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I.

TEKSTUALNI

1

DEL

UVODNA POJASNILA

Predmet naloge je izdelava izhodišč za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN) za del jugozahodni del enote urejanja prostora (EUP) z oznako PO-5 na Ponikvi
pri Žalcu.
Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za izgradnjo vrtca.
Skladno z 282. členom ZUreP-2 (Uradni list RS št. 61/17) se z OPPN spreminja tudi
podrobnejša namenska raba iz »Površine podeželskega naselja (SK)« v »Druga območja
centralnih dejavnosti (CD).«
Razlogi za pripravo OPPN izhajajo iz potreb po gradnji novega vrtca. Načrtovati je potrebno tudi
ustrezno ureditev gospodarske infrastrukture.
Ob upoštevanju Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), se v postopku
priprave OPPN skladno s 118. členom v povezavi z 108. členom ZUreP-2 pripravijo izhodišča za
pripravo OPPN.
Ob pobudi investitorja priprave prostorskega akta ta vsebuje:
-

predstavitev investicijske namere;

-

utemeljitev skladnosti pobude z regionalnim in občinskim prostorskim planom, občinskim
prostorskim načrtom in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora;

-

opis in grafične prikaze območja s prikazom zasnov umestitve načrtovanih objektov in drugih
posegov v prostor.

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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2

PROSTORSKI AKTI

2.1

IZVLEČEK IZ VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV

Veljavni prostorski izvedbeni akt na obravnavanem območju:
-

Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20) – v nadaljevanju OPN.

OPN območje obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako PO-5, z opredeljeno
namensko rabo prostora - površine podeželskega naselja (SK). Skladno z določili OPN se območje
PO-5 ureja po določilih veljavnega OPN.
Severno od predlaganih sprememb je območje, ki je že opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti
in sicer za potrebe verskih objektov.

Slika 1: Izsek iz OPN Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20)
3

OBMOČJE OBRAVNAVE

Območje obravnave se nahaja v občini Žalec v naselju Zgornja Ponikva.
Obravnavano območje obsega parcele št.: 465, *153, 468, 467/3, 478, 467/4, 467/2, 477/2, 477/1del, 488/5-del, 488/3, 488/4-del vse k.o. 979 Ponikva.
Točen obseg se lahko v postopku priprave spremeni zaradi mejnih pogojev ali pogojev nosilcev
urejanja prostora.
Velikost območja znaša cca 3.527 m2.

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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Slika 2: širši prikaz v prostoru – topografija
(vir: www.geopedia.si)

4

Slika 3: širši prikaz v prostoru – digitalni ortofoto posnetek
(vir: www.geopedia.si)

PRIKAZ STANJA PROSTORA

Zemljišče je v naravi
odstranitve.

travnik ter pozidano zemljišče s

tremi izgrajenimi objekti, ki so predmet

Območje se priključuje na lokalno cesto LC 490392 preko obstoječega cestnega priključka.
Preko območja poteka elektrika.
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Slika 4: pogled na območje OPPN

4.1

STANJE
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Slika 5: Situacija obstoječega stanja z mejo OPPN (siva črtkana črta)

4.2

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Slika 6: Prikaz gospodarske javne infrastrukture (vir: Prikaz stanja prostora OPN SD1 Občine Žalec –
GJI)

Legenda:
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4.3

OBMOČJA VAROVANJ IN OMEJITEV

Slika 7: Prikaz območij varovanj (vir: Prikaz stanja prostora OPN SD1 Občine Žalec)
Legenda:
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OBMOČJA VAROVANJ IN OMEJITEV
•

Ogrožena območja: območje OPPN se nahaja izven razredov poplavne nevarnosti in izven
plazljivih in erozijsko ogroženih območij.

•

Območja ohranjanja narave: območje OPPN se nahaja znotraj območja naravne vrednote
Ponikovski kras, krajinski park Ponikovski kras.

•

Kulturna dediščina: pobuda se nahaja znotraj območja naselbinske dediščine - Ponikva pri
Žalcu - Vas.

•

Varovalni pasovi GJI: območje se nahaja v varovalnem pasu lokalne ceste (8 m pas).

UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z OPN IN S SPLOŠNIMI SMERNICAMI NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA

5

Preverjena je skladnost načrtovane ureditve z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec.
Pregledane se bile splošne smernice nosilcev urejanja prostora 1 in podrobneje utemeljena le
skladnost z relevantnimi splošnimi smernicami.
Splošne smernice, ki niso podrobneje obravnavane so:
-

Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti
Splošne smernice s področja energetike
Splošne smernice za področje kmetijskih zemljišč
Splošne smernice za področje gozdarstva
Splošne smerice s področja upravljanja z vodami
Splošne smernice s področja obrambe
Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred
požarom

-

1

Splošne smernice s področja usmerjanja poselitve
Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti
Splošne smernice s področja energetike
Splošne smernice za področje kmetijskih zemljišč
Splošne smernice za področje gozdarstva
Splošne naravovarstvene smernice
Splošne smerice s področja upravljanja z vodami
Splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine
Splošne smernice s področja obrambe
Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom
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5.1

UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z OPN

Veljavni prostorski izvedbeni akt na obravnavanem območju:
-

Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20) – v nadaljevanju OPN.

V strateškem delu OPN je Ponikva opredeljena kot lokalno središče. Izvedbeni del OPN območje
obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako PO-5, z opredeljeno namensko rabo
prostora - površine podeželskega naselja (SK). Skladno z določili OPN se območje PO-5 ureja po
določilih veljavnega OPN.
Severno od predlaganih sprememb je območje, ki je že opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti
in sicer za potrebe verskih objektov.
EUP PO-5 se ureja na podlagi določil prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) OPN OŽ in sicer:
- naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
- naselje naj se preoblikuje v smislu lokalnega središča s krepitvijo dejavnosti kot so stanovanjska območja nižjih in srednjih gostot, manjše oskrbne,
storitvene in zaposlitvene zmogljivosti (osnovna šola, osnovna preskrba, zdravstvena oskrba), stanovanjskim območjem pripadajoče dejavnosti
ustreznega ranga (športne in rekreacijske površine, osebne storitve, manjši obrati proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki nimajo prekomernih vplivov na
okolje, rekreacijske in izletniške funkcije, predvidi se razširitev pokopališča
- ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja)
- ohranja se značilna naselbinska gručasta zasnova jedra vasi na zahodu in vzdolžna zasnova uličnega niza
- predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine in oblikovanja fasad
- upoštevati je potrebno tudi vse PIP, ki veljajo za EUP-PK Ponikovski kras
Omilitveni ukrep:
-

v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali njihovo bližino ter v jame
travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo
ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini
ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame)

- nova raba prostora mora zagotoviti ustrezen odmik novih stavb od omenjenih kulturnih spomenikov, da med gradnjo nebi prišlo do poškodb zunanjščine
objektov in da se ohranja njihova ožja okolica. Potrebno je zagotoviti dostop do spomenikov, s čimer se ohrani komunikacijska navezava na javni
prostor.

Pri urejanju prostora se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki izhajajo iz varstvenih režimov in
razvojnih usmeritev navedenih v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS št. 77/89).
Varstveni režim - usmeritve:
- kmetijstvo: ohranja se obstoječa struktura zemljišč in način parcelacije, pri intenzivnem načinu kmetovanja, agro in hidromelioracijah je potrebno
predhodno soglasje pristojnega zavoda za varstvo narave,
- vodnogospodarstvo: ohranjajo se obstoječi vodotoki z avtohtono vegetacijo, pri urejanju vodotokov ter spremembah vodnega režima je potrebno
predhodno soglasje pristojnega zavoda za varstvo narave,
- urbanizacija: ohranjajo se obstoječe urbanizirane površine, novogradnje ter gradnje počitniških bivališč, posegi se urejajo na podlagi podrobnejših
planskih usmeritev ob soglasju pristojnega zavoda za varstvo narave. Pri gradnji pomožnih objektov je prav tako potrebno soglasje pristojnega zavoda
za varstvo narave,
- infrastruktura: vsa linijska infrastruktura - daljnovodi, plinovodi, telekomunikacije, komunala, se ureja s predhodnim soglasjem pristojnega zavoda za
varstvo narave,
- gozdarstvo: gozd se ureja po gozdnogospodarskem načrtu za GE Ponikva,
- turizem in rekreacija: pri urejanju novih rekreacijskih poti, učnih poti, kolesarskih stez ter igrišč je potrebno predhodno soglasje pristojnega zavoda za
varstvo narave, gradnja igrišč za golf ni primerna,
- varstvo okolja: prioritetno je potrebno sanirati vire onesnaževanja (divja odlagališča, odvajanje in čiščenje odplak), pri novih posegih v prostor je
potrebno omejiti negativne vplive na okolje, pri lokaciji za komunalna odlagališča, kamnolome in izkoriščanju mineralnih surovin je potrebno predhodno
soglasje pristojnega zavoda za varstvo narave.
- varstvena namembnost: pričevalna, vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.
- razvojna usmeritev: namen krajinskega parka je ohranitev biotske in krajinske raznovrstnosti, njihovih razvojnih prednosti na podlagi pozitivnih učinkov
medsebojnega delovanja človeka in narave. Poleg tega še znanstveno raziskovanje, vzgoja in izobraževanje, nemoteče rekreacijske dejavnosti ter
dopolnitev oziroma popestritev turistične ponudbe.
Omilitveni ukrepi:
- v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali njihovo bližino ter v jame
- travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo
- ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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- ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame)

Slika 8: Izsek iz OPN Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20)

Predvidena umestitev vrtca ni v celoti skladna z izvedbenim delom OPN.
Skladno z 282. členom ZUreP-2 (Uradni list RS št. 61/17) je potrebno z OPPN
spremeniti tudi podrobnejšo namensko rabo iz »Površine podeželskega naselja
(SK)« v »Druga območja centralnih dejavnosti (CD).«
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5.2

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA USMERJANJA POSELITVE

V poglavju 2.2 RAZVOJ NASELIJ IN RAZPRŠENE POSELITVE 2.2.1 Splošne usmeritve glede
razvoja naselij je navedeno da pri »načrtovanju poselitvenih območij mest in drugih urbanih

naselij je treba zagotavljati: - razvoj urbanih funkcij naselij (dejavnosti družbene
infrastrukture, storitvene in oskrbne dejavnosti).«
Pri načrtovanju poselitvenih območij podeželskih naselij in vasi je treba zagotavljati:
- upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in značilno podobo
vaških silhuet in robov kot delov kulturne krajine;
- spodbujanje notranjega razvoja naselij, zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in
posameznih
objektov, z dopolnilno ali nadomestno gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih parcel ali na
njihovem neposrednem robu, ob upoštevanju novih tehnoloških in materialnih možnosti;
- varstvo in prenovo stavbne dediščine in ostalih objektov;
- sožitje med urbanimi in kmetijskimi funkcijami v podeželskih naseljih po načelu, da imajo
kmetijske funkcije v tradicionalno agrarnih naseljih zaradi specifičnih tehnoloških pogojev
praviloma prednost;
- možnosti za širjenje večjih kmetij oziroma selitev kmetijskih objektov ali celih kmetij na nove
površine, odmaknjene od stanovanjskih objektov;
- prenovo omrežja cest in poti, da bo s tem urejen varen peš in kolesarski promet ter
omogočen
neoviran dostop do gospodarskih dvorišč ter varen dostop do obdelovalnih površin;
- izpolnjevanje prostorskih potreb dopolnilnih nekmetijskih dejavnosti;
- vsaj eno večnamensko javno odprto površino za preživljanje prostega časa in druženje
prebivalcev.
V poglavju 2.3.2 Usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij so
podane usmeritve:

- z oblikovanjem naselij se varuje podobo, merilo in krajinski okvir, sanira vidno degradirane
prostore in ustvarja novo arhitekturno prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami
prostora. Pri tem se spoštuje značilnosti prostora in podedovane vrednote ter naravne
vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje dominantne poglede, z načrtno
prenovo ohranja zgodovinska naselja oziroma njihove dele, zlasti tiste, ki so naselbinska
dediščina;
- ohranja se značilne obrise naselja ter usmerja pozornost na možnost zgostitev in zapolnitev
urbanega tkiva; višinski gabariti naj sledijo obstoječim in se prilagodijo obstoječi strukturi;
- prepoznava in ohranja se morfološke značilnosti, ki poudarjajo prepoznavnost mest in
drugih naselij v skladu s krajino, v katero so umeščena in se zagotavlja razvojno kontinuiteto
in celovitost kvalitetnih struktur (omrežje vodotokov, smeri komunikacij in regulacij ter smeri
in konfiguracije zidave);
- vodne in obvodne površine v naselju se približa naselju z izboljšavo obvodnih površin,
urejenimi pešpotmi, ozelenitvami, ustvarjanjem mikroambientov, manjših parkov, igrišč in
podobno, kar omogoča prostočasne dejavnosti;
- pri urejanju naselij se pozorno oblikuje območja obvoznic, vpadnic, uličnega, cestnega in
obcestnega prostora, pomembna vozlišča, zelene površine in druge odprte površine;
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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V poglavju 2.4.3.2 Centralne dejavnosti. Za načrtovanje centralnih dejavnosti so podane usmeritve:

- zagotavlja se dobro dostopnost do območij centralnih dejavnosti. Vanje so lahko vključene
stanovanjske ter druge rabe in dejavnosti, ki preprečujejo pojave monofunkcionalnosti,
socialne izločenosti in druge oblike urbane degradacije.
Predvidena umestitev vrtca je skladna s smernicami s področja poselitve.
Upoštevana je vloga naselja v omrežju naselij (lokalno središče). Načrtovana
ureditev je skladna z zahtevami ohranjanja arhitekturne prepoznavnosti naselij.

5.3

SPLOŠNE NARAVOVARSTVENE SMERNICE

Pri načrtovanju se upošteva splošne naravovarstvene smernice. OPN je izdelan
skladno z izdelanimi splošnimi naravovarstvenimi smernicami.
V poglavju 3.1.1 varstveni režimi izhaja, da se obvezno upoštevajo usmeritve,
izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave.
Predvidena umestitev vrtca je skladna s splošnimi naravovarstvenimi
smernicami. V okviru izdelave OPPN se pridobijo konkretne smernice in
mnenja Zavoda za varstvo narave.

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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SPLOŠNE SMERNICE ZA PODROČJE VARSTVA NEPREMIČNE KULTURNE
DEDIŠČINE

5.4

Pri načrtovanju se upošteva Splošne smernice za načrtovanje OPN za področje
varstva nepremične kulturne dediščine.
V poglavju 4.2.2.5 Smernice k razvoju poselitve in celoviti prenovi z vidika varstva
kulturne dediščine je navedeno, da se upošteva:
-

Varovano kulturno dediščino v naseljih

-

Upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenih kakovostnih vaških jeder

V poglavju 4.2.3.2 PIP glede lege objektov je navedeno:
V območjih naselbinske dediščine je treba ohranjati značilno obstoječo
naselbinsko zasnovo (parcelacijo) in druge varovane elemente (lega objektov, odmiki
od sosednjih zemljišč, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim
prostorom);
položaj objektov na parceli mora biti v območjih naselbinske dediščine skladen
z zazidalno strukturo naselja;
-

regulacijske črte v območjih naselbinske dediščine morajo slediti obstoječim.

V poglavju 4.2.3.3 PIP glede velikosti je navedeno:
V območjih naselbinske dediščine se morajo PIP glede prostornine ter
višinskih in tlorisnih gabaritov objektov prilagajati obstoječim kakovostim območja;
V poglavju 4.2.3.4 PIP glede oblikovanja je navedeno:
-

Oblikovanje na območjih kulturne dediščine (naselbinske dediščine, vplivnih
območjih), mora slediti značilnostim prostora in obstoječe grajene strukture, ki je
prepoznana kot varovana vrednota območja.

Predvidena umestitev vrtca je skladna s splošnimi smernicami. V okviru
izdelave OPPN se pridobijo konkretne smernice in mnenja Ministrstva za
kulturo.
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6

NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OPPN

Razlogi za pripravo OPPN izhajajo iz potreb po gradnji novega vrtca. Zaradi dotrajanosti objekta, v
katerem deluje enota vrtca Ponikva je za zagotavljanje varnosti otrok bilo potrebno enoto vrtca zapreti,
otroke pa začasno preseliti v druge enote JZ Vrtcev Občine Žalec.
Zaradi starosti in nefunkcionalnosti, rekonstrukcija obstoječega objekta ni smiselna, zato se je občina
odločila, da je ustrezneje zgraditi nov objekt. Občina je lastnica primernih zemljišč za gradnjo v
neposredni bližini obstoječega vrtca, (Kvedrova domačija).

7

PREDLOG NAMERAVANE PROSTORSKE UREDITVE, ZASNOVA

Investitor želi na območju OPPN izgraditi vrtec ter urediti pripadajoče zunanje površine.
Predvidi se odstranitev treh stavb znotraj območja OPPN na parcelah 478, 467/3 in 153* k.o. Ponikva.
Izdelana je zasnova vrtca IDZ projekt; izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., št. proj. 185/21, maj 2021.
Zasnova
Vrtec je umeščen ob lokalno cesto LC 490392 in dovozno cesto. Umestitev objekta v prostor na novo
definira južni rob naselja. Južni del območja je namenjen zunanjim zelenim površinam za potrebe
vrtca, ki se zaradi višinske razlike izvede v terasah.
Dostop do vrtca je preko obstoječega priključka na lokalno cesto LC 490382 z vzhodne strani.
Streha je sestavljena iz štirih simetričnih dvokapnic, ki potekajo v smeri sever – jug. Objekt je
zasnovan iz dveh volumnov z dvokapno streho. Prvi obcestni volumen povzema tradicionalno
krajevno pozidavo. Drugi volumen, ki je s stekleno cezuro ločen od obcestnega volumna se sestoji iz
treh med seboj združenih volumnov z dvokapno streho.

Zemljišče vrtca je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na parkirišče,
gospodarsko dvorišče ter igrišče.
Gabariti:
Objekt je kompaktno zasnovan iz dveh volumnov, z dvokapnimi strehami. Okvirne tlorisne dimenzije
znašajo:
- 28,60 m x 10,40 m in 19,30 m x 24,60 m
Etažnost je pritličje.
Streha je dvokapna.
Zunanja ureditev
Dovoz na območje je z vzhodne strani s ceste LC 490392. Vhod v vrtec je iz severne strani.
Gospodarsko dvorišče z vhodom za dostavo delilni kuhinji je urejen na severozahodnem delu stavbe
neposredno ob izteku ceste.
Zelene površine obsegajo jugozahodni del območja OPPN in so namenjena igralnim površinam vrtca.

Promet:
Dovoz na območje se uredi v preko obstoječega priključka na lokalno cesto LC 490392 z vzhodne
strani. Za parkiranje avtomobilov je treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca.
5 parkirnih mest za potrebe vrtca je obstoječih in urejenih neposredno ob dovozni cesti. Predvidi se 1
dodatno.
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Komunalno, energetsko in komunikacijsko omrežje:
Izvede se priključek na javni vodovod in kanalizacijo, nizkonapetostno elektro omrežje in
komunikacijsko omrežje. Priključitev na plinovod ni predvidena.

Slika 9: situacija, IDZ projekt; izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., št. proj. 185/21, maj 2021
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Slika 10: vzdolžni prerez, IDZ projekt; izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., št. proj. 185/21, maj 2021

Slika 11: vizualizacija, IDZ projekt; izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., št. proj. 185/21, maj 2021
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8

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN

Pri umestitvi predvidenih objektov je potrebno upoštevati vse robne pogoje, obstoječo GJI in
varovalne koridorje ter varstvene režime.

9

POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO
JAVNO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO

Skupaj s postopkom priprave OPPN je predvidena izdelava elaborata ekonomike, ki bo za izvedbo
OPPN opredelil:
˗

komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo
bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen

˗

oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev

˗

etapnost izvajanja načrtovanih ureditev OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo
gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.

Elaborat ekonomike bo osnova za pripravo programa opremljanja.
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10

PRISTOJNI DRŽAVNI IN LOKALNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA TER DRUGI
UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU
Nosilci urejanja prostora morajo pred pričetkom izdelave OPPN podati smernice za njegovo
pripravo, k osnutku mnenje ter k dopolnjenemu predlogu pa tudi mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska
cesta 88, 3000 Celje
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
4. Zavod RS ta varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
9. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
10. KS
11. ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku
priprave.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi
pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje
in konkretne smernice so naslednji:
1. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska
cesta 88, 3000 Celje
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana
5. Zavod RS ta varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
6. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana
11

PODATKI IN STROKOVNE PODLAGE, OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV UREJANJA
PROSTORA
Podatke za pripravo OPPN posreduje občina, delno pa jih pridobi izbrani načrtovalec iz javno
dostopnih evidenc. Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne podlage vključno z
geodetskim načrtom in drugimi strokovnimi podlagami za izdelavo OPPN zagotovi naročnik
prostorskega akta.
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II.

GRAFIČNI DEL
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