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I.

IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

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

IZJAVLJAM,

1. da je občinski lokacijski načrt skladen s predpisi, ki veljajo na območju lokacijskega načrta ali se
nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev,
2. da so v spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega lokacijskega načrta upoštevane vse pridobljene
smernice in mnenja,
3. da so v spremembah in dopolnitvah Odloka občinskem lokacijskem načrtu rešitve medsebojno
usklajene.

48/2020
(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
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Izsek iz OPN s prikazom lege prostorske ureditve
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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, 7/17, 5/18, 4/19 in 4/21 – tehn. popr.,)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (Uradni list RS, št. 86/2005).
Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (Uradni list RS, št. 106/2005).
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poligon (Uradni list RS, št. 23/2007).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskega lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon
(Uradni list RS, št. 68/2012).
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Poslovna cona Poligon (Polzelan, Poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/16).

•
•
•
•
•

2.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SD OLN

Predvidena je izdelava Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon, v skladu z
Zakonom o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 61/17). Prostorski izvedbeni pogoji opredeljeni v veljavnem
prostorskem aktu namreč ne omogočajo ureditve, ki bi zadoščala sedanjim potrebam razvoja občine na tem
območju.
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.

3.

PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA

3.1

Opis območja

Predmetno območje leži na južnem delu občine Polzela.

Slika 1: Lega območja v širšem prostoru
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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Območja OLN Poligon leži v območju med avtocesto Arja vas - Šentrupert, regionalno cesto R3 1268 Velenje –
Dobrteša vas, regionalno cesto R2 0288 Šempeter – Latkova vas in reko Savinjo, na južnem delu Občine Polzela.

Območje OLN Poligon
R3 Velenje – Dobrteša vas

AC Arja vas - Šentrupert

Savinja

R2 Šempeter – Latkova vas

Slika 2: Lega območja v ožjem prostoru
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

Slika 3: Območje obravnave prikazano na DOF
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Slika 4: Pogled na predmetno območje iz vzhoda
(vir: google.si/maps/)
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Prostorska celota oz. prostor je razdeljen na več območji in sicer:
•
AP – obstoječi avtomobilski poligon
•
C – obstoječa in predvidena prometna infrastruktura
•
K – predvideno območje energetske, komunalne in gospodarske infrastrukture (K1,K2)
•
P – predvideno parkirišče za tovorna vozila
•
PS – poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7)
•
PP – poslovno območje paviljonske gradnje (PP1, PP2, PP3)
•
R – obstoječe rekreacijsko območje (R1, R2)
•
S – obstoječe stanovanjske hiše (S1, S2)
•
Z – zeleni pas (Z)

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

Slika 5: Umestitev načrtovane ureditve v prostor – prostorska območja
(vir: občina Polzela)

Vsako območje opredeljuje ena ali več gradbenih parcel.

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

Slika 6: Umestitev načrtovane ureditve v prostor - urbanizem
(vir: občina Polzela)
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3.2

Raba zemljišča
Enota urejanja prostora
Osnovna namenska raba prostora
Podrobna namenska raba prostora

35 DOP LS
Območje stavbnih zemljišč
IG – gospodarske cone

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

Slika 7: Namenska raba prostora
(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 evidentiranih vodovarstvenih območji oz. vodovarstvenih pasov vodnih virov.

Slika 8: Vodovarstveno območje
(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 9: Prikaz območji ohranjanja narave
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.3.3 Območje varstva kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območji kulturne dediščine.

Slika 10: Območja kulturne dediščine
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3.4 Naravne omejitve
Predmetno območje se nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti.
Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.

Slika 11: Območja razredov poplavne nevarnosti in karta poplav
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.4

Javna gospodarska infrastruktura

3.4.1 Prometna infrastruktura
Predmetno območje leži severno od lokalne ceste LC 490591, na katero je predvidena tudi priključitev.

Slika 12: Prikaz prometne infrastrukture
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.4.2 Energetska infrastruktura
Energetska infrastruktura poteka v neposredni bližini predmetnega območja, na katero je predvidena priključitev.

Slika 13: Prikaz opremljenosti z energetsko infrastrukturo
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.4.3 Komunalna infrastruktura
V neposredni bližini predmetnega območja poteka vodovodno omrežje in omrežje odpadne komunalne
kanalizacije, na kateri je predvidena priključitev.

Slika 14: Prikaz opremljenosti s komunalno infrastrukturo
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.4.4 Elektronske komunikacije
Obstoječi vod omrežja elektronskih komunikacij poteka mimo predmetnega območja, na katerega je predvidena
priključitev.

Slika 15: Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Potrebna bo investicija za izgradnjo prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in električnega omrežja ter
elektronskih komunikacij znotraj predmetnega območja.
Glede na podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je zagotovljena navezava potrebne
infrastrukture na obstoječe omrežje, ki poteka na predmetnem območju ali v neposredni bližini predmetnega
območja.
Št. projekta 48/2020
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4.

STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA

Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon so bile upoštevane
naslednje strokovne podloge:
-

Geodetski načrt
(št. GEOPROJEKT2020-082GN, GEOPROJEKT d.o.o.)

-

Geološko - geomehansko poročilo
(št. 82-6/2006, Geosvet Samo Marinc s.p.)
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5.

SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
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MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV SD OLN NA OKOLJE
Datum izdaje:

Št. dokumenta:

8.3.2021

3504-51/2021/2

11.5.2021

35020-88/2021-3

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

7.4.2021

35012-54/2021/4

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

18.5.2021

354-31/2021-8

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Center za okolje in zdravje Maribor
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

14.5.2021

212b-09/1649-21 / NP-3017711-1

Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Celje
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

12.3.2021

1-III-161/2-O-21/TA

NASLOVNIK
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Sektor območja Savinje
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

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: 3504-51/2021/2
Datum: 8. 3. 2021

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

Zadeva:
Zveza:

Mnenje za SD Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon, ID 2290
vloga št. projekta 48/2020 z dne 8. 3. 2021

Stranka, TIURB d.o.o., Maribor, je po pooblastilu Občine Polzela, ki jo zastopa župan Jože
Kužnik, 8. 3. 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 občinskem lokacijskem načrtu Poligon, ID 2290, in
navedla, da se gradivo nahaja na spletni strani:
https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/03/Dopolnjena-izhodisca-Poligon.pdf
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:
kaja.arcet@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:

35012-54/2021-4
7. 4. 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) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU
POLIGON V OBČINI POLZELA

1. Podatki o vlogi
Podjetje TIURB d.o.o. je z vlogo, št. 48/2020 z dne 8. 3. 2021, prejeto dne 8. 3. 2021, pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino za
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon v Občini Polzela (v
nadaljevanju: SD OLN Poligon).
V vlogi je bil navedeno, da je na spletni strani Občine Polzela objavljeno gradivo:
- Izhodišča za pripravo SD OLN Poligon, izdelal TIURB d.o.o. Maribor, št. projekta:
48/2020, december 2020;
- Dopolnjena izhodišča za pripravo SD OLN Poligon, izdelal TIURB d.o.o. Maribor, št.
projekta: 48/2020, februar 2021;
- Sklep o začetku postopka priprave SD OLN Poligon, objavljen v Polzelan – Uradne
objave št. 2/2021 z dne 25. 2. 2021;

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 ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

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:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf.
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.

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

2/2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
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Številka: 354-31/2021-8
Datum: 18. 5. 2021
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poligon v Občini
Polzela - dopolnitev
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe
plana na okolje za Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poligon v
Občini Polzela (dopolnitev), 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 – 3017711-1 z dne 14. 5. 2021.

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

ZADEVA:

Številka: 212b-09/1649-21 / NP – 3017711-1
Povezava: 354-31/2021-6
DANTE-212b-DZ21MZ_SDOLN Poligon, Polzela_CPVO_3017711-1

Maribor, 14.5.2021

Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: Spremembe
in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poligon v Občini Polzela - dopolnitev

Z dopisom št. 354-31/2021-6 ste nas 10.5.2021 ponovno zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje za Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Poligon v Občini Polzela s stališča
naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:
 Dopolnjena izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Poligon, št: 48/2020, TIURB d.o.o. Maribor, maj 2021, s prilogami (Dopolnjene SDOLN);
in v lastnem arhivu:
 Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: Spremembe in dopolnitve
občinskega lokacijskega načrta Poligon v Občini Polzela, št: 212b-09/1649-21/NP–3017711,
NLZOH Maribor, april 2021 (Mnenje MZ o CPVO).
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 SDOLN 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 izvedbe 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 in v prvem
Mnenju MZ o CPVO ugotovili, da: »se z umestitvijo namenske rabe prostora za stanovanjsko pozidavo v
območje za gospodarske dejavnosti ustvarja novo konfliktno območje, ki je verjetno že v obstoječem stanju
prekomerno obremenjeno s hrupom in kakovostjo zunanjega zraka, zato je zaradi umeščanja novih stavb z
varovanimi prostori v okolje treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

SDOLN Poligon v Občini Polzela _CPVO-1

Na osnovi tega mnenja so nam bile v ponovni pregled poslane Dopolnjene SDOLN v katerih se je iz
obdelave izvzelo OBMOČJE A, kjer je bil predviden stanovanjsko poslovni objekt in znotraj območja
sprememba podrobne namenske rabe zemljišča iz IG - gospodarska cona v SSg - stanovanjske površine s
spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi. Zato smo ponovno 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 SDOLN:
 Območje se nahaja na južnem robu občine Polzela med avtocesto A1 na severu, regionalno cesto







2.




Šempeter – Polzela – Velenje na SV, regionalno cesto Celje – Ljubljana na JV in reko Savinjo na JZ;
OLN Poligon predstavlja prostorsko celoto, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Polzela s PNRP (IG) – gospodarske cone;
Prostorska celota oz. prostor je razdeljen na več območji in sicer:
- AP – obstoječi avtomobilski poligon
- C – obstoječa in predvidena prometna infrastruktura
- K – predvideno območje energetske komunalne in gospodarske infrastrukture (K1,K2)
- P – predvideno parkirišče za tovorna vozila
- PS – poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7)
- PP – poslovno območje paviljonske gradnje (PP1, PP2, PP3)
- R – obstoječe rekreacijsko območje (R1, R2)
- S – obstoječe stanovanjske hiše (S1, S2)
- Z – zeleni pas (Z);
Spremembe in dopolnitve so predvidene na delu prostorskega območja PS5 ki obsega naslednja
zemljišča s parcelnimi številkami 1353/43, 1353/44, 1353/46, vse k.o. 1006 Latkova vas in 246/321,
k.o. 0992 Polzela – OBMOČJE B. Na tem delu območja (poslovno območje strjene/intenzivne gradnje)
bi bila dovoljena postavitev oskrbnih postaj (stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo motornih
goriv in oskrbo vozil).
Za SDOLN v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
Ur. list RS št. 51/14, 57/15, 26/17 verjetno ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje.
Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta:
Na delu območja PS5 – poslovno območje strjene/intenzivne gradnje, bi bila dovoljena postavitev
oskrbnih postaj ( 12303 – stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo motornih goriv in oskrbo
vozil) na območje s PNRP IG, zato ne pričakujemo pomembnih daljinskih, kumulativnih in sinergijskih
vplivov na VZL;
zaradi SDOLN se ne bodo spremenile transportne poti, verjetno pa se bo nekoliko povečal promet na
območju SDOLN, zaradi izgradnje stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo motornih goriv in
oskrbo vozil, vendar ne pričakujemo pomembnih vplivov na okolje.

DZ21MZ_SDOLN Poligon, Polzela_CPVO_3017711-1
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Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta:
na severnem območju gospodarske cone s PNRP (IG) se sicer nahajajo obstoječe stanovanjske
stavbe, vendar zaradi SDOLN s stališča VZL ne pričakujemo bistvenega povečanja negativnih vplivov
teh stavb z varovanimi prostori;
SDOLN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo pomembnih neposrednih vplivov na podzemno
vodo in posledično na oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo;
zaradi SDOLN se ne zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo, zato
ne pričakujemo pomembnih negativnih vplivov na kakovostno bivalno okolje;
zaradi SDOLN se ne zmanjšujejo kmetijske površine, zato ne pričakujemo pomembnih negativnih
vplivov na oskrbo prebivalstva z zdravo lokalno pridelano hrano.

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije ocenjujemo, da za Spremembe in dopolnitve lokacijskega
načrta Poligon v Občini 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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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA OKOLJE
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7174
F: 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-159/2021/5
Datum: 1.6.2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F,
21/12, 17/13-odlUS, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl US, 33/07 - ZPNačrt
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 –ZIURKOE, 158/20), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPPA, 109/12 in 76/14-odl. US in14/15 ZUUJFO) v povezavi s 119. in 110 členom Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2 Ur. l. RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 63/07-odl.US, 117/07odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07,
65/08, 47/09-odl.US, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje; za Spremembe in dopolnitve Občinskega
lokacijskega načrta Poligon, pripravljavcu: Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
naslednjo:
O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev Občinskega
lokacijskega načrta Poligon v Občini Polzela, ni treba izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
Pripravljavec Sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Poligon Občina Polzela
je pooblastila TIURB projektiranje in svetovanje, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor (pooblastilo
občine Polzela št. 3503-4/2020-11 z dne 4.3.2021), da Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za okolje, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje (vnaprej Ministrstvo)
posreduje vlogo (dopis z dne 20.5.2021) s pozivom za odločitev o potrebnosti izdelave študije
celovite presoje vplivov na okolje za Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta
Poligon.
Vlogi za izdajo odločitve o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje je predlagatelj
gradiva priložil gradivo: Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem
lokacijskem načrtu Poligon (Uradne objave št. 2/2021), Izhodišča za pripravo Sprememb in
dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Poligon, št. projekta 48/2020, februar 2021.
Gradivo je dostopno na spletni strani Občine Polzela na naslovu:

https://www.polzela.si/aktualno/sklep
V zbirki prostorskih aktov je gradivu dodeljena Identifikacijska številka 2290.
Predlagatelj gradiva je priložil mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora: Ministrstva za
kulturo, Ministrstva za zdravje, Zavoda RS za varstvo narave OE Celje, Direkcije RS za vode.
Po 40. členu Zakona o varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali
drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi
in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti
njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40. člena določa, da se
za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v
okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena
istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi
njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se
celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je
bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede
na plan, na podlagi katerega je pripravljen.
V skladu z določili 3. in 4. odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega
poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe
Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave.
Predmet načrtovanih Sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Poligon je
umestitev objekta za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil v območju strnjene intenzivne
gradnje PS 5. Gradnja se bo izvajala na zemljišču s parc. št. 1353/43, 1353/44, 1353/46; vse
k.o. Latkova vas in 246/321; k.o. Polzela.
Območje načrtovane gradnje objekta za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil je
nepozidano; na JV strani in JZ strani je omejeno z lokalno cesto 490591- Ob Savinji, na V strani
s parkiriščem in na S strani z individualnimi stanovanjskimi objekti.
Iz priloženih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora izhaja, da za načrtovano ureditev
celovita presoja njihovih vplivov na okolje ni potrebna; kot sledi:
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 1-III-161/2-O-21/TA z
dne 12.3.2021, iz katerega izhaja, da načrtovana gradnja objekta za maloprodajo
motornih goriv in oskrbo vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega
lokacijskega načrta Poligon leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000)
in zavarovanega območja ter njihovega daljinskega vpliva; celovita presoja in presoja
sprejemljivosti vplivov na varovana območja nista potrebni;
- Mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje št. 354-31/2021-84 z dne
18.5.2021 sklicujoč se na mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
št. 212b-09/1649-21/NP 3017711-1 z dne 14.5.2021, iz katerega izhaja, da načrtovana
gradnja objekta za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil vsebovana v
Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon ne bo
pomembneje vplivala na počutje ljudi s stališča varovanja ljudi pred vplivi iz okolja.
Celovita presoja vplivov načrtovane gradnje ni potrebna;

-

-

Mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-54/2021-4 z dne 7.4.2021, iz katerega izhaja,
da je verjetnost vplivov načrtovane gradnje objekta za maloprodajo motornih goriv in
oskrbo vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
Poligon na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine
majhna. Zato celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.
Mnenje Direkcije RS za vode št. 35020-88/2021-3 z dne 11.5. iz katerega izhaja, da se
območje načrtovane gradnje objekta za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil
vsebovane v Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon po
podatkih vodnega katastra nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti, vendar
ob doslednem upoštevanju smernic, ki izhajajo iz predmetnega mnenja ni pričakovati
vpliva na vode.

Ministrstvo je predloženo gradivo proučilo in ob upoštevanju priloženih mnenj pristojnih nosilcev
urejanja prostora ugotovilo, da načrtovana gradnja objekta za maloprodajo motornih goriv in
oskrbo vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon
ne bo imela pomembnega vpliva na okolje.
Predlagana gradnja objekta za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil vsebovana v
Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon ne predstavlja posega za
katerega Ministrstvo ocenjuje, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje, kot
to določa tretji odstavek 40. člena Zakona o varstvu okolja, ki pravi, da se celovita presoja
vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če Ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba
pomembneje vplivala na okolje.
Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje so določena v Uredbi 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.l. RS, št.9/09).
Ministrstvo ugotavlja, da načrtovana gradnja objekta za maloprodajo motornih goriv in oskrbo
vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon ne
predstavlja pomembnejšega vpliva za posege v okolje glede na lokacijo, značilnosti, velikost in
razmere delovanja, da ne vpliva na druge plane, vključno s tistimi v hierarhiji, da vključuje
okoljske vidike v zadostni meri in ne povzroča drugih okoljskih problemov ki se nanašajo na
načrtovano ureditev.
Ministrstvo nadalje ugotavlja, da načrtovana gradnja objekta za maloprodajo motornih goriv in
oskrbo vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon
ne bo vplivala na verjetnost, trajanje, pogostnost in reverzibilnost vplivov, ki bi jih povzročila, da
nima kumulativnih vplivov, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi in okolje, njena velikost in
obseg ter delovanje pa ne bo vplivala na območje in število ljudi, ki bi bili lahko prizadeti.
Ministrstvo ugotavlja, da načrtovana gradnja ne bo prizadela pomena in ranljivosti območja.
Ministrstvo mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje za
vsak plan, program, načrt ali drugi splošni akt oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje
vplival na okolje.
Pri pregledu gradiva Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja objekta za maloprodajo
motornih goriv in oskrbo vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega
lokacijskega načrta Poligon ne predstavlja posega, za katerega bi bilo treba izvesti presojo
vplivov na okolje skladno z določbami Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 51/14, 105/20).
Nadalje Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja objekta za maloprodajo motornih goriv in
oskrbo vozil vsebovana v Spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon
ne zapade med posege, za katere je potrebno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
izvesti predhodni postopek, v skladu s poglavjem G I.3 Urbanizem in gradbeništvo Priloge 1
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Na osnovi predhodno navedenih dejstev Ministrstvo ugotavlja, da za Spremembe in dopolnitve
Občinskega lokacijskega načrta Poligon v Občini Polzela ni treba izvesti celovite presoje
njihovih vplivov na okolje.
Upravni organ je glede na navedeno odločil, kakor izhaja iz izreka.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik
pri navedenem sodišču.

Metka Černelč u.d.i.a.
Višja sekretarka

mag. Vesna Kolar-Planinšič
Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje

Vročiti:
- Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela; obcina.polzela@polzela.si

V vednost po e-pošti:
Ministrstvo za kulturo Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si;
Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje; gp.mz@gov.si;
Zavod RS za varstvo narave – OE Kranj; zrsvn.oekr@zrsvn.si;
Direkcija RS za vode; gp.drsv@gov.si
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SMERNICE
ŠT.

NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

1.

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

11.5.2021

35020-88/2021-3

2.

Elektro Celje d.d.
Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje

18.5.2021

3051

3.

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

29.3.2021

373/21-TV

4.

Telekom Slovenije d.d.
Lava 1, 3000 Celje

15.4.2021

94059 – CE/1770-LM

5.

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

22.32021

718/21-KP
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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
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6.

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA

6.1

Razlogi za pripravo SD OLN

Razlogi za pripravo SD OLN so:
omogočiti izgradnjo oskrbnih postaj in z njo povezano ureditev prometne, komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture,
izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje vezanih ureditev,
omogočiti postavitev začasnih objektov, objektov za oglaševanje in določenih nezahtevnih objektov.

6.2

Podloga za pripravo SD OLN in postopek priprave

Postopek priprave SD OLN, ki poteka skladno z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17;
v nadaljevalnem besedilu ZUreP-2), se je začel s »Sklepom o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon«, ki ga je dne 25.2.2021 sprejel župan Občine
Polzela. Sklep o začetku postopka je objavljen v Polzelanu št. 2/2021.

6.3

Območje SD OLN

Območje obdelave zajema del območja PS5 (PS – poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje) v velikosti cca
0,3 ha na zemljiščih s parcelnimi št. 1353/43, 1353/44, 1353/46 k.o. 1006 Latkova vas ter 246/321 k.o. 992
Polzela. Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave SD OLN tudi spremeni. Prav tako lahko
načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven predmetnega območja.
Območje je na jugovzhodu in jugozahodu omejeno z lokalno cesto 490591, na severovzhodni strani predmetno
območje meji na dovozno cesto, na severozahodu pa na parkirišče.
Območje sprememb in dopolnitev predstavlja nepozidana kmetijska površina ( travnik).

6.4

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s SD OLN

6.4.1 Opis načrtovanih prostorskih ureditev
V zasnovi je na predmetnem območju predvidena umestitev oskrbne postaje (bencinski servis) s pripadajočo
zunanjo ureditvijo in ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Slika 16: Predvidena pozidava
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Pripadajoči objekti bencinskega servisa so:
poslovni objekt,
nadstrešnica nad otoki s točilnimi mesti,
podzemni rezervoarji s tehnološkimi inštalacijami,
parkirišče za osebna vozila.
Bencinskemu servisu se uredi uvoz/izvoz, ploščad namenjena manipulaciji vozil in čakalnim vrstam pred točilnimi
mesti. Parkirišče za zaposlene in uporabnike bencinskega servisa. Dopustna je tudi ureditev polnilnih mest za
električna vozila. Podzemne cisterne za gorivo so predvidene na severu predmetnega območja.
6.4.2 Oblikovanje objektov
Poslovni objekt je predviden v okvirnih tlorisnih dimenzijah 11,00 x 24,0 m
Objekti naj bodo oblikovani enostavno, minimalistično, z enostavno členitvijo fasad, iz sodobnih materialov, ki
morajo zagotavljati kvaliteto in trajnost. Objekti morajo biti med seboj usklajeni. Vse strehe enako oblikovane.
Arhitekturni izraz objektov in urbana oprema mora slediti čistim linijam.
6.4.3 Ureditev odprtega prostora
Ureditev prostih in zelenih površin izhaja iz funkcionalno oblikovalske razporeditve objektov, parkirišč in dovoznih
cest. Uredijo se tlakovane in asfaltirane površine, ki jih dopolnjujejo zelene površine. Zelene površine sestavljajo
drevesa, grmovnice in tratne površine.
Urbana oprema kot so klopi, koši, luči in podobno, se smiselno razporedi glede na programske sklope območja
in zadrževanja uporabnikov. Urbana oprema, skupaj z izbiro tlakov, tvori enovito celoto z arhitekturnim
oblikovanjem bencinskega servisa in poslovnega objekta.

6.5
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
6.5.1 Opis prometnih ureditev
Uvoz na ureditveno območje bo urejen iz jugozahodne strani in sicer iz javne ceste 490591. Prav tako bo na
isto cesto urejen tudi izvoz vendar iz jugovzhodne strani območja.
6.5.2 Vodovodno omrežje
Oskrba predvidenih objektov z vodo je možna preko javnega vodovoda, ki se nahaja na jugu obravnavanega
območja. Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod
utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov in nodularne litine. Minimalni odmik objekta od javnega
vodovoda mora znašati 3,0 m. Odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri
se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
Priključitev mora biti v skladu s pogoji upravljavca komunalnega omrežja in veljavnimi predpisi.
Za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje ali uporabo objekta, si je
potrebno pridobiti mnenje upravljavca komunalne infrastrukture.
6.5.3 Elektroenergetsko omrežje
Na predmetnem območju se nahaja obstoječa transformatorska postaja TP Ločica Poligon 1, od katere se je
potrebno s prevideno gradnjo in zunanjo ureditvijo odmakniti minimalno 2,00 m. Ob robu prav tako poteka več
SN in NN elektro vodov. Posegi v varovalni pas navedenih vodov niso dovoljeni. Pri načrtovanju zunanje ureditve
je potrebno upoštevati odmik 2,5 m debla od trase srednje in nizkonapetostnega električnega kabla, pri tem je
potrebno električne kable položiti v mapitel cev fi 160 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oz. na vsako stran
osi tako dolgo, kot se predvideva razrast koreninskega sistema drevesa. Postavitev kakršne koli ograje v območju
varovalnega pasu električnih vodov je nedopustna.
6.5.4 Omrežje elektronskih komunikacij
Za predvideno pozidavo v ureditvenem območju je potrebno izgraditi ustrezno kabelsko kanalizacijsko omrežje.
Pri vseh posegih je treba upoštevati trase obstoječega in predvidenega TK omrežja.
Glede na pozidavo oz. komunalno ureditev je potrebno TK vode ustrezno zaščititi ali jih prestaviti.
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6.5.5 Odvajanje odpadnih voda
Iz obravnavanega območja se bodo odpadne komunalne vode odvajale v zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
ki se nahaja južno od obravnavanega območja in se zaključuje s čistilno napravo. Minimalni odmik objekta od
javne kanalizacije mora znašati najmanj 3,0 m.
Odpadne komunalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 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.
Čiste odpadne padavinske 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.
Priključitev mora biti v skladu s pogoji upravljavca komunalnega omrežja in veljavnimi predpisi.
Za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje ali uporabo objekta, si je
potrebno pridobiti mnenje upravljavca komunalne infrastrukture.
6.5.6 Plinovod
Oskrba predvidenih objektov s plinom je možna preko plinovodnega omrežja, ki se nahaja na jugu obravnavanega
območja. 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.
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.
Gradnjo novega plinovodnega omrežja oz. 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. 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.

6.6
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
6.6.1 Varstvo kulturne in naravne dediščine
Ureditveno območje je izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.
Na ureditvenem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko
raznovrstnost.
6.6.2 Varstvo voda in tal
Ureditveno območje se nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti, zato je treba pri načrtovanju dosledno
upoštevati omejitve in pogoje iz veljavne zakonodaje.
Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih in komunalnih voda mora biti načrtovano v skladu z veljavno
zakonodajo.
Odvajanje padavinskih vod je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih vod z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred
iztokom v vodotoke ali javni kanalizacijski sistem.
6.6.3 Varstvo pred hrupom
Skladno z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je ureditveno območje v območju IV.
stopnje varstva pred hrupom.
6.6.4 Varstvo pred onesnaženjem zraka
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka.
Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
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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;
- čiščenje vozil pri vožnji na javne prometne ceste;
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
6.6.5 Varstvo pred požarom
Ureditveno območje je na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. V kolikor izbruhne
požar se zelo počasi širi ali pa ugasne.
Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz načrta požarne varnosti.
Načrt požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Povzetek
vsebine načrta požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne
varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta.
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena iz obstoječega hidrantnega omrežja. V kolikor
obstoječe hidrantno omrežje ne zadostuje, bodo zagotovljeni drugi viri vode za gašenje v skladu z načrtom
požarne varnosti.
Za omejitev širjenja požara pri stavbah v ureditvenem območju bodo požarni ukrepi opredeljeni v drugih načrtih,
ki izkazujejo zanesljivost objekta. 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.
Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte je potrebno zagotoviti ustrezne odmike med mejo
parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve.
Intervencija bo zagotovljena preko cestnega priključka in manipulativnih površin na predmetnem območju.
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.
6.6.6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Predmetno območje se nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti.
Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.
V projektni dokumentaciji je k temu primerno potrebno predvideti tehnične rešitve gradnje.
6.6.7 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.

6.7

Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje

Gradnja se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena
funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo in priključki.
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7.

POVZETEK ZA JAVNOST
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