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1 UVODNA POJASNILA 

Občina Žalec že ima sprejet Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradi list RS, št. 64/13); v 
nadaljevanju OPN. Po uveljavitvi je bil uveljavljen tehnični popravek (Uradni list RS, št. 91/13) in 
obvezna razlaga (Uradni list RS, št. 92/13). 
 
Po sprejetju OPN se je Občina Žalec s ciljem zasledovati razvoj in na podlagi kritičnega pogleda na 
izvajanje plana, ter analize strokovnih podlag in novih spoznanj, skladno s šestim odstavkom 47. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju, ali posamezne razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje za vključitev v 
OPN, odločila, da pristopi k prvim spremembam in dopolnitvam OPN OŽ; v nadaljevanju SD OPN 1. 
 
Župan Občine Žalec je sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 16/17). 
 

2 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OPN 

V obdobju po sprejemu Odloka o OPN in po njegovi uveljavitvi v avgustu 2013 so bile pri uporabi akta 
s strani Občinske uprave Občine Žalec, lastnikov zemljišč, posameznikov ter drugih uporabnikov 
ugotovljene nekatere nove razvojne potrebe in ugotovljena nova dejstva, ki ob pripravi OPN še niso 
mogla biti upoštevana. Podani so bili določeni predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN Žalec za 
posamezna področja ali območja.  
 

3 ANALIZA POBUD 

Za kvalitetno pripravo SD OPN 1 je potrebno predhodno izdelati  analizo oziroma strokovno 
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.  
 
Pri posamezni pobudi se ugotavlja ali pobuda izpolnjuje pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega 
razvoja, kot izhaja iz strateškega dela veljavnega občinskega prostorskega akta Občinskega 
prostorskega načrta Občine Žalec.  Prav tako se preverja možnost upoštevanja varovalnih omejitev v 
prostoru, ki jih narekujejo varovalni režimi v prostoru. Oceni se ustreznost z vidika urbanističnih meril 
in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.  
 
Za potrebe analize danih pobud so bili pridobljeni novi podatki iz podatkovnih baz, geodetskih podlog, 
območij varovalnih režimov. 
 

3.1 VHODNI PODATKI 

Posamezne pobude so podali občani oziroma poslovni subjekti ter Občina Žalec kot pripravljavec. 
 
Vhodni podatki, uporabljeni pri izdelavi analize posameznih pobud: 
 

 digitalni podatki veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec, 

 digitalni ortofoto načrti DOF050  2016 (GURS, 2016, prejet 19. 4. 2017), 

 zemljiško katastrski prikaz ZKP (GURS, 19. 4. 2017), 

 digitalni podatki za prikaz dejanske rabe prostora (podatki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, rkg.gov.si, 30. 4. 2017, preneseni 15. 5. 2017), 

 podatki o talnem številu (podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
rkg.gov.si, 12. 5. 2008, preneseni 15. 5. 2017), 

 podatki o varovalnih gozdovih (podatki Zavoda za gozdove Slovenije, 9. 6. 2015, preneseni 
4. 5. 2017), 

 podatki o območjih ohranjanja narave (geoportal ARSO, gis.arso.gov.si, 9. 5. 2017). 
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3.2 ZAKONSKA IZHODIŠČA 

V nalogi so upoštevana določila in usmeritve Zakona o prostorskem načrtovanju ter veljavnih državnih 
prostorskih aktov: 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. 
US in 14/15 - ZUUJFO), 

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, Uradni list RS, št. 76/2004), 

 Uredba o prostorskem redu Slovenije, (Uradni list RS, št. 122/2004). 
 
 

3.3 UPORABLJENE KRATICE 

Kratice uporabljene v obrazložitvah imajo naslednji pomen: 

 EUP  enota urejanja prostora 

 GJI  gospodarska javna infrastruktura 

 OPN  občinski prostorski načrt 

 PIP  prostorski izvedbeni pogoji 

 PSP  prikaz stanja prostora 

 RPE   register prostorskih enot 

 SD OPN 1 sprememb in dopolnitev OPN Občine Žalec (prve) 

 ZPNačrt  zakon o prostorskem načrtovanju 
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4 OBRAZLOŽITVE  POSAMEZNIH POBUD 

 
Obrazložitev za posamezno pobudo sestavljata tekstualni del in grafični del.  
 
Tekstualni del obsega podatke o podani pobudi: 
 

- namen pobude – predvidene prostorske ureditve, 
- vrsta pobude – kakšna je sprememba namenske rabe prostora, 
- grafični prikaz – lega  pobude v prostoru (oznaka lista načrta v merilu 1:5000),  
- naselje (po registru prostorskih enot (RPE), 
- katastrska občina, 
- seznam parcel, ki jih obsega pobuda, 
- površina pobude, 
- namenska raba prostora, kot je opredeljena v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu 

(OPN), 
- enota urejanja prostora (EUP) v kateri leži območje pobude, kot je opredeljena v veljavnem 

Občinskem prostorskem načrtu (OPN), 
- dejanska raba prostora po podatkih, ki jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano,  
- talno število po podatkih, ki jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gre za 

podatke iz leta 2008, saj novejših Ministrstvo nima objavljenih,  
- varovalni režimi – opis vseh vrst varovalnih režimov, ki obstajajo na območju podane pobude 

(poplavno, erozijsko, plazljivo in plazovito ogrožena območja, območja varstva kulturne 
dediščine, območja ohranjanja narave, območja varovalnih gozdov, območja varovalnih pasov 
gospodarske javne infrastrukture) 

- obrazložitev pobude, namena, obsega, dejavnosti in drugih podatkov, ki opisujejo 
predlagane prostorske ureditve, 

- skladnost s strateškimi usmeritvami veljavnega OPN – preveritev ali je podana pobuda 
skladna s cilji prostorskega razvoja občine, kot so opredeljeni v strateškem delu veljavnega 
OPN, 

- predhodna dokumentacija – ali obstajajo predhodno izdelane strokovne podlage, sprejeti 
prostorski akti in podobno, 

- predlagana namenska raba – nova raba skladno z namenom pobude, 
- predlagana EUP – opredelitev EUP za območje  pobude, 
- predviden način urejanja – opredelitev ali se bo območje pobude urejalo na podlagi 

izvedbenega prostorskega akta (OPPN ali spremembe in dopolnitve veljavnega izvedbenega 
prostorskega akta) ali na podlagi prostorskih izvedbenih pogojev (PIP), ki se določijo v OPN 
za določeno EUP, 

 
 
Grafični del obsega: 
 

- grafične priloge - izreze s prikazano mejo območja pobude iz: 
- digitalnega ortofoto načrta DOF050, 
- OPN Občine Žalec,  
- Prikaza stanja prostora – prikaz gospodarske javne infrastrukture, 
- Prikaza stanja prostora – prikaz varovalnih režimov, 

 
- izrez iz osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec 

SD OPN 1 s prikazom območja sprememb in dopolnitev (v merilu 1:2000 ali 1:5000). 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

1 

Namen pobude gradnja kmetijskega objekta – koritastega silosa – 
uskladitev s sprejetim OPPN 

Vrsta pobude Poseg na najboljša kmetijska zemljišča – uskladitev s 
sprejetim OPPN 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-15 

Naselje (po RPE) Podlog v Savinjski dolini 

Katastrska občina Zalog 

Parcelna številka 361, 362/3 del 

Površina (v m2) 1391.43  

Namenska raba (po veljavnem OPN) K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

OP-5 

Dejanska raba 1100, 1222, 1300, 3000 

Talno število 69, 90 

Varovalni režimi  najboljša kmetijska zemljišča 

Obrazložitev V skladu z 61. členom ZPNačrt ter 3.č  členom novele Zakona 
o kmetijskih zemljiščih je bil sprejet OPPN za gradnjo 
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
17/14). 
 
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih se sprememba 
namenske rabe  vnese v OPN ob prvi spremembi OPN po 
postopku kot ga določa ZPNačrt. 
 
Objekt je načrtovan tik ob kmetijskem gospodarstvu in 
predstavlja širitev naselja, ki je opredeljeno z namensko rabo 
SK (površine podeželskega naselja). 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno z 10. členom odloka o OPN bo občina spodbujala 
razvoj kmetijstva. Skladno z 52. členom odloka o OPN so 
ključne usmeritve za razvoj kmetijstva v občini med drugimi 
spodbujanje osnovne kmetijske proizvodnje v smislu 
spodbujanja vlaganja v objekte, novo tehnologijo in izboljšavo 
zemljišč. Naselje, ki se širi, je opredeljeno kot podeželsko 
naselje, kjer so primarne rabe (kmetijstvo, gozdarstvo) še 
vedno pomemben dejavnik gospodarske osnove kraja. V 
podeželskih naseljih in vaseh so lahko kmetijstvo, 
predelovalne dejavnosti vezane na osnovno dejavnost 
kmetijstva. 
 

Predhodna dokumentacija sprejet prostorski akt OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na 
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/14) 

Predlagana namenska raba IK (površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP oblikovanje nove podenote EUP PD-1/1 

Predviden način urejanja skladno s sprejetim Odlokom o OPPN za gradnjo 
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 17/14) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

2 

Namen pobude gradnja kmetijskega objekta – hale za obiranje in sušenje 
hmelja – uskladitev s sprejetim OPPN  

Vrsta pobude Poseg na najboljša kmetijska zemljišča – uskladitev s 
sprejetim OPPN 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-28 

Naselje (po RPE) Drešinja vas 

Katastrska občina Levec 

Parcelna številka *302, 944/1 del, 944/2 del 

Površina (v m2) 2713.45  

Namenska raba (po veljavnem OPN) K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

OP-5 

Dejanska raba 1300, 1600, 3000 

Talno število -8, 90 

Varovalni režimi  - najboljša kmetijska zemljišča 
- območje razreda preostale poplavne nevarnosti 

Obrazložitev V skladu z 61. členom ZPNačrt ter 3.č  členom novele Zakona 
o kmetijskih zemljiščih je bil sprejet OPPN za gradnjo 
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
17/14). 
 
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih se sprememba 
namenske rabe  vnese v OPN ob prvi spremembi OPN po 
postopku kot ga določa ZPNačrt. 
 
Objekt je načrtovan tik ob kmetijskem gospodarstvu in 
predstavlja širitev naselja, ki je opredeljeno z namensko rabo 
SK (površine podeželskega naselja). 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno z 10. členom odloka o OPN bo občina spodbujala 
razvoj kmetijstva. Skladno z 52. členom odloka o OPN so 
ključne usmeritve za razvoj kmetijstva v občini med drugimi 
spodbujanje osnovne kmetijske proizvodnje v smislu 
spodbujanja vlaganja v objekte, novo tehnologijo in izboljšavo 
zemljišč. Naselje, ki se širi, je opredeljeno kot podeželsko 
naselje, kjer so primarne rabe (kmetijstvo, gozdarstvo) še 
vedno pomemben dejavnik gospodarske osnove kraja. V 
podeželskih naseljih in vaseh so lahko kmetijstvo, 
predelovalne dejavnosti vezane na osnovno dejavnost 
kmetijstva. 
 

Predhodna dokumentacija sprejet prostorski akt OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na 
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/14) 

Predlagana namenska raba IK (površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP oblikovanje nove EUP DR-1/4 

Predviden način urejanja skladno s sprejetim Odlokom o OPPN za gradnjo 
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 17/14) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

 

 

Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

3 

Namen pobude sprememba območja stanovanj v  poslovne in trgovske 
dejavnosti – uskladitev s sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami OPPN  

Vrsta pobude Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega zemljišča  
– uskladitev s sprejetim OPPN 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-26 

Naselje (po RPE) Žalec 

Katastrska občina Gotovlje 

Parcelna številka 1742/3 del, 298/4 del, 242/14, 242/25 del, 242/26 del, 242/27, 
242/41, 242/42, 255/8, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14, 
256/17, 256/18, 258/7 

Površina (v m2) 20893.03  

Namenska raba (po veljavnem OPN) SSv (stanovanjske površine, urbana večstanovanjska 
pozidava) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

ŽA-1/7 

Dejanska raba 3000 

Talno število 90 

Varovalni režimi  / 

Obrazložitev V območju enot F1 in F2 je predvidena gradnja trgovskega 
oziroma poslovno trgovskega objekta. 
 
V skladu 56.a členom ZPNačrt se je s spremembami in 
dopolnitvami veljavnega Odloka o OPPN stanovanjske 
soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09, 31/15) 
spremenila podrobnejša namenska raba iz območij stanovanj 
v območja centralnih dejavnosti. 
 
Občina te spremembe vnese v OPN ob prvi spremembi OPN 
po postopku kot ga določa ZPNačrt. 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN 
Skladno z 10. členom odloka o OPN se v Žalcu, kot osrednjem 
naselju spodbuja razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih 
dejavnosti. 
 

Predhodna dokumentacija sprejet prostorski akt Odlok o OPPN stanovanjske soseske 
Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09, 31/15) 

Predlagana namenska raba CD (druga območja centralnih dejavnosti) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP EUP ŽA-1/7 ostane nespremenjena 

Predviden način urejanja skladno s sprejetim Odlokom o OPPN stanovanjske 
soseske Žalec zahod ter prvimi spremembami (Uradni list 
RS, št. 110/09, 31/15) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

4a, 4b, 4c, 4d 

Namen pobude sprememba območja stanovanj v gospodarsko cono 

Vrsta pobude Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega zemljišča   

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-26 

Naselje (po RPE) Žalec 

Katastrska občina Žalec 

Parcelna številka 975/2, 977/5, 977/6, 977/7, *102/2, *102/36, *219, 1009/2, 
1007/3, 1007/8, 1007/13, 1007/14, 1007/15, 1007/16, 1006/1, 
1006/4, 2361, 1942/7, 2062 

Površina (v m2) 4a    3675.97  
4b    1087.44  
4c      697.75   
4d      514.00 

Namenska raba (po veljavnem OPN) SSe (stanovanjske površine, enostanovanjske in 
dvostanovanjske stavbe) 
PC (površine cest) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

ŽA-1/9, ŽA-1/12, ZA-1/19 

Dejanska raba 3000 

Talno število 69, -8 

Varovalni režimi  - varovalni pas občinskih cest LC 490063 in JP 992921 
- varovalni pas železniške proge Celje - Velenje 
- varovalni pas prenosnega plinovoda RP Novo Celje – MP 

Ferralit 

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba podrobnejše namenske rabe 
iz območij stanovanj v območja gospodarske cone. 
 
Obravnavano območje predstavlja enklavo obstoječih 
individualnih stanovanjskih objektov sredi večje gospodarske 
cone južno od železnice v Žalcu. Stanovanjska raba je 
neustrezna zato se spremeni tako, da bo celotno območje 
namenjeno za gospodarsko cono. 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno z 10. členom odloka o OPN se ohranjajo obstoječa 
proizvodna območja, nekaterim se predvidi možnost širitve. 
Skladno z 48. členom se na območju ob železnici, ki je 
obremenjeno s hrupom,  predvidijo širitve za proizvodne in 
centralne dejavnosti.  Odpravi se stik konfliktnih rab med 
območji stanovanj in proizvodnim območjem.  
 

Predhodna dokumentacija / 

Predlagana namenska raba IG (gospodarske cone) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP EUP ŽA-1/9, ŽA- 1/12 in ZA-1/19 ostanejo nespremenjene 

Predviden način urejanja - EUP ŽA-1/9 se ureja skladno z veljavnim Odlokom 
o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu 
(Uradni list RS, št. 78/03) oz. njegovimi 
spremembami in dopolnitvami 

- EUP ŽA- 1/12 se ureja skladno z veljavnim 
Odlokom o OPPN ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 
35/17) 

- ŽA-1/19 se ureja skladno z veljavnim Odlokom o 
OPPN spremembe in dopolnitve ZN južno od 
železnice (Uradni list RS, št. 2/17) 

Opredeli se možnost umestitve oziroma prestavitve javne 
ceste v smeri sever – jug. 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

5a, 5b 

Namen pobude sprememba območja športnih centrov v površine za 
turizem – uskladitev s sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami OPPN 

Vrsta pobude Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega 
zemljišča  – uskladitev s sprejetim OPPN 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-26 

Naselje (po RPE) Vrbje 

Katastrska občina Žalec 

Parcelna številka 1823/173, 1823/174, 1823/487, 1823/74, 1823/87, 1823/86 
del, 1823/488, 1823/489, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 
1940/19 del 

Površina (v m2) 5a    14661.90 
5b      6059.49 

Namenska raba (po veljavnem OPN) BC (posebna območja – športni centri) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

VR-3/2 

Dejanska raba 3000, 1100, 1300, 1410, 1500 

Talno število 69, -8 

Varovalni režimi  - območje razreda preostale poplavne nevarnosti 
- meji na območja ohranjanja narave (EPO Savinja – 

Grušovlje – Petrovče, NV Vrbje – ribnik in ZO Ribnik 
Vrbje  z zaledjem 

- varovalni pas občinske ceste JP 992901 

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba podrobnejše namenske rabe 
iz posebnih območij – športni centri v površine za turizem. V 
območju je predvidena umestitev Centra zdravja in aktivnega 
življenja Vrbje – Eko kamp po predhodno izdelani strokovni 
podlagi – Idejni zasnovi – Center zdravega in aktivnega 
življenja Vrbje – Eko kamp (izdelal Razvojni center Planiranje 
d.o.o. Celje, št. proj. 775-1/16, marec 2016). 
 
V skladu 56.a členom ZPNačrt se je z zadnjimi 
spremembami in dopolnitvami veljavnega Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list 
RS, št. 64/13, 91/13, 92/13, 11/17) spremenila podrobnejša 
namenska raba iz posebnih območij – športni centri v 
površine za turizem. Občina te spremembe vnese v OPN ob 
prvi spremembi OPN po postopku kot ga določa ZPNačrt. 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno s 55. členom odloka o OPN občina razvija različne 
oblike turizma, rekreacije in drugih prostočasnih dejavnosti, 
ki se povezujejo s cilji ohranjanja narave (ekoturizem),  med 
njimi  tudi športno rekreacijsko območje  ribnik Vrbje 
zaledjem. 

Predhodna dokumentacija - sprejet prostorski akt  Odlok o občinskem lokacijskem 
načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13, 92/13, 
11/17) 

- izdelana strokovna podlaga– Center zdravega in 
aktivnega življenja Vrbje – Eko kamp (izdelal Razvojni center 
Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 775-1/16, marec 2016) 

Predlagana namenska raba BT (posebna območja – površine za turizem) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP EUP VR-3/2 ostane nespremenjena  

Predviden način urejanja skladno z veljavnim Odlokom o OPPN spremembe in 
dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13, 92/13, 
11/17) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

 
 

Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

6a, 6b 

Namen pobude opredelitev območja centralnih dejavnosti  

Vrsta pobude Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega zemljišča   

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-27 

Naselje (po RPE) Petrovče 

Katastrska občina Petrovče 

Parcelna številka 267/2 

Površina (v m2) 6a    1719.74 
6b    1808.22 

Namenska raba (po veljavnem OPN) SSe (stanovanjske površine, enostanovanjske in 
dvostanovanjske stavbe) 
CDv (verski objekti  s pripadajočimi  površinami) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

PE-1/1 

Dejanska raba 3000 

Talno število -8 

Varovalni režimi  - območje razredov preostale in majhne poplavne nevarnosti 
- v območju enote kulturne dediščine naselbinska dediščina 

Petrovče vas 
- delno posega v območje kulturne dediščine Petrovče -cerkev 

Marijinega obiskanja 
- meji na območje kulturne dediščine Petrovče Mežnarija  

- varovalni pas občinske ceste JP 991311 
Obrazložitev Predmet pobude je sprememba podrobnejše namenske rabe 

iz območja stanovanj v območje drugih centralnih dejavnosti. 
 
Predlagano območje CD se stikuje s podrobneje določeno 
namensko rabo CDv (verski objekti  s pripadajočimi  
površinami), spremeni se namensko rabo območja cerkve iz 
CDv v CD. 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN 
Skladno z 10. členom odloka o OPN se v Petrovčah, kot enem 
od osrednjih naselij spodbuja razvoj oskrbnih, storitvenih ter 
družbenih dejavnosti. Skladno s 50. členom je osnovno vodilo 
pri oblikovanju naselja Petrovče ohranjanje historičnega jedra 
in značilnih vedut v naselju ter kvalitetnih grajenih in naravnih 
prostorov. Poseben poudarek je na vzdrževanju oziroma 
vzpostavljanju kvalitete javnih površin kot prostora, kjer naj bi 
se odvijalo družbeno dogajanje. 

 

Predhodna dokumentacija / 

Predlagana namenska raba CD (druga območja centralnih dejavnosti) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP ostane v EUP PE-1/1 

Predviden način urejanja urejanje skladno z veljavnim  Odlokom o ureditvenem 
načrtu Petrovče (Uradni list SRS, št. 33/89) oz. njegovimi 
spremembami in dopolnitvami 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  

Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

7a, 7b 

Namen pobude gradnja  gasilskega doma 

Vrsta pobude Poseg na najboljša kmetijska zemljišča 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-27 

Naselje (po RPE) Arja vas 

Katastrska občina Levec 

Parcelna številka 1190/1 del, 1190/3, 1189/3 

Površina (v m2) 7a 1581.40 
7b   521.76 

Namenska raba (po veljavnem OPN) K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

OP-5 

Dejanska raba 1100 

Talno število 90 

Varovalni režimi  - območje razred preostale poplavne nevarnosti 
- v območju enote kulturne dediščine naselbinska dediščina 

Arja vas - vas 
 

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba kmetijskega zemljišča v 
stavbno za potrebe izgradnje novega gasilskega doma 
Prostovoljnega gasilskega društva Arja vas. Gradnjo podpira 
Krajevna skupnost Petrovče. 
 
Predvidena je gradnja objekta v severovzhodnem delu 
območja,  južno od objekta se uredijo dovozne, parkirne in 
manipulativne površine. V objektu bodo garaže za gasilska 
vozila in poslovni prostor, v nadstropju dvorana in stanovanje. 
Zahodni del območja se uredi kot travnato igrišče in bo služilo 
za urjenje gasilcev in za gasilske tekme. 
 
Izdelane so Hidrotehnične strokovne podlage za izgradnjo 
gasilskega doma na parceli št. 1190/3, k.o. Levec v Arji vasi 
(izdelal IZVO-R d.o.o., št. proj. K14/18, november 2018), ki 
predvideva izvedbo višjega platoja za izgradnjo gasilskega 
doma, ki sega nad doseg pričakovanih 500-letnih vod. Zaščiti 
se kmetijska zemljišča, ki so v prikazu stanja opredeljena kot 
poplavna območja zahodno, kjer ni dopustna sprememba 
namenske rabe. V OPN se opredeli nova EUP in se določijo 
PIP. 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno z 42. členom odloka o OPN se širitve naselij 
načrtujejo praviloma kot območja za kompleksno gradnjo, na 
dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih 
ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in 
zaokrožanja obstoječih stavbnih zemljišč. Skladno s 43. 
členom je v vaških naseljih mogoč  razvoj centralnih dejavnosti 
(gasilski domovi). 
 

Predhodna dokumentacija / 

Predlagana namenska raba CD (druga območja centralnih dejavnosti) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP oblikovanje nove EUP AR-1/4  

Predviden način urejanja v EUP se določijo  PIP 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

8a, 8b 

Namen pobude mali logistični center 

Vrsta pobude Poseg na najboljša kmetijska zemljišča in na gozdna zemljišča 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-17 

Naselje (po RPE) Arja vas 

Katastrska občina Levec 

Parcelna številka 1455/355, 1455/206, 1465/7, 1455/198, 1455/261 

Površina (v m2) 8a    12812.15 
8b        457.78 

Namenska raba (po veljavnem OPN) 8a    G (območja gozdnih zemljišč) 
8b    K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

AR-4 

Dejanska raba 1410, 2000 

Talno število 54 

Varovalni režimi  - varovalni pas avtoceste A1 Šentilj – Koper 

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba območja gozdnih zemljišč v 
stavbna za potrebe izgradnje malega logističnega centra. 
 
V severnem delu poslovne cone Arnovski gozd želi investitor 
na mestu obstoječega gozda urediti parkirne prostore za 
tovorna in druga vozila (avtobusi, kemperji, osebna vozila).  
 
Predvidena je tudi izgradnja bencinskega servisa s trgovino, 
bifejem, sanitarijami in tuši za potrebe higiene voznikov. Na 
območju parkirišč so predvidene tudi sanitarije in prostor za 
oddih s klopmi in mizami. 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno s 43. členom odloka o OPN se industrijske in druge 
proizvodne dejavnosti umeščajo v obstoječe in predvidene  
gospodarske cone. Skladno z 42. členom občina načrtuje 
širitev naselij skladno s kriteriji iz državne strategije in s tem 
zagotavlja pogoje za razvoj tudi gospodarskih in drugih 
zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo 
konkurenčnost naselja, za delovanje trga nepremičnin in za 
razvoj različnih poslovnih dejavnosti. 
 
Območje gozda predstavlja zeleno ločitev med poslovno cono 
in avtocesto in predstavlja varovalno funkcijo. 
 

Predhodna dokumentacija Izdelana strokovna podlaga Strokovna podlaga – idejna 
zasnova za priključevanje poslovne cone Arnovski gozd 
(izdelal Lineal d.o.o., št. proj. 1425, junij 2017). 
 

Predlagana namenska raba IG (gospodarske cone) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP EUP AR-4 ostane nespremenjena 

Predviden način urejanja Predvidene so spremembe in dopolnitve veljavnega 
prostorskega akta Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski 
gozd (Uradni list RS, št. 78/03, 30/09, 10/11, 2/17) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

9 

Namen pobude sprememba območja stanovanj v  območje centralnih 
dejavnosti - umestitev dejavnosti prevozništva – uskladitev z 
OPPN  

Vrsta pobude Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega zemljišča  
– uskladitev z OPPN  

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-17 

Naselje (po RPE) Mala Pirešica 

Katastrska občina Gorica 

Parcelna številka 284/1, 282/7, 282/5, 282/6, 2736 

Površina (v m2) 5010 

Namenska raba (po veljavnem OPN) SS (stanovanjske površine) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

MA-1 

Dejanska raba 1100, 1222, 1300, 3000 

Talno število 54 

Varovalni režimi  - varovalni pas državne ceste G1-6728 
- varovalni pas občinske ceste LC 032053 
- varovalni pas prenosnega plinovoda MMRP Rogatec – 

RMRP Vodice 

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba podrobnejše namenske rabe 
iz območij stanovanj v druga območja centralnih dejavnosti. 
 
Obravnavano območje predstavlja delno pozidano območje, ki 
je bilo v preteklosti namenjeno kmetijski dejavnosti – reji 
piščancev v obstoječem gospodarskem objektu. Pobudnik želi 
umestiti dejavnost prevozništva, preurediti oz. novo izgraditi 
poslovne objekte za potrebe svoje dejavnosti, urediti zunanje 
manipulativne površine in parkirišča za osebna in tovorna 
vozila. 
 
V skladu 56.a členom ZPNačrt se bo z OPPN za zahodni del 
območja Mala Pirešica MA-1 v Žalcu, ki je v pripravi, 
spremenila podrobnejša namenska raba iz območja stanovanj  
v druga območja centralnih dejavnosti. 
 
Občina te spremembe vnese v OPN ob prvi spremembi OPN 
po postopku kot ga določa ZPNačrt. 
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Skladno 43. členom odloka o OPN so v vaških naseljih po 
prostorsko-urbanistični preveritvi  tudi druge dejavnosti, ki niso 
moteče za kmetijstvo in bivanje. Mogoč je razvoj centralnih 
dejavnosti (gasilski domovi, trgovine, kulturni in vaški domovi 
ipd, ki se načrtujejo predvsem v jedru naselja, družbenih 
dejavnosti (vrtci, šole, domovi obšolskih dejavnosti), turističnih 
dejavnosti v navezavi na celovito ponudbo vasi in okolice (npr. 
apartmaji kot objekt ali deli objektov za razvoj turizma na 
podeželju) ter mirna obrt in storitve, ki ne onesnažujejo okolja 
ter imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem okolju. 
 

Predhodna dokumentacija - Sklep občinskega sveta Občine Žalec na seji dne 
16.2.2017, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 56.a člena 
ZPNačrt glede spremembe podrobnejše namenske rabe in 
PIP z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN OŽ. 

- OPPN za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1, 
Uradni list RS št. 79/17 (izdelal Razvojni center Planiranje 
d.o.o. Celje, št. proj. 12/17, oktober 2017) 
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Predlagana namenska raba CD (druga območja centralnih dejavnosti) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP Oblikuje se novi EUP MA-1/1 in MA-1/2 

Predviden način urejanja - EUP MA-1/1 urejanje skladno z OPPN za zahodni 
del območja Mala Pirešica MA-1, Uradni list RS št. 
79/17 

- EUP MA-1/2 urejanje skladno z OPPN za zahodni 
del območja Mala Pirešica MA-1, Uradni list RS št. 
79/17 in Uredbo o državnem prostorskem načrtu 
za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška 
Slatina – Trojane (Uradni list RS, št. 41/10) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

10a, 10b, 10c, 10d 

Namen pobude uskladitev namenske rabe na območju kamnoloma Liboje 

Vrsta pobude - Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega 
zemljišča   

- Poseg na gozdna zemljišča (uskladitev) 
- Vračilo pridobivalnega prostora v primarno rabo – 

gozdna zemljišča 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-37, G25-47 

Naselje (po RPE) Liboje 

Katastrska občina Liboje 

Parcelna številka 10a            778 del, 780 del, 779/2 del, 779/1 del,  
                  770/2 del, 771/3 del 
10b            4/4, 4/5, 4/8, 4/9, *258, 4/10, 5/3 del,  
                  133/12, 133/13, 133/5 del 
10c            773/1 del 
10d            5/3 del 

Površina (v m2) 10a            40341.15 
10b            35988.57 
10c+10d      1787,09 

Namenska raba (po veljavnem OPN) 10a            LN (površine nadzemnega  
                  pridobivalnega prostora) 
10b            IP (površine za industrijo)         
10c            G (gozdna zemljišča) 
10d            G (gozdna zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

LI-8 

Dejanska raba 10a            2000 
10b            1500, 2000, 3000         
10c, 10d    2000, 3000 

Talno število 10a, 10c    33 
10b, 10d    33, 59 

Varovalni režimi  - meji na območje varovalnega gozda 
- delno v območju ohranjanja narave: natura 2000 

Posavsko hribovje (10a) in EPO Posavsko hribovje - 
severno ostenje - Mrzlica (10a in 10b) 

Obrazložitev Predlog spremembe namenske rabe zajema naslednje 
površine: 
- v jugozahodnem delu kamnoloma se sedanje površine 

nadzemnega pridobivalnega prostora spremenijo v gozd 
(št. 10a), 

- v vzhodnem delu kamnoloma se sedanje površine za 
industrijo spremenijo v površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora (10b), 

- zaradi ureditve dostopne ceste na severu in sanacije roba 
kamnoloma na jugu se na dveh manjših lokacijah gozd 
spremeni v površine nadzemnega pridobivalnega prostora 
(10c in 10d). 

Razvoj kamnoloma do končnega stanja oz. do zaključene 
biološke sanacije je predvidena po fazah in po principu »od 
vrha navzdol«. Začetek eksploatacije se prične z izvajanjem 1. 
faze, ki ji sledi 2. faza, nato 3. faza in na koncu razvojnega 
postopka je načrtovana 4. faza. Prehod v naslednjo fazo je 
dopusten le po zaključku sanacijskih del, načrtovanih v 
predhodni fazi. Faznost se podrobneje opredeli v OPPN. 
Izvajanje del po zaporedju faz omogoča ureditev dvojnega 
delovišča in sicer pod in nad koto 372 mnv. Ob hkratnem 
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izvajanju tehnične in biološke sanacije kamnoloma nad koto 
372 mnv je možno tudi izvajanje pridobivanja pod koto 372 
mnv.  
Skladno z novo rudarsko tehnično rešitvijo se širitev 
kamnoloma v smeri jugozahod ne predvideva, s čimer se 
zmanjšajo posegi v zavarovana območja narave, pridobivalni 
prostor se umakne dlje od varovanih gozdov in se omogoči 
ohranitev večjih gozdnih površin.  
 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN 
Skladno s 56. členom odloka o OPN je opredeljeno območje 
pridobivalnega prostora - območje kamnoloma apnenca in 
dolomita Liboje. Predvidena je širitev obstoječega 
pridobivalnega prostora v Libojah ob upoštevanju okoljskih, 
naravovarstvenih ciljev in ostalih vplivov na okolje. Ureditev 
novih pridobivalnih prostorov je možna ob zagotovitvi 
predhodnih ustreznih preveritev in utemeljitev (ukrepi za 
zmanjšanje negativnih vplivov ter sprotna oziroma končna 
sanacija z rekultivacijo). 

Predhodna dokumentacija - Rudarski elaborat za izkoriščanje in poglobitev 
osnovnega platoja ter sanacije kamnoloma tehničnega 
kamna – apnenca in dolomita Liboje (izdelalo podjetje 
Mont-Kontrol, Storitve v rudarstvu, Urška Planinc s.p., 
št. projekta IP 1/7/2015-MK, december 2016) 
 

- izdelana Strokovna podlaga za območje kamnoloma 
Liboje za spremembe in dopolnitve OPN Žalec-1 
(izdelal IUP d.o.o.,  Institut za urejanje prostora, št. 
4/17, junij 2017) 
 

Predlagana namenska raba 10a                           G (gozdna zemljišča)                 
10b, 10c, 10d          LN (površine nadzemnega   
                                pridobivalnega prostora)         

Predlagana enota urejanja prostora EUP Obstoječa EUP LI-8 se zmanjša za območje EUP LI-10. 

Predviden način urejanja Za območje EUP LI-8 je predvidena izdelava OPPN. 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

 
 

Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

11 

Namen pobude parkirišče za tovorna vozila 

Vrsta pobude Poseg na druga kmetijska zemljišča 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-37 

Naselje (po RPE) Liboje 

Katastrska občina Liboje 

Parcelna številka 130/11, 130/26, 130/27, 1008/23 

Površina (v m2) 2608,23 

Namenska raba (po veljavnem OPN) K2 (druga kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

LI-8, OP-5 

Dejanska raba 1300, 1500, 2000, 3000 

Talno število 27, 59 

Varovalni režimi  - varovalni pas občinske ceste LC 490091 
- priobalni pas potoka Bistrica  

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba kmetijskega zemljišča v 
stavbno za potrebe izgradnje parkirišča za tovorna vozila. 
 
Na območju je že delno prisotna dejavnost parkiranje. 
Predvidena je ureditev parkirnih površin z dovoznim 
priključkom z občinske ceste. Znotraj zemljišča želi investitor 
zgraditi manjši poslovni objekt na mestu poprej odstranjene 
stanovanjske hiše. 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN 
Skladno z 8. členom odloka o OPN bo občina na področju 
razvoja poslovno proizvodnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti skrbela za uravnotežen in z gospodarsko javno 
infrastrukturo podprt koncept urejanja in širitev gospodarskih 
con v Šempetru, Žalcu, Petrovčah, Podlogu, Arnovskem 
gozdu, Veliki Pirešici, Kasazah, Libojah, Ložnici, Arji vasi 
(Mlekarna). 

Predhodna dokumentacija Izdelana Strokovna podlaga za umestitev območja parkirišča 
za tovorna vozila (izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. 
Celje, št. 14/17, maj 2017). 
 

Predlagana namenska raba PO (ostale prometne površine) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP oblikovanje nove EUP LI-10 

Predviden način urejanja za območje nove EUP LI-10 se določijo PIP 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

 
 

Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

12 

Namen pobude umestitev ceste za napajanje poslovne cone Vrbje 

Vrsta pobude Poseg na najboljša kmetijska zemljišča – uskladitev s 
sprejetim OPPN 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-26 

Naselje (po RPE) Vrbje 

Katastrska občina Žalec 

Parcelna številka 1823/495 del, 1823/60 del, 1823/61 del, 1823/490 del, 
1823/491 del, 1823/437 del, 1823/480 del 

Površina (v m2) 12a:    3157.21    
12 b:     684.77 
12 c:   2617.40 

Namenska raba (po veljavnem OPN) K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

OP-5 

Dejanska raba 1100, 1300 

Talno število -8 

Varovalni režimi  - območje razreda preostale poplavne nevarnosti 
- varovalni pas občinske ceste JP 992901 

Obrazložitev Predmet pobude je umestitev nove dovozne ceste za območje 
poslovne cone in Eko kampa Vrbje.  
 
V območju je predvidena umestitev Centra zdravja in 
aktivnega življenja Vrbje – Eko kamp po predhodno izdelani 
strokovni podlagi – Idejni zasnovi – Center zdravega in 
aktivnega življenja Vrbje – Eko kamp (izdelal Razvojni center 
Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 775-1/16, marec 2016). 
 
Dovoz na območje je z vzhodne smeri, celotno območje se 
napaja preko iste dovozne ceste (turistični in poslovni del). Za 
potrebe napajanja poslovne cone Vrbje bi občina želela urediti 
novo cesto po severnem robu poslovne cone. 
 
Umestitev ceste je opredeljena v  OPPN spremembe in 
dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob 
Strugi (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13, 92/13, 11/17). 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN 
Zagotavlja se ustrezna energetska ter komunalna 
opremljenost in prometna dostopnost naselij, gospodarskih 
con in drugih pomembnih območij.  

Predhodna dokumentacija sprejet prostorski akt sprejet prostorski akt  Odlok o občinskem 
lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 64/13, 
91/13, 92/13, 11/17), izdelan PGD Cestno omrežje in 
manipulativne površine na območju OPPN Vrbje ob Strugi 
(izdelal Savinjaprojekt, d.o.o., št. proj. 31/2018, maj 2018) 
 
 

Predlagana namenska raba PC (površine cest), IG (gospodarske cone), BT (območje 
za turizem) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP oblikuje se nova EUP VR-3/5 

Predviden način urejanja skladno z veljavnim Odlokom o OPPN spremembe in 
dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje 
ob Strugi (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13, 92/13, 11/17) 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

 

 

Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

 
 

Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

 

13 

Namen pobude umestitev krožišča, deviacija ceste, ureditev javnih 
parkirnih površin in površin za šport in rekreacijo 

Vrsta pobude - poseg na najboljša kmetijska zemljišča 
- sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnega 

zemljišča   

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-27 

Naselje (po RPE) Žalec 

Katastrska občina Žalec 

Parcelna številka 889/1 del, 897/1 del, 899/3 del, 899/2 del 

Površina (v m2) skupaj 18131, od tega: 

- sprememba podrobnejše namenske rabe 11394,07 
- poseg na K1                                                 6737,59 

Namenska raba (po veljavnem OPN) PC (površine cest) 
ZD (druge zelene površine) 
K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

ŽA-1/5, ŽA-1/25 

Dejanska raba 1160, 1300 

Talno število 90 

Varovalni režimi  - varovalni pas občinskih cest LC 490063, LC 490052 
- varovalni pas železniške proge Celje - Velenje 

Obrazložitev Predmet pobude je umestitev krožišča na križišču lokalnih cest 
Celjska cesta in Cesta ob železnici (LC 490063 in  LC 490052) 
s četrtim krakom za potrebe TP Mercator in Spar. Predmet je 
tudi deviacija Ceste ob železnici v severnem delu. 
Vzhodno od Ceste ob železnici se uredi javno parkirišče za 
avtobuse, avtodome  in osebna vozila, v južnem delu pa 
športne površine in otroško igrišče. V sklopu ureditve je 
predviden podhod pod Cesto ob železnici za dostop do 
območja Hmezad. 
Posegi na kmetijska zemljišča, kjer površina posameznega 
posega presega 5000 m2 je potrebno predlagati variantne 
rešitve. Poseg št. 13 obsega 6737,90 m2 posega na najboljša 
kmetijska zemljišča. Variantne rešitve izvedljivosti posega niso 
mogoče, kar utemeljujemo s tem, da gre za zaokrožitev 
naselja in umestitev prometne infrastrukture na tej lokaciji. 
Na skrajnem južnem delu pobude se umesti nova poljska pot 
kot nadomestni dostop do kmetijskih površin zaradi ukinitve 
nivojskega križanja z železniško progo v Petrovčah.  

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN Zagotavlja se ustrezna energetska ter komunalna 
opremljenost in prometna dostopnost naselij, gospodarskih 
con in drugih pomembnih območij.  

Predhodna dokumentacija Izdelana strokovna podlaga – IDP izgradnje novih parkirnih 
površin v sklopu rekonstrukcije križišč dveh lokalnih cest pri 
Hmezadu v Žalcu (izdelal Lineal d.o.o., št. proj. 1258-DOP, 
december 2017) 

Predlagana namenska raba PC (površine cest) 
PO (ostale prometne površine) 
ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP - zmanjša se meja EUP ŽA-1/1 in ŽA-1/5 
- za območje ceste se opredeli EUP ŽA-1/25, meja 

se prilagodi območju nove ceste  
- za območje parkirišč in športnih površin se 

opredeli nova EUP ŽA-1/26 

Predviden način urejanja za območji EUP ŽA-1/25 in ŽA-1/26 se določijo PIP 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE 
 

- POBUDA SE IZLOČI ZARADI NEGATIVNEGA MNENJA MKGP V FAZI 
USKLAJEVANJA PREDLOGA 

 

 

14 

Namen pobude umestitev območja poslovnih dejavnosti 

Vrsta pobude Poseg na druga kmetijska zemljišča 
 

Grafični prikaz (oznaka lista načrta v merilu 
1:5000) 

G25-37 

Naselje (po RPE) Liboje 

Katastrska občina Liboje 

Parcelna številka 130/5, 130/19, 130/23, 130/24, 130/25, 130/28, 1008/18, 
1008/24 

Površina (v m2) 6389,52 
Namenska raba (po veljavnem OPN) K2 (druga kmetijska zemljišča) 

Enota urejanja prostora EUP (po veljavnem 
OPN) 

LI-8, OP-5 

Dejanska raba 1300, 1410, 2000, 3000 

Talno število 59 

Varovalni režimi  - varovalni pas občinske ceste LC 490091 Liboje – 
Zabukovica 

- priobalni pas potoka Bistrica 

Obrazložitev Predmet pobude je sprememba kmetijskega zemljišča v 
stavbno za potrebe ureditve manjše poslovne cone. 
 
Območje meji na kompleks kamnoloma na zahodni strani in na 
parkirišče za tovorna vozila na severni strani. Na jugu in 
vzhodu je omejeno s potokom Libojska Bistrica in gozdom. 
Prostor je zaradi lokacije in obratovanja kamnoloma 
degradiran in zaradi razpoložljivega prostora manj primeren za 
intenzivno kmetijsko obdelavo, zato predlagamo sorodno 
dejavnost, kot je že obstoječa na terenu. 

Skladnost s strateškimi usmeritvami OPN 
Skladno z 8. členom odloka o OPN bo občina na področju 
razvoja poslovno proizvodnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti skrbela za uravnotežen in z gospodarsko javno 
infrastrukturo podprt koncept urejanja in širitev gospodarskih 
con v Šempetru, Žalcu, Petrovčah, Podlogu, Arnovskem 
gozdu, Veliki Pirešici, Kasazah, Libojah, Ložnici, Arji vasi 
(Mlekarna). Skladno s 43. členom odloka o OPN se 
industrijske in druge proizvodne dejavnosti umeščajo v 
obstoječe in predvidene  gospodarske cone.  

Predhodna dokumentacija / 

Predlagana namenska raba IG (gospodarske cone) 

Predlagana enota urejanja prostora EUP opredeli se nova EUP LI-11 

Predviden način urejanja Za območje EUP LI-11 je predvidena izdelava OPPN. 
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GRAFIČNE PRILOGE: 

 

  
Prikaz območja na DOF 
 

Izrez iz OPN 

  
Izrez iz PSP – GJI 

 
Izrez iz PSP – varovalni režimi 
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5 POVZETEK POBUD 

Obravnavane pobude lahko razvrstimo v naslednje sklope: 
 

- uskladitve z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti (6 pobud): 
 

vrsta posega št. pobude 

Poseg na najboljša kmetijska zemljišča  1, 2 

Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč 3, 5, 9 

 
- nove pobude (8 pobud): 

 
vrsta posega št. pobude 

Poseg na najboljša kmetijska zemljišča  7, 8b, 12, 13 delno 

Poseg na druga kmetijska zemljišča 11,  

Poseg na gozdna zemljišča 8a 

Sprememba podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč 4, 6, 13 delno 

Drugo – uskladitev rab nadzemnega pridobivalnega prostora 10 

 


