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

Naziv akta:

Občinski podrobni prostorski načrt Pod
cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja
PO 1/8 in del območja PO 1/53

Identifikacijska št. prostorskega akta v zbirki
prostorskih aktov:

2340
Občina POLZELA

Pripravljavec:

Malteška cesta 28
3313 Polzela

Izdelovalec:

TIURB d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor
tel: +386 (2) 429 27 54
mob: 031 343 450
mail: info@ti-urb.si

Odgovorni prostorski načrtovalec:

BRANKO ČEPIĆ, univ. dipl. inž. arh.
PA PPN ZAPS 1790

Številka projekta:

27/2020

Kraj in datum:

Maribor, april 2022

Stopnja postopka:

Usklajen dopolnjen predlog

Sprejel:
Odgovorna oseba:
Datum sprejema:
Podatki o objavi:

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

PODATKI O IZDELOVALCU
PROJEKTANTSKO PODJETJE:
TIURB d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor

ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:
Branko ČEPIĆ, univ.dipl.inž.arh.
PA PPN ZAPS 1790
PRI IZDELAVI NALOGE SO SODELOVALI:
Tjaša MARKO, dipl.inž.grad., IZS G – 3146
Kaja ARCET, inž.les.
Monika RAJH, mag.inž.arh.
PLAN-KA, planiranje – krajinska arhitektura
Robert GOSTINČAR, PKA PPN ZAPS 0996

Št. projekta 27/2020

2

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

VSEBINA ELABORATA
I.

IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

II.

BESEDILO ODLOKA

III.

KARTOGRAFSKI DEL
1

Prikaz namenske rabe

1.1
2

Izsek iz grafičnih prilog kartografskega Občinskega prostorskega načrta
Prikaz ureditvenega območja z obstoječim parcelnim stanjem

2.1
3

Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem

1: 1000

Prikaz območja OPPN in načrtovanih ureditev v širšem območju

3.1

Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev

1: 2000

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

4
4.1

Ureditvena situacija

1: 1000

4.2

Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji

1:1000

4.3

Prerez

4.4

Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI

1:1000

4.5.

Prometno tehnična situacija

1:1000

5

1:500

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

Prikaz območja s posebnim varstvenim režimom

6

1: 2000

Prikaz območja OPPN z načrtom parcel

6.1

IV.

1:2000

Načrt parcelacije

1: 1000

SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA AKTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prostorske sestavine planskih dokumentov predmetnega območja
Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Podatki iz prikaza stanja prostora, na katerih temeljijo rešitve akta
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
Povzetek za javnost

Št. projekta 27/2020

3

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

I.

IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

Odgovorni prostorski načrtovalec

Branko ČEPIĆ, univ.dipl.inž.arh.,

IZJAVLJAM,

1. da je občinski podrobni prostorski načrt skladen s predpisi, ki veljajo na območju občinskega
podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev,
2. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu upoštevane vse pridobljene smernice in
mnenja,
3. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu rešitve medsebojno usklajene.

27/2020
(št. projekta)

Branko ČEPIĆ, univ.dipl.inž.arh,
PA PPN ZAPS 1790
(ime in priimek, strokovna izobrazba, id. številka)

Maribor, april 2022
(kraj in datum)
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II.

BESEDILO ODLOKA
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III.

KARTOGRAFSKI DEL
1
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1: 1000
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4

Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev

1: 2000

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

1: 1000

4.2

Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji

1:1000

4.3

Prerez
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Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjana
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nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
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IV.
1

SPREMLJAJOČE GRADIVO
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 - tehn. popr., 5/18 – tehn.
popr., 4/19 – teh.popr., 4/21); v nadaljevanju OPN.
1.1

Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

V skladu z OPN se predmetno območju nahaja na enoti urejanja prostora KPR PO in sicer:
Podenota urejanja
del PO 1/1, PO 1/53
del PO 1/8
prostora
Namenska raba prostora
Območje stavbnih zemljišč
Območje centralnih dejavnosti
Podrobna namenska raba SSg - stanovanjske površine s CU- osrednja območja centralnih
prostora
spremljajočimi
manjšimi dejavnosti
gospodarskimi dejavnostmi

Slika 1: Namenska raba
(vir: https://gis.iobcina.si)

Širše območje predmetnega območja je t.i. območje ob razbremenilniku, katero sestavlja osem
manjših enot, eno izmed njih je tudi predmetno območje, to je območje PO 1/1 - Pod cerkvijo.
Meja predmetnega območja, območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo – del
območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53, v nadaljevanju OPPN, sega izven območja
določenega v OPN, saj se je prilagodila programskim zahtevam in lastniškim razmeram na terenu.
Pri zasnovi in izdelavi predmetnega OPPN so se upoštevala merila in pogoji, ki veljajo za izdelavo OPPN
»PO 1/1, Pod cerkvijo« in so določena v 279. členu in 283 členu OPN ter urbanistični načrt (v
nadaljevanju UN Polzela).
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2

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Predvidena je ureditev zemljišč, katera ležijo v delu območja ob razbremenilniku. Območje ob
razbremenilniku, v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine in UN Polzele, prestavlja najbolj
prazen in najbolj načrtovalsko izzivalen del velikega zelenega pasu, preko katerega poteka prečna
povezava Center – Savinja.

Slika 2: Območje ob razbremenilniku
(vir: UN Polzela)

Predvidena ureditev južno od cerkve, na južnem delu naselja, je sestavni in največji del območja ob
razbremenilniku. Predstavlja jo velika nepozidana površina, z izrazito prisojno lego in ne konfliktno,
rahlo nagnjeno konfiguracijo terena, na kateri je s predmetnim aktom previdena stanovanjska soseska
z zelenim povezovalnim pasom ob cesti in zelenimi odprtimi javnimi ( rekreativnimi in prostočasnimi)
površinami.
Predvidena pozidava v skladu z 279.členom OPN povzema lastnosti tipologije stanovanjske gradnje
kolektivnega značaja nižjih gabaritov oz. nizko zgoščeno pozidavo. Osnovna karakteristika organizacije
oz. pozicije volumnov in odprtih prostorov izhaja iz ugodne orientacije glede na osončenje.
Povzeto po literaturi: Ivanšek 1988
Zgoščeno pozicionirane hiše omogočajo kompaktnejše gradbene celote. V takšni obliki zazidave,
enodružinska hiša ni več samostojno telo , temveč individualizira del večje gradbene celote, ki pa ima
še vedno karakteristike in kvalitete enodružinske hiše.
Način povezovanja nizke, strjene zazidave lahko poteka v treh smereh (enosmerno, dvosmerno in
trosmerno povezovanje).
Predvidena pozidava predstavlja enosmerno povezovanje ( hiše v nizu in dvojčki).
Hiše v nizu so prostostoječe, samostojne hiše. Med seboj se ne stikajo, vendar kljub temu zagotavljajo
gosto strjeno zazidavo ob določeni gradbeni liniji.
Dvojček sta dve enodružinski hiši, ki sta s svojimi čelnimi fasadami stikata in s tem tvorita eno stavbno
telo z dvema stanovanjskima enotama in ločenima vhodoma.
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3
3.1

PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA
Opis območja

Predmetno območje leži v JZ delu občine Polzela, v naselju Polzela pod cerkvijo.

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

Predmetno območje predstavlja nepozidana kmetijska površina z izrazito prisojno lego in rahlo
nagnjeno konfiguracijo terena. Območje je na severni strani omejeno s krajevno cesto št. 493831, na
vzhodni strani se nadaljuje nepozidano zemljišče. Na zahodni strani je omejeno z obstoječo pozidavo
(po večini stanovanjsko naselje s prostostoječimi enostanovanjskimi stavbami) in na skrajnem jugo z
železniško progo.
Območje OPPN predstavljajo zemljišča s parcelnimi št. 829/1, 829/6, del 890/1, del 891/1, 892/2, del
892/3, del 894/1, del 896/1, 896/6, 896/7, del 1117, vse k.o. 992 Polzela, velikosti cca. 2,1 ha.
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Krajevna cesta 493831

Dvojna ulica

Železniška proga

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

Slika 5: Fotografija območja obdelave
(vir: osebni arhiv)
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Slika 6: Fotografija območja obdelave
(vir: osebni arhiv)

3.2

Območja s posebnimi varstvenimi režimi

3.2.1 Varstvo voda, vodnih virov in tal
Majhen del predmetnega območja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju – VVO III za zajetja
Breg, določenem z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja
občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče ( Uradni list RS, št. 98/11, 93/13 in 84/16).

Slika 7: Prikaz območji z vodovarstvenimi režimi
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.2.2 Ohranjanje narave
Predmetno območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji ohranjanja narave.

Slika 8: Prikaz naravovarstvenega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.2.3 Varstva kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območji kulturne dediščine.

Slika 9: Prikaz območja kulturne dediščine
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.2.4 Naravne omejitve
Predmetno območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost in plazovitost terena.
Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.

Slika 10: Prikaz naravnih omejitev
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.3

Javna gospodarska infrastruktura

3.3.1 Prometna infrastruktura
Predmetno območje leži med občinsko cesto JP 493831 na severu in železniško progo na jugu.

Slika 11: Prikaz prometne infrastrukture na obravnavanem območju
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3.2 Energetska infrastruktura
Energetska infrastruktura poteka na jugu, vzhodu in severu predmetnega območja. Priključitev je
predvidena na zahodni strani iz obstoječe TP polzela Glavnik.

Slika 12: Prikaz opremljenosti z energetsko infrastrukturo
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.3.3 Komunalna infrastruktura
V neposredni bližini predmetnega območja poteka vodovodno omrežje in omrežje odpadne
komunalne kanalizacije, na katerega je predvidena priključitev.

Slika 13: Prikaz opremljenosti s komunalno infrastrukturo
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3.4

Elektronske komunikacije

Obstoječi vod omrežja elektronskih komunikacij poteka preko celotnega območja, na katerega je
predvidena priključitev.

Slika 14: Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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4

STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA

Pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo – del območja MO PO 01, del
območja MO PO 08 in del območja MO PO 53 so bile upoštevane naslednje strokovne podloge:
-

Geodetski načrt
( št. GEOPRO2020-125GN, GEOPRO d.o.o.)

-

Geološko geomehansko poročilo
(št. GM-167/2021; GIH, geologija in hidrologija, Judita Črepinšek s.p.)

-

Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN pod cerkvijo - del območja
MO PO 01, MO PO 08, in MO PO 53
( št. 179/21, Elektro Celje, d.d.)
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5

SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
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MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV OPPN NA OKOLJE
NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

7.4.2021

3504-80/2021/2

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

12.4.2021

35020-71/2021-3

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

20.4.2021

35012-77/2021/4

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

23.4.2021

354-52/2021-4

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

22.4.2021

212b-09/1649-21 / NP – 3054327

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

28.4.2021

1-III-256/2-O-21/LS

ODLOČBA
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Št. projekta 27/2020

35409-166/2021-2550-5 z dne 25.5.2021

18

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

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

12.4.2021

35020-71/2021-3

2.

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

19.5.2021

3052

3.

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

9.4.2021

414/21-TV

4.

Telekom Slovenije d.d.
Lava 1, 3000 Celje

6.5.2021

94650 – CE/2208-LM

5.

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

7.4.2021

799/21-KP
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PRVA MNENJA
ŠT.

NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

1.

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

15.12.2021

35024-253/2021-5

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

16.11.2021

35012-77/2021/9

3.

Občina Polzela
Malteška cesta 28, 3313 Polzela

6.12.2021

3513-87/2021-2

4.

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

27.11.2021

3073

5.

Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI, Sektor za investicije v železnice,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor
Slovenske železnice
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

10.12.2021

350-1/2021/423

9.12.2021

31002-830/2021-3

2.

6.

7.

Telekom Slovenije d.d.
Lava 1, 3000 Celje

23.11.2021

102096-CE/6223-LM

8.

Telemach d.o.o.
Mariborska 128, 3000 Celje

10.11.2021

413/1-2021

9.

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

2.11.2021

Sm-23-21/RS

10.

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

8.11.2021

1081/21-TV

11.

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

25.11.2021

2700/21-KP
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DRUGA MNENJA
ŠT.

NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

1.

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

16.3.2022

35024-35/2022-3

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

18.3.2022

35012-77/2021-3340-12

3.

Občina Polzela
Malteška cesta 28, 3313 Polzela

29.3.2022

3513-15/2022-2

4.

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

5.

Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI, Sektor za investicije v železnice,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor
Slovenske železnice
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

23.3.2022

350-1/2022/158

17.3.2022

31002-830/2021-6

2.

6.

7.

Telekom Slovenije d.d.
Lava 1, 3000 Celje

8.

Telemach d.o.o.
Mariborska 128, 3000 Celje

2.3.2022

135/1-2022

9.

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

10.3.2022

M-23-A-2022/SR

10.

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

4.3.2022

201/22-TV

11.

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

22.3.2022

608/22-KP
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6

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA

6.1

Razlogi za pripravo OPPN

Razlog za pripravo OPPN je omogočiti izvedbo investicijske namere izgradnje stanovanjske soseske. Na
prostih stavbnih zemljiščih, kjer je velika večina zemljišč s podrobnejšo namensko rabo prostora SSg –
stanovanjske površine, se načrtuje izgradnjo stanovanjskih stavb z ureditvijo odprtih površin. Osnovna
dejavnost je bivanje s spremljajočimi mirnimi dejavnostmi.
Na zemljišču z različno velikimi parcelama je predvidena nova parcelacija glede na predvideno
urbanistično zasnovo. K ureditvi sodijo tudi prometna, komunalna in energetska infrastruktura z
ureditvijo odprtih površin, ki imajo prvine krajinsko-arhitekturne ureditve (otroško igrišče, parkovna
ureditev in drevored).

6.2

Podloga za pripravo OPPN in postopek priprave

Postopek priprave OPPN, 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 priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta v območjih EUP MO PO 01, MO PO 08 in MO PO 53, v naselji Polzela
z oznako OPPN Pod cerkvijo«, ki ga je dne 15.3.2021 sprejel župan Občine Polzela. Sklep o začetku
postopka je objavljen v Polzelanu št. 3/2021.
Osnutek OPPN je izdelan na podlagi splošnih smernic s področja razvoja poselitve, konkretnih smernic
nosilcev urejanja prostora, strokovnih podlag, priporočnika regulacijskih elementov, Ministrstva za
okolje in prostor, Urbanističnega načrta Polzele ter OPN Polzela. 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 OPPN, 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 OPPN se ne uporabljajo določbe
115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev
urejanja prostora in ko ministrstvo ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi.
Gradivo za pripravo OPPN je bilo javno razgrnjeno. V času javne razgrnitve in na javni obravnav so bile
podane pripombe, katere so bile v večji meri upoštevane.

6.3

Območje OPPN

Celotno območje OPPN-ja je v velikosti cca 2,1 ha. Območje OPPN predstavljajo zemljišča s parcelnimi
št. 829/1, 829/6, del 890/1, del 891/1, 892/2, del 892/3, del 894/1, del 896/1, 896/6, 896/7, del 1117,
vse k.o. 992 Polzela. Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni. Prav
tako lahko načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven predmetnega območja.

6.4

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN

6.4.1

Opis načrtovanih prostorskih ureditev OPPN

Območje ureditve se nahaja na nepozidani površini na jugozahodnem delu občine Polzela. Predstavlja
nadaljevanje stanovanjske pozidave, ki leži severno od železniške proge in južno od krajevne ceste.
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Predvidena pozidava povzema lastnosti kolektivne pozidave (hiš v nizu ob določeni gradbeni liniji in
dvojčkov). V zasnovi je na predmetnem območju predvidena umestitev 32 stanovanjskih enot. Vsaka
stanovanjska enota leži na lastni parceli. Določeni so stavbni tipi s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Prav
tako so določene ureditve javne gospodarske infrastrukture.
Ob načrtovani cesti »A« in dovozni cesti »C« je predvidena gradnja s samostojnimi enostanovanjskimi
hišami, ki so postavljene v nizu na gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s cesto in je odmaknjena od
cestnega telesa 7,0m. Ob notranji povezovalni cesti »B« je predvidena pozidava z dvojčki, razen objekt
na predvideni parceli 26 (samostojna enostanovanjska hiša), ki je prav tako postavljen na gradbeno
linijo, ki poteka vzporedno s cesto in je odmaknjena od cestnega telesa 7,0m. Objekt na predvideni
parceli 27 ni omejen z gradbeno linijo, ampak samo s 4,0m odmikom od sosednjih zemljišč.
Znotraj grajene strukture je več manjših javnih odprtih površin, ki omogočajo druženje, igro in
vsakdanji oddih lokalnih prebivalcev. Ureditev manjših odprtih površin predvideva zasaditev drevnine
in postavitev klopi, na osrednji javni odprti površini velikosti cca. 400 m² tudi postavitev igral. Območje
za igro naj omogoča aktivnosti vsaj najmlajšim starostnim skupinam otrok (0 – 3 leta in 3 – 6 let).
Zelene javne površine je treba v največji meri ozeleniti z drevnino (drevesa ali grmovnice) za izboljšanje
mikroklimatskih in ekoloških razmer.

Slika 15: Zasnova predmetnega območja
(vir: osebni arhiv)
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Območje OPPN je po namenski rabi prostora opredeljeno kot območje:
- SSg – stanovanjske površine s spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi,
- CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Večina predvidene ureditve bo potekala na SSg namenski rabi, le del severnega območja poselitve
nekoliko poseže še na namensko rabo CU. Osnovna dejavnost na območju OPPN bo bivanje s
spremljajočimi mirnimi dejavnosti (kot so: manjši frizerski, kozmetični saloni, pisarne in podobne
storitve).
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
- novogradnja,
- prizidava,
- odstranitev in druga pripravljalna dela,
- rekonstrukcija,
- spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnostih,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in prometa,
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic in prometnic,
- postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov,
- vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo:
• Stanovanjske stavbe:
- Enostanovanjske stavbe.
• Nestanovanjske stavbe:
- Nezahtevni in enostavni objekti (nadstrešnice, vrtne ureditve kot so bazeni, ute, pergole,
ograje, oporni zidovi, priključki in objekti gospodarske javne in prometne infrastrukture,
pomožni objekti v javni rabi, urbana oprema).
• Objekti prometne infrastrukture:
- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
• Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
- lokalni cevovodi, elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
• Drugi gradbeni inženirski objekti:
- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna
igrišča),
- drugi gradbeni inženirski objekti, ki so uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa)
6.4.2

Arhitekturno oblikovanje objektov

Stavbe so pravokotne tlorisne oblike (okvirni tlorisni gabariti objektov 8,0m x 11, m – enostanovanjske
hiše in 7,0m x 10,0m - dvojčki), z možnostjo dodajanja volumnov, etažnosti P+1 (pritličje in nadstropje),
maksimalne višine 11,0 m. Stavbe imajo ob dostopni strani predvideno parkiranje, ki se lahko uredi
tudi v garaži ali pod nadstrešnico. Strehe morajo biti simetrične dvokapnice, naklona minimalno 320,
dopustna je izvedba čopov, frčad in strešnih oken. Barva kritine je lahko rdeča, opečna, črna ali siva,
vendar poenotena na celotnem območju OPPN.
Na nadstrešnicah oziroma garažah je lahko ravna streha ( dopustne pohodne, kot tudi zelene strehe).
Slemena streh morajo potekati vzporedno z daljšo stranjo stavbe. Ob cesti »A« in cesti »C« morajo
potekati slemena prevladujočega volumna stanovanjske stavbe pravokotno na cesto in ob cesti »B«
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vzporedno s cesto. Sleme stanovanjske stavbe na parceli 27 lahko poteka pravokotno ali vzporedno s
cesto.
Oblikovanje fasad in umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in
poenoteno, barve fasade v manj intenzivnih svetlih barvnih tonih.
Faktor zazidanosti zemljišča je maksimalno 0,40, faktor izrabe zemljišča je maksimalno 1,2.

6.4.3

Krajinsko oblikovanje

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve načrtovane s tem občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki prikaže celostno ureditev oziroma
povezave grajenih in naravnih prvin z opisom izvedbe in uporabe materialov pri načrtovanju javnih
površin. Predvsem rešitve v zvezi z ureditvijo odprtih površin, zasaditvijo, cestnim profilom na območju
drevoreda ter umeščanjem in oblikovanjem urbane opreme in osvetlitve. Vse prvine krajinskoarhitekturne ureditve (otroško igrišče, parkovna površina, drevored ob cesti in zelene površine) se
izvedejo ob osnovno prometno komunalni ureditvi območja (ceste, odvodnjavanje in komunikacije). V
največji možni meri se odprte površine zasadijo zatravijo in zasadijo z višjo drevnino. Obstoječa
vegetacija na odprtih površinah naj se skuša ohraniti in vključiti v ureditveni in zasaditveni načrt. Tudi
pred vrtovi naj se kot priporočilo lastnikom oz. investitorjem v čim večji meri ozelenijo in zatravijo.
Otroško igrišče naj bo opremljeno z igrali za starostno stopnjo od 1-3 let in od 3-12 let. Za starostno
stopnjo 12+ bodo igralne, športne in rekreacijske površine deloma na parkovni ureditvi, deloma pa
bodo razpršene na zelenih in športnih površinah širše soseske. Elementi urbane opreme morajo biti na
območju prostorske ureditve usklajeni med seboj. Urbana oprema in igrala naj bodo v čim večji meri iz
naravnih materialov (les, jeklo).

6.5 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
6.5.1 Opis prometnih rešitev
Za načrtovano pozidavo v območju OPPN je potrebno zagotoviti prometne površine in jih povezati z
obstoječim prometnim omrežjem. Glavni dostop na predmetno območje je z severne strani z občinske
ceste 493831.
Prometno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo tri ceste in sicer, povezovalna cesta »A«, ki
je načrtovana tako, da povezuje severni in južni del območja in ima možnost nadaljevanja proti vzhodu.
Na to cesto se priključujeta enosmerna cesta »B« in dovozna cesta »C«. Dovozna cesta se predvidi kot
slepa cesta.
Cestno omrežje znotraj območja se predvidi z naslednjimi elementi:
Cesta A:
pločnik
zeleni pas z drevoredom
vozišče
bankina
Skupaj

1 x 1,30 m
1 x 1,20 m
2 x 2,75 m
1 x 0,75 m
8,75 m

Cesta B:
bankina

2 x 0,50 m
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vozišče
Skupaj
Cesta C:
bankina
vozišče
Skupaj

1 x 3,50 m
4,50 m
2 x 0,50 m
1 x 3,50 m
4,50 m

6.5.2 Varovan pas železniške proge
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 varovan pas železniške proge.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o železniškem
prometu, Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja
naprav v varovanem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru, Pravilnik o nivojskih
prehodih, Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog in Pravilnik o spodnjem ustroju železniških
prog.
Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem pasu železniške proge ( 100m od pragovnega pasu
levo in desno) je treba pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljalca železniške
infrastrukture.
Minimalni odmiki objektov in naprav morajo biti v skladu s 3. členu 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.
Ohranijo naj se morebitne dostopne poti za vzdrževanje železniške infrastrukture.
Ureditve v progovnem pasu (6m od osi skrajnega tira levo in desno) niso dovoljene.
Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge mora investitor novih posegov predvideti
ukrepe za varovanje pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.
Odvajanje padavinskih voda naj se načrtuje na način, da se prepreči vpliv padavinskih voda na
železniško infrastrukturo.
Zasaditev ne sme ovirati odvijanja železniškega prometa. Vzdrževanje in zasaditev je obveznost
investitorja načrtovanih ureditev.
6.5.3 Vodovodno omrežje
Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko javnega vodovoda v
izvedbi PE DN 125mm, ki se nahaja na severu obravnavanega območja. Na obravnavanem območju bo
potrebno zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje v utrjenih površinah, ki bo tvorilo krožno
zanko. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko
izvede le operater vodovodnega omrežja ali od njega pooblaščeni izvajalci pod nadzorom operaterja
vodovodnega omrežja. Obvezno je upoštevanje določil veljavne zakonodaje, kataster vodovodnih
naprav in objektov ter pridobitev mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo predvidenih objektov pred
izdajo gradbenega dovoljenja. V fazi izvedbe del je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami
upravljavca vodovodnega omrežja.
6.5.4 Odvajanje odpadnih voda
Na območju OPPN je načrtovano ločeno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ter
Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih ter padavinskih voda.
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Kanalizacija komunalne odpadne vode naj poteka v cestnem telesu ureditvenega območja in se
priključi na zgrajeno kanalizacijsko omrežje, v kanal FK1.0, PVC DN 250, ki se nahaja jugovzhodno od
obravnavanega območja in se zaključi s centralno čistilno napravo. Predvideti je potrebno izvedbo
hišnih priključnih jaškov za posamezne enote. V javno odpadno komunalno kanalizacijo je možno
navezati izključno komunalne odpadne vode. Navezavo izvede upravljalec ali pod njegovim nadzorom
usposobljen izvajalec.
Padavinske vode strešin in utrjenih površin je potrebno prioritetno ponikati lokalno v podtalje, skladno
z zaključki geomehanskega poročila. Ponikovalnice je potrebno locirati izven vpliva povoznih in
manipulativnih površin. V kolikor ponikanje zaradi geološke sestave zemljine ni možno, je potrebno
padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik (z zadrževanjem hipnega
odtoka – zadrževalniki padavinskih vod).
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin
objektov in vsebuje usedljive snovi, je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo zajeti in mehansko
obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj.
6.5.5 Elektroenergetsko omrežje
Na območju OPPN se nahaja obstoječ DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, ki je razlog za omejitveni faktor, ki
znaša 10 m na vsako stran od osi obstoječega DV 20 kV.
SN kablovodi - varianta 1
Omenjeni obstoječ DV 20 kV se kablira od točke A (opor. št. 7) do točke B (opor. št. 13), s predvidenim
SN 20 kV kablovodom DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 7 - DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št.
13, ki se na obeh straneh zaključi s kabelskimi končniki in vključi na DV 20 kV. S tem se vzpostavi prvotno
stanje. Oporišči št. 7 in 13 se zaradi demontaže daljnovoda na tej relaciji rotirajo v smer simetrale
notranjega kota (ali po potrebi zamenjata z novim), glede na predvideno stanje poteka daljnovoda.
Predvideni SN KB 20 kV se na območju OPPN uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo, izven
območja pa se položi prosto v zemljo, razen na točkah križanj s komunalnimi vodi ali potekom pod
asfaltnimi površinami.
SN kablovodi - varianta 2
Omenjeni obstoječ DV 20 kV se demontira in opusti od točke A (opor. št. 7) do točke B (opor. št. 14). V
obstoječi TP 20/0,4 kV Polzela Glavnik se predvidi zamenjava SN bloka. Predvideni SN KB 20 kV DV 20
kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 7 - TP Polzela Glavnik se na eni strani priključi v TP Polzela Glavnik v
vodno celico predvidenega SN bloka, na drugi strani pa se v tč. A uvede na predviden lesen A-drog in
priključi na DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen. Predvideni SN KB 20 kV se od obstoječe TP Polzela Glavnik do
območja OPPN, ter po območju OPPN, uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo. Izven
območja pa se položi prosto v zemljo, razen na točkah križanj s komunalnimi vodi ali potekom pod
asfaltnimi površinami. Predvideni SN KB 20 kV DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 14 - TP Polzela
Glavnik se na eni strani priključi v TP Polzela Glavnik v vodno celico predvidenega SN bloka, na drugi
strani pa se v tč. B uvede na predviden lesen A-drog in priključi na DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen.
Predvideni SN KB 20 kV se položi delno v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo, ter delno prosto v
zemljo.
NN kablovodi
Iz obstoječe TP Polzela Glavnik se predvidi NN kabel, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2, ki se na eni strani v TP
Polzela Glavnik priključi na predviden izvod I25: PS-RO1 in PS-RO2, na drugi strani pa se priključi v
predvideno PS-RO1. Iz predvidene PS-RO1 se predvidi odcep za napajanje predvidene PS-RO2, ter
odcepi za napajanje sedmih stanovanjskih hiš. Odcep za napajanje predvidene PS-RO2 se izvede z NN
kablom, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2. Vsak posamezen odcep za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z
NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2, ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno
omarico (PS-PMO). Iz predvidene PS-RO2 se predvidijo odcepi za napajanje osmih stanovanjskih hiš.
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Vsak posamezen odcep za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2,
ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO).
Iz obstoječe TP Polzela Glavnik se predvidi NN kabel, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2, ki se na eni strani v TP
Polzela Glavnik priključi na predviden izvod I26: PS-RO3 in PS-RO4, na drugi strani pa se priključi v
predvideno PS-RO3. Iz predvidene PS-RO3 se predvidi odcep za napajanje predvidene PS-RO4, ter
odcepi za napajanje devetih stanovanjskih hiš. Odcep za napajanje predvidene PS-RO4 se izvede z NN
kablom, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2. Vsak posamezen odcep za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z
NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2, ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno
omarico (PS-PMO). Iz predvidene PS-RO4 se predvidijo odcepi za napajanje sedmih stanovanjskih hiš.
Vsak posamezen odcep za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2,
ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO).
Merilna mesta se predvidijo tako, da je zagotovljen stalni in nemoten dostop.
V obeh variantah je za napajanje (32) stanovanjskih hiš predvidena skupna odjemna moč (glede na
izdane konkretne smernice) 270 kW, z upoštevanjem faktorja istočasnosti v skladu s študijo »Kriteriji
načrtovanja NN omrežja, št. 2400-2018« pa znaša skupna odjemna moč 200 kW. Predvidena odjemna
moč je na razpolago na NN zbiralnicah obstoječe TP Polzela Glavnik (varianta 1), oz. se predvidi v TP
Polzela Glavnik (nadomestna, varianta 2).
Zasaditev dreves, grmičevja in podobnega je možna na minimalni oddaljenosti 2,5 m od osi elektro
vodov, ob pogoju, da so elektro vodi mehansko zaščiteni s cevjo EPC Φ 160 mm.
Sestavni del OPPN je idejni projekt Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN Pod
Cerkvijo – del območja MO PO 01, MO PO 08 in MO PO 53, št. 179/21, julij 2021.
Potrebno je pridobiti upravno in projektno dokumentacijo ter pridobiti služnostne pogodbe za
zemljišča, čez katere bo potekala trasa elektroenergetske infrastrukture.
Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo
predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja.
6.5.6 Omrežje elektronskih komunikacij
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK in KKS omrežja. Trase obstoječih
kablov se določi z zakoličbo in jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti v zaščitne cevi ali prestaviti,
kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. Za trase novih telekomunikacijskih vodov je
potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo s PVC cevmi premer 110 ali 125mm s pomožnimi jaški in
stebrički ter PE-HD cevni premera 50mm. Za priključitev načrtovanih objektov na omrežje je potrebno
sodelovanje z upravljavcem omrežja. Priključevanje na omrežje se izdela v fazi izdelave dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja in mora biti usklajeno z ostalimi komunalnimi vodi.
6.5.7 Zunanja razsvetljava
Na celotnem območju OPPN je predvideno omrežje javne razsvetljave, ki se naveže na obstoječe
omrežje javne razsvetljave, s predhodno proučitvijo potrebnih ukrepov razširitve obstoječega omrežja
in opreme. Oprema javne razsvetljave mora biti predvidena in izvedena v skladu s standardi in
tipizacijo, ki obstaja v Občini Polzela, če ne naj bo le ta poenotena na območju OPPN. Pri načrtovanju
javne razsvetljave se upošteva veljavna uredba svetlobnega onesnaževanja okolja.
6.5.8 Plinske komunikacije
Možna je priključitev na obstoječe plinsko distribucijsko omrežje severno od obravnavanega omrežja
na Malteški cesti pod pogoji upravljavca distribucijskega omrežja. Potrebno izvesti primerno
dimenzionirano plinifikacijo predvidenega območja s plinovodnimi priključki in z navezavo na
obstoječe distribucijsko omrežje.
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6.5.9 Ogrevanje
Ogrevanje in hlajenje bo urejeno individualno. Predvideno je ogrevanje objektov z zemeljskim plinov
oziroma uporaba obnovljivih virov energije (biomasa, toplotne črpalke), trajnih virov energije ( solarni
sistemi, kolektorji…) in zemeljske energije (geosonde). Dopustni so tudi drugi viri ogrevanja. V primeru
ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda – voda in tipa zemlja – voda je potrebno pridobiti dovoljenje za
raziskavo podzemne vode.
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 dediščine
Predmetno območje OPPN se nahaja izven zavarovalnih in varovalnih območji kulturne dediščine. Z
vidika varstva arheoloških ostalin poseben pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben. Ob
vseh posegih v zemeljske plasti velja 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 Ministrstva za kulturo,
Direktorat za kulturno dediščino 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, dokler se ne opravijo
raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža
obstoj arheološke ostaline.
6.6.2 Varstvo okolja in ohranjanje narave
Manjši južni del območje OPPN posega v širše vodovarstvano območje – VVO III za zajetje Breg, za
katerega je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Uredbo o vodovarstvenem
območju za vodna telesa vodonostnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče.
Predmetna lokacija se na vzhodni strani območja OPPN približa območju preostale poplavne
nevarnosti (Q500). Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno določiti pogoje za gradnjo glede
na veljavna določila Uredbe 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, tako, da se
zagotovi, da se z načrtovanjem gradnje ne povečajo stopnje ogroženosti na območju in izven njega. V
primeru načrtovanja ponikanja padavinskih odpadnih vod, je pred nadaljnjim načrtovanjem potrebno
tak način odvodnje uskladiti z mnenjem geomehanika in odvod padavinskih in drugih odpadnih vod
načrtovati skladno z zaključki geomehanika o primernosti tal za ponikanje in tudi skladno s
prepovedmi in omejitvami v skladu z veljavnimi določili Zakona o vodah.
Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z določili Zakona o vodah in sicer na tak
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni,
da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v vodotoke ali javni
kanalizacijski sistem (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Vsak poseg
v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se skladno z veljavno
zakonodajo Zakona o vodah, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Direkcija RS za
vode.
6.6.3 Varstvo pred hrupom
V skladu z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje OPPN
nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko
opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo
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hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo. Pri izvedbi predvidenega
posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
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 z gradbišč;
čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;
protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz
Z vidika podnebnih sprememb je priporočljivo upoštevati ukrepe za zmanjševanje vpliva toplotnih
otokov in blažitev posledic podnebnih sprememb:
- pospeševanje trajnostne mobilnosti (kolesarske poti, pešpoti, povezave z JP, prostori za parkiranje
koles,…),
- trajnostno ravnanje s tlemi za znižanje stopnje onesnaženja in ostalih pritiskov na tla,
- ozelenjevanje območij,
- izvajanje sistemskih zelenih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe: zelene strehe, fasade,
ozelenitev parkirišč, naravni zbiralniki vode,…),
- širjenje zelene infrastrukture in sonaravnih rešitev, vključevanje v obstoječe naravno okolje.p
6.6.5 Odpadki
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in odjemno mesto za ločeno zbiranje odpadkov.
Zbirno mesto je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor se postavijo zabojniki za odpadke.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz
odpadkov. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju
upoštevati veljavno zakonodajo.
6.6.6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Predmetno območje se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost, erozivnost in
plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred
erozijo.
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.
Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času
gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:
- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi,
- z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
6.6.7 Varstvo pred požarom
Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja
majhna. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz načrta požarne varnosti.
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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.
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 po vsem območju
OPPN. 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.
Voda za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. Upravljalec
vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 1010/sekundo vode za gašenje.
6.7

Etapnost

OPPN 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 ter zunanjimi ureditvami.
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7

POVZETEK ZA JAVNOST
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