OBČINA POLZELA

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
V EUP MO LS 11 V NASELJU LOČICA OB SAVINJI
Z OZNAKO OBMOČJE LOČICA V.
OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ

Naziv OPPN:

ID številka prostorskega akta
Št. načrta:
Investitor:
Izdelovalec:

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
V EUP MO LS 11 V NASELJU LOČICA OB SAVINJI
Z OZNAKO OBMOČJE LOČICA V.
1390
2/19
OBČINA POLZELA

OPPN sprejel:

ALEKSANDRA GERŠAK PODBREZNIK,
univ. dipl. inž. arh., MA
ZAPS 0115 A
OBČINSKI SVET OBČINE PLZELA, DNE __.__.201_

Objava OPPN v uradnem glasilu:

(žig in podpis odgovorne osebe občine)
URADNI LIST RS, ŠT. __/1_

Odgovorna vodja izdelave OPPN:
Identifikacijska številka:

SPLOŠNI PODATKI
NAZIV OPPN:

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
V EUP MO LS 11 V NASELJU LOČICA OB SAVINJI
Z OZNAKO OBMOČJE LOČICA V.

ID ŠTEVILKA PROSTORSKEGA AKTA

1390

FAZA:

OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE MNENJ

INVESTITOR:

OBČINA POLZELA
MALTEŠKA CESTA 28
3313 POLZELA

ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA:

MAGDA CILENŠEK

IZDELOVALEC:

ŠT. NAČRTA:

2/19

ODGOVORNA VODJA
IZDELAVE OPPN:
Identifikacijska številka

ALEKSANDRA GERŠAK PODBREZNIK
univ. dipl. inž. arh., MA
ZAPS 0115 A

SODELAVCI RC PLANIRANJE:

ALEKSANDRA GERŠAK PODBREZNIK
univ. dipl. inž. arh., MA
BERNARDA PERIĆ
univ. dipl. inž. kraj. arh.

DRUGI SODELAVCI:
Odgovorni projektant za gospodarsko
infrastrukturo in cestno omrežje:
Identifikacijska številka:

RC Plan M d.o.o.
MILAN ŠETINA, dipl. inž. grad.
IZS G-1291

Odgovorni projektant električnih inštalacij:
Identifikacijska številka:

ALJOŠA ALT, univ. dipl. inž. el.
IZS E-0595

DIREKTORICA:

ALEKSANDRA GERŠAK PODBREZNIK
univ. dipl. inž. arh., MA

ŠTEV. IZVODOV:
nepooblaščeno kopiranje in
razmnoževanje ni dovoljeno

/

IZDELANO:

MAJ 2020

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

VSEBINA



IZJAVA



POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

I.

TEKSTUALNI DEL – ODLOK (priloga)……………………………………………….……………....6

II.

GRAFIČNI DEL……………………………………………………………………………………………..7

III.

1.0

IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA OPN OBČINE POLZELA

M 1:2000

2.0

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA Z INVENTARIZACIJO

M 1:500

3.0

PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI

M 1:2500

4.0

UREDITVENA SITUACIJA

M 1:500

5.0

GEODETSKO KOTIRANA SITUACIJA Z NAČROM PARCELACIJE

M 1:500

6.0

SITUACIJA S PRIKAZOM GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

M 1:500

7.0

PROMETNA SITUACIJA

M 1:500

8.0

KARAKTERISTIČNA PREČNA PROFILA CESTE 'A' IN CESTE 'B'

M 1:100

9.0

PODOLŽNA PROFILA CESTE 'A IN CESTE 'B'

M 1:100

PRILOGE………….………………………………………………………………………………………….8
PRILOGA 1 – IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA ......................................... 9
PRILOGA 2 – PRIKAZ STANJA PROSTORA ................................................................................. 10
PRILOGA 3 – STROKOVNE PODLAGE ......................................................................................... 11
PRILOGA 4 – SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA ............................... 12
PRILOGA 5 – OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN ............................................................. 14
PRILOGA 6 – POVZETEK ZA JAVNOST (PRILOGA) .................................................................... 17
PRILOGA 7 – OKOLJSKO POROČILO (IZDELAVA NI POTREBNA) ............................................. 20

IUP d.o.o. Celje

3

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

IZJAVA
ODGOVORNE PROSTORSKE NAČRTOVALKE

V skladu s 16. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) odgovorna prostorska
načrtovalka občinskega podrobnega prostorskega načrta Aleksandra Geršak
Podbreznik, univ. dipl. inž. arh., MA

IZJAVLJAM,
da so OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT V EUP MO LS 11 V NASELJU
LOČICA OB SAVINJI Z OZNAKO OBMOČJE LOČICA V. izdelan v skladu z občinskimi
prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na območju oziroma se nanašajo na
načrtovano prostorsko ureditev.

Aleksandra Geršak Podbreznik,
univ. dipl. inž. arh., MA
Identifikacijska številka:

ZAPS 0115A

Podpis:

……………………………

Osebni žig:

Številka načrta:

5/18

Kraj in datum:

Celje, maj 2020

IUP d.o.o. Celje
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POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
Župan občine Polzela je sprejel 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).
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.
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.

IUP d.o.o. Celje
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PRILOGA 1 - IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA

Območje urejajo naslednji prostorski akti:
-

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).

(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
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 (iObcina)

Veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela obravnavano območje obravnava kot
enoto urejanja prostora EUP MO LS 11 (stanovanjsko območje ob novi cesti), ki zajema območje s
skupno, enotno osnovno namensko rabo SS (stanovanjske površine) in je zanj po določilih OPN treba
izdelati OPPN.

IUP d.o.o. Celje
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PRILOGA 2 - PRIKAZ STANJA V PROSTORU

Osnovni podatki za območje prostorskega akta
Velikost območja:
območje obravnave je veliko 2,2 ha.
Bilanca površin namenske / dejanske osnovne rabe
Veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela obravnavano območje obravnava kot
enoto urejanja prostora EUP MO LS 11 (stanovanjsko območje ob novi cesti), ki zajema območje s
skupno, enotno osnovno namensko rabo SS (stanovanjske površine) in je zanj po določilih OPN treba
izdelati OPPN.
Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi
Znotraj območja OPPN ni objektov zavarovane kulturne dediščine.
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.
Na obravnavanem območju je treba upoštevati varovalne pasove regionalnih in državnih cest ter
obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

Slika 2: Območja varovanj (vir: iObcina)

Slika 3: Območja GJI (vir: iObcina)

IUP d.o.o. Celje
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PRILOGA 3 - STROKOVNE PODLAGE

Pri izdelavi prostorskega akta so bile upoštevane vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva:
1. 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).
2.

Geodetski načrt
izdelalo podjetje Parcelacija-geodetske meritve, Peter Jalovec s.p., št. geodetskega načrta 34-19
z dne 08.08.2019,

3.

Geološko geotehnično poročilo,
izdelalo podjetje GIH, Judita Črepinšek s.p., št. poročila GM-94/2020, april 2020

4.

Idejna zasnova elektrifikacije,
izdelalo podjetje Remcola Remchem d.o.o., št. 31/2020, april 2020

Ad.2
Slika 4: Certifikat geodetskega načrta

IUP d.o.o. Celje
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PRILOGA 4 - SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

MNENJA K OSNUTKU IN KONKRETNE SMERNICE
Tabela 1: Pregled pridobljenih konkretnih smernic / prvih mnenj

Nosilci urejanja
prostora

konkretne smernice
datum dopisa

št. dopisa

mnenja k osnutku
datum dopisa

št. dopisa

Odločba 3.2.2020 št. 35409-366/2019/5
Postopka celovite presoje vplivov na okolje
ni potrebno izvesti.

0.

Ministrstvo za okolje
Direktorat za okolje
Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana

1.

RS, Ministrstvo za
okolje in prostor,
Direkcija RS za vode
Mariborska cesta 88,
3000 Celje

8.1.2020

35020135/019-2

2.

Javno komunalno
podjetje Žalec, d.o.o.
Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec

8.1.2020

14/20-TV

3.

Občina Polzela
Malteška c. 28,
3310 Polzela

4.

Elektro Celje
Javno podjetje
za distribucijo električne
energije, d.d.
Vrunčeva 2a,
3000 Celje

5.

Simbio d.o.o.
Teharska cesta 49,
3000 Celje

6.

povratnica

3.2.2020

2742

/

/

Telemach d.o.o.
Cesta Ljubljanske
brigade 21, 1000
Ljubljana

21.12.2019

618/1-2019

7.

Telekom Slovenije, PE
Celje
Lava 1, 3000 Celje

14.1.2020

17610202001312019121
30009

8.

Adriaplin d.o.o.
Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana

6.1.2019

8/20

23.12.2019

Sm-20-19/RS

Opomba:



V Odloku so upoštevane vse bistvene vsebine posameznih smernic. V skladu z Nomotehničnimi smernicami, ki
določajo način zapisa pravnih aktov, se v odlok ne zapisujejo številk uradnih listov zakonov, pravilnikov, evropskih
smernic in drugih aktov. Zapisuje se le ime zakona, ki opredeljuje vsebino smernice (na primer: Zakon, ki ureja
področje voda…).

IUP d.o.o. Celje
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MNENJA K PREDLOGU
Tabela 2: Pregled pridobljenih mnenj k predlogu

Datum dopisa

Številka dopisa

Mnenja k predlogu
1.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode
Mariborska cesta 88,
3000 Celje

2.

Javno komunalno
podjetje Žalec, d.o.o.
Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec

3.

Občina Polzela
Malteška c. 28,
3310 Polzela

4.

Elektro Celje
Javno podjetje
za distribucijo električne
energije, d.d.
Vrunčeva 2a,
3000 Celje

5.

Simbio d.o.o.
Teharska cesta 49,
3000 Celje

6.

Telemach d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana

7.

Telekom Slovenije, PE Celje
Lava 1, 3000 Celje

8.

Adriaplin d.o.o.
Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana

Opomba:

V Odloku so upoštevane vse bistvene vsebine posameznih smernic. V skladu z Nomotehničnimi smernicami, ki
določajo način zapisa pravnih aktov, se v odlok ne zapisujejo številk uradnih listov zakonov, pravilnikov, evropskih
smernic in drugih aktov. Zapisuje se le ime zakona, ki opredeljuje vsebino smernice (na primer: Zakon, ki ureja
področje voda…).

IUP d.o.o. Celje
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PRILOGA 5 - OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN

1

UVOD

1.1

UVODNA POJASNILA

Za območje obravnave je skladno z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Polzela
predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Župan občine Polzela je sprejel Sklep o začetku 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).
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:
1.3

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.
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.
1.4

OBRAZLOŽITEV POSTOPKA

Sprejem sklepa o pripravi OPPN




Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP MO LS 11 v naselju
Ločica ob Savinji z oznako OBMOČJE LOČICA V. sprejme Občina in ga objavi v Polzelanu, št.
6/19 z dne 30. 08. 2019). Osnutek OPPN in pridobitev mnenj oz. konkretnih smernic,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48,
Ljubljana, je z obvestilom št. 35040-131/2019/2 z dne 25. 9. 2019 prostorskemu aktu dodelilo
identifikacijsko število 1390.
Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje (IUP d.o.o.) je pridobil mnenja (in konkretne smernice za
načrtovanje) v mesecu decembru 2019 in januarju 2020.

Dopolnjeni osnutek OPPN in javna razgrnitev



Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN je sprejel župan. Javna razgrnitev je potekala od
…………. do ………. Javna obravnava je bila ………….. v sejni sobi Občine Polzela.
Po javni razgrnitvi je župan sprejel Stališča do pripomb, št. ……….. z dne ………... OPPN je
izdelan skladno s stališči do pripomb.

Predlog OPPN in usklajeni predlog OPPN


Na predlog OPPN so bila pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora v …… 2020.

IUP d.o.o. Celje
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Sprejem


2

Občinski svet je na svoji …. redni seji dne ……….. sprejel OPPN.
Objava v uradnem glasilu: Polzelan, poročevalec občine Polzela, Uradne objave št. ……….
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:
(6) 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.
(7) Podrobnejša namenska raba:
– Območje stanovanj, površine stanovanj brez spremljajočih dejavnosti ali z njimi z oznako
stanovanjske površine (SS).
(8) 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.
(9) 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
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.
(10) Do uveljavitve OPPN je dovoljeno obdelovanje kmetijskih površin in vzdrževalna dela na
obstoječih objektih.

Območje
OPPN

Slika 5: 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.

IUP d.o.o. Celje
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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 6: Pogled na obravnavano območje z vzhoda (vir: google map)

Slika 7: Obravnavano območje z juga (vir: google map)

5

OPIS VPLIVOV IN POVEZAV 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 8: Izsek iz ortofoto posnetka (vir: iObcina)
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VARIANTNE REŠITVE ZASNOVE

6

Za območje obravnave je bilo izdelanih več variant z namenom preveriti prostorske zmožnosti
območja za ureditev nove stanovanjske pozidave.
V variantah se je preverilo oz. predvidevalo:
-

različno število stanovanjskih stavb (različna gostota gradnje),
različne velikosti / oblike stavb (enostavni kubus / sestavljeni),
različne prometne ureditve (dvosmerne / enosmerne / krožne ceste / ceste po sistemu 'shared
space' in
različni načini urejanja javnega prostora (obcestni drevoredi, otroško igrišče, dodatna parkirna
mesta).

Vsem variantam je skupen predvideni cestni priključek na obstoječo lokalno cesto v jugovzhodnem
delu območja ter nadaljevanje ceste proti severozahodu (oz. rezervacija prostora).

Slika 9: Varianta 1 (19 stanovanjskih stavb)

Slika 10: Varianta 2 (26 stanovanjskih stavb)

Slika 11: Varianta 3 (26 stanovanjskih stavb)
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7

ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

V zasnovi so upoštevane omejitve v prostoru in načrtovana obvozna cesta Polzela.
Zasnova predvideva umestitev hodnika za pešce in kolesarsko stezo vzdolž obstoječe lokalne ceste, v
navezavi na površine za pešce in kolesarje, predvidene v sklopu obvozne ceste.
V zasnovi je predvidena umestitev 22-ih enostanovanjskih stavb. Stavbe so dveh tipov. Tip A ima
pravokotni tloris s previsom. Tip B ima razgiban tloris (atrijsko zasnovana stavba ima glavni dvoetažni
del s previsom in nanj pravokotnim pritličnim delom). Predvidenih je 18 stavb tipa A in 4 stavbe tipa B.
Predviden je en cestni priključek na lokalno cesto na jugovzhodu obravnavanega območja. Znotraj
območja je predvidena krožno zasnovana dvosmerna cesta s hodnikom za pešce, sestavljena iz širše
ceste 'a' in ožje ceste 'b' po sistemu 'shared space'. Na severozahodu je rezerviran prostor za možno
nadaljevanje ceste 'a'. Vzdolž severnega roba območja je predviden zeleni pas, ki območje soseske
ločuje od predvidene obvoznice.
Tlorisni gabariti:
-

oblika pravokotna (tip A) oz. sestavljena (tip B),
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 + 6.00m x 7.00 m (pritličje) + 7.00 m
x 17.00 m (nadstropje)

Višinski gabariti objektov so določeni z dopustno največjo etažnostjo objektov, ki so za oba tipa stavb
P+1 (pritličje in nadstropje).
Kota tal pritličja objektov se določi na podlagi projektne dokumentacije dovoznih cest in je praviloma
20 cm nad koto dovozne ceste; podrobneje se opredeli v projektni dokumentaciji zunanje ureditve.

Gradbene parcele
V grafičnih prilogah so opredeljene gradbene parcele v naslednjih velikostih:
Gradbene parcele
Gradbena parcela 1
Gradbena parcela 2
'Gradbena parcela 3
Gradbena parcela 4
Gradbena parcela 5
Gradbena parcela 6
Gradbena parcela 7
Gradbena parcela 8
Gradbena parcela 9
Gradbena parcela 10
Gradbena parcela 11
Gradbena parcela 12
Gradbena parcela 13
Gradbena parcela 14
Gradbena parcela 15
Gradbena parcela 16
Gradbena parcela 17
Gradbena parcela 18
Gradbena parcela 19
Gradbena parcela 20
Gradbena parcela 21
skupaj gradb. parcele
zeleni pas (Jd-2)
javna cesta

Površina
834.14
1093.55
1374.50
1375.96
1088.18
623.37
703.27
851.64
788.23
859.58
842.74
718.97
624.55
680.95
816.37
796.93
840.73
863.07
693.10
669.19
672.22
16977.10
540.82
5256.18

celoten OPPN

22233.28
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Velikost gradbenih parcel je okvirna. Geodetski načrt, ki je podloga OPPN, ima ocenjeno lokacijsko
natančnost parcelnih meja +/- 2.50 m za neurejene parcelne meje ter +/- 0,12 m za urejene meje.

Arhitekturno oblikovanje objektov
Tlorisna zasnova objektov je podolgovata pravokotna oblika. Fasade objekta morajo biti izvedene iz
trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Barve fasade so
v svetlih toplih barvnih tonih ali lesene. Prepovedane so žive in kričeče barve.
Strehe stanovanjskih objektov so simetrične ravne oz. z minimalnim naklonom. Šotoraste strehe niso
dopustne. Barva strešne kritine osnovne strehe je temno siva, enotna za celotno območje OPPN.
Prepovedana je uporaba svetlobo odbijajočih materialov kritine (npr. glazirana kritina, pločevina).
Dovoljene so frčade.
Material in konstrukcije objektov niso predpisane.
Gradbene parcele ni dovoljeno združevati. Gradbene parcele bodo urejene kot dovozne in parkirne
površine, peš dostopi in zelenice. Utrjene površine znotraj mej gradbenih parcel bodo asfaltirane ali
tlakovane.
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni v podrejenem položaju glede na glavno stavbo
na gradbeni parceli in oblikovani skladno z glavnim objektom. Faktor zazidanosti posameznega
zemljišča, namenjenega gradnji (z) je 0,4, in je razmerje med zazidano površino in celotno površino
zemljišča, namenjenega gradnji in vključuje tudi nezahtevne in enostavne objekte.
Zunanje ureditve in urbana oprema se izvedejo po načelih sodobnega oblikovanja in se med seboj
oblikovno uskladijo.
8

REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Znotraj območja OPPN ni objektov zavarovane kulturne dediščine.
9

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.
10

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.
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Predvideni cestni profil znotraj obravnavanega območja je naslednji:
Cesta a (dvosmerni promet)
- bankina 1 x 0.25 m
- hodnik za pešce 1 x 1.20 m
- vozišče 2 x 2.50 m
- bankina 1 x 0.25 m
Cesta b (enosmerni promet)
- bankina 1 x 0.25 m
- hodnik za pešce 1 x 1.20 m
- vozišče 1 x 3.25 m
- bankina 1 x 0.25 m
- zeleni pas 1 x 1.50 m (samo v severnem delu območja)
GEOTEHNIČNO POROČILO

11

Izdelano je bilo Geološko geotehnično poročilo (izdelalo podjetje GIH, Judita Črepinšek s.p., št.
poročila GM-94/2020, april 2020), ki med drugim opredeli:
-

-

za temeljenje objektov:
 da je dno temeljev potrebno na območju, kjer je možnost zmrzovanja zemljine pod njimi,
izvesti na globini minimalno 95 cm, merjeno z nivoja terena, kolikor na tem območju
znaša globina zmrzovanja,
 da je dno temeljev potrebno izvesti na takšni globini, da se doseže zadostna nosilnost
temeljnih tal in posledično stabilnost objekta,
 da se objekte temelji na statično utrjenem tamponskem nasutju, na planumu nasipa je
potrebno zagotoviti vrednost utrjenosti Evd≥50 MPa.
za ponikanje meteornih voda:
 da so materiali pod površino (peščen prod) primerni za izdelavo ponikovalnice, ponikanje
je možno v sloju peščenega proda, ki se nahaja na globini večji od 0.2 m, pri
dimenzioniranju ponikovalnice naj se upošteva koeficient vodoprepustnosti peščenega
proda, 1 x 10-3 m/s.

V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor, v
sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru odstopanja od podanih
pogojev.
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PRILOGA 6 - POVZETEK ZA JAVNOST (priloga)
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A. POSTOPEK PRIPRAVE
OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
PREDLOG ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN

ŽUPAN OBČINE SPREJME SKLEP
O PRIČETKU PRIPRAVE OPPN

PRIDOBITEV SMERNIC
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

IZDELAVA OSNUTKA OPPN
IZDELAVA
OKOLJSKEGA
POROČILA
(ni potrebno)

PRIDOBITEV MNJENA
O POTREBNOSTI
IZDELAVE
OKOLJSKEGA
POROČILA

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN

JAVNA
RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPPN

JAVNA
OBRAVNAVA
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPPN

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z
JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPPN
IZDELAVA PREDLOGA OPPN

PRIDOBITEV MNENJ
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN
SPREJEM ODLOKA O OPPN NA OBČINSKEM
SVETU in OBJAVA V URADNEM LISTU RS

B. OPIS NAČRTOVALSKIH UREDITEV

Župan občine Polzela je sprejel Sklep o začetku
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).
Ocena stanja in razlogi
Povzeto po dokumentu Sklep o začetku
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).
Območje predstavlja prostorsko in funkcionalno
celoto, skladno z izhodišči Odloka o OPN
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.,), ki za to EUP predvideva izdelavo
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.
Urbanistična-arhitektonska zasnova
V zasnovi je predvidena umestitev 22-ih
enostanovanjskih stavb. Stavbe so dveh tipov.
Tip A ima pravokotni tloris s previsom. Tip B
ima razgiban tloris (atrijsko zasnovana stavba
ima glavni dvoetažni del s previsom in nanj
pravokotnim pritličnim delom). Predvidenih je 18
stavb tipa A in 4 stavbe tipa B.
Tlorisni gabariti:
- oblika pravokotna (tip A) oz. sestavljena
(tip B),
- 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 + 6.00m x 7.00 m
(pritličje) + 7.00 m x 17.00 m (nadstropje)

Višinski gabariti objektov so določeni z
dopustno največjo etažnostjo objektov, ki so za
oba tipa stavb P+1 (pritličje in nadstropje).
Oblikovanje
- strehe: ravna, v min. naklonu,
- obvezna svetla, topla zemeljska barva fasad;
- materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni
obložni materiali.

Pripravljavec

Občina Polzela

Pobudnik,
naročnik:

Občina Polzela
Malteška cesta 28, Polzela

Izdelovalec:
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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.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI
NAČRT V EUP MO LS V NASELJU LOČICA
OB SAVINJI z oznako Ločica V.
Dopolnjeni osnutek za
javno razgrnitev

Znotraj območja je predvidena krožno
zasnovana dvosmerna cesta s hodnikom za
pešce sestavljena iz širše ceste 'a' (2 x 2.5 m
vozišče, 1.2 m pločnik in 2x0,25 m bankina) ter
ožje ceste 'b' po sistemu 'shared space' (1 x
3.25 m + 1.20 m pločnik + 2x0.25 m bankina).

POVZETEK ZA JAVNOST

C. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta je seznanitev
javnosti s predlaganimi rešitvami. V času javne
razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni
osnutek podajo pripombe in predloge vsi
zainteresirani.
Pripravljavec prouči pripombe in predloge, dane
v času javne razgrnitve in do njih zavzame
stališče. Utemeljene pripombe in predlogi bodo
smiselno upoštevani pri izdelavi predloga
OPPN.
Občinski svet občine sprejme usklajeni predlog
in ga z odlokom objavi v Uradnem listu RS.

Merilo:
Kartografska
podlaga:
Datum:

1:3000
Geodetska podlaga
Maj 2020
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PRILOGA 7 – OKOLJSKO POROČILO

V postopku priprave dokumenta je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 35409-366/2019/5
z dne 3. 2. 2020 presodilo, da za predmetni OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
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