opredeljeno kot stavbno zemljišče, je v celoti pozidano in ne omogoča širitev 

kmetije saj gradnja na kmetijskih zemljiščih na osnovi OPN Polzela in prostorske zakonodaje ni mogoča. Omogoča 

pa jo kmetijska zakonodaja – na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se glasi: 

 

'Lokalna skupnost lahko, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem 
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besedilu: OPPN), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte, ki so 

neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti: 

a) stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;  

b) stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živa li), 

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;  

c) stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za 

spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice 

sadja ipd.); 

č) druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije). 

 

Objekti iz tega člena se najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge, 

registrirane za dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtujejo na kmetijskih zemljiščih nižjih 

bonitet. 

 

Za načrtovanje objektov po tem členu mora lokalna skupnost osnutku OPPN priložiti elaborat, iz katerega je 

razvidno, da se objekti iz tega člena načrtujejo v skladu s prejšnjim odstavkom.1 

 

V postopek priprave OPPN iz tega člena so lahko vključene le pobude subjektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 

39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 

90/15 – ZIUPTD in 102/15); 

b) v primeru kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo, organiziranega kot samostojni podjetnik ali 

pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo pobude iz petega odstavka tega člena z 

opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta 

prihodek večji od 30.000 eurov; 

c) v primeru zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva, mora zadruga v letu pred vložitvijo vloge iz petega 

odstavka tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 50.000 eurov svojega letnega prihodka; 

č) v primeru agrarne skupnosti, registrirane v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15), 

mora agrarna skupnost imeti v lasti najmanj 20 ha kmetijskih zemljišč. 

 

Pobuda iz prejšnjega odstavka se vloži na lokalno skupnost. 

 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, lokalna skupnost s sklepom o začetku priprave OPPN 

ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz točke a), točke b), točke c) oziroma iz točke č) četrtega odstavka tega člena.  

 

Če se objekti po tem členu načrtujejo na kmetijskem zemljišču v lasti Republike Slovenije, mora z načrtovanimi objekti 

soglašati upravljavec kmetijskega zemljišča, ki je v lasti Republike Slovenije. 

                                                 
1 Elaborat je/bo priložila Občina Polzela. 
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Za potrebe odmere komunalnega prispevka se zemljišča v območju OPPN iz tega člena štejejo za stavbna zemljišča. 

 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se z OPPN lahko načrtuje preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer 

se sme ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdati šele po 

pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte iz prvega odstavka tega člena.  

 

Kmetijski objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.  

 

Ne glede na zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, se prostorski akt lokalne skupnosti, ki določa namensko rabo 

prostora, z uveljavitvijo OPPN iz tega člena nadomešča z OPPN v delu, ki ga določa OPPN. Lokalna skupnost ob 

prvi spremembi prostorskega akta lokalne skupnosti spremembe, ki so nastale z uveljavitvijo OPPN, vnese v 

prostorski akt lokalne skupnosti po postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje.'  

 

2.4 NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
 

S sklepom predvideni nosilci urejanja prostora so: 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,  

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov 

na okolje,  

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

4. Ministrstvo za zdravje 

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje 

6. Telekom Slovenije, PE Celje 

7. JKP, d. o. o., Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,  

8. Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela,  

9. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,  

 

Skladno s sklepom se lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave 

dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.   

 

Dokument bo poslan tudi Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, da 

izda sklep o potrebnosti ali nepotrebnosti vodenja postopka  celovite presoje vplivov na okolje. 

 

2.5 OSNUTEK OPPN ZA ZBIRANJE SMERNIC 
 

Osnutek OPPN bo izdelan v več korakih:  

1. korak: Zbiranje smernic nosilcev urejanja prostora in pridobitev odločbe o eventualni potrebnosti vodenja 

postopka CPVO (ta dokument). 

2. korak: dopolnitev osnutka OPPN na podlagi zahtev nosilcev urejanje prostora. 

3. korak: Izdelava okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) v kolikor bo potrebno in pridobivanje mnenja na OP. 

4. korak: Objava osnutka OPPN in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj na OP. 
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3. OSNOVNI PODATKI  
 

3.1 LEGA 
 

 

     

 

Slika 1: Območje obravnave (rdeč krog) na letalskem posnetku (zgoraj), na pregledni karti (sredina levo), na letalskem 
posnetku s prikazom omrežja cest (sredina desno) in na katastrskem prikazu – (vir svetovni splet, GISObčin, februar 2020). 
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Kmetija družine Vasle se nahaja v Založah, ob javni poti z oznako 991631, ki povezuje del južnega obrobja 

Založ (območje spodnjih Založ) in se navezuje na lokalno cesto z oznako 490352, ki Založe povezuje s Polzelo in 

poteka po ravninskem delu med robom južnega pobočja Založ in reko Ložnico. Skupaj s pretežno nekmetijskimi 

stanovanjski objekti tvori manjši zaselek, v širšem območju pa se prepletajo kmetije in nekmetijski stanovanjski 

objekti. To je južno območja naselja Založ, kjer gričevnati svet prehaja v ravninskega. Na gričevnatem delu se 

kmetijske površine prepletajo z gozdnimi površinami, v ravninskem delu pa prevladujejo kmetijske površine.   

Značilnost širšega območja Založ je, da v sicer v ruralnem prostoru prevladujejo nekmetije.   

 
3.2 PLANSKO STANJE 
 

   

 

Slika 2: Območje obravnave na letalskem posnetku (zgoraj levo) in na izrisu iz OPN Polzela (zgoraj desno) ter območje 
obravnave na letalskem posnetku z izrisom iz OPN in parcelacijo (spodaj) – gozdna zemljišča so temno zelena, kmetijska 
zemljišča svetlo zelena (K1) in sivo zelena (K2), stavba zemljišča oranžna (vir svetovni splet, GISObčin, februar 2020). 

 
Območje kmetije Vasle je znotraj enote urejanja prostora z oznako EUP 25 RPG LO.  V veljavnem OPN je 

osnovna namenska rabe (v nadaljevanju ONRP) v delu zemljišča opredeljena kot stavbno zemljišče v večjem delu 

pa kot kmetijska zemljišča in v zaledju kot gozdna zemljišča.  Večji del kmetijskih zemljišč so najboljša kmetijska 

zemljišča (oznaka K1), manjši del pa druga območja kmetijskih zemljišč (oznaka K2). Podrobnejša namenska raba  

stavbnih zemljišč (v nadaljevanju PNRP) je območje avtohtone razpršene pozidave z oznako Aa (površine kmetij / 

samotne kmetije, manjši zaselki).  
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3.3 OMEJITVE IN VAROVANJA 
 
Državni prostorski akti v pripravi:  v pripravi DPN za rekonstrukcijo 12 x 400 kV Beričevo Podlog. 

 
Obstoječa pomembnejša infrastruktura: primarni vodovod. 
 
Druga varovanja: na območju OPPN ni varovanih območji naravne in kulturne dediščine.  
 

   

Slika 3: Območje obravnave na letalskem posnetku (levo) in na izrisu iz OPN Polzela (desno)  - zelene črte so javne poti, 
modre vodovod, oranžne telekomunikacijski vodi, rdeče / magenda obstoječi DV, svetlo zelene črtkaste črte so načrtovane 
državne kolesarske poti (vir svetovni splet, GISObčin, februar 2020). 

 
 

4. OBSTOJEČA SITUACIJA 
 

Kmetije Vasle je družinska kmetija, ki ima naslednika saj kmetijo postopno prevzema sin. Njihova prevladujoča 

dejavnost je reja goveda za pridelavo mleka. Kmetija je že zelo utesnjena, kakršnakoli širitev je možna samo 

proti jugu ali jugozahodu. Cesta ob kateri leži jo deli na dva dela tako, da je večji del objektov (stanovanjska 

hiša in večina gospodarskih poslopij)  na južni strani ceste, manjši pa na severni in ni predmet obravnave tega 

OPPN (stara stanovanjska hiša in dva gospodarska objekta).  Neposredno ob hlevu, južno od ceste je gnojišče, 

ležeči silosi pa so odmaknjeni na zahodno stran (glej sliko 4, spodaj).  

 

Arhitektura objektov je raznolika saj izhaja iz različnih obdobij. Slemenitev je zelo različna a relativno dobro 

sledi terenu, ki v zaselku spreminja smeri – opisani zaselek skupaj z manjšim zaselkom na jugu sledi grebenu, ki 

obdaja kotanjo pod obravnavano kmetijo. Nakloni streh so med cca 25° in 40°. Razmestitev objektov je še vedno 

značilna gruča, ki skupaj z objekti treh sosednjih kmetij in nekaj nekmetijskih stanovanjskih objektov tvori večji 

zaselek. Na območju je nekaj obstoječih dreves, nobeno po velikosti ne izstopa.  Manipulacijske površine so 

majhne, javna pot je del manipulacijskih površin kmetije. Zemljišče je komunalno opremljeno.  
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Slika 4: Kmetija Vasle  na letalskem posnetku  - zgoraj levo leta 2006, zgoraj desno leta 2014, sredina današnje stanje 
(rdeča črtkasta obroba označuje stavbni del kmetije) in spodaj širši prikaz  - levo (zelena elipsa) so pripadajoči ležeči silosi 
(vir svetovni splet, GISObčin, februar 2020). 
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Slika 5: Pogled na kmetijo Vasle  iz jugozahoda – levo stanovanjska hiša, ob njej manjši gospodarski objekt, za njim desno 
hlev, spredaj desno strojna lopa (foto S. Piano).  
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Slika 6: Pogled na območje zaselka v katerega je umeščena kmetija Vasle  - kmetijo označuje elipsa (foto S. Piano).  
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Slika 7: Pogled na območje kmetije Vasle  (stanovanjska hiša in manjši gospodarski objekt) in prostor želene umestitve novega hleva (desno od objektov) iz zahodne strani  (foto S. Piano).  
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5. KONCEPT ZASNOVE 
 
5.1 IZHODIŠČA 
  

Širitev kmetije je smiselno skladna s strateškimi usmeritvami OPN. Kmetijstvo kot dejavnost se razvija in seveda se 

posledično spreminja tudi podoba kmetij. Dimenzije objektov sodobne kmetije se večajo in jih je zato težje 

umeščati v prostor. Novi pomožni objekti so drugačni od starih  (npr. silosi za krmo). Tudi način bivanja se 

spreminja. Zato je pomembna celovita zasnova, ki sicer mora slediti tehnološkim zahtevam in željam lastnikov 

hkrati pa mora vzpostavljati  tudi ustrezen odnos do okolja. 

 
5.2 ZASNOVA 
 

Ker je prevladujoča dejavnost kmetije govedoreja, želijo lastniki svojo kmetijo povečati in postaviti nov hlev za 

govedo (skupaj 75,10 glav živine). Želen hlev naj bi bil namenjen reji krav molznic in telic (osnovni tehnološki opis 

in idejna zasnova hleva je v prilogi 2, Tehnološko tehnični opis hleva  / v nadaljevanju IDZ hleva).  

 

Ker je želeni hlevski objekt velik, je umeščanje v kotanjasto pobočje zahtevno in bo posledično nujno izvesti tudi 

oporne zidove. Ideja zasnove objekta in tudi njegovega umeščanje v prostor je, da se neizogibni oporni zidovi 

hkrati zidovi objekta oz. podaljšani zidovi objekta ter da so hkrati na spodnji strani objekta tudi del potrebnega 

novega ležečega silosa.  V tej fazi dokumenta je določeno območje možnega umeščanja hleva v velikosti 

3788,97 m2, v katerega je možno objekt umestiti na dva načina (glej opis v nadaljevanju).  

  

    

Slika 8: Pogled na območje možnega umeščanja (zelena elipsa) novega hleva kmetije Vasle iz zahoda (levo) in iz 
severovzhoda (desno), kjer je viden tudi obstoječ dovoz, ki bi bil uporaben tudi za dovoz do novega hleva; približno mejo 
zemljišča v lasti obravnavane kmetije označuje rdeča črta (foto S. Piano).  

 

Izdelanih je bilo več različnih načinov umeščanja objekta, v tej fazi sta prikazani dve različici (V1 in V4). Obe 

upoštevata obstoječe dovoze, omogočata ohranitev obstoječe strojne lope (objekt z oznako G2), obe je možno 

izvesti znotraj  opredeljenega območja možnega umeščanja objekta, pri obeh pa je potrebno odstraniti nekaj 

obstoječih dreves. 



ATELJE PIANO / AP/162/2019-OPPN/O                                                                                                                                        ID PA MOP -1391 

 

                                                                                                                                                                                                                           18 

 

Različica V1: želen hlev je umeščen vzporedno s prevladujočo smerjo terena, ponazorjeno s plastnicami in je 

skoraj pravokoten (okoli 84°)   na obstoječo strojno lopo (objekt z oznako G2). Smer slemenitve obeh streh je 

SSZ-JJV.  

 

Različica V4: želen hlev je umeščen pravokotno na prevladujočo smerjo terena, ponazorjeno s plastnicami in je 

vzporeden z obstoječo strojno lopo (objekt z oznako G2). Smer slemenitve obeh streh je skoraj Z-V oz. vzporedno 

s slemenitvijo strojne lope.  

 

    

Slika 9: Dve različici možne umestitve želenega hleva – V1 (levo) in V2 (desno) (izsek iz grafičnega dela tega OPPN).  

 

Z namenom usmerjanja vedut in zakrivanja velikih mas je predvidena saditev nekaj večjih dreves (oreh, lipa, 

jesen)  in dopolnitev/nadomestitev sadovnjaka (visokodebelna sadna drevesa). 

 

Zaradi širitve kmetije bo potrebno ustrezno prilagoditi prometno zasnovo ter komunalno in energetsko oskrbo 

objektov. Prometna ureditev znotraj kmetije bo morala upoštevati vse zahteve požarne varnosti in omogočati 

dostop tovornih vozil. 

 

Zasnova objekta je prenesena iz IDZ hleva. Tlorisno želeni hlev sestavljata  dva povezana pravokotnika, tako je 

zasnovana tudi dvokapna streha, ki pa ni povezana (vsak pravokotnih ima svojo streho); dejansko pa tloris 

sestavljata pravokotnih in šeststranični nepravilni pravokotni lik; slednji je osrednji del, torej hlev, manjši pa tvorijo 

mlekarna in pisarna s spremljajočimi prostori.  Predvidene tlorisne dimenzije objekta so cca 32 x 42 m 

(predvidena toleranca pogojena s tehnologijo, cca +2m, - neomejeno), vidne višine okoli 12 m; etažnost je v 

hlevskem delu K + P, kletni prostor je zasnovan kot zaprto gnojišče, v manjšem delu, kjer je mlekarna pa P + M, v 

mansardi je predvidena pisarna.  Streha je dvokapna, naklona 35°, manjša dimenzij cca 12 x 34 m, večja pa 28 

x 30 m.  Celotnemu objektu je na spodnji strani zaradi že opisanih višinskih razlik dodan ležeči silos dimenzij okoli 

42 x 7 m.  
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5.3 FAZNOST 
 

Investitor želi graditi fazno, najprej del hleva in potem dozidava, kar je potrebno  uskladiti s projektantom hleva, 

zato bo natančna faznost določena v nadaljnjih fazah OPPN. 

 

5.4 SPREMEMBA NAMENSKE RABE 
 

Zaradi širitve kmetije bo potrebno v OPN Polzela spremeniti osnovno namensko rabo – območje kmetijskih 

zemljišč (K1) se bodo, v kolikor bo OPPN sprejet,  samo za potrebe želenega hleva obravnavala kot stavbna 

zemljišča, sprememba osnovne namenske rabe pa bo mogoča šele s spremembo OPN. Natančen obseg 

sprememb bo določen v fazi dopolnjenega osnutka, v tej fazi pa je predlagana sprememba identična obsegu 

območja možnega umeščanja objekta, ki znaša 3788,97 m2. 

 

Poročilo pripravila: 

Saša PIANO, univ.dipl.inž.kr.arh. 
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D. POGLAVJE / PRILOGE 

PRILOGE  
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SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN 

PRILOGA 1  
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IDZ HLEV 

PRILOGA 2 
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E. POGLAVJE / GRAFIČNI DEL 

GRAFIČNI DEL  
 

 

 

 

1.0 IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA  PROSTORSKEGA PLANA OBČINE POLZELA S PRIKAZOM LEGE PROSTORSKE 
UREDITVE NA ŠIRŠEM OBMOČJU 

1.1 Lega v prostoru - širši prikaz (prikaz na DOF)  ni v merilu 
1.2 Izris iz izvedbenega dela OPN – podrobnejša namenska raba  M 1 : 1000 
   
2.0 OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM  
2.1 Obstoječa situacija na geodetskem posnetku z obstoječim parcelnim stanjem in obstoječo 

infrastrukturo 
 M 1 : 1000 

2.3 Obstoječa namenska raba z inventarizacijo   ni v merilu 
  
3.0 PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
3.1 Prostorske omejitve obravnavanega območja  ni v merilu 
  
4.0 UREDITVENA SITUACIJA  

(ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV)  
4.1 Konceptualna zasnova ureditvene situacije  M 1 : 1000 
  
5.0 PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO  
  
6.0 PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
  
7.0 PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 

VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
   
8.0 NAČRT PARCELACIJE 

Opomba: prečrtane vsebine bodo obdelane v nadaljnjih fazah. 
 



ATELJE PIANO / AP/162/2019-OPPN/O                                                                                                                                        ID PA MOP -1391 

 

                                                                                                                                                                                                                           27 

 

 
 
 

1.0. IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA  PROSTORSKEGA PLANA OBČINE POLZELA S PRIKAZOM LEGE 
PROSTORSKE UREDITVE NA ŠIRŠEM OBMOČJU 

Lega v prostoru - širši prikaz (prikaz na DOF) 
številka risbe: 1.01 / ni v merilu 
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1.0. IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA  PROSTORSKEGA PLANA OBČINE POLZELA S PRIKAZOM LEGE 
PROSTORSKE UREDITVE NA ŠIRŠEM OBMOČJU 

Izris iz izvedbenega dela OPN – podrobnejša namenska rab 
številka risbe: 1.02 / ni v merilu 
 


