
TIURB d.o.o. 
Jezdarska 3, 2000 Maribor 
tel: +386 (2) 429 27 54 
email: info@ti-urb.si 

 
 
PRVA MNENJA 

 
 

ŠT. NASLOVNIK Datum izdaje: Št. dokumenta: 

1. 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

22. 7. 2021 
35034-57/2021-2550-2 

10922-04 

2. 

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

  

3. 
Ministrstvo za kulturo  
Direktorat za kulturno dediščino  
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

7. 7. 2021 35012-54/2021/9 

4. 
Občina Polzela 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela 

12. 7. 2021 3513-60/2021-2 

5. 
Elektro Celje 
Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje 

  

6. 
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 
Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec 

7. 7. 2021 714/21-TV 

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

14. 7. 2021 1571/21-KP 

8. 
Simbio d.o.o., 
Teharska cesta 49, 3000 Celje 

12. 7. 2021 Sm-18-21/RS 

9. 
Telekom  
Lava 1, 3000 Celje 

15. 7. 2021 98045 – CE/3762-LM 

10. 
Telemach 
Mariborska 100, 3000 Celje 

12. 7. 2021 294/1-2021 

 
 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



TIURB d.o.o.
Jezdarska 3
2000 Maribor
info@ti-urb.si
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Zadeva:       Prvo mnenje k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu Poligon, Občina Polzela (ID: 2290)

Zveza: Vloga podjetja TIURB d.o.o., št. 48/2020 z dne 30. 6. 2021, prejeta po e-pošti

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena, v povezavi s četrtim odstavkom 
111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-
2), izdaja 

PRVO MNENJE
K OSNUTKU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU POLIGON

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi četrtega odstavka 111. člena ZUreP-2 preverilo, 
kako so bile pri pripravi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu Poligon upoštevane usmeritve iz splošnih smernic oziroma predpisi s 
področja urejanja prostora in pri tem ugotovilo, da jih pripravljavec navedenega prostorskega 
akta ni v celoti upošteval, ker:

- upoštevanje usmeritev iz splošnih smernic s področja razvoja poselitve in pravil urejanja 
prostora iz osnutka akta ni razvidno;

- osnutek akta ne vsebuje vseh s podzakonskim aktom zahtevanih vsebin;
- skladnost obravnavanega osnutka z nadrejenim prostorskim aktom ni ustrezno 

utemeljena;
- osnutku akta spremljajoče gradivo ni v celoti priloženo in ni priložen elaborat 

ekonomike, ki je skladno z 62. členom ZUreP-2 obvezna strokovna podlaga za pripravo 
OPPN.

mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
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O b r a z l o ž i t e v:

1. Vloga občine
Podjetje TIURB d.o.o. je po pooblastilu Občine Polzela (št. 3503-4/2020-11 z dne 4. 3. 2021) na 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), posredovalo vlogo za pridobitev prvega mnenja k osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (v nadaljnjem 
besedilu: SD OLN). V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo 
prostorskega akta objavljeno na spletni strani občine. Ministrstvo je predlaganemu 
prostorskemu aktu dodelilo identifikacijsko številko 2290. 

2. Pravna podlaga
Postopek priprave OPPN je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Iz 118. člena izhaja, da 
odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo 
OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na 
pobudi investitorja priprave OPPN. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno 
uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu Poligon (Polzelan – uradne objave, št. 2/2021) je bil javno objavljen dne 25. 2. 2021, kar 
pomeni, da postopek poteka v skladu z ZUreP-2. S sklepom so bila potrjena Dopolnjena 
izhodišča za pripravo SD OLN (izdelalo podjetje TIURB d.o.o. Maribor, februarja 2021).

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za 
področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja 
prostora skrbi za upoštevanje:

- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.

Navedene vsebine so vsebovane v splošnih smernicah s področja razvoja poselitve (objavljene 
na spletni strani ministrstva) in v veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave 
splošnih smernic na podlagi ZUreP-2 se smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja 
razvoja poselitve, št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013, so objavljene na spletni strani 
ministrstva na naslovu: 
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_
poselitve.pdf«.

3. Ugotovitve glede upoštevanja splošnih smernic oziroma predpisov s področja 
prostora

Območje OLN Poslovna cona Poligon se nahaja na J delu Občine Polzela, med avtocesto, 
regionalno cesto in reko Savinjo. V veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Polzela (Uradni list RS, št. 96/11 in 60/12 tehn. popr. ter Polzelan – Uradne objave, št. 9/14, 
7/17, 5/18, 4/19 in 4/21 – tehn. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) je označeno kot del območja 
naselja Ločica ob Savinji, z EUP 35 DOP LS in PNRP IG. Na območju velja Odlok o občinskem 
lokacijskem načrtu Poligon (Uradni list RS, št. 86/2005, št. 106/2005 – tehn. popr.; spremembe 
in dopolnitve: Uradni list RS, št. 23/2007, št. 68/2012 in Polzelan – Uradne objave, št. 3/16 – 
tehn. popr.). Prostorska celota je v OLN razdeljena na več manjših območij, med njimi se v 
osrednjem delu nahaja »poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje PS5«. Predmetne SD 
OLN zajemajo JZ del območja PS5, kjer predvidevajo umestitev bencinskega servisa s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo in ureditvijo GJI. Zemljišče velikosti cca 3000 m2 je v naravi 
nepozidano.   

Ugotovitve:
Splošne smernice
Občina naj bi osnutek akta pripravila med drugim na podlagi splošnih smernic nosilcev urejanja 
prostora. V gradivu glede skladnosti s splošnimi smernicami ni navedb, priložene pa so 
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konkretne smernice določenih nosilcev urejanja prostora in odločba ministrstva, pristojnega za 
okolje, da ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Za konkretne smernice s 
področja prostora občina ni zaprosila. 

Po pregledu osnutka SD OLN ministrstvo ugotavlja, da iz gradiva ni razvidno, na kakšen način 
so upoštevane splošne smernice s področja razvoja poselitve. 

Temeljna pravila ZUreP-2 in pravila PRS
V gradivu osnutka akta niso podane opredelitve glede upoštevanja usmeritev iz temeljnih pravil 
urejanja prostora iz ZUreP-2, še posebej glede racionalne rabe prostora (20. člen), notranjega 
razvoja naselja (26. člen) in načrtovanja gospodarske javne infrastrukture (33. člen). Prav tako 
ni razvidna preveritev upoštevanja pravil iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS), ki v skladu z 266. členom 
ZUreP-2 po njegovi uveljavitvi ostaja v veljavi, pravila pa se uporabljajo med drugim tudi za 
pripravo strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen SD OLN ministrstvo meni, 
da so za njegovo pripravo relevantna zlasti pravila iz 23., 26., 28., 33., 39. člena, poglavja I/3.1, 
97., 98. in 100. člena PRS. V obrazložitvah in strokovnih podlagah, ki so del spremljajočega 
gradiva, je treba SD OLN utemeljiti v skladu z ustreznimi členi ZUreP-2 in PRS.

Ministrstvo po pregledu osnutka SD OLN ugotavlja, da gradivo ni opremljeno z navedenimi 
vsebinami, upoštevanje teh pravil ni razvidno.

Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2, v 
nadaljnjem besedilu Pravilnik o OPPN)
Vsak OPPN mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki 
določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v skladu z ZUreP-2, še ni sprejet. Iz 301. člena 
ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do uveljavitve novega podzakonskega akta kot 
predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2 uporabljajo določbe Pravilnika o OPPN. Ta v 3. 
členu določa obvezno vsebino OPPN, v 15. členu vsebino osnutka OPPN in v 16. členu obliko 
OPPN. 

Po preveritvi gradiva ministrstvo ugotavlja, da osnutek SD OLN ne vsebuje vseh s 
podzakonskim aktom zahtevanih vsebin.
- V tekstualnem delu predloženega osnutka odloka vsebine v skladu z določbami drugega 

odstavka 15. člena Pravilnika o OPPN niso navedene, načrtovane prostorske ureditve so 
razvidne le iz obrazložitve akta.

- Grafični del je pomanjkljiv: predloženi izsek s prikazom lege prostorske ureditve ni izsek iz 
izvedbenega dela veljavnega OPN (3. prikaz območij EUP, PNRP in PIP); v prikazu vplivov 
in povezav s sosednjimi območji so označene le meje EUP, vplivi na sosednja območja 
znotraj EUP pa niso jasni; manjka prikaz ureditev iz zadnje alineje tretjega odstavka 15. 
člena  Pravilnika o OPPN. 

Občina naj preveri in ustrezno uskladi tudi sledeče: 
- Bencinski servis je umeščen v območje PS5, načrtovane prostorske ureditve pa ne 

predstavljajo »strnjene/intenzivne gradnje«.   
- V 3. členu osnutka odloka je navedeno, da v območju ni dovoljeno postavljati rezervoarjev, v 

obrazložitvi (poglavje 6.4.1) pa so kot spremljajoči objekti bencinskega servisa navedeni tudi 
podzemni rezervoarji.

- V osnutku odloka so na več mestih navedene določbe glede objektov za oglaševanje, ki v 
obrazložitvi niso podrobneje obravnavani, prav tako tudi začasni objekti, ki pa niso vključeni 
v odlok.

4. Skladnost z nadrejenim prostorskim aktom
Iz 49. člena ZUreP-2 (razmerja in uporaba prostorskih aktov) izhaja, da mora biti OPPN skladen 
z OPN. Iz predloženega gradiva (grafični del osnutka SD OLN in Priloga »Prikaz stanja 
prostora«) je razvidno, da občna načrtuje opisane objekte in ureditve na površinah namenske 
rabe prostora, kot je bila opredeljena v veljavnem OPN. V spremljajočem gradivu »Izvleček iz 
hierarhično višjega prostorskega akta« ni priložen.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8106
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Ugotovitve:
Ministrstvo ugotavlja, da v gradivu glede skladnosti z nadrejenim prostorskim aktom ni navedb 
in predlaga občini, naj preveri in tudi utemelji skladnost obravnavanih SD OLN z OPN. 

V osnutku odloka (1a. člen, drugi odstavek) je navedeno, da so SD OLN izdelane na podlagi 
prve alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o OPPN. Ministrstvo pojasnjuje, da se 
navedena določba nanaša na izdelavo novega OPPN za manjše območje znotraj EUP v 
primeru, če to ni bilo določeno v OPN, v primeru SD OLN pa ta določba ni relevantna.

5. Spremljajoče gradivo in elaborat ekonomike
V 52. členu ZUreP-2 je določeno, da ima vsak prostorski akt spremljajoče gradivo. Vlogi za 
izdajo prvega mnenja k osnutku SD OLN predpisano spremljajoče gradivo ni v celoti priloženo: 
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta - manjka;
- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta – manjkajo;
- podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta – 

manjkajo nekateri podatki v skladu z določbami 256. člena ZUreP-2;
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta – podrobna strokovna obrazložitev 

načrtovane prostorske ureditve, na podlagi katere se v aktu določijo PIP, v gradivu ni ne 
omenjena ne priložena; iz gradiva ni razvidno, da poteka načrtovanje notranjega razvoja na 
delu PS5 po obravnavi vpliva na razvoj celotnega območja PS5 oziroma predmetne EUP;

- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta – manjkajo utemeljitve kot izhaja iz točk 3. in 4. 
tega mnenja.

Prav tako k gradivu ni priložen elaborat ekonomike. V skladu z 62. členom ZUreP-2 se kot 
obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN izdela elaborat ekonomike. Z njim se v 
vseh fazah priprave OPN in OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Iz 
obrazložitve akta tudi ni razvidno, da bi bil izdelan. Elaborat ekonomike se izdela skladno z 
določbami Pravilnika o elaboratu ekonomike, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/19 z 
dne 12. 7. 2019.

6. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo pripravljavcu akta predlaga, naj v nadaljnjih fazah postopka odpravi ugotovljene 
pomanjkljivosti in ustrezno utemelji skladnost SD OPN z OPN. Pred nadaljevanjem postopka 
naj zagotovi tudi izdelavo elaborata ekonomike, s katerim se bo ocenilo potrebne investicije in 
določili viri financiranja ter etapnost za zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske 
javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, 
načrtovanih z SD OLN.

Ministrstvo nadalje predlaga, da se v preambulo Odloka o SD OLN doda sklic na drugo alinejo 
četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev elektronskega 
poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave OPPN ne uporabljajo 
določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja 
nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, da so vplivi izvedbe 
predloga OPPN na okolje sprejemljivi.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Brigita Pernuš Gantar
sekretarka

Ana Vidmar
vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Poslati:
- info@ti-urb.si 
- obcina.polzela@polzela.si
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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 111. 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 K OSNUTKU 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 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 30. 6. 2021, prejeto dne 30. 6. 2021 pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu Poligon v Občini Polzela (v nadaljevanju: SD OLN Poligon).

V vlogi je bil navedeno, da je gradivo objavljeno na spletni strani Občine Polzela. Objavljeno je 
bilo:

- SD OLN Poligon, grafični in tekstualni del osnutka, izdelal TIURB d.o.o. Maribor, št. 
projekta 48/2020, junij 2021;

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih 
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:

TIURB d.o.o.

info@ti-urb.si
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https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016 in 350-84/2016/2 z dne 14. 6. 
2019).

Konkretne smernice niso bile izdane. Vloga za izdajo konkretnih smernic ni bila podana.

3. Mnenje k osnutku SD OLN Poligon

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju načrtovanih ureditev se 
ne nahaja kulturna dediščina, kar je potrebno v besedilu akta tudi navesti: »V območju urejanja 
ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino niso 
potrebni.«

Po pregledu gradiva ugotavljamo še, da osnutek akta ne zajema določil splošnega varstvenega 
režima za nepremično arheološko dediščino, zato je potrebno v odlok vključiti splošni varstveni
režim za nepremično arheološko dediščino, ki se glasi:

- Ne glede na prejšnjo točko velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega 
vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru 
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko 
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče. 

- Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svetovalka II v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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