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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
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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 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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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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