Atelje Piano, Saša Piano, s.p., povzetek za sejo odbora za okolje in prostor Občine Polzela, 2021_02_04

POVZETEK OBRAZLOŽITVE O POSTOPKU IZDELAVE SD2 OPN POLZELA ZA SEJO
SVETA OBČINE POLZELA
1. KRATEK PREGLED POSTOPKA IZDELAVE SD2 OPN POLZELA
Spremembe in dopolnitve OPN Polzela so se formalno pričele izdelovati s sklepom o začetku priprave v letu 2015, neformalno
pa je pobudnik izdelave sprememb za območje kamnoloma v letu 2014 že pridobil predhodne smernice.

Tabela 1: Kratek kronološki pregled ključnih korakov izvedenega postopka.
datum
30. julij 2014
julij 2014 – april 2015
februar 2015

korak
Objava sklepa o pričetku izdelave SD2 OPN (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave,
št. 7/2014 z dne, 30. julij 2014).
Zbiranje preliminarnih smernic koncesionarja kamnoloma Andraž na podlagi dokumenta (julij 2014).
Objava sklepa o pričetku izdelave SD2 OPN, dopolnitev (Polzelan, poročevalec Občine Polzela,
Uradne objave, št. 1/2015 z dne, 27. februar 2015).

junij 2015

Izdelan osnutek, verzija 1 (Ov1) in po usklajevanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP)
dopolnjen (osnutek, verzija2 / Ov2).

julij 2015

Objava Ov2 na spletnem portalu MOP.

julij 2015 – oktober 2016

Prejemanje smernic in prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP – glej seznam v nadaljevanju).
Prvo mnenje MKGP je bilo negativno, gradivo je bilo dopolnjeno in mnenje pridobljeno – izdelale so
se strokovne podlage (SP) za posege na kmetijska zemljišča (julij 2016).

junij 2016

Po prejetju smernic ali prvih mnenj nosilcev urejanja prostora je bil v juniju 2016 izdelan in predan
Občini dopolnjen osnutek (DO), verzija za CPVO) kot podlaga za izdelavo okoljskega poročila (OP).

februar 2017

Dogovor o pričetku izdelave OP in dodatnih SP za razvoj turizma v Slatinah (v več fazah v obdobju
od 2017 do 2018).

maj 2017

Izdana odločba MOP o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

maj - september 2017

Na podlagi odločbe MOP o potrebnosti vodenja postopka CPVO je bilo v maju 2017 izdelano, v
juniju 2017 posredovano na MOP ter v septembru 2017 na zahtevo MOP dopolnjeno OP.

oktober 2017 – februar 2018

Občina je prejela mnenje o ustreznosti OP (MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje, Mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila z dodatkom za varovana
obočja in sprejemljivosti vplivov drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Polzela, št. 35409-145/2016/22, z dne 14. decembra 2017), ne pa tudi o ustreznosti OPN.
Izdelane so bile še SP za zasnovo spominskega območja v Andražu, 1. faza za spremembo
namembnosti zemljišč (januar 2018).

februar - marec 2018

Izdelan je bil DOv1 za prvo javno razgrnitev z javno razpravo.
V času javne razgrnitve je bil izveden sestanek z UE Žalec - predlogi referentov, ki vodijo postopke
izdaje GD za spremembe in dopolnitve odloka OPN.

marec – junij 2019
julij 2018 – oktober 2018

Oblikovanje in usklajevanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve.
Občina je objavila stališča do pripomb a je nanje prejela dodatne pripombe (neformalne pritožbe).
Ker so bile nekatere pripombe dejansko nove pobude, je bilo potrebno zanje pridobiti še mnenje
kmetijske stroke in izdelovalca OP. Na tej osnovi se je začel izdelovati predlog (P).
Zaradi opisanih pripomb ter gospodarskih sprememb, stečaja Tovarne nogavic Polzela (TNP) in še
ne zaključenega stečajnega postopka nekdanje tovarne Garant (Garant) se je Občina odločila, da
OPN ponovno razgrne.

november 2018

Izdelava SP za TNP (november 2018) in Garant (november 2019).
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datum

korak
Zamenjava digitalnega katastra z najnovejši različico

december 2018
december 2018 - januar 2019
februar – maj 2019

Informativni sestanek na MKGP, s predstavniki MKGP in MOP.
Izdelan je bil DOv2 za drugo javno razgrnitev, ki je bila izvedena na prelomu leta 2018 / 2019.
Oblikovanje in usklajevanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve. Občina je v tem času tudi sklicala
sestanek z novimi lastniki območja nekdanje tovarne Garant ter izdelovalcema OP in OPN.
Izdelovalci dela OP za območje kamnoloma in koncesionar so se sestali na sedežu ZRSVN in
uskladili mnenja.

junij 2018
julij 2019 – avgust 2019

Občina je objavila stališča do pripomb.
Izdelan predlog (Pv1) za posredovanje MOP in NUP, usklajevanje z MOP (Pv1/tehnični popravki).

5. september 2019

Objava na spletnem portalu MOP in poziv NUP

9. september 2019

Poziv Občine NUP

september 2019 - februar 2021

2. september 2019

Pridobivanje DRUGIH MNENJ NUP, usklajevanja (navedeno je samo obdobje usklajevanja s
posameznimi NUP ne pa tudi vsa srečanja in/ali različne formalne in neformalne komunikacije ter
izdelana in predana dodatna gradiva).
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (za cestni promet)
POZITIVNO MNENJE

12. september 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
POZITIVNO MNENJE

13. september 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
POZITIVNO MNENJE

9. oktober 2019

Ministrstvo za obrambo
POZITIVNO MNENJE

11.oktober 2019

ZRSVN
POZITIVNO MNENJE

8. – 15. oktober 2019

PLINOVODI
POZITIVNO MNENJE

23. oktober 2019

ELEKTRO Celje
POZITIVNO MNENJE

14. november 2019

JKP Žalec
POZITIVNO MNENJE

25. september 2019 - 6.
december 2019
9. oktober 2019 - 27. julij 2020

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
POZITIVNO MNENJE
DARS
POZITIVNO MNENJE

1. oktober 2019 – 20. oktober
2020
12. december 2019 - 27.
november 2020

MOP, poselitev
POZITIVNO MNENJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva
POZITIVNO MNENJE
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datum

korak

8. oktober 2019 – 30. november
2020

ELES

2. junij 2020 - 20. januar 2021

DRSV

POZITIVNO MNENJE

POZITIVNO MNENJE
27. september 2019 - februar
2021

16. oktober 2019 - februar 2021

Ministrstvo za infrastrukturo, področje železnice - ŠE NI POZITIVNEGA MNENJA
– prva komunikacija - dopis št. 350-3/2018/265-1818, 27/9/2019
– zadnja komunikacija, 4. februar 2021 - mediacija na MOP na pobudo MZI, predstavniki MZI so
se opravičili;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje gozdarstva in lovstva
POZITIVNO MNENJE

september 2019 - februar 2021

MOP /CPVO
POZITIVNO MNENJE

2. PREGLED GRADIVA SD2 OPN POLZELA
SD2 OPN Polzela so izdelane skladno z zakonodajo in zahtevami nosilcev urejanja prostora. Celotna dokumentacija obsega
naslednje dokumente (gradivo predano za sejo Občinskega sveta Občine Polzela, 13. april 2021, je obarvano zeleno – glej
tabelo 3):
Tabela 2: Pregled odnosa SD2 OPN do sestavin veljavnega dokumenta.

pravno
formalni
del

obvezne
priloge

strokovne
podlage

vsebina veljavnega OPN

uporabnost starih dokumentov za SD2 OPN Pv1

Odlok OPN

se obsežno spremeni

Grafični prikazi strateškega dela

posodobitev nekaterih kart

Grafični prikazi izvedbenega dela

zamenjajo se vse karte

Izvleček iz hierarhično višjega akta

se ohranja v celoti (ni sprememb v SPRS) + dopolnitev z
izvlečkom iz strateškega dela OPN Polzela

Stanje prostora / tekstualni del

se delno spremeni

Stanje prostora / grafični del

zamenjajo se vse karte in dopolnijo z novimi vsebinami

Urbanistični načrt Polzela

se ohranja v celoti

Prometna študija

se uporablja skladno s CPS

Strokovne podlage za poselitev

se ohranjajo in so še vedno uporabna podlaga za usmerjanje
poselitve

Dopolnitev strokovnih podlag za poselitev
Urbanistična delavnica Polzela 2008

se ohranja in je še vedno uporabna podlaga za usmerjanje
razvoja Polzele, Brega pri Polzeli in Ločice

Urbanistična delavnica Žalec in Polzela 2005

se ohranja in je še vedno uporabna podlaga za usmerjanje
razvoja Spodnje Savinjske doline

Elaborat pobud

zgolj kot informacija o starih pobudah

Tabela 3: Seznam, struktura map in formati podatkov (zeleno obarvane vsebine so del tega poročila ali priložene temu
poročilu kot gradivo za razpravo!)

Atelje Piano, Saša Piano, s.p., povzetek za sejo odbora za okolje in prostor Občine Polzela, 2021_02_04
173_OPA_OPN
TIFF

PDF / HTML

SHP

0_opis_podatkov
01_opis_podatkov
1_tekstualni_del

X

11_odlok_spremembe

12_odlok_cistopis

111_odlok_veljavni_precisceno_ besedilo

X

112_odlok_vidne_spremembe

X

121_odlok_spremembe_za_sprejem

X

122_odlok_cistopis

X

123_odlok_vidne_spremembe_NUP

X

124_odlok_vidne_spremembe_končna redakcija
13_naslovni listi

2_graficni_del

131_naslovnica

X

132_naslovnica_odlok

X

133_vsebina_str_izv

X

134_naslovnica _str_del

X

135_naslovnica _izv_del

X

136_legenda_ izv_del

X

137_naslovnica_sta_pro

X

138_vsebina_sta_pro

X

139_legenda_ sta_pro

X

212_zas_gji_spremembe

X*

213_zas_pos_spremembe

X*

214_zas_ost_spremembe

X*

221_preg_kar_listi_spremembe

X*

222_preg_kar_onrp_gji_spremembe

X*

223_eup_pnrp_pip_spremembe

X*

X

224_eup_gji_spremembe

X*

X

21_str_del (strateški del)

22_izv_del (izvedbeni del)

3_priloge

225_posebna_priloga

X

311_izvl_str

X

31_izvl (izvleček)

32_sta_pro (stanje prostora)

321_sta_pro_raba_spremembe

X*

X

322_sta_pro_gji_spremembe

X*

X

323_sta_pro_var_spremembe

X*

X

324_sta_pro_tekst_spremembe

X*

X
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TIFF

325_stan_pro_var_spremembe

PDF / HTML

X*

SHP

X

326_sta_pro_tekst_spremembe

X

331_str_pod_seznam

X

341_sm_predhodne

X

342_mn_prva

X

343_mn_CPVO

X

342_mn_druga

X

33_str_pod (strokovne podlage)

34_sm_mn (smernice, mnenja)

35_obr (obrazložitev)

X
351_obr

X

351_obr_(povzetek)
3511_obr_predlogi_sprememb_tabela

X

3512_obr_predlogi_sprememb_celota

X

3513_obr_predlogi_sprememb_listi

X

36_pov_jav (povzetek za javnost)
361_pov_jav_1
362_pov_jav_2
37_por_okolj (okoljsko poročilo)
38_podr_nup
(podrobnejši/dodatni
podatki/gradivo za NUP)
3811_predlogi_sprememb

X

3812_predlogi_sprememb_tabela

X

3812_predlogi_sprememb_tabela

excel

3813_predlogi_sprememb_celota

X

3814_predlogi_sprememb_listi

X

3815_predlogi_1m_MKGP

X

3815_predlogi_1m_MKGP

excel

3816_usklajevanja_NUP

X

Atelje Piano, Saša Piano, s.p., povzetek za sejo odbora za okolje in prostor Občine Polzela, 2021_02_04
SEZNAM STROKOVNIH PODLAG UPORABLJENIH ZA IZDELAVO SD2 OPN Pv1 IN UTEMELJEVANJE
NAČRTOVANIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZA OPN (331_str_pod_seznam)
Tabela 4: Struktura map oddanih strokovnih podlag

STRUKTURA MAP
33_str_pod
331_str_pod_seznam
3302_str_kamnolom
3303_str_kmetijstvo
3304_str_Slatine
3305_str_Andraž
3306_str_Garant
3307_str_TNP
3308_str_predlogi_dodatna_utem
3309_str_CPS
3310_str_stalisca_do_pripomb

VSEBINA MAP:
(z * označena gradiva vsebujejo osebne podatke in zato niso bila javno objavljena!)

3302_str_kamnolom
33021_str_kamnolom_paket1
–

2014, Piano, S. in sod., Gradivo za zbiranje predhodnih smernic nosilcev urejanja prostora za spremembe in
dopolnitve UN/OPPN kamnolom Andraž pri Polzeli ter spremembe in dopolnitve OPN Polzela za območje
kamnoloma Andraž, Atelje Piano, št. projekta AP/129/2014-SP, julij 2014.

33022_str_kamnolom_paket2
–

2015, Piano, S. in sod., Pregled zbranih predhodnih smernic nosilcev urejanja prostora za spremembe in
dopolnitve OPN Polzela, Atelje Piano, št. projekta AP/134/2015-SP, april 2015.

33023_str_kamnolom_paket3
–
–
–
–

2015, Vitez, D. in sod., Prestavitev regionalne ceste R3-694/1268 Velenje – Polzela v območju kamnoloma
Andraž, strokovne podlage, Vizura – Vitez, prostorski inženiring d.o.o., Celje, št. projekta 161/2015,
september 2015.
2015, Žibert, U., Hidrološko-hidravlične analize in izdelava kart razredov poplaven varnosti za sedanje
stanje, elaborat, Hidrosvet d.o.o., Celje, št. načrta 114/15, maj 2015.
2015, Prelovšek, M., Hidrogeološke razmere na širšem območju Kovačeve jame, Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna, št. 010-2015, maj 2015.
2017, Šot Pavlovič, L. in sod., Strokovne podlage za širitev kamnoloma Andraž nad Polzelo, Dodatek za
varovana območja, Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1382-17-VO, maj 2017.
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–
–
–
–
–
–

2017, Novak, D., Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Polzela – del (EUP
AP_26_kamnolom Andraž), E-net okolje d.o.o., Ljubljana, št. 100517-dn, maj 2017.
2019, R.Schillinger, R., Expert Opinion on the Blasting Technology in the approach of the Andraž Quarry to
the "Kovaceva Jama" Cave, ICEM, Interdisciplinary Consultancy & Environmetal management, Dunaj,
Avstrija, št. dokumenta SLO/3019/04/29, maj 2019.
2019, Prelovšek, M. in sod., Kovačeva jama – sledilna poskusa s potencialnega vodozbirnega območja,
poročilo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna, št. 010-2015, januar
2019.
2019, Šot Pavlovič, L. in sod., Strokovne podlage Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN
Občine Polzela – del (EUP AP_26_kamnolom Andraž), Dopolnitev presoje vpliva na naravo zaradi širitve
meje pridobivalnega prostora, Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1424-19 SP, april 2019.
2019, Šot Pavlovič, L. in sod., Strokovne podlage za širitev kamnoloma Andraž nad Polzelo, Dodatek za
varovana območja, Dopolnitev zaradi razširitve meje pridobivalnega prostora, Aquarius d.o.o. Ljubljana, št.
projekta 1424-19-VO, april 2019.
2019, zapisnik sestanka na temo pripombe na drugo javno razgrnitev OPN Polzela – območje AP 26/4, z
dne 4. aprila 2019 v prostorih ZRSVN, OE Celje.

3303_str_kmetijstvo
–

–

–
–

–

* 2016, Piano, S. in sod., Strokovne podlage posegov v kmetijski prostor, strokovne podlage za

SD OPN
Polzela, Atelje Piano, št. projekta AP/137/2016-SP, julij 2014 - vključno z mnenji kmetijsko svetovalne
službe (2016, Jamnik, S., Škerbot, I., Vrisk, M., Obrazci utemeljenosti posega na kmetijska zemljišča,
Kmetijskogozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, marec – april 2016).
2017, Piano, S. in sod., Strokovne podlage posegov v kmetijski prostor, strokovne podlage za SD OPN
Polzela, gradivo za dopolnitev mnenj kmetijske strokovne službe, dopolnjeno z mnenji (v samostojni prilogi,
Priloga 1, 2017), Atelje Piano, št. projekta AP/137/2016-SP/dopolnitev 1, februar 2017, urejeno julij 2019.
*2017, Mnenja KS k dopolnitvam 1 Strokovnih podlag posegov v kmetijski prostor, priloga 1 2017, Jamnik,
S., Škerbot, I., Vrisk, M., Obrazci utemeljenosti posega na kmetijska zemljišča, Kmetijskogozdarska
zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, marec – april 2017.
2018, Piano, S. in sod., Strokovne podlage posegov v kmetijski prostor, strokovne podlage za SD OPN
Polzela, gradivo za dopolnitev mnenj kmetijske strokovne službe, dopolnjeno z mnenji (v samostojni prilogi,
Priloga 1, 2018), Atelje Piano, št. projekta AP/137/2016-SP/dopolnitev 2, julij 2018, urejeno julij 2019.
*2018, Mnenja KS k dopolnitvam 1 Strokovnih podlag posegov v kmetijski prostor, priloga 1 2018, Jamnik,
S., Škerbot, I., Vrisk, M., Obrazci utemeljenosti posega na kmetijska zemljišča, Kmetijskogozdarska
zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, avgust 2018.

3304_str_Slatine
–
–
–

–

2017, Piano, S. in sod., Možnosti razvoja turizma v Slatinah, strokovne podlage za potrebe sprememb in
dopolnitev OPN občine Polzela, Atelje Piano, št. projekta AP/142/2017-SP (tretja faza), november 2017.
2018, Piano, S. in sod., Možnosti razvoja turizma v Slatinah, strokovne podlage za potrebe sprememb in
dopolnitev OPN občine Polzela, Atelje Piano, št. projekta AP/142/2017-SP (peta faza), februar 2018
(dejansko zaključena pred sprejetjem mnenj).
2018, Mnenja NUP k verziji SP, 3 faza:
- ZRSVN, Mnenje k strokovnim podlagam za spremembe in dopolnitve OPN Občien Polzela – možnosti
za razvoj turizma v Slatinah, št. 1-II-547/2-O-18/LS, z dne 22. januar 2018.
- MOP, Direkcija RS za vode, Preliminarno menjene na strokovne podlage za potrebe SD« OPN Polzela
zaradi možnosti razvoja turizma v Slatinah, št. 35000-34/2017-2.
- MK, Stališča do strokovnih podlag za potrebe sprememb in dopolnitev OPN Polzela zaradi možnosti
razvoja turizma v Slatinah, št. 3501-1/2018/2, z dne 8. januar 2018.
2018, Piano, S. in sod., Možnosti razvoja turizma v Slatinah, strokovne podlage za potrebe sprememb in
dopolnitev OPN občine Polzela, Atelje Piano, št. projekta AP/142/2017-SP (sedma faza), november 2018.
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3305_str_Andraž
–

2018, Piano, S., Spominsko območje Andraž, strokovne podlage za potrebe sprememb in dopolnitev OPN
Občine Polzela, 1. faza, Atelje Piano, št. projekta AP/134/2015-SP/1.faza, januar 2018.

3306_str_Garant
–

2018, Piano, S. in Gregor, G.., Usmeritve za oblikovanje prostorskih izvedbenih pogojev za območje tovarne
Garant Polzela, strokovne podlage za potrebe sprememb in dopolnitev OPN občine Polzela, Atelje Piano,
št. projekta AP/159/2018-SP, november 2018.

3307_str_TNP
–

2018, Piano, S. in Gregor, G.., Usmeritve za oblikovanje prostorskih izvedbenih pogojev za območje tovarne
nogavic Polzela, strokovne podlage za potrebe sprememb in dopolnitev OPN občine Polzela, Atelje Piano,
št. projekta AP/157/2018-SP, november 2018.

3308_str_predlogi_dodatna_utem
Dodatno gradivo posameznikov za utemeljitev ali dodatno obrazložitev predlogov 56, 61, 62, 63, 72, 74, 78, 162
in 544, 174 in okolica, 186, 187, 188, 197, 222.

3309_str_CPS
–

2016, Jurko, K., Zagotovimo življenju prijazno mobilnost, Celostna prometna strategija Polzela, Razvojni
center inženiring Celje d.o.o., št. projekta 927/2016, november 2016.

3310_stalisca_do_pripomb
*Stališča do pripomb iz obeh javnih razgrnitev in dodatnih usklajevanj.
SEZNAM UPORABLJENIH STARIH STROKOVNIH PODLAG
(arhiv Občine Polzela, arhiv MOP, arhiv Atelje Piano)
–
–
–
–
–

2001, Piano, S., Kolšek, A., Šander, M., Strokovne podlage za poselitev občine Polzela; PIANO, Atelje
krajinske arhitekture; št. projekta Piano/4/2000-PP-SP/2; junij 2001;
2005, Piano, S., Geršak Podbreznik, A., Planerska delavnica Žalec, regija, mesto, podeželje, Usmeritve za
strategijo prostorskega razvoja občin Žalec in Polzela, poročilo delavnice.
2008, Piano, S., Dolenec Gojević, A., Šander, M., Anketna planersko urbanistična delavnica Polzela 2008,
PIANO, Atelje krajinske arhitekture; št. projekta Piano/110/2006-OPN-SP/03(delavnica) januar 2008.
2011, Piano, S., Dolenec Gojević, A., Šander, M., Urbanistični načrt Polzele (2007 - 2011), konceptualni in
izvedbeni del.
2008, Piano, S., Šander, Dopolnitev strokovnih podlag za poselitev občine Polzela, podrobne strokovne
podlage za preverjanje možnosti poselitve znotraj obstoječih ureditvenih območij., PIANO, Atelje krajinske
arhitekture; št. projekta Piano/118/2006-OPN-SP/2(poselitev), maj 2007 – maj 2008, nosilec naloge.
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3. NEKAJ OSNOVNIH STATISTIK IN BILANC
Tabela 5: Informativni pregled sprememb in dopolnitev OPN.
del OPN, ki se spreminja
in/ali dopolnjuje
Stanje prostora

Odlok

Strateški del

Izvedbeni del

obseg sprememb in dopolnitev

glavni vzroki sprememb in dopolnitev

V celoti spremenjen in dopolnjen grafični del,
nov tekstualni del, ki ne ponavlja neobveznih
vsebin starega pač pa jih dopolnjuje.

Uskladitev s podatki iz prostorske
informacijske baze (novelacija podatkov iz
dejanske rabe MKGP iz leta 2015, iz
podlog NUP podanih v prvih mnenjih in
zahtev NUP v fazi izdajanja drugih mnenj).

ukinjeni členi, dodanih novi členi, spremenjenih
in/ali dopolnjenih veliko členov, v številnih
členih pa so zgolj popravki oznak EUP in MO
ter spremembe nastale na zahtevo NUP v fazi
pridobivanja drugih mnenj.

Posledica vsebinskih sprememb in
redakcijski popravki in/ali uskladitve ter
zahteve NUP (pripombe k prvi in drugi
verziji osnutka ter prva mnenja).

Spremenjenih šest listov: GJI in usmeritve za
ONRP (kot posledica sprememb) in poselitveni
listi (posodobitev).

Načrtovan plinovod je že izveden, številne
spremembe ONRP.

Večja sprememba (prostorska in vsebinska širitev kamnoloma Andraž), številne manjše
spremembe namenske rabe prostora,
uveljavitev DPN, OPPN in LP ter spremenjene
oznake EUP in MO skladno z zahtevo MOP.

Pobuda izvajalca in upravljavca kamnoloma
ter številne pobude občanov ter zahteve
NUP (pripombe k prvi in drugi verziji
osnutka ter prva mnenja).

Tabela 6: Osnovni pregled razlik površin osnovne namenske rabe med veljavnim OPN ter SD2 OPN Polzela, marec
2021.
bilanca površin po
ONRP

veljavnem OPN
v m2 (ha)

gozdna zemljišča
kmetijska zemljišča
stavbna zemljišča
druga zemljišča
vode

RAZLIKA
v m2 (ha)

bilanca površin po
predlogu SD2 OPN
v m2 (ha)

15.115.711

-162.030

14.953.681

(1.511,6)

(16,2)

(1.495,4)

14.766.635

-129.356

14.637.279

(1.476,7)

(12,9)

(1.463,7)

3.794.489

+192.427

3.986.916

(379,4)

(19,2)

(398,7)

163.815

+50.192

214.007

(16,4)

(5,0)

(21,4)

167.155

+48.766

215.921

(16,7)

(4,9)

(21,6)

34.007.805

34.007.805

(3.400,8)

(3.400,8)
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Tabela 7: Informativni pregled predlogov sprememb in dopolnitev izvedbenega in strateškega dela OPN (barvne oznake so
enake kot v preglednici v prilogi 3).
tip spremembe

VSEBINSKO RAZLIČNE SPREMEMBE
(oznaka PA)

VSEBINSKO RAZLIČNE SPREMEMBE
(oznaka PK)

SPREMEMBE INFRASTRUKTURNIH
UREDITEV

število
predlogov

kratek opis

glavni vzroki

sprememb in dopolnitev

sprememb in dopolnitev

179 + 3
dodani = 182

Spremembe ONRP ali PNRP ali
spremembe EUP in/ali MO ali spremembe
oznake EUP ali MO

Uveljavitev PA, predvsem
DPN.

110 + 7
spremenjenih
+ 2 (?)
dodana =
119

Spremembe ONRP ali PNRP ali
spremembe EUP in/ali MO ali spremembe
oznake EUP ali MO zaradi usklajevanja z
veljavnim DKN na območju predlogov kot
neposredna ali posredna posledica
predlogov sprememb ali posledic
sprememb zaradi uveljavitve PA.

Posledica drugih
sprememb ali posledica
uveljavitev državnih in/ali
občinskih prostorskih aktov
po sprejetju veljavnega
OPN.

3

Sprememba trase regionalne ceste na
območju kamnoloma in novo priključevanje
za potrebe dejavnosti v električno omrežje
ter izveden plinovod (prej načrtovan)

Pobuda izvajalca
dejavnosti v kamnolomu in
realizacija načrtovanega.

162 - 12
zavrnjenih –
7 (?)
spremenjenih
tipov = 143

Spremembe ONRP predstavljajo dve večji
skupini: spremembe iz stavbnih zemljišča v
kmetijska ali gozdna zemljišča in
spremembe iz kmetijskih ali gozdnih
zemljišč v stavbna. Ostale kategorije
sprememb so številčno manjše.

Pobude občanov, Občine
in pobuda izvajalca
dejavnosti v kamnolomu.

52 - 2 = 50

Spremembe podrobnejše namenske rabe
predstavljajo dve večji skupini:
spremembe, ki izhajajo iz pobud
posameznikov in spremembe, ki so
posledica drugih sprememb.

Pobude občanov in
Občine.

številni

Tehnični, redakcijski ali vsebinski popravki
tekstualnega dela / odloka kot posledica
napak ali novih podatkov ali novih ali
spremenjenih vsebin.

Posledica drugih
sprememb ali posledica
uveljavitev PA po sprejetju
veljavnega OPN ali
izboljšave teksta.

(oznaka PI)

SPREMEMBE ONRP
(oznaka PN)

SPREMEMBE PNRP
(oznaka PP)

SPREMEMBE ODLOKA
(oznaka PT)
skupno število predlogov sprememb

506 – 9 =

(brez sprememb odloka)

497

