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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 
Stanje prostora je skladno z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor obnovljeno / dopolnjeno z novimi podatki 
a so ti podatki izdelani kot samostojen dokument (Obvezna priloga 2 - Stanje prostora), ločen na tekstualni in 
grafični del.  Leta 2015 posodobljeni podatki so iz enega vira  (KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o., Letališka 
cesta 32j, 1000 Ljubljana, info@kaliopa.si| www.kaliopa.si, dostop v maju 2015 s posebnim, časovno omejenim 
pooblastilom kot pooblaščen registriran uporabnik), zato v nadaljevanju viri praviloma niso posebej navedeni 
razen kadar so podatki dopolnjeni tudi s podatki iz drugih virov, stari podatki pa iz veljavnega OPN. Dodani so 
viri posodobljenih podatkov leta 2020.  
 
Tekstualni del je omejen samo na zahtevane vsebine zato vse ostale vsebine o naravnih danostim ustvarjenih 
razmerah ipd. niso  ponovljene saj so uporabni podatki iz starega stanja prostora. Podatki so novi ali pa so 
uporabljeni stari podatki v kolikor so identični oz. so stari podatki dopolnjeni.  
 
Grafični del je v celoti nov, vsebine so razporejene drugače kot v veljavnem dokumentu: 
1) Prikaz rabe prostora s prikazom območij večjih od 5000m2, kjer se namenska raba razlikuje od osnovne 

dejanske rabe. 
2) Prikaz omrežji gospodarske javne infrastrukture 
3) Prikaz varstvenih režimov, državnih prostorskih aktov in veljavnih občinskih aktov 
 
 

2. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOČJE OPN 
 
2.1. UPRAVNA UREDITEV  
 
Občina Polzela je nastala leta 1999 z razdelitvijo nekdanje občine Žalec na šest občin: Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Združuje dve nekdanji krajevni skupnosti, KS Polzela in KS Andraž nad 
Polzelo in obsega 34 km2, kar je pri podatku o 60223 prebivalcih pomeni gostoto poselitve 177 prebivalcev / km2. 
Sedež Upravne enote, v katero so vključene vse občine nekdanje občine Žalec, je v Žalcu. Skladno s katastrom 
stavb je na območju 37504 objektov  (ena stavba na 1,6 prebivalca), od tega ima hišno številko 1750 (ena 
stavba s hišno številko na 3,4 prebivalca), 2000 pa jih nima.  
 
 

2.2. OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI5 
 
Za območje občine ni bila izdelana posebna demografska študija. Podatki, povzeti po strokovnih podlaga za 
poselitev6, izhajajo iz različnih virov (Savinjski zbornik, Občina Polzela, Upravna enota Žalec, Statistični urad RS 
– po naročilu občine, Statistični urad RS – spletne strani (2001, 2007). Projekcija prebivalstva, ki so jo izdelali na 
Urbanističnem inštitutu leta 1996 seveda  navaja podatke za nekdanjo občino Žalec, ki v projekciji po naravni 
rasti kaže ugodne indekse glede na celotno Slovenijo. Indeks rasti je za prognozo do leta 2020 primerjalno z 
letom 1991 malo pod 100%, za prognozo  do leta 2010 primerjalno z letom 1991 pa malo nad 100%. Glede na 
primerjavo podatkov o povprečni starosti  in indeksu staranja med občinami nekdanje občine Žalec so indeksi za 
Občino Polzelo najbolj ugodni, kar kažejo tudi podatki o porastu prebivalcev v zadnjem obdobju (glej spodnje 
grafikone in tabele). 
 
 
 

 

 
3 Podatek občine za leto 2014. 
4 Število je povzeto po katastru stavb iz leta 2015, ki pa ima večje objekte zarisane z več poligoni, kar pomeni, da je dejansko nekaj manj 
objektov. 
5 Uporabljeni so podatki iz leta 2007 oz. veljavnega OPN, ki so mestoma dopolnjeni.. 
6 Strokovne podlage. 

mailto:info@kaliopa.si
http://www.kaliopa.si/
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Grafikon 1: Gibanje prebivalcev v obdobju od 1900 do 2015 na območju Občine Polzela (prikaz je poenostavljen, 
neenakomerni časovni razmiki med podatki so prikazani kot enakovredni). 
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Tabela 1: Število prebivalcev po naseljih sedanje občine Polzela (vir: Statistični urad RS po naročilu Občine Polzela). 

naselje / leto 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2000 2002* 2015* 2018 2020 

Andraž nad Polzelo 643 614 589 601 593 654 668 728   818 

Breg pri Polzeli 160 286 536 574 633 688 425 805   1015 

Dobrič 220 259 213 191 188 165 189 160   199 

Ločica ob Savinji 233 250 403 420 485 543 330 653   1004 

Orova vas 53 58 61 82 80 91 92 98   94 

Podvid pri Polzeli 258 249 234 213 214 217 231 235   277 

Polzela 484 647 1234 1578 2228 2179 2361 2375   2380 

Založe 408 381 420 414 398 362 407 363   471 

Občina Polzela 2459 2744 3690 4073 4819 4899 5183* 5417 6022 6196 6258 

* Popis 2002 (vir: spletna stran Statističnega urada RS 2002), podatki 2015 (vir: spletna stran Statističnega urada RS 2015), podatki 
2018 (vir: RS, Statistični urad, spletni naslov https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/125, junij 2020), podatki 2020, (vir: RS, Statistični 
urad, spletni naslov 
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__25_05C50_prebivalstvo_naselj
a/05C5004S.px/table/tableViewLayout2/junij 2020). 

Tabela 2: Ocena povečanje števila prebivalcev narejena leta 2001 in dopolnitev tabele s podatki iz leta 2002 in 2020.  

     naselje 
število prebivalcev 

leto 1981 leto 1991 leto 2001 
ocena leta 2001 

za leto 2011 
leto 2002 leto 2020 

     Andraž nad Polzelo 593 654 668 706 728 818 

     Breg pri Polzeli 633 688 425* 500 805 1015 

     Dobrič 188 165 189 213 160 199 

     Ločica ob Savinji 485 543 330* 375 653 1004 

     Orova vas 80 91 92 98 98 94 

     Podvin pri Polzeli 214 217 231 240 235 277 

     Polzela 2228 2179 2361 2428 2375 2380 

     Založe 398 362 407 412 363 471 

     Gmajna *   504* 804   

     OBČINA POLZELA 4819 4899 5207 5776 5417 6058 

* Nova poselitev, ki spada deloma k Ločici in deloma k Bregu. V letu 2001 ni bila zajeta v popis kot del omenjenih naselij pač pa kot del 
naselja Orla vas, ki je v sosednji občini (spremembe mej popisnih območij?)  

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/125
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V Polzeli je bila, v primerjavi z drugimi naselji, že po letu 1931 znatna porast prebivalcev (leta 1931 je bilo 647, 
leta 1948 pa že 1040 prebivalcev), verjetno pogojena s koncem vonje in  nastankom novih tovarn (tovarna 
nogavic leta 1927 in tovarna pohištva leta 1948). Takšna rast se je nadaljevala vse do leta 1981 (2228 
prebivalcev), potem pa je bil zaznan rahel upad (2179 prebivalcev po popisu  leta 1991). Leta 2001 je število 
naraslo na 2361 prebivalcev (podatek občine), leta 2002 pa je na podlagi popisa  bilo 2375 prebivalcev.  
 
Dolgoročna projekcija prebivalcev posebej za občino Polzela ni bila izdelana. Predvideva se razvoj Polzele kot 
občinskega središča z novimi stanovanjskimi možnostmi in razvojem centralnih dejavnosti.  
 
Za potrebe strokovnih podlag7 je bila izdelana  povsem matematična ocena  s pomočjo odstotkov rasti, zato je 
lahko ta ocena samo orientacijska.  V naslednjih desetih letih je pričakovati močnejše povečanje števila 
prebivalcev v delu naselja Breg pri Polzeli, v novem naselju Gmajna (300 prebivalcev več), zmerna porast 
prebivalcev bo v občinskem središču, v Polzeli (100 prebivalcev več), manjši porast  v Bregu pri Polzeli, 
Andražu nad Polzelo in v Ločici ob Savinji (do 100 prebivalcev več).V vseh ostalih naseljih se pričakuje ali 
minimalna povečanje (Podvin pri Polzeli)  ali pa celo upad prebivalcev (Dobrič, Založe).  
 
Na območju Polzele je v sredini leta 2006 živelo 5.536 prebivalcev, od tega starih od 0 do 14 let 851 (15,4 % 
vseh prebivalcev), starih od 15 do 65 let 3.937 (71,1 % vseh prebivalcev) in starih 65 in več let 748 (13,5 % vseh 
prebivalcev). Število prebivalcev v občini Polzela se je v obdobju od 1999 do 2006 povečalo za 14,9 %. To 
povečanje števila prebivalcev  je predvsem posledica selitvenega prirasta.8  Tako se zdela navedba, da bo leta 
2011 5776 prebivalcev povsem realna.  V letu 2015 pa je ta številka že presežena. 
 

Grafikon 2: Gibanje prebivalcev v obdobju od 1900 do 2002 po naseljih Občine Polzela (prikaz je poenostavljen, 
neenakomerni časovni razmiki med podatki so prikazani kot enakovredni). 

 
 
 

 

 
7 Strokovne podlage za poselitev, glej poglavje Viri in literatura. 
8 Povzeto po podatkih občine iz projektne dokumentacije za Komendo. 
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3. PREGLED VELJAVNIH VAROVANIH OBMOČIJ NARAVNIH DANOSTI IN 

USTVARJENIH RAZMER  
 

3.1. GOZDARSTVO 
 
Varovalni gozdovi na območju Občine Polzela so opredeljeni v  Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10 in 1/13). 

Tabela 3: Pregled varovalnih gozdov. 

ključ lokacija površina (ha) funkcija GGO 

09Z08 Založe - desni breg Ložnice  ob regionalni cesti Polzela Velenje,   3,134863361 varovalna 09 / Celje 

09205 Ločica - ostanki gozda na območju Gmajne 0,685114619 biotska 09 / Celje 

09203 Podvin - ostanki gozda ob Savinji 12,241608348 biotska 09 / Celje 

09075 Andraž - južno od kamnoloma Andraž 2,484293584 varovalna 09 / Celje 

09Z13 Andraž - levi breg Ložnice 2,597819942 varovalna 09 / Celje 

 
 

3.2. KMETIJSTVO 
 
3.2.1. DEJANSKA RABA PO MKGP 
 
Na podlagi Pravilnika o katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izdelalo kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju dejanska raba MKGP). Na območju 
občine Polzela  se pojavljajo naslednje rabe  površine (kategorije): njive in vrtovi (1100), začasni travniki (1130), 
hmeljišča (1160), vinogradi (1211), intenzivni sadovnjaki (1221), ekstenzivni sadovnjaki (1222), trajni travniki in 
pašniki (1300), zemljišča v zaraščanju (1410), drevesa in grmičevje (1500), kmetijske površine porasle z 
gozdnim drevjem (1800),  gozd (2000), pozidana in sorodna zemljišča (3000) in vode (7000).  
 
Na območju kot površinski pokrov, podobno kot v celotni Sloveniji, prevladuje gozd. Sledijo mu travniki in 
pašniki, predvsem v ravnini pa tudi njive. Na območju drobno strukturirane krajine se pojavljajo vinogradi, 
predvsem na osončenih pobočjih gričevij, ki obrobljajo dolino in razpršena poselitev. Ekstenzivni sadovnjaki 
prevladujejo predvsem ob (starih) stanovanjskih objektih. Izstopa nekaj večjih intenzivnih sadovnjakov. Poselitev 
je najgostejša v južnem delu, ob Savinji, kjer leži tudi Polzela.  
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Tabela 4: Pregled prenosa / pretvorbe dejanske namenske rabe po MKGP (podatek maj 2015) v osnovno namensko rabo  
skladno z ZPNačrt. 

RABA_ID RABA_OPIS po MKGP RABA_SKUPINA po MKGP9 OSNOVNA NAMENSKA RABA  

1100 njiva njive in vrtovi K  (kmetijska  zemljišča) 

1160 hmeljišče njive in vrtovi K  (kmetijska  zemljišča) 

1180 trajne rastline na njivskih površinah njive in vrtovi K  (kmetijska  zemljišča) 

1190 rastlinjak njive in vrtovi K  (kmetijska  zemljišča) 

1211 vinograd trajni nasadi K  (kmetijska  zemljišča) 

1212 matičnjak trajni nasadi K  (kmetijska  zemljišča) 

1221 intenzivni sadovnjak trajni nasadi K  (kmetijska  zemljišča) 

1222 ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak trajni nasadi K  (kmetijska  zemljišča) 

1230 oljčnik trajni nasadi K  (kmetijska  zemljišča) 

1240 ostali trajni nasadi trajni nasadi K  (kmetijska  zemljišča) 

1300 trajni travnik travniške površine K  (kmetijska  zemljišča) 

1321 barjanski travnik travniške površine K  (kmetijska  zemljišča) 

1800 
kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim 
drevjem travniške površine K  (kmetijska  zemljišča) 

1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju druge kmetijske površine K  (kmetijska  zemljišča) 

1420 plantaža gozdnega drevja druge kmetijske površine K  (kmetijska  zemljišča) 

1500 drevesa in grmičevje druge kmetijske površine K  (kmetijska  zemljišča) 

1600 neobdelano kmetijsko zemljišče druge kmetijske površine K  (kmetijska  zemljišča) 

2000 gozd gozd G (gozdna zemljišča) 

3000 pozidano in sorodno zemljišče ostala nekmetijska zemljišča S (stavbna zemljišča 

4100 barje ostala nekmetijska zemljišča V (vode) 

4210 trstičje ostala nekmetijska zemljišča V (vode) 

4220 ostalo zamočvirjeno zemljišče ostala nekmetijska zemljišča V (vode) 

5000 suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom D (druga zemljišča) 

6000 odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom D (druga zemljišča 

7000 voda  V (vode) 

 

 

Tabela 5: Bilanca površin  dejanske rabe zemljišč po MKGP v primerjavi z osnovno namensko rabo po veljavnem OPN. 

osnovna namenska raba 
ONR po MKGP* 

(ha) 

ONR po 
veljavnem OPN 

(ha) 

razlik 
MKGP – OPN 

(ha) 

gozdna zemljišča 1541 1512 30 

kmetijska zemljišča 1525 1477 48 

druga zemljišča 0 16 -16 

stavbna zemljišča 326 379 -53 

vode 9 17 -8 

skupaj občina 3401 3401 0 

* Osnovna dejanska raba po MKGP pretvorjena v kategorije osnovne namenske rabe po ZPNačrt. 

 

 

 

 

 
9 Podatek izhaja iz Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, UL RS 122/2008. 
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Grafikon 3: Primerjava osnovne dejanske rabe po MKGP in osnovne namenske rabe veljavnega OPN v ha. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

G K D S V

ONR po MKGP

ONR po OPN

 

 

3.2.2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA (PRP) / OBMOČJA Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST 
 
Na podlagi Programa razvoja podeželja (v nadaljevanju PRP) in skladno z Evropsko zakonodajo (Uredba 
1257/99)  je s ciljem sonaravnega razvoja kmetijstva in podeželja  ozemlje celotne Slovenije razdeljeno na 
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). OMD v Sloveniji vključujejo hribovska in gorska 
območja, druga območja z omejenimi možnostmi in območja s posebnimi omejitvami. Na območju občine 
Polzela se  pojavljajo samo hribovska in gorska območja, v severnem delu občine in zajemajo v celoti katastrske 
občine Andraž in  Dobrič ter del katastrskih občin Podvin in Založe. 
 
Hribovska in gorska območja so tista, za katere je značilna precejšnja omejenost možnosti uporabe zemljišč  
in dražja uporaba specialne mehanizacije. Zaradi višje lege je skrajšana vegetacijska doba, v kombinaciji s 
strmo lego in omejeno uporabo mehanizacije je omejen tudi  izbor rastlin. V nižjih lega pa je na strmih območjih 
zelo omejena uporaba mehanizacije. Z vidika nadaljnjega razvoja teh območij je pomembno ohranjanje živosti 
prostora, saj le to zagotavlja tudi ohranjanje kmetijske rabe tega prostora. Glavna kriterija za uvrstitev v ta 
območja sta nadmorska višina in nagib: povprečna višina najmanj 700 m ali povprečni nagib najmanj 20% ali 
nadmorska višina najmanj 500 m in povprečni naklon najmanj 15%. V hribovska in gorska območja je uvrščeno 
okoli 72% površin Slovenije, na območju občine Polzela je delež podoben 
 
3.2.3. VINOGRADNIŠKA OBMOČJA 
 
Občina Polzela (brez naselja Polzela) se uvršča v Šmarško Virštanjski vinorodni okoliš.  

 
3.2.4. OMEJITVE ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA ČEBELARSTVA 
 
V povezavi s kmetijstvom so pomembni tudi podatki o možnostih oziroma omejitvah za razvoj ekološkega 
čebelarstva. Na osnovi Pravilnika o določitvi območij v RS, ki so primerna za ekološko čebelarjenje, so vsa 
območja v Sloveniji primerna za ekološko čebelarjenje razen neprimernih območij. V občini Polzela so to 
območja v širini 1 km na vsako stran avtoceste, merjeno od zunanjega roba avtoceste (2. člen). Na podlagi 
pravilnika in njegove kartografske priloge je izdelan grafični pregled območij z omejenimi možnostmi za 
ekološko čebelarstvo.   
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3.2.5. AGROOPERACIJE / HIDROMELIORACIJE 
 
V zvezi s posegi na območje kmetijskih površin je pomemben tudi podatek o že izvedenih agrooperacijah na 
širšem območju ob Ložnici, ki jih je posredoval  nosilce urejanja prostora in so grafično prikazana. 
 

Tabela 6: Bilanca površin območij za razvoj kmetijstva. 

območja za razvoj kmetijstva površina (ha) 
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost - hribovska in gorska območja 2900 
Šmarško Virštanjsko vinorodni okoliš 2700 
območje omejitev za razvoj ekološkega čebelarstva. 208* 
območje brez omejitev za razvoj ekološkega čebelarstva. 3193* 
agrooperacije / osuševalni sistemi - melioracija pri Mlinarici, Žolnek, Polzela, Slatina 2 30* 
agrooperacije / osuševalni sistemi - melioracija zemljišč na področju Ložnice 71* 
agrooperacije / namakalni sistem Breg 112* 
agrooperacije / namakalni sistem Šentrupert 2* 
* površina na območju občine Polzela (1015) 

 
 

3.3. VARSTVENI PASOVI VODOTOKOV IN POPLAVNA OBMOČJA10 
 
Skladno z zakonom sega zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega 
zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča na 
vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče 
vodotoka 1. reda Savinje je 15 metrov, zunaj območij naselij pa 40 metrov od meje vodnega zemljišča. 
Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, hudournikov, stoječih vod in suhih strug je 5 metrov od meje 
vodnega zemljišča.  Priobalno zemljišče je lahko tudi drugačno, če tako določi vlada. Vsi novo predvideni objekti 
s pripadajočimi ureditvami morajo biti zunaj tega območja. Na priobalnem zemljišču je dovoljena gradnja 
objektov, potrebnih za rabo voda. 
 
 

3.4. OGROŽENA OBMOČJA 
 

3.4.1. OGROŽENA OBMOČJA 
 
Ogrožena območja opredeljuje 83. člen Zakona o vodah kot območja, ki so ogrožena zaradi poplav (poplavna 
območja), erozije celinskih voda in morja (erozijska območja), zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljiva območja) 
in snežnih plazov (plazovita območja). Kot je navedeno v  Načrtu upravljanja za vodni območji Donave in 
Jadranskega morja11, posamezna ogrožena območja določi vlada na podlagi metod, predpisanih s strani MOP, 
v soglasju z Ministrstvom za obrambo. Na območju Občine Polzela so poplavna območja, erozijsko ogrožena in 
plazljiva območja.  
 
Grafični vir podatkov je spletni portal e-Vode (http://www.evode.gov.si/, junij 2020), tekstualni pa Načrt 
upravljanja za vodni območji Donave in Jadranskega morja 
 
 
3.4.2. POPLAVNO OGROŽENA OBMOČJA12 
 
'Karta razredov poplavne ogroženosti je karta, ki prikazuje razrede poplavne ogroženosti. Poplavna ogroženost 
se določi na podlagi analize ranljivosti elementov ogroženosti na (različnih) območjih poplavne nevarnosti. 

 

 
10 Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) in njemu podrejeni predpisi. 
11 Ministrstvo za okolje in prostor, Načrt upravljanja za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015, več avtorjev.  
12 Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) in njemu podrejeni predpisi. 
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Razredi so določeni glede na različne stopnje ranljivosti elementov ogroženosti in različne moči naravnega 
pojava.'13, konec navedbe. Na integralni karti razredov poplavne ogroženosti so za območje občine Polzela 
prikazana območja veljavnosti rezultatov, ki prikazujejo območja, kjer razredi poplavne ogroženosti veljajo; 
razredi poplavne ogroženosti na obravnavanem območju pa so naslednji: 

− območja razreda preostale poplaven nevarnosti,  

− območja razreda majhne poplavne nevarnosti, in  

− območja razreda srednje poplavne nevarnosti in  

− območja razreda velike poplavne nevarnosti. 
 
Opozorilna karta poplav pa ima dve kategoriji  - območja redkih (katastrofalnih) poplav in območja zelo redkih 
(katastrofalnih) poplav; območij pogostih (katastrofalnih) poplav na območju občine Polzela ni. 
 

Tabela 7: Pregled poplavnih površin na območju občine Polzela. 

vodotok lokacija  ID 

poplav 

vrsta / pogostost 

poplav 

površina (m2)* razvrstitev na 

opozorilni karti 

Savinja Podvin 1036 zelo redke poplave 84.774  

katastrofalne 

poplave 

Polzela 1043 zelo redke poplave 44.414 

Breg / Gmajna 1041 zelo redke poplave 3.340 

Ločica / Gmajna 1052 zelo redke poplave 26.190 

Slatine Polzela 1699 redke poplave 133.976 

redke poplave 
Ložnica dolinski del (Založe – Orova vas) 2388 redke poplave 999.973 

gričevnati del (Založe - Andraž) 1696 redke poplave 288.367 

Hotunjščica gričevnati del (Založe - Andraž) 1695 redke poplave 253.806 

* površinski podatek je iz leta 2007. 

 

Tabela 8: Pregled razredov poplavne nevarnosti na območju občine Polzela. 

razred poplavne 

nevarnosti 
lokacija vodotok 

velika  

poplavna nevarnost 

posamezna manjša in nepovezana območja ob Hotunjščici, največja pred sotočjem z Ložnico Hotunjščica 

posamezna manjša in nepovezana območja ob Ložnici nad sotočjem s Hotunjščico in pod njim, 

največja pod sotočjem s Hotunjščico 
Ložnica 

srednja  

poplavna nevarnost 

območje razbremenilnika od Ložnice do železnice Ložnica 

območje ob razbremenilniku na območju križanja s Strugo (območje Garanta) 

Savinja 

Ložnica 

Struga 

ožje območje levega brega Savinje na SZ naselja Polzela  Savinja 

majhna  

poplavna nevarnost 
širše območje levega brega Savinje na SZ naselja Polzela  

Savinja 

Struga 

preostala  

poplavna nevarnost 
celotno območje Savinje znotraj občine Polzela 

Savinja 

Struga 

 
 
3.4.3. EROZIJSKO OGROŽENA OBMOČJA 
 
Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali bočne 
erozije vode14. Opredeljena so kot opozorilna območja in  razdeljena glede na naravo in obseg zaščitnih ukrepov 
v dve različni območji izvajanja zaščitnih ukrepov ter v strogo varovana območja: 

− območja izvajanja običajnih zaščitnih ukrepov – to so erozijsko ogrožene površine, ki prenesejo le skrbno 
premišljene posege v prostor in spadajo v prvo kategorijo erodiranosti ter vsa pogojno stabilna zemljišča;  

 

 
13 Spletni portal e-Vode, http://www.evode.gov.si/index.php?id=119, 2020. 
14 Spletni portal e-Vode, http://www.evode.gov.si/index.php?id=120, 2020. 
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− območja izvajanja zahtevnejših zaščitnih ukrepov - to so  erozijsko ogrožene površine, ki prenesejo le 
skrbno premišljene posege v prostor in spadajo v drugo kategorijo erodiranosti ter vsa nestabilna zemljišča; 

− strogo varovana območja 
 
Na območju Občine Polzela sta prisotni obe kategoriji erozija celinskih voda. Zahtevnejši zaščitni ukrepi so 
potrebni na širšem območju osrednjega dela občine, ki zajema večji del naselij Podvin (brez grebena, ki ga 
oblikujejo Gora Oljka in Vimperk), Dobrič in Založe, običajni pa povsod drugod. 
 
Opozorilna karta erozijsko ogroženih območij je izvedena  iz karte malega merila (1 : 250.000), zato je za 
natančnejšo presojo konkretnih lokacij potrebna podrobnejša raziskava. Kot je zapisano na spletni strani e-Vode 
je določanje erozijskih območij 'namenjeno oceni nevarnostnih razmer na določenem območju, načrtovanju 
ukrepov za zmanjševanje ogroženosti (gradbeni in negradbeni ukrepi), načrtovanju rabe prostora (priprava 
državnih in občinskih prostorskih načrtov), načrtovanju ukrepov zaščite in reševanja, osveščanju javnosti in 
izvajanju mednarodnih obveznosti. Erozijska območja opredeljuje 87. člen Zakona o vodah. Erozijska območja 
so bila opredeljena v Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015. 
Podatki so primerni za uporabo v merilih 1 : 250.000 in manjših.', konec navedbe.  
 

 
3.4.4. PLAZLJIVA OBMOČJA 
 
Plazljiva območja, torej območja možnega pojava zemeljskih in hribinskih plazov, so na območju Občine 
Polzela prisotne v vseh treh kategorijah: 

− območja majhne verjetnosti pojavljanja plazov 

− območja srednje verjetnosti pojavljanja plazov 

− območja velike verjetnosti pojavljanja plazov; 

 
Pojavljajo se skladno z reliefno podobo občine – območja večjih nadmorskih višin in strmin so v najvišji kategorij 
(območja večje verjetnosti pojavljanja plazov)  in obratno, območja nižjih višin v ravninskem delu občine pa v 
najnižji kategoriji (območja manjše verjetnosti pojavljanja plazov).  
 
Karta plazljivih območij je izvedena  iz karte malega merila (1 : 250.000), zato je za natančnejšo presojo 
konkretnih lokacij potrebna podrobnejša raziskava. 
 
 

3.5. OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VREDNOT 
 

Tabela 9: Pregled zavarovanih območij  

ID 
zavarovanega 

območja 

ime zavarovanega 
območja 

pomen 
površina 

(ha) 
predpis status 

3907 
Reka Ložnica s poplavnim 
območjem 

lokalni 142 
Odlok o razglasitvi naravnega spomenika reka 
Ložnica s poplavnim območjem za naravno 
znamenitost, Uradni list RS, št. 89/99 

naravni 
spomenik 

1002 
Krajinski park Ponikovski 
kras 

lokalni 1769 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini 
Žalec, Uradni list RS, št. 77/98 

krajinski park 

1751 Tajna jama lokalni 8 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini 
Žalec, Uradni list RS, št. 77/98 

naravni 
spomenik 

1041 
Šenek - park pri graščini 
Šenek 

državni 36 
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, Uradni list RS, št. 47/91 

spomenik 
oblikovane 

narave 
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Tabela 10: Pregled ekološko pomembnih območij. 

ID 
ekološko pomembnega 

območja 
ime ekološko pomembnega  območja 

95900 Savinja Grušovlje - Petrovče 

94300 Ložnica s Trnavo 

 

Tabela 11: Pregled območij Nature 2000. 

oznaka 
območja Nature 2000 

ime območja skupina 

SI3000309 Savinja Grušovlje - Petrovče pSCI, SCI 

SI3000390 Ložnica s Trnavo pSCI, SCI 

 

Tabela 12: Pregled naravnih vrednot.  

evidenčna 
številka 

ime kratka oznaka/opis pomen zvrst 

6010 Šenek - lipa Lipa v parku graščine Šenek lokalni drev 

6029 Cevzarjeva bukev 
Bukev pri Blagotinškovi kmetiji v Andražu nad 
Polzelo 

državni drev 

5672 
Andraž nad Polzelo - izvirna 
jama 

Izvirna jama pod Kamenškovim hribom v Andražu 
nad Polzelo 

državni geomorfp 

5610 Rakunov bor Rdeči bor severozahodno od Gore Oljke lokalni drev 

5668 Andraž nad Polzelo - jama 
Jama pod domačijo Grabenšek ob Hotunjščici 
južno od Andraža nad Polzelo 

državni geomorfp 

5685 Polzela - robinija Robinija pri cerkvi sv. Marije na Polzeli državni drev 

6011 Šenek - tulipovec Tulipovec v parku graščine Šenek državni drev 

5673 Ložnica - poplavno območje 
Poplavno območje Ložnice in njenih pritokov 
vzhodno od Polzele 

državni geomorf, hidr, bot, zool 

5733 Bruškov potok - slap 
Slap na Bruškovem potoku, levem pritoku 
Hotunjščice, južno od Podkraja pri Velenju 

lokalni geomorf, hidr 

5680 Založe - izvir Močan izvir pri Založah lokalni hidr 

5699 
Pekel - soteska Bruškovega 
potoka 

Soteska Bruškovega potoka, levega pritoka 
Hotunjščice v oligocenskih plasteh vzhodno od 
Andraža nad Polzelo 

lokalni geomorf, hidr 

6012 Šenek - beli gaber Beli gaber v parku graščine Šenek državni drev 

6031 Novi Klošter - zeleni bor 
Zeleni bor pred vhodom v graščino Novi klošter v 
Založah 

lokalni drev 

6025 Valandov črni topol 
Črni topol pri Valandovi domačiji v Zaklu vzhodno 
od Šmatevža 

lokalni drev 

5689 Vranja peč Zakrasel apnenčast hrbet jugozahodno od Arnač lokalni geomorf, (geomorfp) 

6013 Šenek - čuga Čuga v parku graščine Šenek državni drev 

5741 Ložnica - slap Slap na Ložnici vzhodno od Kavč lokalni geomorf, hidr 

5669 
Ložnica - vodotok na 
Ponikovskem krasu 

Vodotok z meandri na zakraseli Ponikovski 
planoti 

lokalni hidr, ekos 

6034 Šempeter - tisa Tisa pri železniški postaji v Šempetru lokalni drev 

5670 Ložnica - soteska 
Soteska Ložnice, levega pritoka Savinje, s 
številnimi kraškimi izviri, severovzhodno od 
Polzele 

lokalni geomorf, hidr 
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evidenčna 
številka 

ime kratka oznaka/opis pomen zvrst 

5929 Majheničeva smreka Smreka severno od domačije Zagorc v Dobriču državni drev 

5959 
Grušovlje - gozdič hrasta 
doba 

Ostanek nižinskega dobovega gozdiča pri 
Zgornjih Grušovljah 

lokalni ekos 

5676 Topovlje - lipa 
Lipa ob kapelici na levi strani ceste Šentrupert - 
Letuš zahodno od Topolj 

lokalni drev 

5667 Založe - kraški izvir Jamski izvir ob Ložnici zahodno od Založ lokalni hidr, geomorfp 

 

Tabela 13: Pregled naravnih vrednot – območja. 

evidenčna 
številka 

ime kratka oznaka/opis pomen zvrst 

5669 
Ložnica - vodotok na 
Ponikovskem krasu 

Vodotok z meandri na zakraseli Ponikovski 
planoti 

lokalni hidr, ekos 

5670 Ložnica - soteska 
Soteska Ložnice, levega pritoka Savinje, s 
številnimi kraškimi izviri, severovzhodno od 
Polzele 

lokalni geomorf, hidr 

5741 Ložnica - slap Slap na Ložnici vzhodno od Kavč lokalni geomorf, hidr 

6003 Ponikovski kras Osameli kras severno od Ložnice lokalni 
geomorf, (geomorfp, 
hidr) 

269 Savinja s pritoki Levi pritok Save pri Zidanem Mostu državni geomorf, hidr, ekos 

5689 Vranja peč Zakrasel apnenčast hrbet jugozahodno od Arnač lokalni geomorf, (geomorfp) 

5699 
Pekel - soteska Bruškovega 
potoka 

Soteska Bruškovega potoka, levega pritoka 
Hotunjščice v oligocenskih plasteh vzhodno od 
Andraža nad Polzelo 

lokalni geomorf, hidr 

5673 Ložnica - poplavno območje 
Poplavno območje Ložnice in njenih pritokov 
vzhodno od Polzele 

državni geomorf, hidr, bot, zool 

5733 Bruškov potok - slap 
Slap na Bruškovem potoku, levem pritoku 
Hotunjščice, južno od Podkraja pri Velenju 

lokalni geomorf, hidr 

 

Tabela 14: Pregled naravnih vrednot - jam. 

evidenčna 
številka 

ime jame kratka oznaka/opis pomen 
režim 
vstopa 

zvrst 

42508 Jama v grapi Jama občasni izvir državni 3 geomorfp 

43429 Rupa v Vinci Brezno državni 3 geomorfp 

44388 Hriberškova jama Jama občasni izvir državni 3 geomorfp 

48992 Darkovo brezno Brezno državni 3 geomorfp 

46373 Brezno svetlečih raket Brezno državni 3 geomorfp 

42555 Sevškova rupa Brezno državni 3 geomorfp 

42510 Brezno na Gori Oljki Brezno državni 3 geomorfp 

44194 Tajnšekova jama 2 Vodoravna jama državni 3 geomorfp 

48402 Spodnji Rekonk Jama stalni izvir državni 3 geomorfp 

43953 Batnikova jama 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

41345 Poženlova jama Brezno državni 3 geomorfp 

40527 Tajna jama 1 Jama stalni ponor, Jamski sistem državni 2 geomorfp 

44493 Plaskanova jama Jama stalni ponor, Jamski sistem državni 3 geomorfp 

43428 Sevškova rupa 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

47590 Rakunovo brezno 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 
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evidenčna 
številka 

ime jame kratka oznaka/opis pomen 
režim 
vstopa 

zvrst 

41342 Kokovo brezno Brezno državni 3 geomorfp 

48378 Štormanovo brezno Poševno ali stopnjasto brezno državni 3 geomorfp 

48684 Jubilejna jama 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

42512 Jama v Grebenčah Spodmol, kevdrc državni 3 geomorfp 

43493 Vranjekova rupa 1 Vodoravna jama državni 3 geomorfp 

40981 Tajna jama 2 Jama s stalnim tokom državni 3 geomorfp 

48030 Anžetova jama Spodmol, kevdrc državni 3 geomorfp 

47802 Jama pri Vodostečni Vodoravna jama državni 3 geomorfp 

41343 Brezno pri Podvinu Brezno/jama državni 3 geomorfp 

42556 Baševa jama Vodoravna jama državni 3 geomorfp 

42545 Brezno pri Tomažu Poševno ali stopnjasto brezno državni 3 geomorfp 

44495 Bohova luknja 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

43492 Vranja peč Jama s stalnim tokom državni 3 geomorfp 

42515 Gramškova jama 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

42535 Lisičina Brezno/jama državni 3 geomorfp 

44971 Zdravčevo brezno Brezno državni 3 geomorfp 

44193 Tajnšekova jama 1 Jama stalni izvir državni 3 geomorfp 

48401 Hotunjka Vodoravna jama državni 3 geomorfp 

42505 Kovačeva jama 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

44494 Bršekovo brezno Jama s stalnim tokom državni 3 geomorfp 

42554 Jama Rekonk Jama stalni ponor, Jamski sistem državni 3 geomorfp 

41344 Brezno pri Novem Kloštru Brezno državni 3 geomorfp 

44012 Lisičnica Vodoravna jama državni 3 geomorfp 

43494 Vranjekova rupa 2 
Jama z breznom in etažami, poševna 
jama 

državni 3 geomorfp 

Opomba: Okrajšave režimov vstopa pomenijo:3 - odprta jama s prostim vstopom. 

 

 

3.6. OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Območje občine Polzela ima bogato kulturno dediščino. Pomembnejši, tudi formalno zavarovani objekti so: 
območje naselbinske dediščine Polzela, arheološko najdišče Ločica, graščina Šenek s parkom,  dvorec Novi 
Klošter s parkovnim območjem. Obsežna sakralna, stavbna in etnološka dediščina ni v celoti raziskana. 
Kulturna krajina - območje kulturne krajine Grebence je izločeno iz varovanja. 

 

Tabela 15: Pregled območja kulturne dediščine. 

EŠD ime podrežim predpis režim tip 

2849 
Andraž nad Polzelo - Cerkev sv. 
Andreja 

 Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v Občini 
Žalec, Ur.l. RS, št. 89/98-
4682, 43/2000-2059, 
124/2003 (popravek) 

spomenik sakralna stavbna 
dediščina vplivno območje 

3270 Polzela - Cerkev sv. Marjete  spomenik 
sakralna stavbna 

dediščina 

3271 Gora Oljka - Cerkev sv. Križa  
spomenik sakralna stavbna 

dediščina vplivno območje 
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EŠD ime podrežim predpis režim tip 

3272 
Podvin pri Polzeli - Cerkev sv. 
Miklavža 

 
vplivno območje sakralna stavbna 

dediščina spomenik 

3273 Polzela - Kapela sv. Florijana  spomenik 
sakralna stavbna 

dediščina 

3275 Polzela - Kapela na pokopališču  spomenik 
sakralna stavbna 

dediščina 

7482 
Ločica ob Savinji - Vojaški tabor 
druge italske legije 

 spomenik 
arheološka 
dediščina 

7891 Polzela - Dvorec Šenek s parkom  
spomenik profana stavbna 

dediščina vplivno območje 

9294 Dobrič - Domačija Dobrič 24  spomenik 
profana stavbna 

dediščina 

9295 Dobrič - Kašča Dobrič 24  spomenik 
profana stavbna 

dediščina 

9296 Dobrič - Hiša Dobrič 24 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

10412 Novi Klošter - Dvorec s parkom  

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v Občini 
Žalec, Ur.l. RS, št. 89/98-
4682, 43/2000-2059, 
124/2003 (popravek) 

spomenik 
profana stavbna 

dediščina 

10414 Polzela - Grad Komenda  spomenik 
profana stavbna 

dediščina 

10435 Dobrič - Znamenje  spomenik 
sakralna stavbna 

dediščina 

10444 
Andraž nad Polzelo - Spomenik 
žrtvam NOB 

 spomenik 
memorialna 
dediščina 

10458 Polzela - Spomenik žrtvam NOB  spomenik 
memorialna 
dediščina 

10459 
Polzela - Spomenik padlim v prvi 
svetovni vojni 

 spomenik 
memorialna 
dediščina 

12658 
Podvin pri Polzeli - Rojstna hiša 
Neže Maurer 

 

Odlok o razglasitvi 
rojstne hiše Neže Maurer 
Podvin pri Polzeli 37 za 
kulturni spomenik 
lokalnega pomena, Ur.l. 
RS, št. 49/2001-2703 

spomenik 
profana stavbna 

dediščina 

14304 
Novi Klošter - Hiša in 
gospodarsko poslopje Založe 46 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

19080 Polzela - Šola Polzela 10 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

19081 Polzela - Gostilna Polzela 129 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

19082 Polzela - Hiša Polzela 19 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24569 Polzela - Vaško jedro 
naselbinska 
dediščina 

 dediščina 
naselbinska 
dediščina 

24806 Polzela - Stavba Polzela 8 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24807 Polzela - Hiša Polzela 9 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24808 Polzela - Hiša Polzela 23 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24809 Polzela - Hiša Polzela 30 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24810 Polzela - Vila Polzela 59 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24811 Polzela - Hiša Polzela 80 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24812 Polzela - Hiša Polzela 88 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

24917 
Podvin pri Polzeli - Domačija 
Podvin pri Polzeli 39 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

25252 
Ločica ob Savinji - Arheološko 
najdišče Ložniška gmajna 

  
arheološko 

najdišče 
arheološka 
dediščina 



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE POLZELA / SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 2 / STANJE / AP/134/2015-OPN-SP2 

 

 

ATELJE PIANO, Saša Piano s.p.                                                                                                                                                                                        17 

 

 

EŠD ime podrežim predpis režim tip 

25552 
Polzela - Kapela Srca 
Jezusovega 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

26406 
Podvin pri Polzeli - Hiša Podvin 
pri Polzeli 51 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26787 
Podvin pri Polzeli - Domačija 
Podvin pri Polzeli 35 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26900 
Andraž nad Polzelo - Domačija 
Andraž nad Polzelo 44 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26902 
Andraž nad Polzelo - Domačija 
Andraž nad Polzelo 109 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26903 
Andraž nad Polzelo - Cirkujekova 
hiša 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26904 
Andraž nad Polzelo - Pumpasova 
hiša 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26905 
Andraž nad Polzelo - Hiša 
Andraž nad Polzelo 85 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26906 
Andraž nad Polzelo - Kašča na 
domačiji Andraž nad Polzelo 62 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26907 
Andraž nad Polzelo - Kašča na 
domačiji Andraž nad Polzelo 71 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26908 
Andraž nad Polzelo - Kozolec na 
domačiji Andraž nad Polzelo 68 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26909 
Andraž nad Polzelo - Kozolec na 
domačiji Andraž nad Polzelo 123 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26910 
Andraž nad Polzelo - Mlin na 
domačiji Andraž nad Polzelo 13 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26911 
Andraž nad Polzelo - Vinska klet 
pri hiši Andraž nad Polzelo 32a 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26912 
Andraž nad Polzelo - Vinska klet 
na domačiji Andraž nad Polzelo 
47 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26913 
Andraž nad Polzelo - Sušilnica 
na domačiji Andraž nad Polzelo 
47 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26914 
Andraž nad Polzelo - Vinska klet 
pri domačiji Andraž nad Polzelo 
57b 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26915 
Andraž nad Polzelo - Vinska klet 
domačije Andraž nad Polzelo 99 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26916 
Andraž nad Polzelo - Zidanica na 
domačiji Andraž nad Polzelo 64a 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26917 
Dobrič - Kozolec na domačiji 
Dobrič 27 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26918 
Dobrič - Kašča na domačiji 
Dobrič 27 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26919 
Dobrič - Zadružna sušilnica za 
hmelj 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26920 
Dobrič - Kozolec na domačiji 
Dobrič 2 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26929 Dobrič - Hiša Dobrič 19 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26930 Dobrič - Gostilna pri Jugu stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

26931 
Breg pri Polzeli - Domačija Breg 
pri Polzeli 14 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27010 
Andraž nad Polzelo - Kozolec na 
domačiji Andraž nad Polzelo 45 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27011 
Andraž nad Polzelo - Kašča na 
domačiji Andraž nad Polzelo 45 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27022 Dobrič - Hiša Dobrič 38 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27031 
Ločica ob Savinji - Domačija 
Ločica ob Savinji 11 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 
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EŠD ime podrežim predpis režim tip 

27067 
Podvin pri Polzeli - Zadružna 
sušilnica za hmelj 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27072 Polzela - Hiša Polzela 116 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27073 
Polzela - Kozolec na domačiji 
Polzela 120 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27258 
Založe - Zidanica na domačiji 
Založe 30 

stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27266 Založe - Domačija Založe 61 stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27357 Andraž nad Polzelo - Župnišče stavbna dediščina  dediščina 
profana stavbna 

dediščina 

27556 
Andraž nad Polzelo - Kapelica na 
domačiji Andraž nad Polzelo 50 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27557 
Andraž nad Polzelo - Kapelica na 
domačiji Andraž nad Polzelo 56 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27558 
Andraž nad Polzelo - Kapelica na 
domačiji Andraž nad Polzelo 113 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27559 
Andraž nad Polzelo - Kapelica 
nad šolo 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27560 
Andraž nad Polzelo - Kapelica na 
pokopališču 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27561 
Andraž nad Polzelo - Kapelica v 
Jajčah 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27562 
Andraž nad Polzelo - Kapelica v 
Hotunjah 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27563 
Andraž nad Polzelo - Vaška 
kapelica 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27566 Breg pri Polzeli - Vaška kapelica stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27571 
Dobrič - Kapelica na domačiji 
Dobrič 26 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27572 
Dobrič - Kapelica na domačiji 
Dobrič 36 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27573 
Andraž nad Polzelo - Kapelica pri 
Lipi 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27590 
Podvin pri Polzeli - Kapelica na 
domačiji Podvin pri Polzeli 30 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27592 Polzela - Jakčeva kapelica stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27593 
Polzela - Kapelica pri hiši Polzela 
88 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27816 Založe - Jajčnikova kapelica stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27855 Založe - Pekova kapela stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

27867 
Podvin pri Polzeli - Kapela v 
Zgornjem Podvinu 

stavbna dediščina  dediščina 
sakralna stavbna 

dediščina 

29591 
Ločica ob Savinji - Brinškova 
domačija 

stavbna dediščina  
dediščina 

priporočilno 
profana stavbna 

dediščina 

29840 
Andraž nad Polzelo - Arheološko 
območje Pod cerkvijo 

  
arheološko 

najdišče 
arheološka 
dediščina 

29841 
Andraž nad Polzelo - Arheološko 
območje Petelinšek 

  
arheološko 

najdišče 
arheološka 
dediščina 

29842 
Andraž nad Polzelo - Arheološko 
območje Drejc 

  
arheološko 

najdišče 
arheološka 
dediščina 

29870 
Andraž nad Polzelo - 
Praprotnikova sušilnica za hmelj 

stavbna dediščina  
dediščina 

priporočilno 
profana stavbna 

dediščina 
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3.7. PREGLED VELJAVNIH VAROVANIH OBMOČIJ / PASOV  INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

NA OBMOČJU OBČINE POLZELA IN VODNIH VIROV 
 
3.7.1. VARSTVENI PASOVI CEST15 
 
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob državni cesti na državno cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter 
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem 
Direkcije za ceste, ki izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v niso prizadeti interesi 
varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza. Te določbe se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti, v postopku 
priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje Direkcije za ceste.  
 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste širok pri avtocestah 
40 m, pri hitrih cestah 35 m, pri glavnih cestah 25 m, pri regionalnih 15 m, pri državnih kolesarskih poteh 5 m. 
 
3.7.2. VARSTVENI PAS  ŽELEZNICE16 
 
Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 
metrov v naselju oziroma 8 metrov zunaj naselja, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge. V progovnem 
pasu se smejo graditi le objekti, napeljave in naprave javne železniške infrastrukture. 
 
Varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge, širok 200 metrov, merjeno v zračni črti od osi 
skrajnih tirov proge. V varovalnem progovnem pasu na območju, ki poteka od meje progovnega pasu, se smejo 
na podlagi predhodnega soglasja upravljavca graditi objekti in postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le 
ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena ob ukrepih, ki 
zagotavljajo varnost ljudi in prometa. Odstopanje od predpisanih pogojev mora biti posebej utemeljeno in zanj 
pridobljeno izjemno soglasje ministra. 
 
3.7.3. VARSTVENI KORIDORJI DALJNOVODOV17 
 

Pravilnik določa varnostno višino in varnostno oddaljenost. Varnostna višina je najmanjša dopustna navpična 

oddaljenost vodnika oz. delov pod napetostjo od zemlje ali kakšnega objeta pri temperaturi +40C oz. -5C z 
normalno dodatno obtežbo, kadar ni vetra. Varnostna oddaljenost je najmanjša dopustna oddaljenost vodnika 

oz. delov pod napetostjo od zemlje ali kakšnega objekta v katerikoli smeri pri temperaturi +40C in obtežbi 
zaradi vetra od nič do celotne vrednosti. Pri križanju vodov in objektov oz. približevanju vodov objektom je 
varnostna višina enaka varnostni oddaljenosti, če za varnostno višino ni navedena posebna vrednost. V 
pravilniku so v členih od 100. do 224. navedene varnostne višine in varnostne oddaljenosti za vode z nazivno 
napetostjo 110 kV za različna križanja oz. objekte in naprave različnih dejavnosti (stanovanjske stavbe, gozdovi, 
športna igrišča …). Za vode z nazivno napetostjo 220 kV se vse vrednosti povečajo za 0,75m, za vode  z 
nazivno napetostjo 400 kV pa za 2m. Varnostne višine in varnostne oddaljenosti od stavb, ki pripadajo istemu 
obratovalnemu postroju kot elektroenergetski vodi (npr. elektrarne), niso pa namenjene za stanovanje so lahko 
tudi manjše, če so izvedeni ustrezni varnostni ukrepi za preprečitev naključnega dotika vodnika.  
 
Zahteve / omejitve nosilcev urejanja prostora: Upoštevati je potrebno (novo) širino koridorjev elektroenergetskih 
daljnovodov, ki znaša za napetostni nivo 110 kV 30m (15m od osi na vsako stran), za napetostni nivo 220 kV in 
400kV pa 50m (25 m na vsako stran od osi). 
 

 

 
15 Zakon o javnih cestah /ZJC/ (Ur.l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-
96/02-20, 92/2005, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8). 
16 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-UPB1), uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 102/2004). 
17 Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list 
SFRJ, št. 65/89). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199729&stevilka=1642
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200218&stevilka=717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200250&stevilka=2455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004131&stevilka=5557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1358
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3.7.4. VARNOSTNI IN NADZOROVANI PAS PRENOSNEGA PLINOVODA18 
 
Nadzorovani pas je 100m širok pas na vsako stran od osi plinovoda za delovni tlak nad 16 bar, v katerem ima 
upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora in drugih oseb ter načrtovanje in 
graditev objektov. 
 
Varnostni pas je pas, ki sega 5m na vsako stran osi plinovoda z delovnim tlakom nad 16 barov,  v katerem ima 
upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda. 
Za poseganja v varnostni in nadzorovani pas plinovoda nad 16 bar se upošteva Pravilnik ter zahteve in pogoji 
upravljavca plinovoda. 
 
3.7.5. VODOVARSTVENA OBMOČJA 
 

   

Slika 1: Prikaz vodovarstvenih območij na pregledni karti in na letalskem posnetku (vir: prostorski informacijski sistem 
iObčina, Kaliopa d.o.o., spletni naslov https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela, junij 2020). 

 
Pomembnejša obstoječa omrežja in objekti lokalnega pomena s področja vodnega gospodarstva in varstva 
okolja so: 
– prenosni cevovodi za pitno vodo/primarni vodovod, 
– obstoječe vodovodno omrežje, 
obstoječa zajetja z vodovarstvenimi območji v Podvinu (naziv zajetja Podvin z oznako VBP-2/02, večji del v 
občini Braslovče), na Gmajni / Breg pri Polzeli (naziv zajetja Breg (Ločica) z oznako VBP-2/02, v celoti znotraj 

 

 
18 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Ur. l. RS, št. 60/01 in 
54/02). 
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občine Polzela) in na Gori Oljki (naziv zajetja RP-2/2000, večji del v občini Šmartno ob Paki), vsa zavarovana na 
osnovi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, 
Polzela in Braslovče (UL RS, št. 98/2011) ter v Podlogu (naziv zajetja ČPod-1/00, Podlog, večji del v občini 
Žalec), zavarovano na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje 
Celja in Žalca, (Uradni list RS, št. 25/16); 
– obstoječi objekti vodnih virov (zajetja, črpališča, vodohrani, rezervoarji, prečrpališča); 
– obstoječa vodna in priobalna zemljišča celinskih vod (vodotokov Savinje, Podvinske Struge, Ložnice, 

Hotunjščice idr.); 
– objekt merske mreže (vodnjak) za monitoring podzemskih voda na Bregu pri Polzeli; 
– poplavna območja Savinje in Ložnice; 
– območje pomembnejše podtalnice (območje med Ložnico in Savinjo). 
 
 

 
 

Slika 2: Prikaz vodovarstvenih območij kot so prikazana v Uredbi, izrez iz Priloge 1  (vir: Priloga 1, Uredba o 
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče Uradni 
list RS, št. 98/2011) – v celoti je na območju občine Polzela VVO Breg, delno pa  VVO Podvin in VVO RP-2/2000. 
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Slika 3: Prikaz vodovarstvenih območij kot so prikazana v Uredbi, izrez iz Priloge 1  (vir: Priloga 1, Uredba o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca, Uradni list RS, št. 25/16) – le del širšega 
VVO je na območju občine Polzela. 
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4. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI NA OBMOČJU  OBČINE POLZELA 
 
4.1. VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA RS NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
 
1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 76/2004 (v 

nadaljevanju SPRS). 
2. Prostorski red Slovenije, uredba objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 122/2004 (v 

nadaljevanju Prostorski red RS). 
3. Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem (Uradni list RS, št. 26/94-1124, 45/95-2207 - 

spr./dop., 36/00-1692 - spr./dop. za AC bazo, 110/02-5386 - ZUreP-1, 33/07-1761 - ZPNačrt). 
4. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina – Trojane (Uradni list RS št. 

41/10-2065). 
5. Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od 

Ločice do Letuša ob Savinji (Uradni list RS št. 103/10-5300). 
6. Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog (Uradni list RS št. 50/16). 
7. Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na AC A1 Šentilj–Koper do priključka 

Velenje-jug (Uradni list RS št. 3/17). 
 
 

4.2. ZAČASNI UKREPI NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
 
Ni začasnih ukrepov.  
 

4.3. PROSTORSKA DOKUMENTACIJA RS V NASTAJANJU 
 
1. Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2 x 400 kV Beričevo-Podlog  
2. Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini  
3. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice, Varianta 2 - odsek D 
4. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice, Varianta 3 - odsek D 
5. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice, Varianta 1 2 3 - odsek C 
6. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice, Varianta 1 - odsek D 

 

Slika 4: Prikaz območij veljavnih državnih aktov in državnih aktiv v nastajanju (vir: prostorski informacijski sistem iObčina, 
Kaliopa d.o.o., http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela, 2018) 

4.4. VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA OBČINE  
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1. ZN industrijskega območja Garant Polzela (Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje), odlok objavljen v 
Uradnem listu SRS, št. 26/85, Uradnem listu RS, št. 20/2000, 7/2001, 19/2005 in 90/2006 ter spremembe in 
dopolnitve, objavljene v  Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, Uradne objave št. 3/2017. 

2. ZN Ločica I, (RC-Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 118/89), odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 
8/90. 

3. UN kamnolom Podgora, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/93. 
4. ZN Tovarna nogavic Polzela, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/94 in 30/91 ter spremembe in 

dopolnitve, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 138/2006. 
5. ZN Ločica pri Polzeli II, (RC-Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 305/94), odlok objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 77/94, 49/99, 9/00, 53/05 in v Uradnih objavah občine Polzela št. 5/2013. 
6. ZN Breg–Gmajna (Piano, atelje krajinske arhitekture, Velenje, št. projekta Piano/8/2001-ZN-P), odlok 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/02, 25/02 in 47/02.  
7. UN Kamnolom Andraž pri Polzeli (Piano, atelje krajinske arhitekture, Velenje, št. projekta Piano/6/2000-UN-

P),  odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2003. 
8. UN Center Polzela (Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 40/04 in 573/10 ), odlok objavljen 

v Uradnem listu RS, št. 19/2005, 26/2012 in v Uradnih objavah občine Polzela št. 4/2014. 
9. OLN Poligon (Piano, atelje krajinske arhitekture, Velenje, št. projekta Piano/81/2004-OLN-P1 in AREA ARS 

d.o.o. št. projekta AREA ARS/26/2010-OPPN-P), odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/2005, 23/2007, 
68/2012). 

10. OLN Nad avtocesto (Piano, atelje krajinske arhitekture, Velenje, št. projekta Piano/80/2004-OLN-P1-DP),  
odlok objavljen v Uradnem listu RS, št.36/2007. 

11. OPPN Ločica III - 1. faza (Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 416/08), odlok objavljen v 
Uradnem listu RS št.56/2009. 

12. OPPN  Ločica III - 2. faza (Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 416/08),  odlok objavljen v 
Uradnem listu RS št. 96/2011. 

13. OPN Občine Polzela, Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 96/11, št. 60/12  in v Uradnih objavah Občine Polzela, št. 9/2014. 

14. OPPN Bencinski servis Breg pri Polzeli, (AREA ARS d.o.o., Velenje, št. projekta AREA ARS/58/2013-
OPPN, julij 2014) odlok objavljen v Uradne objave občine Polzela št. 1/2015 (S sprejetjem tega odloka se iz 
njegovega naslova črta del imena »za del območja MOBP02«).  

15. OPPN Kmetija Satler,  odlok objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, Uradne objave, št. 6/2018. 
16. OPPN za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako Ločica IV, odlok objavljen v Polzelanu, 

poročevalcu Občine Polzela, Uradne objave, št. št. 3/19. 
17. OPPN za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli, odlok objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine 

Polzela, Uradne objave, št. 3/19. 
18. OPPN Kmetija Košec, odlok objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, Uradne objave, št. 8/2019. 
19. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1137 v 

naselju Breg pri Polzeli (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/19) – EUP  z oznako 
SA24. 
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5. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE 

POSAMEZNIH DELOV GRAFIČNEGA DELA PRIKAZA STANJA PROSTORA 
 
5.1. VIRI PODATKOV UPORABLJENIH PRI PRIKAZU STANJA PROSTORA IN IZDELAVI OPN 

 
Podatki, uporabljeni za izdelavo tega dokumenta so iz naslednjih virov: 
1) OPN Občine Polzela, Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela, objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 96/11, št. 60/12  in v Uradnih objavah Občine Polzela, št. 9/2014. 
2) KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana, info@kaliopa.si| www.kaliopa.si, 

dostop v maju 2015 s posebnim, časovno omejenim pooblastilom kot pooblaščen registriran uporabnik. 
3) Svetovni splet, portal e-Vode, 2020 (http://www.evode.gov.si/19, 2020). Podrobnejši seznam strokovnih 

podlag za karte razredov poplavne nevarnosti (HHŠ), dostopen na Atlasu okolja, (strokovna izhodišča za 
opozorilne karte poplav) pa je naslednji: 
– Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti na urbaniziranih območjih na 

porečju Ložnice (projekt št.: D08-FR/11, april 2012, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.  Pot za Brdom 
102, 1000 Ljubljana). 
– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti na širšem območju DPN Savinja: 

Ločica – Letuš (projekt št. A99-FR/10, februar 2010, Inženiring za vode, d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 
Ljubljana). 
– Hidrološko-hidravlična študija za DPN za rekonstrukcijo daljnovoda Šoštanj-Podlog (projekt št. E89-

FR/12, februar 20163, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.  Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana). 
– Hidrološko hidravlična analiza s poplavnimi kartami 3. razvojna os – sever: Šentrupert – Velenje, 

načrtovano stanje (projekt št. 898/NS/II-FR/16, december 2016, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.  
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana). 

 
 

5.2. MOŽNE NAPAKE  ALI ODSTOPANJA  
 
Zaradi uporabe podatkov preko posrednika oz. posrednega vira so možna odstopanja med pridobljenimi podatki 
in osnovnim virom. 
 
 

5.3. OBČINSKA MEJA 
 
Za občinsko mejo obstajata dva podatka; prvi je definiran kot občinska meja, drugi pa izhaja iz digitalnega 
katastra. Prikazani sta obe meji tako, da je občinska meja prikazana s predpisano grafiko, meja, ki jo definira 
digitalni kataster pa je razvidna sama po sebi - zunaj območja občine Polzela digitalni kataster ni prikazan razen 
na južni strani, kjer meja občine ne poteka po meji katastrskih občin. 
 
 

5.4. VAROVALNI REŽIMI 
 
Najmanjša možna odstopanja so na območju varovanja naravne in naravnih vrednot ter kulturne dediščine.  

 

 
19 RS, MOP, Direkcija RS za vode "e-Vode" - http://www.evode.gov.si/, uporabljeni so naslednji podatki: 

– Opozorilna karta erozije iz NUV1, datum objave 3. 4. 2019. 
– Plazljiva območja iz NUV1, datum objave 3. 4. 2019 
– Opozorilna karta poplav: območje zelo redkih (katastrofalnih) poplav, območje redkih poplav, območje pogostih poplav, vse 

datum objave 14. 12. 2018. 
– Razredi poplavne nevarnosti (integralna karta razredov poplavne nevarnosti  - IKRPN: območje veljavnosti rezultatov, 

območje razreda velike poplavne nevarnosti, območje razreda srednje poplavne nevarnosti, območje razreda majhne 
poplavne nevarnosti, območje razreda preostale poplavne nevarnosti , vse datum objave 16. 4. 2020. 
  

mailto:info@kaliopa.si%7C
http://www.kaliopa.si/
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Podatki o vodovarstvenih in ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih, plazljivih) so najnovejši (posodobljeni 
2020). 
 
Gospodarska javna infrastruktura je prikazana, njihovi varovalni pasovi pa so samo opisani (skladno z navodili 
za izvedbeni del). 
 
Območja za razvoj kmetijstva, ki so prenesena iz različnih podzakonskih aktov so natančna, saj so posebej 
zrisana za potrebe osnovnega OPN (2007) in mestoma piopravljena (2015). 
 
Gozdna maska in funkcije gozdov niso prikazane na stanju prostora, prikazani pa so varovalni gozdovi. Funkcije 
gozdov so smiselno upoštevane v zasnovi posebnih krajinskih območij v veljavnem OPN (glej strateški del). 
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6.  GRAFIČNI DEL STANJA PROSTORA (V POSEBNI PRILOGI) 
 

št. tema merilo 

1-00 
(1-01 do 1-13) 

Prikaz rabe prostora s prikazom območij večjih od 5000m2, kjer se namenska 
raba razlikuje od osnovne dejanske rabe 

 
1 :    5 000 

2-00 
(2-01 do 2-13) 

Prikaz omrežji gospodarske javne infrastrukture in vodovarstvenih območij 
 

 
1 :    5 000 

3-00 
(3-01 do 3-13) 

Prikaz veljavnih državnih in občinskih prostorskih aktov ter prikaz navedenih 
varstvenih režimov – območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov, 
objekti in območja kulturne dediščine, območja ohranjanja narave in naravnih 
vrednot, območja za razvoj kmetijstva 

 
1 :    5 000 

4-00 
(4-01 do 4-13) 

Prikaz varstvenih režimov – erozijsko ogrožena in plazljiva območja  1 :    5 000 

5-00 
(5-01 do 5-13) 

Prikaz varstvenih režimov – poplavna in vodovarstvena območja 1 :    5 000 

 Legenda   
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