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1 NAMEN, PREDMET IN CILJ LOKACIJSKE PREVERITVE
Namen lokacijske preveritve
Vsebina predmetnega elaborata se nanaša na opredelitev in utemeljitev obsega stavbnegazemljišča pri posamični poselitvi, kar veljavna prostorska zakonodaja, v skladu s prvo alinejoprvega odstavka 134. čl. in 135. čl. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21),v nadaljevanju ZUreP-3, omogoča skozi instrument lokacijske preveritve.
Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim lahko občina na podlagiposameznih potreb v prostoru izvede manjše spremembe izvedbene regulacije prostora. Znamenom ohranjanja posamične poselitve lahko dopusti preoblikovanje ali spremembo obsegastavbnega zemljišča, kot je določen v občinskem prostorskem načrtu občine, in določiprostorske izvedbene pogoje.
Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja, s ciljem omogočiti izvedbo gradbenenamere, ki pogojuje določitev natančne oblike stavbnega zemljišča na posamični poselitvi. Kotobmočje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi se v skladu s 307. členom ZUreP-3 štejejopovršine razpršene poselitve opredeljene v veljavnem OPN Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11,60/12 in Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 9/14, Ur. l. RS, št. 50/16,3/17, Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 7/17, 5/18, 4/19, 4/21) vnadaljevanju: OPN, ki je bil, osnovni, izdelan po predhodni prostorski zakonodaji, Zakonu oprostorskem načrtovanju - ZPNačrt. V nadaljevanju se uporablja poenoten izraz za tovrstnoobliko poselitve, t.j. posamična poselitev.
Skozi instrument lokacijske preveritve se preveri in utemelji načrtovana investicijska namera, kipogojuje natančnejšo opredelitev stavbnega zemljišča posamične poselitve, ter ustvari pravnopodlago, ki bo omogočila njeno izvedbo, ne glede na izvorno določen obseg stavbnegazemljišča posamične poselitve v veljavnem prostorskem aktu občine.
Skozi postopek lokacijske preveritve se za prostorsko utemeljene in preverjene gradbenenamere konkretnega investitorja zagotavljajo pogoji za hitrejšo prilagoditev trenutnim potrebampo prostoru. Utemeljeni so takšni posegi in ureditve, ki so okoljsko sprejemljivi, so skladni spogoji veljavnih prostorskih dokumentov, z varstvenimi in drugimi pravnimi režimi na območjuobčine in predmetni lokaciji, ne spreminjajo prepoznanih arhitekturnih in tipoloških vzorcev, nebodo imeli vpliva na obstoječo posamično poselitev in jim je možno zagotoviti ustreznokomunalno opremo.

Predmet in cilj lokacijske preveritve
Predmetni elaborat lokacijske preveritve se nanaša na del zemljišča s parc. št. 478/3, k. o. 982 -Podvin, v občini Polzela. Zemljišče je na delu, ki je predmet lokacijske preveritve, v veljavnemobčinskem prostorskem aktu občine opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče. Z lokacijskopreveritvijo se predlaga širitev obstoječega stavbnega zemljišča na predlagano zemljišče znamenom zagotavljanja prostorskih pogojev za gradnjo stanovanjske stavbe.
Obstoječe stavbno zemljišče ne zagotavlja pogojev za izvedbo načrtovane prostorske ureditve,gradnje stanovanjske stavbe, ki je tudi z vidika ohranjanja poseljenosti podeželja občinepomembna investicija. V okviru predmetne lokacijske preveritve se, usklajeno z lastnikomzemljišča in ogledom na terenu, prouči, preveri in utemelji razširitev obstoječega stavbnegazemljišča na del zemljišča s parc. št. 478/3, k. o. 982 – Podvin.
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Cilj predmetnega elaborata lokacijske preveritve je zagotoviti prostorske možnosti za gradnjostanovanjske stavbe ob sočasnem upoštevanju vseh določil prostorskega akta, ki se nanašajona posamično poselitev kot opredeljeno v grafičnih prikazih in tekstualnem delu OPN, terohranjanju značilnega poselitvenega, arhitekturnega in tipološkega vzorca posamične poselitve.

Slika 1:   Prikaz zemljišča predmetne lokacijske preveritve na Geodetskem načrtu št.GEOPROJEKT2022-076GN, ki ga je izdelalo podjetje Geoprojekt d.o.o., 21. 10. 2022

Slika 2:   Prikaz okvirne lokacije ob že obstoječih stavbah ter z zagotovljeno dostopno potjo inprikaz začetka dostopa na območje (vir: google maps, januar 2023)
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2 OPIS NAČRTOVANEGA POSEGA
Investitor na zemljišču oz. njegovem delu s parc. št. 478/3, k. o. 982 - Podvin načrtuje gradnjostanovanjske stavbe, morebitnih pripadajočih pomožnih objektov in ureditev funkcionalnegazemljišča. Umestitev stanovanjske stavbe na predvideno lokacijo je, na podlagi terenskegaogleda. najbolj optimalna, tako z vidika zagotavljanja ustreznih odmikov kot drugih pogojev, kiizhajajo iz značilnosti obravnavanega prostora.

Slika 1:   Izsek iz OPN Občine Polzela s prikazom okvirne lokacije načrtovane umestitveobjekta (vir: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni)

Slika 2:   Prikaz načrtovane umestitve objekta na zemljiško katastrskem načrtu
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3 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE
Lega v širšem prostoru
Območje predmetne lokacijske preveritve leži v zahodnem delu območja občine Polzela, vkatastrski občini Podvin.

(1)

 (2) Slika 3:   Prikaz lege območja, ki je predmet lokacijske preveritve v širšem prostoru (1) in nakatastrskem načrtu (2) (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela, november 2022)

Namenska in dejanska raba prostora
a) namenska raba prostora:
Za del zemljišča s parc. št. 478/3, k. o. 982 – Podvin, na katerega se z načrtovano prostorskoureditvijo posega je v OPN opredeljena namenska raba najboljša kmetijska zemljišča. Zasosednje zemljišče je v OPN opredeljena namenska raba prostora: stavbno zemljišče à A-
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površine razpršene poselitveà As - površine nekmetijskih stanovanjskih objektov in počitniškihhiš.

Slika 4:   Izsek iz prikaza podrobnejše namenske rabe prostora Občinskega prostorskeganačrta občine Polzela, (vir: https://gis.iobcina.si, november 2022)
b) dejanska raba prostora:
Na podlagi zadnjih veljavnih dostopnih podatkov Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo inprehrano je zemljišče, ki je predmet lokacijske preveritve, v večjem delu opredeljeno kot 1300 –trajni travnik in v manjšem kot 2000 – gozd in 3000 – pozidano in sorodno zemljišče.

Slika 5:   Prikaz dejanske rabe zemljišč na območju obravnave (vir: https://gis.iobcina.si/,november 2022)

Fizične lastnosti prostora
V skladu z naravnogeografsko regionalizacijo Slovenije (Geografski atlas Slovenije, DZS, 1998)se območje nahaja na zahodnem robu Ložniškega gričevja, na meji s Savinjsko ravnjo.
Kamninsko zgradbo širšega območja tvorijo predvsem apnenci in dolomiti različnih starosti, naobravnavanem območju pa prevladujejo terciarne kamnine, predvsem oligocenska lapornataglina, kjer so se razvili nižji gričevnati predeli z blagimi reliefnimi oblikami. Prevladuje
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akumulacijski rečno-denudacijski relief. Povprečna nadmorska višina se giblje med 200 in 400m n.v., povprečna letna temperatura zraka med 8 in 10 °C, povprečna letna količina padavin pamed 1.100 in 1.200 mm. Območje obdelave leži v širše opredeljenem območju zmernegacelinskega podnebja osrednje Slovenije, z značilnimi nižjimi aprilskimi temperaturami odoktobrskih.
Ob opisanih pogojih so se razvile kisle rjave in izprane prsti, ki se pojavljajo odvisno odmikrolokacije, globine podzemne vode in drugih dejavnikov, na apnencih in dolomitih paprevladujejo rendzine. Od tipa prsti je odvisna tudi raba zemljišč, kjer so najgloblje in najboljerazvite je značilno intenzivno kmetijstvo, kjer pa so te bolj izprane in mokrotne zaradi bližinevode prevladujejo travniki.
Mikrolokacijsko ima območje obravnave jugovzhodno ekspozicijo z blažjim naklonom v smeriproti jugu. Ker gre za pretežno južno ekspozicijo so razmere za bivanje (osončenost ipd.)ugodne. Z gradnjo se je treba prilagoditi poteku plastnic, vzporedno z njihovim potekom.Potencialno erozijsko ogroženost pa je utemeljeno v fazi podrobnejšega projektiranja preveriti ingradnjo načrtovati upoštevajoč določene ukrepe iz geološko geomehanskega poročila.

Območja z varstvenimi režimi in ogrožena območja
Območja ohranjanje narave
Obravnavano območje se nahaja izven območij ohranjanja narave.
Objekti in območja varstva kulturne dediščine
Obravnavano območje leži izven območij varstva kulturne dediščine.
Območja varstva kmetijskih zemljišč in gozdov
Območij gozdov z opredeljenimi varstvenimi režimi, tj. varovalni gozdovi in gozdni rezervati, naobmočju lokacijske preveritve ni.

Slika 6:   Prikaz prisotnosti gozdov na območju LP (vir: https://gis.iobcina.si/, november 2022)
Zemljišče, ki je predmet lokacijske preveritve, se s skrajnim južnim robom dotika območjagozdov, katerih stopnja požarne ogroženosti je majhna. Z načrtovano gradnjo in spremljajočimiureditvami se v območja gozda ne bo posegalo.
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Občina še nima določenih trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabiprostora je zemljišče na območju obravnave opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče, podejanski rabi pa gre za pretežno travniško površino. Boniteta zemljišča je 39. Na obravnavanemobmočju niso bile izvedene agrooperacije za potrebe namakanja in osuševanja.
Površinske vode
Območje se nahaja izven območij površinskih voda.
Območja varstva vodnih virov
Območje se nahaja izven območij varstva vodnih virov.
Poplavna ogroženost
Obravnavano območje leži izven poplavno ogroženih območij.
Erozijska ogroženost
Obravnavano območje leži izven območij ogroženih zaradi erozije in plazljivih območij.
Potresna ogroženost
Pri gradnji in ureditvah je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,15 g.

Na podlagi predhodno izdelane analize javno dostopnih, relevantnih prostorskih podatkov jerazvidno, da se območje lokacijske preveritve nahaja pretežno izven območij z varstvenimirežimi. Pri podrobnejšem načrtovanju je treba upoštevati ustrezne odmike od gozdnega roba inprostorske rešitve načrtovati na način, da bo preprečeno širjenje požara v naravnem okolju.Glede na to, da se gradnja načrtuje na nagnjenem terenu je treba stabilnost tal v fazipodrobnejšega projektiranja preveriti in gradnjo načrtovati upoštevajoč določene ukrepe izgeološko geomehanskega poročila.
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Gospodarska javna infrastruktura
Glede na javno dostopne podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture innavezavo obstoječih objektov v neposredni bližini je možno zagotoviti navezavo potrebneinfrastrukture na obstoječe omrežje gospodarske javne infrastrukture, ki poteka na ali vneposredni bližini obravnavanega območja.
Prometna infrastruktura
Območje obravnave leži vzhodno od kategorizirane občinske ceste, javne poti JP 991570 Zg.Podvin (Baš), odseka 991571 Zg. Podvin (Baš).

Slika 7:   Prikaz prometne infrastrukture (vir: https://gis.iobcina.si, november 2022)
Energetska infrastruktura
V javno dostopnih podatkih zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ni ustreznihpodatkov o energetski infrastrukturi v bližini obravnavanega območja. Glede na objekte vneposredni bližini je navezavo na potrebno energetsko infrastrukturo možno zagotoviti.
Komunalna infrastruktura
Severno od območja poteka vodooskrbna cev primarnega območja vodovoda. Skladno zdoločili OPN se s soglasjem pristojnega upravljalca kanalizacijskega omrežja dovoli tudizačasna ali stalna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode skladno z drugimi– resornimi veljavnimi predpisi (mala čistilna naprava ipd.).

Slika 8:   Prikaz opremljenosti s komunalno infrastrukturo (vir: https://gis.iobcina.si, november2022)
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Omrežje elektronskih komunikacij
V neposredni bližini se nahajajo obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij.

Slika 9:   Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij (vir: https://gis.iobcina.si,november 2022)
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4 PRAVNE PODLAGE
Pravne podlage za sprejem predmetne lokacijske preveritve so:- 134., 135., 138. - 140. člen ZUreP-3, ki določajo namen, vsebino, postopek, stroške,posledice in veljavnost lokacijske preveritve,- 307. člen ZUreP-3, ki opredeljuje uskladitev pojma razpršena poselitev v veljavnihprostorskih aktih in aktih v pripravi s pojmom posamična poselitev- Občinski prostorski načrt občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11, 60/12, Polzelan,poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 9/14, Ur. l. RS, št. 50/16, 3/17,Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 7/17, 5/18, 4/19, 4/21).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21)
Veljavna prostorska zakonodaja, natančneje 134. člen ZUreP-3, omogoča, da se ne glede napostopke sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrt preveri investicijskanamera za gradnjo in ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanjevelikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede na obseg, ki je kotizvoren določen v veljavnem OPN.
Na ta način lahko občina omogoči izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, kiniso načrtovane z OPN in se pojavijo kasneje po sprejemu akta ter omogočajo hitrejšeprilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične poselitve.
Lokacijska preveritev se ne more uporabljati za namen določanja obsega stavbnega zemljiščapri posamični poselitvi, če v občini ni sprejetega OPN ali prostorskega akta, ki se po prehodnihdoločbah šteje za OPN (to je prostorski red občine na podlagi prehodne določbe 110. členaZPNačrt), ki že določa avtohtono razpršeno poselitev, ki se šteje kot posamična poselitev.
307. čl. ZUreP-3 namreč določa, da se površine razpršene poselitve po ZPNačrt, kot so v OPNdoločene skladno s predpisom o izdelavi OPN, že po samem zakonu štejejo za območjestavbnih zemljišč pri posamični poselitvi.
Izvorno določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega se obzapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša. Pogoj ni vezan na območja zemljiških parcel,ampak na območje posamične poselitve, določeno v OPN, ki nujno ne sovpada z območjizemljiških parcel.
Spremembe območja posamične poselitve, ki nastanejo zaradi postopkov LP, se po kratkempostopku sprememb in dopolnitev OPN (125. čl. ZUreP-3) ali ob naslednjih spremembah indopolnitvah OPN ustrezno povzamejo v OPN. Občina ob sprejemu odloka o spremembah indopolnitvah OPN razveljavi tiste LP, ki so bile povzete v OPN kot nov izvoren obseg posamičneposelitve (velja le za namen, ki ga določa 135. člen ZUreP-3).
Če so podatki zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno neusklajeni in za potrebepriprave LP niso dovolj natančni, se priporoča izdelava geodetskega načrta skladno s predpisi,ki urejajo pripravo geodetskega načrta in po potrebi izboljša ali uredi podatke zemljiškegakatastra v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin.
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Občinski prostorski načrt
Občina Polzela ima sprejet Občinski prostorski načrt občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11, 60/12,Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 9/14, Ur. l. RS, št. 50/16, 3/17,Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 7/17, 5/18, 4/19, 4/21) ki zaobravnavano območje, ki je predmet lokacijske preveritve, določa podrobnejšo namensko raboA - površine razpršene poselitve (ki se v skladu s 307. čl. ZUreP-3 štejejo za posamičnoposelitev) in podrobneje določeno oz. členjeno podrobnejšo namensko rabo A, in sicer PPNRPAs – površine nekmetijskih stanovanjskih objektov in počitniških hiš, za katero so v OPNdoločeni tako dopustni objekti kot dejavnosti in drugi prostorski pogoji pomembni za umeščanjev prostor, kar pogojuje  oz. utemeljuje opredelitev izvornega območja lokacijske preveritve.
PPNRP As predstavlja površine nekmetijskih stanovanjskih objektov in počitniških hiš (površinehiš, nastale na območju nekdanjih, praviloma kmetijskih (pomožnih) objektov ali nove površinepraviloma legalnih objektov, nastalih v preteklosti, namenjena stalnemu bivanju in kmetijskidejavnosti brez dopolnilnih dejavnosti kmetij ali z njimi, ter počitniških hiš, ki so pravilomanastale iz obstoječih (pomožnih) kmetijskih objektov, so pretežno že pozidane in so znotraj njihmožne zapolnitve vrzeli.
Na PPNRP »As« veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot je razvidno iz 264. – 271. čl. odloka oOPN, bistveno za območje predmetne lokacijske preveritve pa je, da so dopustni:- stanovanjske stavbe- od dopustnih dejavnosti tudi bivanjepri čemer pa morajo biti zagotovljeni pogoji:– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranjeobjekta vključno z dovolj parkirnimi površinami za potrebe objekta in dejavnosti;– neposredna navezanost na lokalno zbirno cesto ali višjo kategorijo ceste v naselju.Dopustne so novogradnje objektov.
Posebni PIP za EUP LO25 so opredeljeni v 351 čl., ki opredeljuje, da gre za območja razpršeneposelitve gričevnatega predela občine, ki vključujejo vsa tista območja gričevnatega zaledja, kiniso EUP območja intenzivne poselitve gričevja in tudi niso samostojne EUP.Akt tudi določa, da ne glede na določila tega odloka veljajo za vsa varovana območja znotrajLO25, LO45, LO46, LO47, LO48 in LO49 (kot npr. vedutna območja kulturne dediščine,varstveni pasovi vodotokov …) zahteve, ki izhajajo iz ustreznih zakonskih predpisov oz. pogojevin zahtev skrbnikov območij oz. nosilcev urejanja prostora.
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5 DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA POSAMIČNEPOSELITVE
Izvorno območje lokacijske preveritve
Za odločitev o izvedbi postopka lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljiščaposamične poselitve morata nujno biti zagotovljena dva pogoja, in sicer sprejet OPN občine,kjer se zemljišče nahaja, in za izvorno območje, ki je predmet lokacijske preveritve, opredeljenaustrezna namenska raba prostora, in sicer posamična poselitev.
V dotičnem primeru izvorno območje lokacijske preveritve predstavlja stavbno zemljiščerazpršene poselitve (PNRP A; PNRP_ID = 1100) na območju EUP LO25 s površino 8.739,20m2, ki se v skladu s 307. členom ZUreP-3 šteje za posamično poselitev.
Glede na to, da je PNRP A členjena tudi podrobneje (PPNRP As), je utemeljeno ustreznostopredelitve izvornega območja preveriti tudi skozi določila prostorskega akta, ki se nanašajo naPPNRP As (predvsem z vidika dopustnosti gradenj in drugih pogojev). Slednje se je preverilo,na PPNRP As je dopustna gradnja stanovanjskih stavb, iz česar izhaja, da je za namenpredmetnih načrtovanih prostorskih ureditev opredelitev izvornega območja lokacijskepreveritve ustrezna in utemeljena.

Slika 10:   Prikaz izvornega območja LP na zemljiško katastrskem načrtu (november 2022)

Območje lokacijske preveritve
Z lokacijsko preveritvijo se predlaga povečanje stavbnega zemljišča posamične poselitve znamenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo predhodno že obrazloženeinvesticijske namere. Širitev stavbnega zemljišča se predvidi glede na načrtovane prostorskeureditve in upoštevajoč terenske razmere. Predlaga se povečanje v velikosti 600 m², ki nepreseže 20% oz. 600 m² zakonsko dopustnega poseganja.
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POV (m2)Izvorno območje lokacijske preveritve (IOLP) 8.739,20- povečanje  IOLP + 600,00- Končna površina stavbnega zemljišča posamičneposelitve po izvedeni lokacijski preveritvi 9.339,20

Slika 11:   Prikaz območja LP (rdeča obroba), z izvorno določenim območjem lokacijskepreveritve, na zemljiškokatastrskem načrtu
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6 PODROBNEJŠA UTEMELJITEV LOKACIJSKEPREVERITVE
Vsebina tega poglavja podrobneje utemeljuje skladnost lokacijske preveritve z zakonodajnimikriteriji, ki obsegajo oz. se nanašajo na:- veljavnost ustreznega pravnega prostorskega akta na območju občine,- ustreznost opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora,- obstoj drugih lokacijskih preveritev za isti namen na predmetnem območju posamičneposelitve,- obseg spremembe stavbnega zemljišča načrtovane z lokacijsko preveritvijo,- izpolnjevanje določb 32. člena ZUreP-3 in- upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišč.

Pravni prostorski akt
Občina Polzela ima sprejet Občinski prostorski načrt občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11, 60/12,Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 9/14, Ur. l. RS, št. 50/16, 3/17,Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 7/17, 5/18, 4/19, 4/21), kar zagotavljaosnovni pogoj za izvedbo lokacijske preveritve, ki se nanaša na spremembo obsega stavbnegazemljišča posamične poselitve.

Podrobnejša namenska raba prostora
Izvorno območje lokacijske preveritve je z OPN Občine Polzela opredeljeno kot stavbnozemljišče razpršene poselitve, ki se v skladu s 307. čl. ZUreP-3 šteje za posamično poselitev.
Glede na to, da je posamična poselitev v OPN členjena tudi podrobneje (PPNRP As), je bilaustreznost opredelitve izvornega območja preverjena tudi skozi določila prostorskega akta, ki senanašajo na PPNRP As (predvsem z vidika dopustnosti gradenj in drugih pogojev). Na PPNRPAs je dopustna gradnja stanovanjskih stavb, iz česar izhaja, da je za namen predmetnihnačrtovanih prostorskih ureditev opredelitev izvornega območja lokacijske preveritve ustrezna inutemeljena.
Glede na navedeno je zagotovljen še en pogoj za izvedbo lokacijske preveritve.

Lokacijske preveritve za isti namen
Pred postopkom predmetnega elaborata lokacijske preveritve se je preverilo ali so bila žeizvedena določanja obsega istega stavbnega zemljišča s postopkom lokacijske preveritve.
Opredeljeno izvorno območje lokacijske preveritve še ni bilo vključeno v postopek lokacijskepreveritve, s čimer je zagotovljen pogoj, da se na predmetnem območju lokacijska preveritev zanamen povečanja stavbnega zemljišča lahko izvede.
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Izpolnjevanje pogojev določb 32. člena ZUreP-3 o ohranjanju posamičneposelitve in prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN
A. Širitev obstoječih dejavnosti
ZUreP-3 v 32. čl. določa, da se obstoječa posamična poselitev ohranja z gradnjo novih objektovza obstoječe dejavnosti, z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih objektovter z gradnjo pomožnih objektov. Na površinah posamične poselitve opredeljene v OPN jedopustno bivanje in za ta namen gradnja stanovanjske stavbe. Na izvornem območju je bivanježe obstoječa dejavnost, torej se šteje, da je izvorna. Z načrtovano gradnjo se obstoječadejavnost ohranja.
Ker se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami načrtujejo objekti in ureditve za potrebe bivanja,ki zaokrožujejo obstoječe ureditve, izhaja, da je LP s širitvijo stavbnega zemljišča za predhodnopredstavljene načrtovane prostorske ureditve na območju posamične poselitve v občini Polzeladopustna.
Glede na navedeno izhaja, da je izpolnjen pogoj, ki utemeljuje izvedbo lokacijske preveritve zvidika zagotavljanja prostorskih pogojev za razvoj obstoječih dejavnosti, pri čemer morajo bitiizpolnjeni še drugi pogoji, predstavljeni v nadaljevanju.

B. Vpliv na arhitekturni in tipološki vzorec poselitve
Ohranjanje obstoječega arhitekturnega vzorca se zagotavlja skozi pri podrobnejšemnačrtovanju upoštevanje v odloku o OPN določenih pogojev glede urbanističnega inarhitekturnega oblikovanja (lega objektov, velikost objektov, oblikovanje objektov, parcelacijaidr.).
V skladu z določili izvedbenega dela odloka velja splošno načelo, da se objekti v največji možnimeri prilagajajo morfologiji širšega prostora, da v oblikovnem smislu presegajo zgolj tehničnezahteve (kvalitetno arhitekturno oblikovanje) in da nimajo negativnih vplivov na okolje oz. da soizvedeni vsi ukrepi za omejevanje negativnih vplivov. Za novogradnje je določeno, da naj sledijoznačilnostim tradicionalne arhitekture. Navedenemu se z načrtovano gradnjo sledi (podolgovat,nečlenjen, osnovi tloris, dvokapna streha,…).

 Slika prikazuje vzorec pozidave širšega območjalokacijske preveritve. Pretežno gre za objekte podolgovatega osnovnega tlorisa, ki navadno ni
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členjen, s postavitvijo, ki se prilagaja razgibanemu gričevnatemu reliefu. Glavna slemenaobjektov sledijo poteku plastnic. Skupine objektov posameznega poselitvenega območjazasledujejo primerljiv arhitekturni vzorec. Arhitekturni vzorec izvornega območja je merodajenza oceno ustreznosti oz. skladnosti predvidenega objekta, ki je predmet lokacijske preveritve.
Predviden objekt, ki je predmet lokacijske preveritve, se načrtuje skladno z obstoječim vzorcem,ki ga tvorijo sosednji, zahodno ležeči objekti znotraj izvornega območja lokacijske preveritve.Objekt bo podolgovatega tlorisa, postavitev sledi poteku plastnic, daljša stranica objekta bopotekala v smeri SZ-JV, izvedel se bo strmo dvokapno streho, bivanjski prostori bodo orientiranina jug, objekt bo podkleten, višina ne bo presegla obstoječih zahodno ležečih objektov.
Objekt bo sicer postavljen nekoliko južneje od navidezne gradbene meje obstoječih objektov, insicer zaradi za gradnjo ugodnejših terenskih razmer. Umestitev nekoliko bolj v smeri protiseveru bi bila z vidika gradnje manj primerna, saj so nakloni terena v omenjenem delu višji.

Ohranjanje tipološkega vzorca se zagotavlja skozi upoštevanje prepoznanih poselitvenihznačilnosti v prostoru, med drugim tudi ohranjanja obsega stavbnih zemljišč posamičneposelitve. S širitvijo izvornega območja stavbnega zemljišča posamične poselitve:- nove - dodatne površine stavbnih zemljišč ne presegajo obsega obstoječih zemljišč,- se značilnosti poselitvenega vzorca ne spreminjajo – stavbno zemljišče posamičneposelitve ohranja svoj namen in ne prerašča v večje poselitveno območje – naselje,- se zagotavljajo pogoji za ohranjanje podeželskega prostora občine, kulturne krajine inposeljenosti podeželja.
V sled navedenemu izhaja, da je izpolnjen pogoj glede ohranjanja arhitekturnih in tipološkihvzorcev, kar izkazuje utemeljenost lokacijske preveritve na predmetnem območju.

C. Komunalna opremljenost
Na območju ali neposredni bližini obstoječe posamične poselitve so zagotovljeni osnovni pogojiza zagotavljanje ustrezne komunalne opreme oz. priključevanja nanjo. V skladu z odlokom jegradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture) možna le na komunalnoopremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno in energetskoopremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, zadostno oskrbo z vodo ter urejenoodvajanje odpadnih vod. Gradnja objektov je dovoljena tudi na komunalno neopremljenihstavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja komunalno opremljanjestavbnih zemljišč.
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Stavbna zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov in ostalih objektov so komunalnoopremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev naelektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.

 Dostop do objekta je možnozagotoviti variantno s severozahoda ali vzhoda. S severozahoda preko JP991571 in skupnegadovoza do dveh že obstoječih objektov ali z vzhoda preko nekategorizirane ceste s katero sezemljišče, ki je predmet lokacijske preveritve, neposredno stika. Izvedba dostopa je predvsemodvisna od terenskih razmer in posledično težavnosti njegove izvedbe, v obeh primerih pa boizveden po zemljišču, ki je v lasti investitorja predvidenega objekta.
V dotičnem primeru so zagotovljeni pogoji za:- dostop na javno cesto,- priključitev na električno omrežje,- oskrbo s pitno vodo,- priključitev na omrežje elektronskih komunikacij,- odvajanje odpadnih voda.
Glede na predhodno navedeno, izhaja, da je tudi pogoj glede zagotavljanja komunalneopremljenosti območja izpolnjen, iz česar izhaja tudi utemeljenost lokacijske preveritve. Pripodrobnejšem projektiranju pa je treba upoštevati še ostala določila odloka, ki se nanašajo nakomunalno opremo.

D. Upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišča na območju obravnave
Območje lokacijske preveritve upošteva fizične lastnosti zemljišč na obravnavanem območju, insicer se posega:- na prostorsko omejeno območje kmetijskih zemljišč, ki nimajo pomembnejšegapridelovalnega potenciala,- izven zemljišč, na katerih so bile izvedene agrarne operacije,- izven območij varstva površinskih voda,- upoštevajoč stabilnost zemljine in konfiguracijo terena na najbolj optimalno in dostopnozemljišče,- na sončno lego, s čimer bodo zagotovljeni pogoji glede osončenosti, kar je pomembnoz vidika zagotavljanja pogojev za zdravje ljudi.
V sled navedenemu izhaja, da je lokacijska preveritev utemeljena, saj izbor lokacije povečanjastavbnega zemljišča posamične poselitve upošteva tudi fizične lastnosti prostora.
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E. Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev
Na območju predlagane širitve obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve jenačrtovana gradnja stanovanjske stavbe. Ker se načrtuje poseg:- za katerega po veljavni okoljski zakonodaji ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje,- ki predstavlja prostorsko ureditev, upoštevajoč dopustne objekte in dejavnosti, skladnos pogoji veljavnega prostorskega akta in ne spreminja namembnosti območja,- izven območij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva gozdov in izvenobmočij sklenjenih kmetijskih zemljišč na katerih so bile izvedene agrarne operacije,- ob katerem ni oz. se ne načrtuje drugih posegov in ureditev, ki bi lahko kumulativnovplivali na poslabšanje stanja v neposredni okolici ali širše oz. se z načrtovanimiureditvami ohranja stanje okolja na predmetni lokaciji,- ki ne prinaša tveganje za nastanek okoljskih nesreč ali izrazito povečanje emisijonesnaževal ali drugih motenj za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi (smrad,vibracije ipd.),- ki ne bo bistveno vplival na spremembo dejanske rabe zemljišč,- ki ne bo vplival na zmanjšanje regenerativne sposobnosti naravnih virov naobravnavanem območju,- ki se mikrolokacijsko načrtuje na z vidika erozijske ogroženosti neproblematičnoobmočje,- ki ne bo imel čezmejnih vplivov oz. bodo tudi vplivi na bližnjo okolico nebistveni saj greza poseg v neposredni bližini obstoječe, primerljive, poselitvese ocenjuje, da bo s širitvijo stavbnega zemljišča posamične poselitve vpliv posega na okolje inobstoječo poselitev nebistven.

F. Skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami
Načrtovane prostorske ureditve se načrtuje:- izven območij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, gozdov, površinskih vodain vodnih virov,- izven območij ogroženih zaradi erozije in plazljivih območij,- izven območij sklenjenih kmetijskih zemljišč na katerih so bile izvedene agrarneoperacije in- izven poplavno ogroženih območij.
Na podlagi predhodno navedenih dejstev in pogojev, ki jih je treba v fazi podrobnejšegaprojektiranja posegov upoštevati (zagotavljanje varstva pred potresi, plazljivostjo in širjenjempožara v naravnem okolju), se ugotavlja, da so načrtovani posegi usklajeni s pravnimi režimi invarstvenimi usmeritvami na predmetnem območju.
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7 ZAKLJUČEK
Predmetna lokacijska preveritev, ki se nanaša na povečanje stavbnega zemljišča posamičneposelitve, je glede na predhodno predstavljena dejstva utemeljena. Ugotavlja se njenaskladnost z zakonodajnimi kriteriji, ki jih opredeljuje veljavna prostorska zakonodaja, in sicer jezagotovljen že osnovni pogoj, t.j., da ima občina sprejet ustrezni prostorski akt. Ta napredmetnem območju določa stavbno zemljišče razpršene poselitve, v skladu z 307. členomZUreP-3 posamične poselitve, s čimer je zagotovljen nov, dodatni pogoj za izvedbo lokacijskepreveritve. Dodatno utemeljuje njeno upravičenost:- upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišč, pravnih režimov in varstvenih usmeritev oz. pogojevomejitev, ki veljajo na predmetnem območju,- odsotnost predhodno izvedenih lokacijskih preveritev vezanih na predmetno stavbnozemljišče posamične poselitve,- načrtovanje dejavnosti in objektov skladnih z določili veljavnega OPN in tudi vizijo razvojaobčine,- upoštevanje zakonodajnih kriterijev glede določitve obsega stavbnega zemljišča,- upoštevanje avtohtone arhitekturne zasnove objektov,- ohranjanje prepoznane avtohtone tipike poselitve,- zagotovljen dostop in priključevanje na prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturoter- ocenjen nebistven vpliv na okolje in njegove sestavine.
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- http://www.kingprostor.si/- https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela- Občinski prostorski načrt občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11, 60/12, Polzelan,poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 9/14, Ur. l. RS, št. 50/16, 3/17,Polzelan, poročevalec občine Polzela - Uradne objave, št. 7/17, 5/18, 4/19, 4/21).- Geografski atlas Slovenije, DZS d.d., Ljubljana, 1998- Slovenija. Pokrajine in ljudje, MK, Ljubljana,1998


