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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, september 2021
(kraj in datum)
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II.

BESEDILO ODLOKA
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III.

KARTOGRAFSKI DEL
1

Prikaz namenske rabe
Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega plana

1.1
2

Prikaz ureditvenega območja z obstoječim parcelnim stanjem
Območje SD OLN z obstoječim parcelnim stanjem

2.1
3

1: 1000

Prikaz območja SD OLN in načrtovanih ureditev v širšem območju
Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev

3.1
4

1:5000

1: 5000

Prikaz umestitev načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in
povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

4.1

Umestitev načrtovane ureditve v prostor

1: 2500

4.2

Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji

1:1000

4.3

Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI

1:2500

5

Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjana
narave in ureditev potrebnih za obrambo pred naravnimi ter drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

5.1
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IV.

SPREMLJAJOČE GRADIVO

1.

PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH DOKUMENTOV 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.,);v
nadaljevanju OPN
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (Uradni list RS, št. 86/2005); v nadaljevanju OLN
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);
v nadaljevanju SD OLN
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).

•
•
•
•
•

1.1

Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta - OPN Občine Polzela

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

Slika 1: Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega plana z legendo
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela je v poglavju III./6.04.6 določen poseben PIP za OLN Poligon
LS 35, kateri v 359.členu in 365.členu za predmetno območje določa veljavnost zazidalnega načrta OLN Poligon.
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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 je želja lastnikov zemljišč po spremembi predvidenih ureditev, ki je določena z veljavnim
prostorskim aktom. V ta namen je bila decembra 2020 pripravljena pobuda z izhodišči, katera bi bila podlaga za
izdelavo SD OLN in bi na delu območja PS5 dovoljevala postavitev oskrbnih postaj. Februarja 2021 so bila ta
izhodišča dopolnjena z razširitvijo območja oz. na delu območja PS4 bi bila dovoljena postavitev stanovanjsko
poslovnih objektov. Na dopolnjena izhodišča je bilo iz strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
podano strokovno mnenje, da bi se z umestitvijo namenske rabe prostora za stanovanjsko pozidavo v območje
za gospodarske dejavnosti ustvarilo novo konfliktno območje zaradi obremenjevanja okolja oz. stavb z
varovalnimi prostori s hrupom in kakovostjo zunanjega zraka. Pri nadaljevanju postopka se je upoštevalo
omenjeno mnenje in so se spremembe in dopolnitve na območju PS4 izločile.
Gradivo izhodišč za pripravo SD OLN je bilo javno razgrnjeno in v času javne razgrnitve niso bile podane pripombe
s strani javnosti.

3.

PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA

3.1

Opis območja

Predmetno območje leži na južnem delu občine Polzela.

Slika 2: Lega območja v širšem prostoru
(vir: občina Polzela)

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.
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Območje OLN Poligon
R3 Velenje – Dobrteša vas

AC Arja vas - Šentrupert

Savinja

R2 Šempeter – Latkova vas

Slika 3: Lega območja v ožjem prostoru
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

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

Slika 5: 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 6: Umestitev načrtovane ureditve v prostor – prostorska območja
(vir: občina Polzela)

Vsako območje opredeljuje ena ali več gradbenih parcel.

Območje predmetnih sprememb in dopolnitev

Slika 7: 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 8: 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 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: 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 14: 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 katero je predvidena priključitev.

Slika 15: 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 16: Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Izgradnja dodatne javne komunalne infrastrukture ne bo potrebna, ker je glede na podatke zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture zagotovljena navezava na obstoječa omrežje, ki poteka na
predmetnem območju ali v neposredni bližini predmetnega območja.
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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.)
Načrt električnih inštalacij in električne opreme – NN priključek BS
(št. P21-08, Utris d.o.o.)
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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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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

3.8.2021

3087

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.

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

22. 7. 2021

35034-57/2021-2550-2
10922-04

Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode,
2. 2Sektor območja Savinje
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

2.9.2021

35024-142/2021-5

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

7. 7. 2021

35012-54/2021/9

Občina Polzela
4. 4Malteška cesta 28, 3313 Polzela

12. 7. 2021

3513-60/2021-2

Elektro Celje
5. 4Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje

2.9.2021

3001

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

7. 7. 2021

714/21-TV

Adriaplin d.o.o.
7. 6Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

14. 7. 2021

1571/21-KP

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

12. 7. 2021

Sm-18-21/RS

Telekom
9. 9Lava 1, 3000 Celje

15. 7. 2021

98045 – CE/3762-LM

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.
Osnutek SD OLN je izdelan na podlagi splošnih smernic s področja razvoja poselitve, konkretnih smernic nosilcev
urejanja prostora ter strokovnih podlag. Na podlagi pridobljenih mnenj državnih nosilcev urejanja prostora o
potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje je Ministrstvo pristojno za okolje in prostor odločilo, da ni
potrebna celovita presoja vplivov na okolje.
Za predmetni SD OLN, se v skladu z ZUreP-2, za vzpostavitve storitev za elektronsko poslovanje na področju
prostorskega načrtovanja upošteva druga alineja četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa:
- ne glede na prvi odstavek 119. člena tega zakona v postopku priprave SD URN se ne uporabljajo določbe 115.
člena ZUreP-2, temveč občina sprejme SD URN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora
in ko ministrstvo ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga SD URN na okolje sprejemljivi.

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 sprememb in dopolnitev OLN
V zasnovi predmetnih sprememb in dopolnitev je dana možnost umestitve objektov storitvene dejavnosti in sicer
oskrbne postaje (bencinski servis) s pripadajočimi objekti (poslovni objekt, nadstrešnica nad otoki s točilnimi mesti,
podzemni rezervoarji s tehnološkimi inštalacijami…) in pripadajočo zunanjo ureditvijo ter ureditvijo javne
gospodarske infrastrukture, na jugozahodnem delu prostorskega območja PS5, kjer se za predvidene objekte
območja GP 14 dopušča oskrbne postaje, z možnostjo nadaljevanja strnjene/intenzivne gradnje.
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami je možna gradnja nezahtevnih objektov za stanovanjsko rabo
(nadstrešnice, garaže ipd), kot dopolnitev pri obstoječih stanovanjskih stavbah prostorskega območja S.
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami je možna postavitev objekte za oglaševanje in informacijski panoje
na prostorskem območju:
- PS - Poslovna območja strnjene/intenzivne gradnje
- PP - Poslovno območje paviljonske gradnje
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami je kot predviden poseg možna tudi postavitev začasnih objektov, ki
so namenjeni prireditvam ali sezonski ponudbi in se postavljajo samo za namen in čas prireditve ali med sezono.
Gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje za začasne objekte nista pogoj.
6.4.2 Arhitekturno oblikovanje objektov
Arhitekturno oblikovanje predmetnih sprememb in dopolnitev (oskrbovana postaja) povzema arhitekturno
oblikovanje območja PS5.
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Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– za objekte je etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 25 m (vse naprave na
objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita); če je pozidano celotno območje, dopustno
za umeščanje objektov je lahko objekt visok 25 m samo, če je višinsko členjen; kolikor je monoliten, je maksimalna
dopustna višina 15 m.
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– oblika poljubna, načeloma naj prevladujejo enostavni volumni;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti
znotraj območja.
Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 80% ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih
mej, obvezna ozelenitev območja, idr.).
Objekti za oglaševanje in informacijski panoji so predvideni kot enostavni objekti, maksimalne višine 4m in
maksimalne oglasne površine 16m2.
Nezahtevnih objekti za stanovanjsko rabo morajo biti arhitekturno usklajeni z obstoječim stanovanjskim objektom.
6.4.3 Zelen zaščitni pas se s predmetnim SD OLN ne spreminja
Zeleni zaščitni pas je dodatni zaščitni pas ob severno od obstoječega stanovanjskega območja S2, ki se oblikuje
kot dodatna vizualna in protihrupna zaščita in ostane s spremembami in dopolnitvami nespremenjen.
Zasaditev se izvede v neformalni zasnovi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami s poudarkom na izboru
tistih vrst, ki prenašajo izpušne pline v zraku in so tudi dobra protihrupna zaščita (velike listne ploskve, gosta
krošnja ipd.)

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, ki znaša 1 m, 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.
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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.
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. Priključitev mora biti v skladu s pogoji upravljavca komunalnega omrežja in veljavnimi
predpisi.
Čiste odpadne padavinske vode se lahko ponikajo lokalno v podtalje, onesnažene pa je potrebno pred tem očistiti
preko lovilcev olj skladno z obveznim standardom SIST EN 858-2 in ločevalnikom maščob skladno s standardom
SIST EN 1825-1 ter SIST EN 1825-2.
Tehnološke odpadne vode je potrebno odvajati skladno z veljavno zakonodajo (Pravilnik o tehničnih zahtevah za
gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi) , skozi talne kanalete oziroma rešetke v
popolnoma zaprt, vodotesen in eksplozijsko varen kanalizacijski sistem ter v čistilni objekt, s katerim je
zagotovljeno odstranjevanje mineralnih olj in bencina (lovilec olj, ločevalnik maščob). Očiščeno vodo je potrebno
odvajati v interno kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo. Vrsta, velikost in pretočna zmogljivost lovilnika olj
mora biti natančno določena in opisana v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Točilno ploščad bencinskega servisa je potrebno izvesti vodotesno.
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
V območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino
niso potrebni. Vendar velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
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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 Sloveniji
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi.
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 in sicer Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. S
spremembami in dopolnitvami bo omogočena tudi izvedba oskrbnih postaj - klasifikacije 12303 (bencinski servis)
za izvedbo katerih je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe za območje poplav in z njimi povezane erozije.
Pridobiti je potrebno vodno soglasje in pri projektiranju ter izvedbi upoštevati pogoje iz pridobljenega vodnega
soglasja.
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
morebitnim iztokom v javni kanalizacijski sistem. Padavinskih voda je v skladu z geomehanskim poročilom (št.
82-6/2006) možno ponikati.
Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih in komunalnih voda mora biti načrtovano v skladu 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.
Ker se ureditveno območje nahaja na območju poplavne nevarnosti se previdi varnostni sistem alarmiranja in
avtomatskega preprečevanja posledic z vgradnjo dvoplaščnega rezervoarja in sesalnimi cevmi, s požarnim
javljanjem in z zasnovo ploščadi z lovilci olj.
Pri projektiranju je treba upoštevati pravilnike o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje oskrbnih postaj.
Podzemni rezervoarji (tekoča goriva, UNP,…) morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi standardi, zakonodajo in
certifikati.
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.
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.
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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. Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in prevzemno mesto za odpadke.
Zbirno mesto je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor se postavijo zabojniki za odpadke. Na odjemnem
mestu izvajalec javne službe odpadke prevzame. Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom in odvoz odpadkov. Predviden način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja
in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja z odpadki.
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.

Št. projekta 48/2020

26

TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

7.

POVZETEK ZA JAVNOST

Št. projekta 48/2020

27

LEGENDA:

S

območje sprememb in dopolnitev
območje enote urejanja prostora (EUP 35 DOP LS)- območje Občinskega lokacijskega načrta
Poligon

Ločica ob Savinji

Obstoječe ureditve:
parcelne meje

AC Arja vas - Šentrupert
329/498
1374/32

1374/67

329/578

245/38

329/589
246/151
329/577

246/93

329/590

246/94

1184/1

1374/68

1182/18

246/150
329/483

329/480

329/477

1374/65

246/149

1182/47

246/278

1182/25
1374/69
1182/24

1182/26
1374/66

329/481

1182/6

1182/11
1182/10

1182/23

1353/25

R3 Velenje Dobrteša vas

1182/21

1182/22

1182/20
246/272

1182/19

1182/14

1353/24
1353/26

1374/42

1374/43

1182/8

1182/5

1182/7

246/95

1527/4
1182/6

1182/4

1182/12

1182/3
246/96

1527/2

1182/15

1182/17

1182/16

1182/5
246/97

1527/6
1527/7

1182/2

1182/4
1527/10

1527/8

246/98

1182/3

1374/91

1528/2

245/20

1182/13

246/99

245/22

245/23

245/24

1182/1

1182/2
1353/23
1528/5

245/25

1182/1

1528/4

1528/6

245/26
1994/7

1353/22
1374/89

1374/88

1374/47

1182/48

1182/9
1182/9

1994/4
1353/20

1994/3
246/145

1374/48

246/100
1994/2

1353/21
246/290

246/142

246/290
1374/87
246/140

1353/49

246/290

246/290

246/292

1353/29

246/464

1353/50

246/139

246/459

1353/29

1374/86

246/138
1992/5

1183/6

246/461
246/136
246/136

1353/29

246/465
246/467

246/137

1374/56

1374/56

245/28

246/139

1374/57

41/32

1353/48
246/135
246/137

1353/41

1353/14

1374/57

246/466

246/458

246/139

1374/55

1228/16

246/463

246/460

246/382

41/30

246/468

1353/41

246/382

246/399

246/135

1353/37

1353/41

41/31
246/462

Ob

Sav

NAČRTOVANA UREDITEV

inji

246/320
1353/42
1353/37
1374/85

1353/37
246/382

1353/37
1353/38

1353/35

1374/16
1374/56

Ob
Sav
in

Ob

ji

in
Sav

246/381

246/400

246/308
246/395

1353/33

1353/38
1353/38

ji

PREDVIDENE UREDITVE:

246/307

246/186
1214
1353/31

1353/36

1353/31
1353/46

1353/34

poslovni objekt/nadstrešnica
(bencinski servis)

246/321

1374/46

1353/32

1120

1374/18

246/309

1353/32
246/322

1374/108

1353/47
1353/43
246/380

41/29

1374/109

1374/17

1117/26

1353/44
1374/109

246/310

41/28

246/310

3

2.0

2.0

246/313

246/313

2.0

1353/40

1353/52
246/310

ji
in

1353/45

O

1374/108

b

v
Sa

246/323

PM

246/312

1353/51

1374/108

1353/51
1353/52
246/324

1353/1

IZV

Z

1353/1

1374/108

manipulativne površine
uvoz/izvoz
parkirno mesto
ozelenitev

OZ

O
UV
1117/9

1374/14
1353/1

Območje SD OLN

1117/8
1353/52

1117/25

11

1374/13

1374/13

1374/13

1374/36

PM

R2 Šempeter Latkova vas

M
6P

1118/1
1118/2
1193

Savinja

1374/36
1144/1

1374/36
1352/3

1144/2

1352/9

1352/4
1119/1

0

10 m

50 m

1352/7
1352/8

1352/8

1119/50

M 1:1000

A Postopek priprave sprememb in dopolnev Odloka o

B

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Razlogi za pripravo SD OLN

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela št. 2/2021)

Pridobitev mnenj državnih nosilcev urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD OLN na okolje in
pridobitev odločbe celovite presoje vplivov na okolje
Ministrstva, pristojnega za okolje

Priprava osnutka 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;

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).

C

NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OLN je
seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami.
Gradivo navedenega bo razgrnjeno v času
od ponedeljka 16. avgusta do petka 16. septembra 2021:
- v prostorih Občina Polzela, Malteška cesta 28 - v pritličju
- na spletni strani www.polzela.si.
Javna obravnava predmetnega dopolnjenega osnutka bo v sredo
1. 9. 2021 ob 15:00 uri, v sejni sobi Občine Polzela. Na javni
obravnavi bosta pripravljalec in izdelovalec osnutka SD OLN
Poligon podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

Pripravljalec:

Malteška cesta 28
3313 Polzela
Izdelovalec:
TIURB d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor

V času javne razgrnitve se lahko na SD OLN Poligon podajo
pripombe pravne in fizične osebe na sledeč način:
- kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahajajo na mestu
javne razgrnitve,
- pisno na Občino Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
- na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si,
- ustno na javni obravnavi.

Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora

Dopolnitev osnutka SD OLN

Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka
(16. 8. 2021 - 16. 9. 2021)

Javna obravnava
(1.9.2021, ob 15:00 )

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve

Priprava predloga SD OLN

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora

Priprava usklajenega predloga SD OLN

Pridobitev potrditve predloga SD OLN

Obravnava predloga SD OLN na občinskem svetu

Sprejem odloka na občinskem mestnem svetu Občine Polzela in
objava v Polzelanu, poročevalecu Občine Polzela

V zasnovi predmetnih sprememb in dopolnitev je dana možnost
umestitve oskrbne postaje (bencinski servis) s pripadajočimi
objekti (poslovni objekt, nadstrešnica nad otoki s točilnimi
mesti, podzemni rezervoarji s tehnološkimi inštalacijami…) in
pripadajočo zunanjo ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske
infrastrukture, na jugozahodnem delu prostorskega območja PS5, kjer
se za predvidene objekte območja GP 14 dopušča oskrbne postaje, z
možnostjo nadaljevanja strnjene/intenzivne gradnje.
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami bo možna
gradnja nezahtevnih objektov za stanovanjsko rabo
(nadstrešnice, garaže ipd), kot dopolnitev pri obstoječih
stanovanjskih stavbah prostorskega območja S.
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami bo možna
postavitev objekte za oglaševanje in informacijski panoje
na prostorskem območju:
PS - Poslovna območja strnjene/intenzivne gradnje
PP - Poslovno območje paviljonske gradnje
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami bo kot
predviden poseg možna postavitev začasnih objektov, ki
so namenjeni prireditvam ali sezonski ponudbi in se
postavljajo samo za namen in čas prireditve ali med
sezono. Gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje za
začasne objekte nista pogoj.

Oblikovanje objektov
Arhitekturno oblikovanje predmetnih sprememb in
dopolnitev (oskrbovana postaja) povzema arhitekturno
oblikovanje območja PS5.

O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo in javno
obravnavo, odloči pripravljavec prostorskega akta po predhodnem
strokovnem mnenju načrtovalca.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je petek
16. september 2021.
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