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16. 11. 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 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
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA POD CERKVIJO – DEL
OBMOČJA MO PO 01, DEL OBMOČJA MO PO 08 IN DEL OBMOČJA MO PO 53
V OBČINI POLZELA

1. Podatki o vlogi
Podjetje TIURB d.o.o. je z vlogo, št. 27/2020 z dne 28. 10. 2021, prejeto istega dne, pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod
cerkvijo – del območja MO PO 01, del območja MO PO 08 in del območja MO PO 53 v Občini
Polzela (v nadaljevanju: OPPN Pod cerkvijo – del območja MO PO 01, del območja MO PO 08
in del območja MO PO 53).
V vlogi je bilo navedeno, da je na spletni strani Občine Polzela objavljeno gradivo za pregled:
- osnutek OPPN Pod cerkvijo s tekstualnim in kartografskim delom (izdelal: TIURB d.o.o.
Maribor, št. projekta: 27/2020, oktober 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:

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, dopolnjen z dokumentom št.
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 OPPN Pod cerkvijo – del območja MO PO 01, del območja MO PO
08 in del območja MO PO 53
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so načrtovane ureditve
prikazane v gradivu z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

Lep pozdrav,
Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka II

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

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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TIURB projektiranje in svetovanje, d.o.o.
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2000 MARIBOR
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Zadeva:

Zveza:

350-1/2021/423
10. 12. 2021

Mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo –
del območja MO PO 01, del območja MO PO 08 in del območja MO PO 53 (ID št.
prostorskega akta: 2340)
Vloga št. 27/2020 z dne 28. 10. 2021

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: ministrstvo) je, kot
državni nosilec urejanja prostora s področja javne železniške infrastrukture pri pripravi občinskih
prostorskih aktov v skladu z dvanajsto alinejo četrtega odstavka 13. člena Zakona o železniškem
prometu (Ur. l. RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) in v povezavi s prvim
odstavkom 39. čl. in 111. čl. Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017), dne 1.
12. 2021 po elektronski pošti prejelo v reševanje vlogo podjetja TIURB projektiranje in svetovanje
d.o.o., po pooblastilu Občine Polzela št. 3503-3/2020-10 z dne 31. 3. 2021, za izdajo mnenja k
osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo – del območja MO PO 01, del
območja MO PO 08 in del območja MO PO 53 (ID št. prostorskega akta: 2340) (v nadaljevanju
OPPN).

1. Podatki o gradivu:
Ministrstvo je bilo z vlogo seznanjeno, da je dokumentacija v elektronski obliki dostopna na spletni
strani občine Polzela:
- https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/10/Besedilo-odloka.pdf
- https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/10/Tekstualni-del.pdf
- https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/10/Kartografski-del.pdf.

2. Vsebina prostorskega akta:
Z OPPN se načrtuje umestitev enostanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami, ureditev
ustreznih cestnih povezav, otroškega igrišča in parkovne površine.

3. Ugotovitve:
Območje OPPN je v območju regionalne proge št. 31 Celje – Velenje od km 16+430 do km
16+530, z načrtovanimi ureditvami v južnem delu območja se posega tudi v varovalni pas
železniške proge.

Ministrstvo je po elektronski pošti dne 10. 12. 2021 prejelo strokovno mnenje upravljavca javne
železniške infrastrukture (v nadaljevanju JŽI) SŽ-Infrastruktura, d.o.o. št. 31002-830/2021-3 z dne
9. 12. 2021, ki ga prilagamo dopisu.
Ker se območje OPPN nahaja znotraj območja JŽI, kot nosilec urejanja prostora s področja JŽI v
nadaljevanju dopisa podajamo mnenje k osnutku OPPN.

4. Mnenje k osnutku OPPN
1. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise s področja
železniškega promet in priloženo strokovno mnenje upravljavca JŽI.
2. Iz odloka naj izhaja:
- obveznost upoštevanja veljavne zakonodaje, predpisov in standardov s področja železniškega
prometa, gradnje in drugih posegov v progovni in varovalni progovni pas ter tehničnih zahtev in
pogojev za projektiranje in gradnjo nivojskih prehodov ter spodnjega in zgornjega ustroja
železniških prog. veljavnih predpisov pri načrtovanju gradenj in drugih prostorskih ureditev,
tudi zasaditev, v varovalnem pasu železniške proge,
- obveznost pridobivanja projektnih pogojev in mnenja k projektni dokumentaciji s strani
upravljavca javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju: JŽI) v progovnem in varovalnem
progovnem pasu železniške proge,
- obveznost izvedbe zaščite stavb pred hrupom in drugimi negativnimi vplivi zaradi odvijanja
železniškega prometa, pri čemer opozarjamo, da naj se v varovalnem pasu železniške proge
ne načrtujejo objekti in dejavnosti, za katere bi bil vpliv železnice lahko moteč, in kjer bi bila
potrebna dodatna zaščita pred hrupom in vibracijami.
3. Iz grafičnega dela naj bo razvidno:
- prikaz progovnega (6 m od osi skrajnega tira levo in desno) in varovalnega progovnega pasu
(100 m od progovnega pasu levo in desno),
- minimalni odmiki prostorskih ureditev od obstoječe železniške infrastrukture,
- prečni prerez čez obstoječo železniško infrastrukturo in načrtovane ureditve v smeri S-J
- horizontalne in višinske kote predvidenih ureditev ob progi od osi skrajnega tira.
4. Z ureditvami se ne sme posegati v progovni pas železniške proge.
5. Zasaditve
Pri načrtovanju zasaditev v bližino železniške proge je treba upoštevati veljavne predpise in
standarde s področja železniškega prometa. Zasaditev ne sme ovirati odvijanja železniškega
prometa. Vzdrževanje zasaditve je obveznost investitorja načrtovanih ureditev.
6. Odvajanje meteornih voda naj se načrtuje na način, da se prepreči vpliv meteornih voda na
železniško infrastrukturo.

Izdano mnenje, vključno s priloženim strokovnim mnenjem upravljavca JŽI, k osnutku OPPN naj se
upošteva pri nadaljnjem prostorskem načrtovanju. Ministrstvo se bo do rešitev prostorskega akta
dokončno opredelilo v mnenju na predlog akta. Sestavni del gradiva predloga akta mora biti tudi
obrazložitev pripravljavca prostorskega akta na kakšen način je bilo predmetno mnenje
upoštevano.

Pripravila:
mag. Mira Vizovišek Motaln
podsekretarka
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mag. Dejan Jurkovič
vodja Sektorja za investicije v železnice

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
direktorica

Priloga:
Strokovno mnenje, SŽ-Infrastruktura, d.o.o., št. 31002-830/2021-3 z dne 9. 12. 2021

Poslati:
naslovniku,
po e-pošti: info@ti-urb.si;
v vednost, po e-pošti:
obcina.polzela@polzela.si;
vposta.infra@slo-zeleznice.si;
mira.vizovisek-motaln@gov.si;
bojan.vogrinec@gov.si;
zbirka dokumentarnega gradiva
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SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Direktor
Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 / 29 33 308
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Številka: 31002-830/2021-3
Signatura: 278.5
Datum: 9. 12. 2021

Vaša št:
Datum: 24. 11. 2021

INF21092436

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, posreduje Ministrstvu za
infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo, Sektorju za investicije v železnice, Kopitarjeva
ul. 5, 2000 Maribor, za državnega nosilca urejanja prostora RS, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za kopenski promet, Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana, v skladu s Pogodbo o
opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31.
12. 2020, sklenjeno med Vlado Republike Slovenije in SŽ-Infrastrukturo, d. o. o., na zahtevo
vložnika, družbe TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, 2000 Maribor, za investitorja Občino Polzela,
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, za izvedbo 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US) ob upoštevanju 3. odst. 273. čl.
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), naslednje
STROKOVNO MNENJE
na gradivo »Občinski podrobni prostorski načrt Pod cerkvijo – del območja MO PO 01, del
območja MO PO 08 in del območja MO PO 53 – I mnenje«, predloženem na spletnem
strežniku občine.
1. Prostorske ureditve, ki jih obravnava občinski prostorski načrt se nahajajo v progovnem in
varovalnem progovnem pasu regionalne proge št. 31: Celje – Velenje, od km 16+430 do
km 16+530.
2. Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu
(ZvZelP-1) (Uradni list RS, št. 30/18 in dop. 54/21), Zakon o železniškem prometu (ZZelPK) (Uradni list RS, št. 99/15, 30/18 in 82/21), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v
varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/1987 in 25/1988), Pravilnik
o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/2019), Pravilnik o zgornjem ustroju železniških
prog (Uradni list RS, št. 38/2016) in Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni
list RS, št. 93/2013).
3. Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem pasu železniške proge, 108 m levo in
desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira je treba
pridobiti projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne
železniške infrastrukture.
4. Odmik objektov in naprav od železniške proge je določen v 3. členu Pravilnik o pogojih za
graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 6017177000
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/1987 in
25/1988). Ohranijo naj se morebitne dostopne poti za vzdrževanje železniške infrastrukture.
Ureditve v progovnem pasu niso dovoljene!
5. Investitorji naj za potrebe stanovanjske gradnje predvidijo zaščito pred hrupom, ki je posledica
odvijanja železniškega prometa! Območje ponikanja meteorne vode območja oz. objektov se ne
sme izvesti na območjih proti železniški progi. To naj se navede tudi v tekstualnem delu načrta
oz. odloka.
6. Za izdajo II. Mnenja k pričujočem OPPN mora biti grafični del OPPN-ja opremljen s
horizontalnimi in višinskimi kotami predvidenih ureditev ob progi od osi skrajnega tira.
7. V grafičnem delu OPPN-ja naj se prikaže:
• progovni in varovalni progovni pas (ZVZelP-1, 25. in 26. člen);
• odmiki novih ureditev od skrajnih tirov železniške infrastrukture – prikaz prečnih
prerezov čez nove ureditve in obstoječo železniško infrastrukturo;
• odmiki in višine hortikulturnih ureditev naj upoštevajo veljavno zakonodajo, oboje naj se
v grafičnem delu OPPN-ja smiselno prikaže.
8. V južnem delu območje OPPN sega na progovni pas železniške proge, zato je treba v tem delu
spremeniti potek meje OPPN-ja, kjer bo upoštevan progovni pas.
9. Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge mora investitor novih posegov
predvideti ukrepe za varovanje pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.
10. Strokovno mnenje podaja pripombe z vidika obstoječe javne železniške infrastrukture,
pripombe in usmeritve glede načrtovanih projektov in investicij ter razvoja naj podata
investitor v javno železniško infrastrukturo in nosilec urejanja prostora.

Pripravil:
Jure Borovšak

Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:
- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Celje (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje (po e-pošti)
- Spis, tu
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