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 v
območjih EUP PO1/2 in PO1/3 v naselju
Polzela z oznako Ob razbremenilniku

Identifikacijska št. prostorskega akta v zbirki
prostorskih aktov:

2179

Pripravljavec:

Občina POLZELA
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:

21/2020

Kraj in datum:

Maribor, maj 2022

Stopnja postopka:

Dopolnjen osnutek

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.
Kaja ARCET, inž.les.
Monika RAJH, mag.inž.arh.

Št. projekta 21/2020

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 dela prostorskega plana
Prikaz ureditvenega območja z obstoječim parcelnim stanjem

2.1
3

Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev

1: 2000

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

4.1

Ureditvena situacija

1: 1000

4.2

Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji

1: 1000

4.3

Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI

1: 1000

4.4

Prometno tehnična situacija

1: 1000

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
IV.

1: 1000

Prikaz območja OPPN in načrtovanih ureditev v širšem območju

3.1
4

1:2000

Prikaz območja s posebnim varstvenim režimom

1: 2000

SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA AKTA
1. Prostorske sestavine planskih dokumentov predmetnega območja
2. Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
3. Podatki iz prikaza stanja prostora, na katerih temeljijo rešitve akta
4. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
7. Povzetek za javnost

Št. projekta 21/2020

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.

21/2020
(št. projekta)

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

Maribor, maj 2022
(kraj in datum)
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II.

BESEDILO ODLOKA
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III.

KARTOGRAFSKI DEL
1
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Prikaz ureditvenega območja z obstoječim parcelnim stanjem
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3

Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem

1: 1000

Prikaz območja OPPN in načrtovanih ureditev v širšem območju

3.1
4

1:2000

Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev

1: 2000

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

4.1

Ureditvena situacija

1: 1000

4.2

Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji

1: 1000

4.3

Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI

1: 1000

4.4

Prometno tehnična situacija

1: 1000

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.
1

SPREMLJAJOČE GRADIVO
PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH DOKUMENTOV PREDMETNEGA OBMOČJA

Prostorski akt, ki ureja predmetni prostor je 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. in 4/19 – teh.popr., 4/21)
1.1

Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

V skladu z OPN se predmetno območje nahaja na enoti urejanja prostora PO1 in SA66 in sicer:
Podenota urejanja
prostora

PO1/2

PO1/3

SA66

Podrobna namenska raba
prostora

SSg – stanovanjske
površine s spremljajočimi
manjšimi gospodarskimi
dejavnostmi

PC – površine cest

V – površinske vode

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in Odlokom o občinskem prostorskem
načrtu Občine Polzela se v 278. členu predvidi izdelava OPPN-ja na predmetnem območju. V 280. in
281. členu pa predpisuje splošna merila in pogoje za izdelavo OPPN.
Za območje dela naselja Polzela PO1 je izdelan urbanistični načrt (v nadaljevanju UN Polzela), ki je
strokovna podlaga za izdelavo podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev in je zato obvezno izhodišče
za izdelavo OPPN .
Širše območje predmetnega območja je t.i. območje ob razbremenilniku, katero sestavlja osem manjših
enot, dve izmed njih se nahajata na predmetnem območju, to je območje PO1/2 Pod železnico, območje
obstoječe pozidave in PO1/3 Prečna ulica.

Slika 1: Namenska raba
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=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 načrtovalsko izzivalen del velikega zelenega pasu, preko katerega poteka prečna povezava
Center – Savinja.
Predvidena je ureditev severozahodno od razbremenilnika na podenoti urejanja prostora PO1/2 in
PO1/3. Predstavlja ja velika nepozidana površina z izrazito prisojno lego. Večina ureditev bo potekala
na podenoti urejanja prostora PO1/2 ter namenski rabi SSg, na kateri je po OPN predvidena umestitev
individualnih objektov.

3
3.1

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

Predmetno območje leži v JZ delu občine Polzela.

Slika 2: Lega območja OPPN v širšem prostoru
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Predmetno območje predstavlja nepozidana površina, katero omejujeta kategorizirani cesti in sicer na
SV krajevna cesta 493952 Struga – Ložnica ter na JZ krajevna cesta 493821 Polzela – TN Polzela. Na
JV strani je območje omejeno z vodotokom Ložnica. Območje je s severne in vzhodne strani že
poseljeno z individualnimi stanovanjskimi gradnjami.
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Območje obravnave so zemljišča s parcelnimi št. 306/5, 306/6, 928/9, 928/10, 928/11, 928/13, 928/14,
928/15, 928/16, 928/17, 928/18, 928/19, 928/20, 928/21, 928/22, 928/24, 928/25, 928/26, 928/27,
928/28, 928/31, 928/32, 1166/2, vse k.o. 992 Polzela, velikosti cca 1,4 ha.

Krajevna cesta 493952

Krajevna cesta 493821
razbremenilnik

Slika 3: Območje obravnave prikazano na DOF
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Slika 4: Fotografija območja obdelave
(vir: https://www.google.com/maps)

Slika 5: Fotografija območja obdelave
(vir: https://www.google.com/maps)
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3.2

Območja s posebnimi varstvenimi režimi

3.2.1 Varstvo voda, vodnih virov in tal
Predmetno območje se skoraj v celoti nahaja na z državno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca (Ur. l. RS, št. 25/16) opredeljenem območju s III.
vodovarstvenim režimom.

Slika 6: Prikaz območji z vodovarstvenimi režimi
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.2.2 Ohranjanje narave
Predmetno območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji ohranjanja narave.

Slika 7: Prikaz naravovarstvenega območja
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.2.3 Varstva kulturne dediščine
Predmetno območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji kulturne dediščine.

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

3.2.4 Naravne omejitve
Predmetno območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost, visoka podtalnica in
plazovitost terena. Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal
znaša 0,10 g.

Slika 9: Prikaz naravnih omejitev
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3

Javna gospodarska infrastruktura

3.3.1 Prometna infrastruktura
Predmetno območje leži med tremi občinskimi cestami in sicer 493952, 493951 ter 493821.

Slika 10: Prikaz prometne infrastrukture na obravnavanem območju
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

3.3.2 Energetska infrastruktura
Na zahodnem in južnem delu predmetnega območja poteka energetska infrastruktura. Na zahodu je
locirana tudi transformatorska postaja, iz katere je predvideno napajanje območja. Jugozahodno od
predmetnega območja poteka plinovodno omrežje, na katero je možna priključitev.

Slika 11: Prikaz opremljenosti z energetsko infrastrukturo
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)
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3.3.3

Komunalna infrastruktura

V neposredni bližini predmetnega območja poteka vodovodno omrežje na katerega je predvidena
priključitev. Preko predmetnega območja pa poteka javno kanalizacijsko omrežje, na katerega je
ppredvidena priključitev.

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

3.3.4

Elektronske komunikacije

Obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij potekajo preko predmetnega območja, na katere je
predvidena priključitev.

Slika 13: Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij
(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela)

Št. projekta 21/2020

13

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

4

STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA

Pri pripravi odloka so bile upoštevane naslednje strokovne podloge:
- Geodetski načrt
(št. 36/20 Peter Jalovec s.p.)
- Ureditev električnih vodov na območju OPPN EUP MO PO 02 in MO PO 03 Ob
razbremenilniku
(št. 107/22 Elektro Celje d.d.)
- Geološko geomehansko poročilo
(št. GM – 09/2022 GIH Judita Črepinšek s.p.)
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5

SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
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MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV OPPN NA OKOLJE
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
Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Zavod RS za varstvo narave
OE Celje
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

28. 1. 2021

3504-21/2021-2

5. 3. 2021

35020-25/2021-2

22. 2. 2021

35012-26/2021/4

19. 2. 2021

354-11/2021-4

18. 2. 2021

212b-09/1649-21 / NP –
2938569

16. 2. 2021

1-III-49/2-O-21/GK

21.4.2021

35409-73/2021/5

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

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

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

5. 3. 2021

35020-25/2021-2

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

29.4.2021

3039

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

10.2. 2021

158/21-TV

Telekom d.d.
Lava 1, 3000 Celje

1.3.2021

92187-CE/615-LM

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

9.2.2021

305/21-KP
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PRVA MNENJA
NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

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

20.4.2022

35012-26/2021-3340-9

Občina Polzela
Malteška cesta 28, 3313 Polzela

25.4.2022

3513-23/2022-2

Telekom Slovenije d.d.
Lava 1, 3000 Celje

11.5.2022

107663 – CE/2387-LM

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

9.5.2022

261/1-2022

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

8.4.2022

Sm-9-22/RS

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

7.4.2022

332/22-TV

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

25.4.2022

858/22-KP

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

Elektro Celje d.d.
Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
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DRUGA MNENJA
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6
6.1

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA
Razlogi za pripravo OPPN

Razlog za pripravo OPPN je omogočiti izgradnjo stanovanjske soseske na prostih stavbnih zemljiščih.
Podrobnejša namenska raba predmetnega območja je SSg (stanovanjske površine s spremljajočimi
manjšimi gospodarskimi dejavnostmi), PC (prometne površine) in VC (celinske vode). Ker je predvidena
pozidava s stanovanjskimi objekti tudi na namenski rabi PC, se predvidi sprememba oz. uskladitev
namenske rabe z novo parcelacijo, kar je razvidno iz kartografskega dela. Osnovna dejavnost je bivanje
s spremljajočimi mirnimi dejavnostmi. K ureditvi sodijo tudi prometna, komunalna in energetska
infrastruktura z ureditvijo odprtih površin.
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 postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta v območjih MO PO 02 in MO PO 03 v naselju Polzela z
oznako Ob razbremenilniku«, ki ga je dne 23.10.2020 sprejel župan Občine Polzela. Sklep o začetku
postopka je objavljen v Polzelanu, št. 7/2020, z dne 30.10.2020.
Osnutek OPPN je izdelan na podlagi splošnih smernic s področja razvoja poselitve, konkretnih smernic
nosilcev urejanja prostora, urbanističnega načrta Polzela in 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 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.
Sprememba oz. uskladitev namenske rabe prostora je skladna s 35. členom Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).
6.3

Območje OPPN

Celotno območje OPPN je v velikosti cca 1,4 ha. Glavni del ureditev se nahaja na namenski rabi
prostora SSg in podenoti urejanja prostora PO 1/2. Območje obravnave so zemljišča s parcelnimi št.
306/5, 306/6, 928/9, 928/10, 928/11, 928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/17, 928/18, 928/19, 928/20,
928/21, 928/22, 928/24, 928/25, 928/26, 928/27, 928/28, 928/31, 928/32, 1166/2, 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. Predvidena
ureditev predstavlja nadaljevanje stanovanjske pozidave od krajevne ceste 493951 na severozahodu
proti razbremenilniku na jugovzhodu.
V zasnovi je na predmetnem območju predvidena umestitev 18 stanovanjskih enot. Vsaka stanovanjska
enota leži na lastni parceli.
Možna je gradnja samostojnih enostanovanjskih hiš in dvojčkov. Parceli dvojčkov se lahko združita v
eno parcelo, na njej pa se lahko postavi ena stanovanjska hiša ob upoštevanju urbanističnih omejitev.
Ob načrtovani cesti A je predvidena gradnja samostojnih hiš in dvojčkov, ki so postavljene v nizu na
gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s predvideno cesto in je odmaknjena od cestnega sveta severno
11,00 m ter južno 7,00 m.
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Ob načrtovani cesti B je predvidena pozidava z enostanovanjskimi hišami, katerih pozidava ni določena
z gradbeno linijo.
Znotraj območja so predvidene tudi zelene javne površine in sicer na jugozahodnem delu na namenski
rabi PC ter na jugovzhodnem delu na namenski rabi V. Zelena javna površina je predvidena tudi na
območju obstoječega komunalnega voda, v nadaljevanju ceste B ( peš povezava z obstoječo pozidavo).

Slika 14: Zasnova predmetnega območja
(vir: osebni arhiv)

Območje OPPN je po namenski rabi prostora opredeljeno kot območje:
- SSg – stanovanjske površine s spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi,
- PC – površine cest,
- V – površinske vode.
Večina predvidene ureditve bo potekala na SSg namenski rabi. Na PC namenski rabi so predvidene
zelene površine, cesta in obstoječ komunalni objekt.
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
- novogradnja,
- prizidava,
- odstranitev in druga pripravljalna dela,
- rekonstrukcija,
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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, ki so uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa)
6.4.2 Arhitekturno oblikovanje objektov
Stavbe imajo v osnovi pravokotne tlorise (okvirni tlorisni gabariti objektov 8,00 m x 11,00 m –
enostanovanjske hiše in 8,00 m x 10,00 m - dvojčki), z možnostjo dodajanja volumnov. Objekti severno
od ceste A imajo etažnost P+1 (pritličje in nadstropje) , objekti južno od ceste A pa imajo etažnost P+M
(pritličje in mansarda). Stavbe imajo na parceli predvideno parkiranje, ki se lahko uredi tudi v garaži ali
pod nadstrešnico. Strehe morajo biti simetrične dvokapnice, naklona minimalno 32°, sive barve
dopustna je izvedba čopov, frčad in strešnih oken.
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« morajo potekati slemena
prevladujočega volumna stanovanjske stavbe vzporedno na cesto. Ob cesti »B« lahko poteka sleme
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.
6.5 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
6.5.1 Opis prometnih rešitev
Prometno omrežje na katerega se navezuje območje OPPN predstavlja obstoječa krajevna cesta
493821 na jugozahodni strani.
Prometno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljata dve cesti in sicer cesta A, ki povezuje
severozahodni in jugovzhodni del območja. Na to cesto se priključuje cesta B, ki povezuje predmetno
pozidavo z obstoječo cesto.
Cesta A in B:
bankina
vozišče
Skupaj
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6.5.2 Vodovodno omrežje
Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko javnega vodovoda v
izvedbi PE DN 90 mm, ki se nahaja na obravnavanem območju. 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.
6.5.3 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 ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje
in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.
Kanalizacija komunalne odpadne vode naj poteka v cestnem telesu ureditvenega območja in se priključi
na zgrajeno kanalizacijsko omrežje na obstoječi fekalni kanal FK1.2, ki se nahaja na obravnavanem
območju 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. Minimalni odmik novih objektov od javne odpadne kanalizacije mora znašati najmanj 3,0 m.
Odpadna padavinska kanalizacija se uporablja izključno za potrebe odvajanja cest.
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. Kot je razvidno iz geološkega poročila je območje primerno za ponikanje vode
in izdelavo ponikalnika. Ponikanje je zagotovljeno na globini peščenega proda. Pri dimenzioniranju se
upošteva vodoprepustnost k = 1.5 x 10-3 m/s. Padavinske odpadne vode ne smejo pritekati na javne
ceste ali na njih celo zastajati.
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.
Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo
predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja. V okviru projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za objekte, se mora izdelati načrt komunalne ureditve objekta, ki prikazuje
odvodnjavanje padavinske odpadne vode.
6.5.4 Elektroenergetsko omrežje
Na območju obdelave se nahaja obstoječa transformatorska postaja Polzela Korber. Energija za
napajanje predvidenih enostanovanjskih objektov bo na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah
obstoječe TP Polzela Korber. Za napajanje predvidenih stanovanjskih stavb se iz TP Polzela Korber,
predvidita nizkonapetostna izvoda, do posameznih prostostoječih razdelilnih omaric (RO-X). Iz
omenjenih se predvidijo posamezni NN priključki do predvidenih priključnih omaric (PMO-X), ki se
locirajo na dostopnem robi parcel posameznega objekta. Vsi predvideni NN električni vodi se položijo v
predvideno kabelsko kanalizacijo, ki se izdela iz zaščitnih cevi EPC in GDC Ø160 mm ali Ø110 mm za
posamezne el. priključke. V predvideni kabelski kanalizaciji je potrebno predvideti dodatne rezervne
cevi za kasnejšo širitev električnega omrežja. Iz TP Polzela Korber se, za obravnavano območje,
izvedeta naslednja NN izvoda:
- Izvod št. I10 (PMO 1-9 ob Razbremenilniku), kabel tip NA2XY-J 4x(150-240)mm2,
- Izvod št. I11 (PMO 10-18 ob Razbremenilniku), kabel tip NA2XY-J 4x(150-240)mm2.
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Prestavitev obstoječega priključnega kabla za kanalizacijo Polzela.
Obstoječi priključni kabel, tip NA2XY 4×35 mm2, se v tč. A prereže ter spoji s predvidenim kablom, tip
NA2XY -J 4×35 mm² iz RO-2. Predvideni kabel se položi od predvidene RO-2, skozi predvideni kabelski
jašek EKJ8 do tč. A. Predvideni kabel, za »kanalizacijo Polzela« se položi v predvideno kabelsko
kanalizacijo do tč. A.
Predvideni kabel se lahko polaga 2,5 m od dreves s tem, da je v območju korenin, v zaščitni cevi.
Obstoječi kabel električnega priključka »kanalizacija Polzela« se med obstoječo razdelilno omarico
PSRO1 in tč. A opusti.
6.5.5 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 125 mm s pomožnimi jaški in
stebrički ter PE-HD cevni premera 50 mm. 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.
6.5.6 Plinske komunikacije
Distribucijsko plinovodno omrežje je zgrajeno na jugozahodnem robu obravnavanega območja na
krajevni cesti 493821, odseka V1-PE180, delovnega tlaka 4 bar in je dovolj zmogljivo za napajanje novih
ureditev.
Za obravnavano območje se lahko predvidi razširitev plinovodnega omrežja po vseh načrtovanih cestah
in priključitev novih objektov. Novo plinovodno omrežje se naveže na obstoječa odseka na severu.
Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v skladu
z zakonom, ki ureja pravila delovanja trga z zemeljskim plinom, če mu višina omrežnine, potrjena s
strani Agencije za energijo, to omogoča.
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.
Gradnjo novega plinovodnega omrežja in 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.
Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti
predvideni pod koti od 300 do 900 in morajo biti v projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno
obdelana. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s
koreninami globlje od 0,5 m.
Načrtovane trase plinovodov, ki so predvidene na novih cestah in poteh na območju novo načrtovane
soseske, naj potekajo v pločniku, v kolikor to ni mogoče pa ob robu cestnega telesa.
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 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.
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6.6.2 Varstvo okolja in ohranjanje narave
Območje OPPN sega z daljinskim vplivov v posebna varstvena območja (Območja Natura 2000).
Gradnja je predvidena izven varovanega območja, daljinski vpliv bo manjši, saj gre za podaljševanje
poselitvenih površin. Pričakujejo se lahko manjši vplivi na vrste netopirjev zaradi morebitne osvetlitve
površin, vendar ne pričakujemo bistvenih vplivov.
Območje se nahaja na vplivnem območju naravne vrednote: Savinja s pritoki. Ocenjuje se, da ureditev
ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko pestrost.
Večji del območje OPPN posega v širše vodovarstveno območje – VVO III za zajetje Breg, za katerega
je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Uredbo o vodovarstvenem območju za
vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče.
Del območja se nahaja na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za ureditev
Savinje za zagotavljanje varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša. Pri načrtovanju
je potrebno upoštevati navedeno Uredbo o DPN, predvidene ureditve razbremenilnika.
Na območju OPPN je vodotok 2. reda razbremenilnik Ložnice. Pri načrtovanih ureditvah se mora
upoštevati meja priobalnega zemljišča, 5 m od meje vodnega zemljišča.
Pri načrtovanju ponikanja padavinskih odpadnih vod je potrebno odvodnjavanje uskladiti z mnenjem
geomehanika o primernosti tal za ponikanje in v skladu s prepovedmi in omejitvami veljavnih določil
Zakona o vodah.
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 Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje nahaja v III.
območju stopnje varstva pred hrupom.
Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo 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.
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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
Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz načrta požarne varnosti.
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

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.
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7

POVZETEK ZA JAVNOST
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