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I.

IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

Odgovorni prostorski načrtovalec
Branko ČEPIĆ, u.d.i.a.,

IZJAVLJAM,

1. da je občinski podrobni prostorski načrt skladen s predpisi, ki veljajo na območju podrobnega
prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev,
2. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu upoštevane vse pridobljene smernice in
mnenja,
3. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu rešitve medsebojno usklajene.

36/2020
(št. projekta)

Branko ČEPIĆ, u.d.i.a,
PA PPN ZAPS 1790
(ime in priimek, strokovna izobrazba, id. številka)

Maribor, junij 2021
(kraj in datum)
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II.

BESEDILO ODLOKA
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III.

KARTOGRAFSKI DEL

list 1

Izsek iz OPN s prikazom lege prostorske ureditve

1:1000

list 2

Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

1: 5000

list 3

Območje SD UN z obstoječim parcelnim stanjem

1: 1000

list 4

Ureditvena situacija

1: 1000

list 5

Komunalne situacija

1: 1000

list 6

Načrt parcelacije

1: 1000
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IV.

SPREMLJAJOČE GRADIVO

1.

PRAVNE PODLAGE PREDMETNEGA OBMOČJA

•
Odlok 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-tehn. popr , 7/17-tehn. popr,
5/18-tehn.popr, 4/19– tehn. popr in 4/21.)
•
Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Uradni list RS, št. 19/2005),
•
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Uradni list RS,
št. 26/2012),
•
Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Polzelan, Poročevalec občine
Polzela – Uradne objave, št. 1/2014 in 10/2017),
•
Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela – uradno prečiščeno besedilo 1 (Polzelan, Poročevalec
občine Polzela – Uradne objave, št. 5/2018), v nadaljevanju SD UN

2.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN

Predvidena je izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela– uradno
prečiščeno besedilo 1 (Polzelan, Poročevalec občine Polzela – Uradne objave, št. 5/2018), v nadaljevanju
SD UN, v skladu z Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017), saj prostorska ureditev, ki je
določena z zgoraj navedenim aktom ne zadošča sedanjim potrebam razvoja občine.

3.
PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE
AKTA
3.1

Opis območja

Območje UN Center Polzela, znotraj katerega so predvidene spremembe in dopolnitve, leži v JZ delu
občine Polzela, v naselju Polzela. Območje zajema obstoječe urbano središče naselja Polzela in območja
severno od regionalne ceste in šole, do predvidene obvoznice na severnem obrobju razširjenega naselja.
Na severozahodu ureditveno območje meji na zavarovano območje naselja, na jugu poteka meja po
obstoječi krožni cesti stanovanjskega območja in zahodnem robu območja cerkve, na severozahodu pa se
v podaljšku dovozne ceste k športni dvorani proti severu navezuje na načrtovano obvoznico.
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Slika 1: Lega predmetnega območja v širšem prostoru
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Območje UN Center Polzela

Slika 2: Lega predmetnega območja v ožjem prostoru
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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Ureditveno območje je razdeljeno na naslednje prostorsko funkcionalna območja:
•
A – poslovno trgovski center z osrednjim trgom
•
B - območje za šport in rekreacijo
•
C – območje šole
•
D – območje večstanovanjskih stavb
•
E - območje vrtca

B
D

A
C

E
Slika 3: Prostorsko funkcionalna območja
(vir: občina Polzela)

Predmetno območje sprememb in dopolnitev predstavljajo v večini nepozidane kmetijske površine, razen
območje C, ki predstavlja območje šole – razširjeno ograjeno območje.
Spremembe in dopolnitve območja A
Spremembe in dopolnitve območja D
Spremembe in dopolnitve območja B

Spremembe in dopolnitve območja C

Spremembe in dopolnitve območja E

Slika 4: Predmetno območje prikazano na DOF
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.2

Raba zemljišča

Spremembe in dopolnitve območja A, C, E
Enota urejanja prostora
01 KPR PO
Osnovna namenska raba prostora
Območje stavbnih zemljišč
Podrobna namenska raba prostora
C – območja centralnih dejavnosti
Spremembe in dopolnitve območja B
Enota urejanja prostora
01 KPR PO
Osnovna namenska raba prostora
Območje stavbnih zemljišč
Podrobna namenska raba prostora
B – posebna območja
Spremembe in dopolnitve območja D
Enota urejanja prostora
01 KPR PO
Območje stavbnih zemljišč
Osnovna namenska raba prostora
Podrobna namenska raba prostora
U - območje stanovanj (SS – stanovanjske površine)

Spremembe in dopolnitve območja D
Spremembe in dopolnitve območja A

Spremembe in dopolnitve območja B

Spremembe in dopolnitve območja C

Spremembe in dopolnitve območja E

Slika 5: Namenska raba predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3

Območja s posebnimi varstvenimi režimi

3.3.1 Varstvo voda, vodnih virov in tal
Predmetno območje leži izven vodovarstvenih območji.

Slika 6: Prikaz vodovarstvenega območja predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.3.2 Ohranjanje narave
Predmetno območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji ohranjanja narave.

Slika 7: Prikaz območji ohranjanja narave predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3.3 Območje varstva kulturne dediščine
Predmetno območje, ki je razdeljeno na pet prostorsko funkcionalnih območij, v območju D (območje
večstanovanjskih stavb) posega v robni del enote registrirane nepremične dediščine Polzela - Vaško jedro
(EŠD 24569). Območje E (območje vrtca) se nahaja v neposredni bližini spomenikov Polzela - Cerkev sv.
Marjete (EŠD 3270) in Polzela - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (EŠD 10459). Območje A
(poslovno trgovski center z osrednjim trgom) in B (območje za šport in rekreacijo) sta locirana na
robu naselja in s tem vplivnega območja spomenika Polzela - Dvorec Šenek s parkom (EŠD
7891)

Slika 8: Prikaz območja varstva kulturne dediščine predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.3.4 Območje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom
Predmetno območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost, visoka podtalnica in plazovitost
terena. Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.
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3.4

Javna gospodarska infrastruktura

3.4.1

Prometna infrastruktura

Slika 9: Prikaz prometne infrastrukture predmetnega območja
vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.4.2

Energetska infrastruktura

Slika 10: Prikaz opremljenosti z energetsko infrastrukture predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.4.3.

Komunalna infrastruktura

Slika 11: Prikaz opremljenosti s komunalno infrastrukturo predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.4.5

Elektronske komunikacije

Slika 12: Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij predmetnega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Glede na podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, je za nameravano ureditev
zagotovljena potrebna navezava na obstoječa infrastrukturna omrežja. Gospodarska javna infrastruktura je
speljana na območje sprememb in dopolnitev.
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4. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA
Pri pripravi SD UN so bile upoštevane naslednje strokovne podloge:
-

Geodetski načrt
(št. GEOPRO2020-125GN, GEO informatika, GEOPRO d.o.o.)

-

Geološko geomehansko poročilo, GM-198/2020
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5. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
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MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV SD URN-ja NA OKOLJE
Datum izdaje:

Št. dokumenta:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

28.1.2021

3504-20/2021/2

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

8.3.2021

35020-26/2021-2

Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

25.2.2021

35012-27/2021/4

Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

26.2.2021

354-197/2019-15

Ministrstvo za zdravje
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

22.2.2021

212b-09/1649-21 / NP2938589

Zavod RS za varstvo narave
OE Celje
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

28.1.2021

1-III-48/2-O-21/LS

16.3.2021

35409-43/2021-2550-5

NASLOVNIK

ODLOČBA
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
Dunajska 47, 1000 Ljubljana
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 65
F: 01 478 90 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Številka: 3504-20/2021/2
Datum: 28. 1. 2021

TIURB d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor

Zadeva:
Zveza:

Mnenje za SD URN Center Polzela, ID 2208
vloga št. 36/2020 z dne 25. 1. 2021

Stranka, TIURB d.o.o., Maribor, je po pooblastilu Občine Polzela, ki jo zastopa župan Jože
Kužnik, 27. 1. 2021 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:
ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega akta na
okolje: Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (v nadaljevanju:
SD URN), ID 2208, in navedla, da sta pobuda SD URN in sklep objavljena na spletni strani
Občine Polzela.
Po pregledu zgoraj navedenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska
ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne
opredeljuje.
Lepo pozdravljeni!
Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar

Vročiti po elektronski pošti:
info@ti-urb.si

Leon Ravnikar
vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

TIURB d.o.o.
info@ti-urb.si

Številka:
Datum:

35012-27/2021/4
25. 2. 2021

Na podlagi poziva podjetja TIURB d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju: TIURB
d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo)
na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v
nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU CENTER POLZELA

1. Podatki o vlogi
Podjetje TIURB d.o.o. je z vlogo, št. 36/2020 z dne 25. 1. 2021, prejeto dne 26. 1. 2021,
pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino za Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (v
nadaljevanju: SD UN Center Polzela).
V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Polzela, kjer je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o začetku priprave SD Odloka o UN Center Polzela, ki je bil objavljen v Polzelan –
Uradne objave, št. 10/2020;
- Pobuda z izhodišči za pripravo SD Odloka o UN Center Polzela, izdelal TIURB d.o.o.
Maribor, št. projekta 36/2020, november 2020;

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
ESD
IME
24569

Polzela - Vaško jedro

3270

Polzela - Cerkev sv. Marjete

10459

Polzela - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

7891

Polzela - Dvorec Šenek s parkom (EŠD 7891)

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register
nepremične kulturne dediščine.
Obrazložitev:
Ureditveno območje, ki je sicer razdeljeno na pet prostorsko funkcionalnih območij, v območju D
(območje večstanovanjskih stavb) posega v robni del enote registrirane nepremične dediščine
Polzela - Vaško jedro (EŠD 24569). Območje E (območje vrtca) se nahaja v neposredni bližini
spomenikov Polzela - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3270) in Polzela - Spomenik padlim v prvi
svetovni vojni (EŠD 10459). Območje A (poslovno trgovski center z osrednjim trgom) in B
(območje za šport in rekreacijo) sta locirana na robu naselja in s tem vplivnega območja
spomenika Polzela - Dvorec Šenek s parkom (EŠD 7891). Načrtovani posegi lahko
pomembneje vplivajo na varovane vrednote prej navedene enote dediščine.
V kolikor bodo v celoti upoštevane konkretne smernice za načrtovanje, ki jih podajamo v
nadaljevanju (glej točko 3.) in plan v tem smislu korigiran, ocenjujemo, da bi bili ukrepi za
varstvo kulturne dediščine ustrezni in pomembnejših vplivov na kulturno dediščino verjetno ne
bi bilo.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
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V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice
3.1. Podatki o kulturni dediščini
V območju urejanja se nahaja enota registrirane nepremične dediščine Polzela - Vaško jedro
(EŠD 24569).
Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini.
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd).
Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Ugotavljamo, da območje sprememb
in dopolnitev UN Center Polzela zajema obstoječe urbano središče naselja Polzela in območja
severno od regionalne ceste in šole, do predvidene obvoznice na severnem obrobju
razširjenega naselja. Ureditveno območje je razdeljeno na pet prostorsko funkcionalnih območij.
Da večjega negativnega vpliva načrtovanega UN Center Polzela na varovane vrednote kulturne
dediščine nebi bilo, v nadaljevanju podajamo naslednje usmeritve:
Območji A in B
Območje poslovno trgovskega centra z osrednjim trgom in območje za šport sta locirana na
robu naselja in s tem na robu vplivnega območja spomenika Polzela - Dvorec Šenek s
parkom (EŠD 7891).
- Varujejo naj se tako vedute na spomenik kot tudi vedute iz njega na naselje in širšo
krajino. Zato naj se severni rob območij A in B v čim večji meri zazeleni z avtohtono
listopadno drevnino in tako vizualno omili rob novega dela naselja.
Območje D
Odprto zeleno območje južno od treh načrtovanih stanovanjskih objektov posega v robni del
enote registrirane nepremične dediščine Polzela - Vaško jedro (EŠD 24569).
- Po veljavnem UN je tam načrtovana gradnja enega večstanovanjskega objekta. Glede
na manjše gabarite stanovanjskih objektov in značaja roba vaškega jedra s
prevladujočimi gospodarskimi objekti, menimo, da je njihova gradnja bolj sprejemljiva.
Dodatnih usmeritev nimamo.
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Območje E
Načrtovana odstranitev stanovanjskih objektov in nadomestitev s parkirišči se nahaja
neposredni bližini spomenikov Polzela - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3270) in Polzela
Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (EŠD 10459).
- Spomenika skupaj z mogočno robinijo tvorita kvaliteten ambient ob glavni vpadnici
naselje, zato je potrebno načrtovana parkirišča v čim večji možni meri zasaditi
listopadnimi drevesi in zamejiti z avtohtono živo mejo.

v
v
z

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Jezdarska ulica 3
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Številka: 354-197/2019-15
Datum: 26. 2. 2021
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Center Polzela
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
okolje za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Center Polzela, s stališča
pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-21 /
NP – 2938589 z dne 22. 2. 2021.

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ga. Breda Kralj
Štefanova ul. 5
1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

Številka: 212b-09/1649-21 / NP – 2938589
Povezava: 354-197/2019-13
DANTE-212b-DZ21MZ_SDUN za Center Polzela_CPVO_2938589

Maribor, 22.2.2021

Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Center Polzela

Z dopisom št. 354-197/2019-13 ste nas 28.1.2021 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov
plana na okolje Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Center Polzela s stališča naše pristojnosti
varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani občine:
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Center Polzela – pobuda z izhodišči, št: 36/2020,
TIURBI d.o.o. Maribor, november 2020, s prilogami (SDUN).
Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17
(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za SDUN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom pa na poziv občine podajo konkretne smernice. Ker za
konkretne smernice nismo bili pozvani v nadaljevanju podajamo samo mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje.
Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, pri čemer
smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede:
1. Značilnosti SDUN:
 Območje zajema obstoječe urbano središče naselja Polzela in območja severno od regionalne ceste
in šole, do predvidene obvoznice na severnem obrobju razširjenega naselja. Na severozahodu
ureditveno območje meji na zavarovano območje naselja, na jugu poteka meja po obstoječi krožni
cesti stanovanjskega območja in zahodnem robu območja cerkve, na severozahodu pa se v podaljšku
dovozne ceste k športni dvorani proti severu navezuje na načrtovano obvoznico;
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Ureditveno območje je razdeljeno na naslednja prostorsko funkcionalna območja: A – poslovno
trgovski center z osrednjim trgom, B - območje za šport in rekreacijo, C – območje šole, D – območje
večstanovanjskih stavb, E - območje vrtca;
Predmetno območje sprememb in dopolnitev predstavljajo v večini nepozidane kmetijske površine,
razen območje C, ki predstavlja območje šole – razširjeno ograjeno območje;
Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami vse k.o. 992 Polzela: območje A: 787/6, 787/7, 792/3,
792/4, območje B: 781/4, 782/3, 783/3, 784/4, območje C: 779/1, 779/2, 780/1, 780/2 območje D: 796/3, 796/5,
797/4, 797/5, območje E: *76, *77/3, *77/4, 835/2;
Za SDUN bo v skladu z oznako G.I.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje, Ur. list RS št. 51/14, 57/15, 26/17 verjetno treba izvesti predhodni postopek
ali je za poseg treba izdelati poročilo o vplivih na okolje.
Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta:
Območje A – poslovno trgovski center z osrednjim trgom. Načrtovan poslovno – turistični objekt na
severnem obrobju trga z oznako 2, bi se nadomestil z objektom za storitvene dejavnost (avtopralnica).
Načrtovan bencinski servis z oznako 3 ob predvideni obvoznici, bi se nadomestil s poslovnim
objektom. Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti;
Območje B – območje za šport in rekreacijo. Načrtovano območje za teniška igrišča na skrajnem
severovzhodu ob obvoznici z oznako ŠR2 in načrtovani spremljajoči objekti športno rekreacijskega
območja z oznako 11 in 12 bi se nadomestili z dvema večstanovanjskima objektoma. Spremenila bi se
podrobna namenska raba iz B - posebna območja v S - območje stanovanj;
Območje C – območje šole. Na območju osnovne šole je načrtovana prizidava z oznako 10. S
spremembami in dopolnitvami prostorskega akta, bi se omogočila drugačna prizidava šole. Odprt
prostor se uskladi z novo načrtovano prizidavo;
Območje D – območje večstanovanjskih stavb. Načrtovan večstanovanjski objekt (Vila blok) z oznako
4, ki leži na južnem delu načrtovane večstanovanjske pozidave med območjem kmetijske zadruge in
načrtovano obvoznico, bi se nadomestil s tremi enostanovanjskimi objekti. Skrajno južni del območja
bi bile zelene površine. Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti;
Območje E – območje vrtca. Na vzhodnem delu območja, ob cesti bi se odstranjeni stanovanjski
objekti nadomestili s parkiriščem.
Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta:
SDUN bodo verjetno imele skupaj z obstoječimi plani manjše kumulativne in sinergijske vplive na
okolje, ki pa s stališča VZL ne bodo bistveni;
SDUN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo pomembnih neposrednih vplivov na podzemno
vodo in posledično na oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo;
zaradi SDUN se nekoliko zmanjšujejo kmetijske površine, vendar ne pričakujemo pomembnih
negativnih vplivov na oskrbo prebivalstva z zdravo lokalno pridelano hrano;
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zaradi SDUN se nekoliko zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo,



vendar ne pričakujemo pomembnih negativnih vplivov na kakovostno bivalno okolje;
zaradi SDUN se bodo nekoliko spremenile transportne poti in nekoliko povečal promet na območju
SDUN in širšem območju, vendar ne predvidevamo pomembnih vplivov na VZL zaradi prometa.

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta
Center Polzela s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.

Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž. grad.

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Vodja:
mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
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TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

PRVA MNENJA
ŠT.

NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

Ministrstvo za okolje in prostor
1. 1Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode,
2. 2Sektor območja Savinje
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
Ministrstvo za kulturo
3. 3Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Občina Polzela
4. 4Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Elektro Celje
5. 4Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
6. 5Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
Adriaplin d.o.o.
7. 6Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Simbio d.o.o.,
8. 8Teharska cesta 49, 3000 Celje
Telekom
9. 9Lava 1, 3000 Celje
10. 1Telemach
0Mariborska 100, 3000 Celje

Št. projekta 36/2020
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DRUGA MNENJA
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6.
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA
NAČRTA
6.1

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN

Velik del pozidave, predvidene po veljavnem prostorskem aktu, je že izvedene. Na nekaterih še
nepozidanih zemljiščih pa je želja lastnikov zemljišč po spremembi predvidenih ureditev, ki je določena z
veljavnim prostorskim aktom.

6.2

Podloga za pripravo SD UN in postopek priprave

Podloga za pripravo SD UN so idejna zasnova pozidave območja B (Malteški dvori, februar 2020, VDA
d.o.o.), območja C (Prizidava OŠ Polzela, maj 2020, Uniprojekt d.o.o.) in Izhodišča za pripravo SD UN.
Postopek priprave SD UN, ki poteka skladno z določbami Zakona o urejanju prostora, se je začel s
»Sklepom o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Center
Polzela«, ki ga je dne 23.12.2020 sprejel župan občine Polzela. Sklep o začetku postopka je objavljen v
Polzelanu, št. 10/2020.

6.3

Območje SD UN

Spremembe in dopolnitve so predvidene na vseh petih prostorskih funkcionalnih območji znotraj meje
veljavnega ureditvenega načrta in obsegajo naslednja zemljišča s parcelnimi št. vse k.o. 992 Polzela:
območje A: 787/6, 787/7, 792/3, 792/4,
območje B: 781/4, 782/3, 783/3, 784/4,
območje C: 779/1, 779/2, 780/1, 780/2
območje D: 796/3, 796/5, 797/4, 797/5,
območje E: *76, *77/3, *77/4, 835/2
Predmetno območje sprememb in dopolnitev predstavljajo v večini nepozidane kmetijske površine, razen
območje C, ki predstavlja območje šole – razširjeno ograjeno območje.

6.4

Umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor

6.4.1

Prostorska ureditev, ki se načrtuje s SD UN

Območje A – poslovno trgovski center z osrednjim trgom
Načrtovan poslovno – turistični objekt na severnem obrobju trga z oznako 2, se nadomestil z objektom za
storitvene dejavnost (avtopralnica in sesalnica).
Načrtovan bencinski servis z oznako 3 ob predvideni obvoznici, se nadomestil s poslovnim objektom.
Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti.
Območje B – območje za šport in rekreacijo
Načrtovano območje za teniška igrišča na skrajnem severovzhodu ob obvoznici z oznako ŠR2 in
načrtovani spremljajoči objekti športno rekreacijskega območja z oznako 11 in 12 bi se nadomestili z
dvema večstanovanjskima objektoma – Vila bloki, kar je v skladu z četrtim odstavkom 284. člena Odlok 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-tehn. popr , 7/17-tehn. popr, 5/18-tehn.popr, 4/19–
tehn. popr in 4/21.)
Območje C – območje šole
Na območju osnovne šole je načrtovana prizidava z oznako 10. S spremembami in dopolnitvami
prostorskega akta, bi se omogočila drugačna prizidava šole. Odprt prostor se uskladi z novo načrtovano
prizidavo.
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Območje D – območje večstanovanjskih stavb
Načrtovan večstanovanjski objekt (Vila blok) z oznako 4, ki leži na južnem delu načrtovane
večstanovanjske pozidave med območjem kmetijske zadruge in načrtovano obvoznico, bi se nadomestil s
tremi enostanovanjskimi objekti. Skrajno južni del območja bi bile zelene površine.
Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti.
Območje E – območje vrtca
Na vzhodnem delu območja, ob cesti bi se odstranjeni stanovanjski objekti nadomestili s parkiriščem.

6.4.2

Oblikovanje objektov in urejanje odprtega prostora

Območje A
•
značilnosti objektov z oznako 2 (avtopralnica in sesalnica)
tip objekta: objekta za storitvene dejavnosti.
tlorisni gabariti: prilagojeni tehnologiji,
maksimalna višina 8,0m, maksimalna etažnost P+1, ravna streha,
enotno arhitekturno oblikovanje objektov za skladno celovito podobo poslovnega centra in
zaključenega trga
dopustno so odstopanje znotraj gradbene meje, pozicija in gabariti objektov se določijo v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljena.
urejanje odprtega prostora: utrjene in zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno
dopolnjujejo program odprtega prostora, kot je razvidno v grafični prilogi.
•
značilnosti objektov z oznako 3 (servisni objekt)
tip objekta: poslovni objekt
okvirni tloris 20,0 x 15,0m,
maksimalna višina 8,0m, maksimalna etažnost P+1, ravna streha,
enotno arhitekturno oblikovanje objektov za skladno celovito podobo poslovnega centra in
zaključenega trga
dopustno so odstopanje znotraj gradbene meje, pozicija in gabariti objektov se določijo v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljena.
urejanje odprtega prostora: utrjene in zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno
dopolnjujejo program odprtega prostora, kot je razvidno v grafični prilogi.
Območje B
•
značilnosti objektov z oznako 11 in 12
tip objekta: večstanovanjska objekta (vila bloki)
okvirni tlorisi objektov so 18,0 x 26,0m,
okvirni tlorisi kleti 53,0m x 64,0m
največja dopustna višina objektov ne sme presegati etažnosti K+P+4 (ob max. višini etaže 4m),
ravna streha,
parkirna mesta so predvidena v kletni etaži,
enotno arhitekturno oblikovanje z materiali, ki se s svojo obdelavo in izgledom estetsko vklapljajo v
okolico in so primerni za uporabo glede na geografske in klimatske značilnosti,
odprti prostor med bloki naj tvori sistem povezanih dvorišč, ki ga vzpostavljajo športne površine,
otroška igrišča, zelene površine in tlakovane površine, namenjene posedanju in druženju
stanovalcev. Dvorišča naj bodo del celostne krajinske ureditve območja.
obvezen je zeleni zaščitni pas proti JV in SZ z avtohtono listopadno drevnino.
dopustno so odstopanje znotraj gradbene meje. Pozicija in gabariti objektov se določijo v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljena.
Območje C
•
značilnosti objekta z oznako 10 (prizidava)
tip objekta: stavba za izobraževanje in raziskovalno delo (šola)
možnost povečanja tlorisnih gabaritov znotraj gradbene meje, višinski gabariti in zunanje
oblikovanje se prilagodi obstoječi šolski stavbi
Urejanje odprtega prostora: se prilagodi obstoječim ureditvam.
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Območje D
•
značilnosti objektov z oznako 4a, 4b, 4c
tip objekta: enostanovanjska stavba
objekti naj imajo v osnovi pravokotne tlorisne oblike v okvirnih gabaritih 9,00m x 11,0m, na osnovni
volumen je dopustno dodajati ali odvzemati volumne,
maksimalna etažnost K+P+M, dvokapna streha, naklona min 300, dopustna je izvedba frčad in
strešnih oken,
ob objektih možna izvedba nezahtevnih oz. enostavnih objektov, etažnosti P, oblikovana skladno z
osnovnim objektom,
oblikovanje objektov in členitev fasad ter umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov
naj bo enostavno in poenoteno, barve fasade so v svetlih zemeljskih barvnih tonih,
najbolj izpostavljenimi deli manj zahtevnih objektov, morajo biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljeni vsaj 4,0m, manjši odmik je dopusten ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.
Območje E
Vzdolž ceste je načrtovano parkirišče, ki je ločeno od ceste in hodnika za pešce z zelenico in
drevesi.
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6.6
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
6.6.1

priključevanja

objektov

na

Opis prometnih ureditev

Vse pohodne površine – pločniki in poti morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim
odvodnjavanjem padavinskih voda.
Za celotno območje morajo biti predvideni ustrezni dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe
invalidnih oseb.
Možna je fazna izvedba, vendar mora vsaka faza predstavljati funkcionalno in prometno-tehnično
zaključeno celoto.
Število parkirišč se določi v skladu z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) oziroma v skladu s Tehničnimi
normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin in s predpisi.
Območje A
Dostop na predmetno območje bo urejen iz severne strani iz JP 991422 oz. iz predvidene severne
obvoznice.
Območje B
Dostop na predmetno območje bo urejen iz južne strani iz dostopne ceste, ki vodi na obstoječe parkirišče.
Območje C
Za dostop do predmetnega območja se bo uporabljal že obstoječ dovoz.
Območje D
Dostop na predmetno območje bo urejen iz vzhodne strani in sicer iz mestne oz. krajevne ceste 493947.
Dostopna cesta se predvidi z naslednjimi elementi:
bankina
0,75 m
vozišče
2 x 2,00 m
bankina
0,75 m
Skupaj:
5,50 m
Območje E
Uvoz in izvoz bosta potekala iz mestne oz. krajevne ceste 49381.

6.6.1

Opis komunalnega in energetskega urejanja

6.6.1.1 Vodovodno omrežje
Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko zgrajenih javnih
vodovodov v izvedbi PE DN 160 mm in NL DN 100 mm, ki se nahajata na obravnavanem območju, pri
upoštevanju obstoječe poselitve.
Novi in obstoječi objekti se bodo oskrbovali z vodo preko hišnih priključkov ločenih za vsak objekt posebej.
Potrebna bo izgradnja skupinskih priključkov s posameznimi odcepi za hišne priključke. Raztezanje vode
zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v sistem
javnega vodovoda, kar mora projektant upoštevati pri projektiranju interne vodovodne instalacije.
Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod
utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine,
Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,00 m,
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov, vodomeri se vgradijo v
zunanje vodomerne jaške,
Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga
pooblasti JKP Žalec d.o.o.
6.6.1.2 Elektroenergetsko omrežje
V območju predvidenih ureditev se nahajajo sledeči obstoječi elektro vodi:
SN 20 kV podzemni el. en. vod D8 DV Polzela: K8/2 - TP Polzela TUŠ - TP Gasilni dom,
SN 20 kV podzemni el. en. vod D8 DV Polzela: K8/9 - TP Polzela Šola - TP Polzela TUŠ,
SN 20 kV podzemni el. en. vod D8 DV Polzela: K8/10 - TP Polzela TUŠ - DV Polzela,
NN 1 kV podzemni el. en. vodi,
razdelilna omarica RS R2.
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Prej navedene elektro vode in naprave je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnih
pasov, kateri znaša 1m za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV.
Pri načrtovanju zunanje ureditve je potrebno upoštevati, da je možna kakšna koli zasaditev dreves,
grmičevja, žive meje ali podobno v minimalni oddaljenost debla od trase srednje napetostnega in
nizkonapetostnega električnega kabla 2,50 m s tem, da pa je električne kable potrebno položiti v mapitel
cev fi 160 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot se predvideva
razrast koreninskega sistem drevesa. O sajenju dreves v bližini električnih zemeljskih kablov in obratno je
določeno s Študijo, št.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih
kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.
Postavitev kakršne koli ograje v varovalnem pasu obstoječih SN podzemnih el. en. vodov je nedopustno.
V sled sprostitve zemljišča je potrebno prej navedene obstoječe podzemne SN in NN el. en. vode v
območju predvidenih prostorskih ureditev preurediti oziroma prestaviti izven območja predmetne gradnje in
sicer:
Območje A:
Gabariti predvidenih objektov morajo biti odmaknjeni od obstoječega SN podzemnega el. en. voda
minimalno 1,00 m.
Pri izgradnji zunanje ureditve, kjer so predvidene asfaltirane površine je potrebno obstoječa SN
podzemna el. en. voda izvesti v novi kabelski kanalizaciji.
V varovalnem pasu SN el. en. podzemnih vodov ni dopustno nižanje nivelete terena. V kolikor
predpisanega odmika in višine ne bo možno doseči, je prej navedene vode potrebno prestaviti izven
območja predmetne gradnje.
Za območje se predvideva priključna moč 35 – 40 kW za avtopralnico ter 100 – 130 kW ta poslovni
objekt (energija za napajanje objektov je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP
Polzela TUŠ).
Območje B:
Ob robu območja poteka obstoječ SN podzemni el. en. vod.
Za območje se predvideva priključna moč 400 – 450 kW (energija za napajanje objektov je na
razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Šola, pod pogojem, da se pred
priključitvijo razširi nizkonapetostne zbiralnice – kar pomeni, da se v TP dogradi nov nizkonapetostni blok).
Območje C:
Osnovna šola je priključena na distribucijsko omrežje preko obstoječega merilnega mesta št. 21533 z zakupljeno močjo 138 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 200 A. Merilno mesto je priključeno v TP
Polzela Šola – I06: Šola.
Za območje se predvideva priključna moč 50 – 60 kW.
Od obstoječe TP do PMO poteka NN KB 4 x 150 mm2. V kolikor v fazi DGD obstoječa predvidena
moč preseže maksimalno obremenitev obstoječega NN KB je potrebno zgraditi nov nizkonapetostni
podzemni el. en. vod od TP Polzela Šola do obstoječe PMO na fasadi šole.
Na obstoječih delih šole je nameščena sončna elektrarna, katera je priključena preko ločenega NN
KB iz obstoječe TP Polzela Šola.
Območje D:
Ob robu območja izgradnje treh enostanovanjskih objektov potekajo obstoječi SN in NN podzemni
el. en. vodi, kateri v skladu z zazidalno situacijo potekajo v območju predvidene dovozne ceste, delno pa
tudi v zelenici predvidenega objekta 4a.
Obstoječe NN in SN podzemne el. en. vode je potrebno v območju predvidenih utrjenih površin
izvesti v kabelski kanalizaciji.
Za območje se predvideva priključna moč 40 – 50 kW (energija za napajanje je na razpolago na
nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Gasilni dom. Iz TP Polzela Gasilni dom je potrebno
predvideti nov NN podzemni el. en. vod do prostostoječe razdelilne omarice, od koder je potrebno
predvideti posamezne nizkonapetostne priključke do predvidenih stanovanjskih hiš.).
Območje E:
V predmetnem območju predvidenih parkirnih površin potekajo obstoječi NN podzemni el. en. vodi
in prostostoječa razdelilna omarica PS R2.
Obstoječe NN podzemne el. en. vode in prostostoječo razdelilno omarico PS R2 je potrebno
prestaviti izven območja predvidene ureditve in jih mehansko zaščititi in oceviti oziroma izvesti v kabelski
kanalizaciji.
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Za območje se predvideva priključna moč 5 kW za cestno razsvetljavo ter 100 kW za morebitne
električne polnilce (energija je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Šola). V
fazi izgradnje je potrebno za potrebe Elektra Celje d.d. v trasi od TP Polzela Šola do območja predvidene
ureditve predvidevati dodatno cev fi 160 mm.
6.6.1.3 Odvajanje odpadnih voda
lz obravnavanih območji se bodo odpadne komunalne vode odvajale v zgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo. Izdelati bo potrebno še sekundarno fekalno
kanalizacijo v cestnem telesu z ustreznimi jaški in odcepi za hišne priključne jaške za vsak objekt posebej.
Nova fekalna kanalizacija se bo navezovala na obstoječe fekalne kanale, ki se nahajajo na obravnavanem
območju.
Odpadne komunalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.
Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije mora znašati najmanj 3,00 m.
Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali se vodijo v površinski odvodnik, onesnažene pa
je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.
6.6.1.4 TK in KTV omrežje
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega in predvidenega TK omrežja.
6.6.1.5 Plinovod
V osrednjem delu območja SD UN, na Malteški cesti, je zgrajeno plinovodno omrežje delovnega tlaka 4
bar, odseki V12-PE125, V17-PE125, V18-PE125 in V19-1-PE125. V severozahodnem delu pa je na cesti
LC 493947 zgrajeno plinovodno omrežje delovnega tlaka 4 bar, odseki V12-1-PE40 in V12-2-PE40. Poleg
tega so na teh odsekih že puščeni priključni plinovodi za stavbe predvidene v območjih A in D.
Za območji A in D je plinovodno omrežje že zgrajeno, zato se predvidi navezavo nova predvidenih stavb na
zgrajene odseke V-12-1PE125 in V12-2-PE40. Za oskrbovanje večstanovanjskih stavb v območju B se
predvidi razširitev plinovodnega omrežja po Šolski ulici z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje na
odsek V19-1-PE125.
Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) se za
obravnavano območje predvidi ogrevanje objektov z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri
energije. Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v
skladu z Energetskim zakonom EZ-1 če mu višina omrežnine, potrjena s strani Agencije za energijo, to
omogoča.
Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in sistemska
obratovalna navodila.
Gradnjo novega plinovodnega omrežja in priključkov lahko izvede le sistemski operater ali od njega
pooblaščeni izvajalci pod nadzorom sistemskega operaterja. Priključitev novo načrtovanih objektov na
plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev po energetskem zakonu EZ-1.
V okviru komunalnega reda se plinovodno omrežje umesti v pločnik ali v kolesarsko stezo, v kolikor to ni
mogoče, pa v rob ceste ob vodovodu z upoštevanjem predpisanih minimalnih odmikov, ki omogočajo
ločeno gradnjo posameznih vodov.
Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti
predvideni pod koti od 30° do 90° in morajo biti v projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno
obdelana. V 2,50 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami
globlje od 0,5 m.
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6.7
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih dobrin, ohranjanje narave in varstva
kulturne dediščine, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
6.7.1 Varstvo kulturne in naravne dediščina
Severni rob območja A in B se naj v čim večji meri za zeleni z avtohtono listopadno drevnino in tako
vizualno omili rob novega dela naselja.
6.7.2 Varstvo pred hrupom
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje nahaja v III.
območju stopnje varstva pred hrupom.
Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih
virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in
sanacijo. Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
6.7.3 Varstvo pred onesnaženjem zraka
Pri izdelavi predmetne dokumentacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
Ureditveno območje sodi v II. območje onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije So(2), NO(2), PM 10,
Pb, CO in benzen pod spodnjim pragom ocenjevanja in ozona v mejah dopustnega odstopanja oziroma
ciljne vrednosti.
Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira
delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;
protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz
Skladno s sprejetim občinskim programom varstva okolja se priporoča izvedba t.i. zelenih in hladnih streh
kot izravnalni ukrep, ki je pomemben iz vidika mikroklime in bilance zelenih površin.
6.7.4 Varstvo voda
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in veljavno zakonodajo.
V primeru načrtovanja ponikanja padavinskih odpadnih voda, je pred načrtovanjem potrebno tak način
odvodnje uskladiti z mnenjem geomehanika in odvod padavinskih in drugih vod načrtovati skladno z
zaključki geomehanika o primernosti tal za ponikanje in tudi skladno s prepovedi in omejitvami Zakona o
vodah.
Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z določila Zakona o vodah in sicer na tak način, da
bo v čim manjši meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v vodotoke ali javni kanalizacijski sistem.
V primeru iztokov padavinskih vod v vode, ne smejo izpustne glave padavinskih odpadnih voda segati v
svetli profil struge. Oblikovane morajo biti pod naklonom brežine. Na območju iztokov mora biti struga
ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz parkirišč in manipulativnih površin mora biti
urejena preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilca olj (SIST EN 858-2).
Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede
samo na podlagi vodnega soglasja.
Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev.
6.7.5. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ureditveno območje se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavna ogroženost, visoki nivoji
podzemnih voda, erozivnost ter plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so zadostni
običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.
Ureditveno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,150 g.
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Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje
objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:
nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče skladno z veljavnimi predpisi.
6.7.6 Varstvo pred požarom
Ureditveno območje se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. V
kolikor izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo gorljivega materiala je zajetega v
požaru, v glavnem je to zgornji sloj podrasti.
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:
da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik,
da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za gašenje in je omogočen dostop gasilcem,
da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so načrtovane tako, da je onemogočeno
širjenje požara po stavbah,
da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z
namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec
vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje.
Za omejitev širjenja požara na sosednje stavbe so zagotovljeni minimalni odmiki od parcelnih mej.
Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj
območja OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom
kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi
dimenzioniranje nosilne konstrukcije.
6.7.7 Odpadki
Zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov se mora izvajati v skladu z določili občinskega odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki.
Lokacije za ločeno zbiranje odpadkov so predvidene na javnih mestih. Na javnih površinah je potrebno
zagotoviti zadostno količino košev za odpadke.
Vse odpadke je potrebno ločevati ter predati v uporabo ustreznim prevzemnikom.
V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu z veljavno
zakonodajo.
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