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IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora 

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje 
   telefon: +386 3 42 74 230 

      fax: +386 3 42 74 260 
    
           matična št.: 5516137 

    identif. št. DDV: SI 30692466 
  št. TR: SI56 0600 0008 1108 498 ABANKA d.d  

 

 

IZJAVA  

ODGOVORNE PROSTORSKE NAČRTOVALKE 

 

 

 

V skladu s 16. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) odgovorna prostorska načrtovalka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Aleksandra Geršak Podbreznik, univ. dipl. inž. arh., MA 

 

IZJAVLJAM, 

 

da je OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
UREDITVENEGA NAČRTA ZA PRENOVO STAREGA MESTNEGA JEDRA V ŽALCU Z OŽJIM 
VPLIVNIM OBMOČJEM, št. proj. 4/20, 
 
izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na območju oziroma se 
nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. 

 
 

 

 

 

Odgovorna vodja izdelave PA:   Aleksandra Geršak Podbreznik,  
univ. dipl. inž. arh., MA 
 

Identifikacijska številka: PA PPN ZAPS 0115  
  
 
Podpis: 

 

Osebni žig: 
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POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI 
UREDITVI 

 

Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku priprave Občinskega  podrobnega prostorskega načrta 
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim 
vplivnim območjem  in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 14/20 (v nadaljevanju SD UN). 

Predmet SD UN sta dve ureditveni enoti, kot ju obravnava veljavni Ureditveni načrt in sicer: manjši del 
ureditvene enote 2 in ureditvena enota 3.  

 

Predmet SD UN je: 

- v delu ureditvene enote 2: umestitev mikropivovarne, sprememba namembnosti obstoječega 
objekta; 

- v ureditveni enoti 3: umestitev dveh večstanovanjskih stavb, poslovne stavbe, štirih 
enostanovanjskih stavb in kolesarnica; 

- ureditev novih cestnih priključkov in površin za parkiranje; 
- ureditev zunanjih površin in 
- ureditev gospodarske javne infrastrukture. 

 
Ureditvena enota 2 
V zahodnem delu območja se predvidi sprememba namembnosti obstoječe stavbe v mikropivovarno. 
 
Ureditvena enota 3 
V severnem delu območja, kjer je umeščena proizvodna dejavnost – steklarstvo,  se zaradi neustrezne 
dejavnosti in usmerjanja razvoja  poselitve v stanovanjsko  območje,   predvidi umestitev štirih 
enostanovanjskih  stavb, kot nadaljevanje obstoječe pozidave. 
 
Predvidena je umestitev dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2)  ter parkirnih površin. 
Izvede se nova cestna povezava med JP 992951 – Hausenbichlerjrva ulica na  javno pot JP 992954 - 
Stritarjeva ulica na vzhodu, kar je predvideval že obstoječi ureditveni načrt.  
Ob Trubarjevi ulici se predvidi preoblikovanje parkirišč za osebna vozila. Predvidi se vzdolžno 
parkiranje, pločnik in zeleni pas z drevoredom. 
Vzpostavi se nova  peš povezava z drevoredom  med Šlandrovim trgom ter Hausenbichlerjevo ulico na 
severu. Zasadi se drevored ob Trubarjevi ulici ter ob  peš prehodu skozi severni del območja.  
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I TEKSTUALNI DEL – ODLOK (PRILOGA) 
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II GRAFIČNI DEL 

 

1.0 IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA OPN OBČINE ŽALEC    M 1:5000 

1.1 IZSEK IZ UREDITVENEGA  NAČRTA      M 1:1000 

2.0 OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM    M 1:1000 

3.0 PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI    M 1:5000 

4.0 UREDITVENA SITUACIJA       M 1:1000 

5.0 SITUACIJA POTEKA OMREŽJA IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA KOMUNALNO, ENERGETSKO IN KOMUNIKACIJSKO INFRASTRUKTURO M 1:1000 

6.0 GEODETSKA KOTIRANA SITUACIJA Z NAČRTOM PARCELACIJE   M 1:1000 
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III SPREMLJAJOČE GRADIVO, PRILOGE 
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PRILOGA 1 
IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 

 

Območje urejajo naslednji prostorski akti: 

▪ Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20) – v nadaljevanju OPN SD-1 in 

▪ Prostorski izvedbeni akt:  Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v 
Žalcu z ožjim vplivnim območjem   (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08, 90/11, 
43/12,11/17, 37/18) v nadaljevanju UN. 

OPN SD-1  območje obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako EUP ŽA-1/1, z 
opredeljeno namensko rabo prostora  osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), stanovanjske 
površine (SSe), območja prometnih površin – površine cest (PC) ter območja zelenih površin - parki 
(ZP). Skladno z določili OPN SD-1 se območje ŽA-1/1ureja po določilih veljavnega UN. 

 
Poleg določil UN se v naseljih z vrednostjo kulturne dediščine oziroma v naselbinskem spomeniku se 
varuje: 

- zgodovinski značaj naselja, 
- naselbinska zasnova (način oziroma razporeditev pozidane strukture ter odnos med objekti in 

odprtim prostorom, komunikacijska mreža, parcelacija), 
- celotna pozidana struktura - kulturni spomeniki, kulturna dediščina ter ambientalno vezno tkivo, 
- podoba naselja v prostoru (gabariti naselja, masa streh in oblika strešin, kritina,..), 
- prepoznavna lega naselja v prostoru ter odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje ter 

pogledi z njega), 
- prostorsko pomembnejše vegetacijske in druge krajinske strukture. 
- za naselbinsko dediščino se predvidi prenova (sanacija in revitalizacija). 

 

               
Slika 1: Izsek iz OPN SD-1 Občine Žalec za območje SD UN                
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Slika 2: Izsek iz Ureditvenega načrta za območje SD UN                 

 

 

 

 

 
Slika 3: Izsek iz Ureditvenega načrta za območje SD UN, meje ureditvenih enot               

 

Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem   
(Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08, 90/11, 43/12,11/17, 37/18) v nadaljevanju UN na 
območju SD UN predvideva ob Hausenbichlerjevi ulici formiranje nove zazidave. 
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PRILOGA 2  

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA 

 

V skladu s 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) 
odločitev za pripravo PA temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN. Izhodišča za izdelavo SD UN so v 
veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 
102/20).  
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PRILOGA 3  

PRIKAZ STANJA PROSTORA 

 

Osnovni podatki za območje prostorskega akta 

Velikost območja:  območje obravnave je veliko 4,08 ha. 

Bilanca površin namenske rabe 

Na  območju SD UN je v celoti opredeljeno  stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo prostora 
osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), stanovanjske površine (SSe), območja prometnih površin 
– površine cest (PC) ter območja zelenih površin - parki (ZP). 

 

Bilanca površin dejanske rabe 

Območje SD UN je po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljeno kot:  Pozidano in sorodno 
zemljišče. 

 

Varstvenimi režimi 

• Kulturna dediščina:   

Območje SD UN je se nahaja znotraj naselbinske dediščine in vplivnega območja  – Žalec – 
Mestno jedro. Znotraj območja je sedem objektov kulturne dediščine ter spomenik. 

• Območja ohranjanja narave: na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih 
območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. 

• Poplavno ogrožena območja: območje se nahaja izven poplavno ogroženih območij, skrajni 
severovzhodni del je v območju preostalega  razreda  poplavne nevarnosti. 

• Erozijsko ogrožena območja: OPPN leži v območju, kjer niso predvideni  protierozijski ukrepi.  

• Vodovarstvena območja: območje leži zunaj območij vodovarstvenih pasov vodnih virov 

• Varovalni pasovi GJI: območje leži zunaj varovalnih pasovov GJI 
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Slika 4: Prikaz območij varovanj (vir: Prikaz stanja prostora OPN SD-1 Občine Žalec) 

 

 

Območje SD UN SMJ  
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Slika 5 : Območja GJI s prikazom obravnavanega območja (vir: Prikaz stanja prostora OPN SD-1 Občine Žalec) 

 

 

  

Območje OPPN SD UN SMJ 
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PRILOGA 4  
STROKOVNE PODLAGE 

 

Pri izdelavi SD UN so bile upoštevane vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva 
relevantna za izdelavo naloge: 

 
1. Geodetski načrt – Geofoto 2020179 

Geofoto d.o.o., z dne 5.5. 2020 

 
2. Projekt DGD – Stanovanjski objekt Rajsko naselje 

Izdelal: Morfej skupina d.o.o.,  številka projekta DGD-019-157, julij 2020 

 

3. IDZ projekt - Ureditev elektroenergetskih vodov na območju OPPN SD UN starega mestnega 
jedra Žalec 
Izdelal: Elektro Celje d.d., številka projekta 162/21-E, maj 2001 
 

4. Geološko – geotehnično popročilo za možnostjo ponikanja za potrebe izdelave OPPN SD UN  za 
prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
Geoexpert, Podjetje za uporabno geotehniko, Igor Resanovič s.p., številka projekta 50/21, avgust 
2021 

 

Certifikat geodetskega posnetka: 
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PRILOGA 5  
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Skladno s Sklepom o začetku postopka priprave je določena vsebina in obseg strokovnih podlag in 
drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je treba opraviti v postopku priprave OPPN. Določeni so 
nosilci urejanja prostora, ki morajo podati mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na PA na okolje, 
in konkretne smernice, prvo mnenje na osnutek OPPN in drugo mnenje na predlog OPPN. 

 

Preglednica 1: Mnenja državnih nosilcev urejanja prostora o pomembnejših vplivih na okolje in 
odločba 

  Datum dopisa Številka dopisa 

 Mnenje o potrebnosti CPVO   

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

21.12.2020 354-171/2020-4 

1.1 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano 

18.12.2020 212b-09/1649-20 / 
NP – 2856991 

2.  Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje  
Mariborska cesta 88, 3000 Celje 
 

3.3.2021 35020-168/2020-6 

3.  Ministrstvo za kulturo,  
Direktorat za kulturno dediščino 
Metelkova 4, 1000 Ljubljana 
 

24. 12. 2020 35012-189/2020/5 

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

3. 12. 2020 3504-152/2020/2 

5.  Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje 
 

30. 12. 2020 1-III-783/2-O-
20/TKS 

6.  Zavod za gozdove Slovenije 
Večna pot 2, 1001 Ljubljana 
 

16.12.2020 3407-217/2020-2 

 ODLOČBA   

7.  Republika Slovenija 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za okolje 

15.12.2021 35409-359/2020-
2550-10 

 

 

  

http://zemljevid.najdi.si/najdi/Mariborska%20cesta%2088,%203000%20Celje
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Preglednica 2: Konkretne smernice 

 Konkretne smernice datum številka 

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

3.3.2021 35020-168/2020-6 

2.  RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje,  
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

10.12.2020 350-208/2020-3-DGZR 

 

 

3.  Ministrstvo za kulturo, 
Direktorat za kulturno dediščino 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
 

24.12.2020 35012-189/2020/5 

 

4.  Elektro Celje, Javno podjetje za 
distribucijo električne energije, d.d., 
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

9.2.2021 2987 

5.  Telekom Slovenije, PE Celje,  
Lava 1, 3000 Celje 

23.12.2020 17610202-
00131202012020014 

 

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

05.01.2021 9/21-TV 

 

7.  SIMBIO d.o.o., Celje,  
Teharska cesta 49, 3000 Celje 

9.12.2020 Sm-21-20/RS 

 

8.  Adria plin d.o.o. 
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 
 

8.12.2020 2506/20-KP 

 

9.  Telemach d.o.o.,  
Cesta Ljubljanske brigade 21, 
1000 Ljubljana 

9.12.2020 0006/20-SM/BL 

 

10.  Občina Žalec, Urad za gospodarske 
javne službe, 
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

9.3.2021 3502-0019/2020 

11.  MS Žalec,  
Ulica Savinjske čete 4 
3310 Žalec 

24.12.2020 Elektronska pošta 
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Preglednica 3: Prva mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN  

 

 Mnenja datum številka 

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

10.1.2022 35024-319/2021-2 

2.  RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje,  
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

11.01.2022 350-208/2020-6-DGZR 

3.  Ministrstvo za kulturo, 
Direktorat za kulturno dediščino 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
 

13.1.2022 55012-189/2020/16 

4.  Elektro Celje, Javno podjetje za 
distribucijo električne energije, d.d., 
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

22.1.2022 3119 

5.  Telekom Slovenije, PE Celje,  
Lava 1, 3000 Celje 

22.1.2022 103957-CE/159-LM 

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

22.12.2021 1279/21-TV 

7.  SIMBIO d.o.o., Celje,  
Teharska cesta 49, 3000 Celje 

6.1.2022 M-21-A-2021/SR 

8.  Adria plin d.o.o. 
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 
 

3.1.2022 26/22-KP 

9.  Telemach d.o.o.,  
Cesta Ljubljanske brigade 21, 
1000 Ljubljana 

10.1.2022 002/1-2022 

10.  Občina Žalec, Urad za gospodarske 
javne službe, 
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

16.2.2022 3502-0024/2021 

11.  MS Žalec,  
Ulica Savinjske čete 4 
3310 Žalec 

 Niso podali 

 

 

 

 

 

Preglednica 4: Druga mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN (v fazi predloga) 
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PRILOGA 6  
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN 

1. UVOD 

1.1 UVODNA POJASNILA 

Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta, Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta 
za prenovo starega mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem  (v nadaljevanju SD UN)  temelji na 
pobudi, ki jo je podala občina Žalec. 

Na podlagi pobude je župan Občine Žalec sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega  podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra 
z ožjim vplivnim območjem  (Uradni list RS, št. 14/20). 

Ministrstvo za okolje in prostor je z obvestilom št. 35040-22/2020/2, z dne 24. 2. 2020 Občinskemu 
podrobnemu prostorskemu načrtu, Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem, dodelila identifikacijsko številko  prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov, ki je 1572. 

 

1.2 PREDMET PROSTORSKEGA AKTA 

Predmet SD UN je: 

- uskladitev nekaterih kasneje legaliziranih ali porušenih stavb in prenovljene prometne infrastrukture 
ter drugih ureditev z dejanskim stanjem, 

- določiti novo severno regulacijsko in gradbeno črto 3. ureditvene enote ob Hausenbichlerjevi ulici 
- umestitev novih stavb, zapolnitev obstoječe strukture 
- druge ureditve zunanjih površin, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje predvidnih ureditev. 

 

1.3 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 
 

V veljavnem Ureditvenem načrtu je območje urejanja SD UN opredeljeno kot 2. in 3. ureditvena enota. 

Dejansko stanje zazidanosti v območju SD UN, pa zaradi nekaterih kasneje legaliziranih ali porušenih 

stavb, prenovljene prometne infrastrukture ter nekaterih drugih ureditev, namreč ne izraža ureditev, kot 

so bile načrtovane z UN.  

Razlogi za pripravo SD UN so uskladitev nekaterih kasneje legaliziranih ali porušenih stavb in 

prenovljene prometne infrastrukture ter drugih ureditev z dejanskim stanjem. Na takšni osnovi je 

potrebno določiti novo severno regulacijsko in gradbeno črto 3. ureditvene enote ob Hausenbichlerjevi 

ulici ter na podlagi obstoječega stavbnega fonda in posameznih pobud investitorjev pripraviti predlog 

možnih zapolnitev še nepozidanih zemljišč z novimi objekti ter drugimi mestotvornimi ureditvami. Prav 

tako je potrebno predvideti vso gospodarsko javno infrastrukturo, potrebno za normalno uporabo 

objektov ter preveriti možnosti umeščanja dejavnosti mikro-pivovarn v smislu novih turističnih ponudb 

in zanimivosti, ki temeljijo na tradiciji hmeljarstva ter pivovarstva mesta Žalec, s čimer bi zagotovili boljši 

utrip mesta preko celotnega dneva.   
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2. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA NAČRTA 
Ureditveno območje SD UN obsega celotno območje ureditvene enote  3 (oznaka v grafiki UE-3) in 
manjši del ureditvene  2 (oznaka v grafiki del-UE-2).  

2. enota obsega: območje med Velenjsko, Šlandrovim trgom, Cesto na Ložnico in Cankarjevo ulico. 
Predmet je manjši del 2. enote. 
 
3. enota obsega območje med Trubarjevo ulico,  Šlandrovim trgom, historično pešpotjo in 
Hausenbichlerjevo ulico.  
 

Velikost območja SD UN znaša cca 4,08 ha. 

Območje SD UN  znotraj prostorske enote 2 obsega parcelne št: 
- 813/6, 818/7, 22/2 vse parcele k.o. Žalec. 

  
Območje SD UN  znotraj prostorske enote 3 obsega parcelne št: 

- 1944/9, 1944/11, 1944/14, 1944/13, 1944/14, 1944/15, 1944/16, 1944/17, 1944/18, 796/11, 
1944/10, 1947/2, 2231, *14/2, *14/4, *12, 2221, 2222, 2284, *10/3, *10/4, *7/2, *6/2, *5/1, 796/4, 
796/10, 795/6, 787/5, 787/16, 787/17, 787/13, 796/12, 796/13, 798/2, 799/3, 796/14, 799/4, 
799/2, *7/1, *10/4, *10/2, 800, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 802/8, 802/6, 802/4, 802/7, 802/9, 
802/3, *9, 2242, 2243, 2244, 806/4, 795/18, 806/3, 2230, 806/2, 795/1, 795/9, 795/19, 795/20, 
2341, 795/7, 787/11, 790/1, 790/2 vse parcele k.o. Žalec. 

 
 
Odstranitve 

Predvidena je odstranitev objektov: 
- objekti na parceli št. 2341, 795/7  k.o. Žalec – poslovno proizvodni objekt steklarstva  

 
 

      

 

        

Slika 6: Pogled na del obravnavanega območja  
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Slika 7: Pogled na del obravnavanega območja, prostorsko dominanten objekt nekdanje sušilnice 

 

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI  

Širše območje SD UN  se navezuje na regionalno cesto R2 447 (0367) Žalec – Šempeter. Skozi območje 
v smeri vzhod – zahod poteka Celjska cesta – zbirna mestna cesta 490052, ki je tudi glavna zbirna 
cesta za  širše  območje SD UN .  Po severnem delu območja poteka Hausenbicherjeva ulica, ki se na 
zahodu navezuje na Trubarjevo ulico na vzhodu pa se podaljša v Stritarjevo ulico.  
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4. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR  

Celovita prenova odprte javne površine Šlandrovega trga od Celjske ceste na vzhodu in del Savinjske 
ceste do križišča z  Aškerčevo ulico je bila izvedena v letih 2013 in 2014.  

S prenovo Šlandrovega trga, osrednje prometne komunikacije ter urbane opreme v stavbno kvalitetnem, 
historičnem fondu mestnega jedra Žalec, je bil poudarek na identiteti mesta, hkrati pa ustvariti možnosti 
za generiranje kvalitetnih ambientov in manifestiranje različnih funkcij trga. Temeljni princip zasnove je 
bil izpostaviti in poudariti značilne površine Šlandrovega trga. Zasnova je izhajala iz historične oblike 
lijakastega trga, zato je načrtovana v trapeznih oblikah, ki se odraža tako v grajenih (tlak, betonska korita 
za drevesa,...), kot raščenih (trata, živice,…) strukturah trga. Sklenjena poteza drevoreda na južni strani 
glavne prometnice poveže vzhodni in zahodni del trga v enovito oblikovalsko potezo. 
 
Urbanistična zasnova predvideva  umestitev novih stavb znotraj  območja severno od Šlandrovega trga  
v ureditveni enoti 3 ter spremembo namembnosti obstoječe stavbe v mikropivovarno v ureditveni enoti 
2.  
 
 

Zasnova: 

Ureditvena enota 2 
V zahodnem delu območja se predvidi sprememba namembnosti obstoječe stavbe v mikropivovarno. 
 
Ureditvena enota 3 
V severnem delu območja, kjer je umeščena proizvodna dejavnost – steklarstvo,  se zaradi neustrezne 
dejavnosti in usmerjanja razvoja  poselitve v stanovanjsko  območje,   predvidi umestitev štirih 
enostanovanjskih  stavb, kot nadaljevanje obstoječe pozidave. 
 
V severovzhodnem delu območja se predvidi rekonstrukcija že izgrajenega  objekta z umestitvijo novih 
stanovanjskih enot  ter ureditev pripadajočih parkirnih površin za stanovalce.  V okviru parkirnih površin 
se dopusti umestitev nadstreškov za avtomobile, kot skupna ureditev vendar le v smeri sever jug,  kot 
poudarek vzdolžne parcelacije.  
 
V severozahodnem delu območja se predvidi umestitev dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2)  ter 
parkirnih površin.  Stavbi sta umeščeni v smeri sever jug,  kot poudarek vzdolžne parcelacije.  Parkiranje 
se uredi pod previsom objekta. 
 
Izvede se nova cestna povezava med JP 992951 – Hausenbichlerjrva ulica na  javno pot JP 992954 - 
Stritarjeva ulica na vzhodu, kar je predvideval že obstoječi ureditveni načrt.  
 
Ob Trubarjevi ulici se predvidi preoblikovanje parkirišč. Predvidi se vzdolžno parkiranje, pločnik in zeleni 
pas z drevoredom. 
 
Vzpostavi se nova  peš povezava z drevoredom  med Šlandrovim trgom ter Hausenbichlerjevo ulico na 
severu. Zasadi se drevored ob Trubarjevi ulici ter ob  peš prehodu skozi severni del območja.  
 
 
 
Tlorisni in višinski gabariti, oblikovanje: 
 
Ureditvena enota 2 
Sprememba namembnosti obstoječega objekta v mikropivovarno. Predvidi se sprememba 
namembnosti, rekonstrukcija in dozidava gospodarskega objekta v gostinsko proizvodni objekt. V 
dozidanem in rekonstruiranem objektu je v pritličnih prostorih predvidena manjša pivovarna s sanitarnimi 
in tehničnimi prostori ter zimskim vrtom. V prvem nadstropju so sobe za goste, v drugem nadstropju pa 
dva apartmaja. Vse odprtine na severni steni ostanejo enake, prav tako se ohrani vzorčno opečno 
polnilo. Na južni fasadi se odstranijo manjša nefunkcionalna okna in ohranijo večja okna. Dozidava je 
stilno ločena od obstoječega objekta-moderno oblikovanje, ki izhaja iz arhitekturnih značilnosti 
tradicionalne arhitekture (uporaba lesa in polne stene). Vsa okna, vrata in ganki na objektu so lesene 
izvedbe.  
Tlakovane površine naj se načrtujejo z uporabo pravokotno oblikovanih nepigmentiranih tlakovcev, tako 
se bodo ločile od prevladujočih asfaltnih površin v okolici. V kolikor je načrtovana postavitev ograje, naj 
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bo oblikovana kot klasična žičnata transparentna ograja z betonskim zidcem, lahko se obraste s 
popenjalkami. Možna je tudi zasaditev žive meje iz avtohtonih rastlin (npr. gabra). Neavtohtono 
zasaditev (npr. kleke, ciprese idr.) je potrebno odstraniti, prav tako druge nehistorične in neustrezno 
oblikovane elemente, kot so ograje, zidovi, nadstreški ipd. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtona 
listopadna drevesa in grmovnice. 
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Ureditvena enota 3 
 

Oznaka stavbe v 
grafični prilogi 

Usmeritve 

VS1, VS2 Večstanovanjska stavba 

 - tlorisne dimenzije: 14,50 m x  28,00 m,  
- etažnost: P+1+IP, višinski gabarit ne sme presegati pozidave ob 

Šlandrovem trgu oziroma mora biti nižji, 
- streha: simetrična dvokapnica, s slemenom, ki bo vzporedno z 

daljšo stranico objekta,  
- naklon strehe min. 35⁰, 
- kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve, 
- oblikovanje: sodobno z upoštevanjem značilnosti okoliške 

tradicionalne arhitekture, 
- fasada: klasičen zglajeni finalni omet v enotnih svetlih barvnih 

tonih. Možne so sodobne kombinacije fasad, npr. s pokončnimi 
lesenimi oblogami ali z večjimi vertikalno členjenimi zastekljenimi 
površinami. Fasadne odprtine naj bodo pokončne in med seboj 
dimenzijsko ter kompozicijsko skladno oblikovane, osno 
poravnane ter simetrično razporejene po fasadah. Vse stavbno 
pohištvo naj bo enotne barve ter obdelave, 

- vgradnja strešnih oken ter namestitev fotovoltaičnih elementov 
(fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev) na strešne 
površine objektov ni sprejemljiva. Osvetljevanje mansardnih 
prostorov se predvidi preko zatrepnih strani objekta oz. je na 
strehah sprejemljiva izvedba večjih ali manjših steklenih površin, 
vertikalnih pasov ali ploskev, ki izhajajo iz stavbnih osi, so 
enostavnih oblik in so vizualno čim manj vpadljivo vkomponirani 
v strešne ploskve ter zastrti z opečno rdečimi lamelami. 

- uvoz/izvoz iz JP 992951,  
- parkirne površine znotraj gradbene parcele pod previsom stavbe, 
- zagotovi se 1,5 PM/stanovanje. 

 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti poslovnega objekta na 
parc št. 796/4 k.o. Žalec v stanovanjski objekt  

 - Na obstoječem volumnu na Z strani se ohranja trški princip 
oblikovanja, ki se z uporabo lesa preko SZ vogala do fasade 
hostla na V strani združi z modernejšimi principi oblikovanja. 

-  Fasada objekta se členi s horizontalnimi in vertikalnimi zamiki, s 
čimer se objekt vizualno členi na več delov. Obstoječa lesena 
polkrožna okna se spremenijo v tradicionalno, pravokotno obliko. 

-  Osnovna oblika strehe se ohranja, za zagotavljanje osvetljenosti 
in kakovosti bivanja mansardnih stanovanj se v strešini izvedejo 
lože, brez poseganja v napušč in fasadno konstrukcijo. Hkrati se 
rekonstruira z novim oblikovanjem neskladne elemente ostrešja 
na zahodni strani ostrešja — vogalna frčada na severnem delu 
starega objekta in trapezna frčada na južnem delu starega dela 
objekta.  

- Kritina se zamenja z novo opečno kritino. Fasada starega dela 
objekta se obarva v pastelne tone rjave barve. Stanovanja se 
navezujejo na zelenice s pergolo — nadstrešnico, ki predstavlja 
pripadajoči objekt osnovnemu objektu. Ta ima ravno streho in 
prosojno kritino. Kolesarnice imajo ravno streho, 

- zagotovi se 1,5 PM/stanovanje. 

P Poslovna stavba 

 - tlorisne dimenzije: 8,20 m x 9,20 m,  
- etažnost: P+IP, 
- streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe min. 35⁰, 
- kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve, 
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- oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni 
princip ter izbor materialov in barv usklajena,  oblikovanje naj 
nadaljuje oziroma povzema obstoječe oblikovanje kozolca, 

- stavba se zasnuje  kot prizidava.  
- uvoz/izvoz iz JP 992951,  
- parkirne površine se zagotovijo na gradbeni parceli, poslovni 

prostori s strankami    1 PM / 30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 
PM.  

S1-S4 Enostanovanjska  stavba  

 - tlorisne dimenzije: 15,00 m x 10,00 m 
- etažnost: P+1, 
- streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe min. 35⁰, 
- kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve, 
- oblikovanje: sodobno z upoštevanjem značilnosti okoliške 

tradicionalne arhitekture, 
- fasada: klasičen zglajeni finalni omet v enotnih svetlih barvnih 

tonih, 

- vgradnja strešnih oken ter namestitev fotovoltaičnih elementov 
(fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev) na strešne 
površine objekta ni sprejemljiva. Osvetljevanje mansardnih 
prostorov se predvidi preko zatrepnih strani objekta ali preko 
sodobno oblikovanih zastekljenih strešnih površin, prekritih z 
opečnimi lamelami v barvi kritine.  

- vse stavbne odprtine naj bodo pokončne in med seboj 
dimenzijsko ter kompozicijsko skladno oblikovane, osno 
poravnane ter simetrično razporejene po objektu.  

- južni niz stavb dostop iz JP 992951, 
- severni niz stavb dostop iz JP 992953, 
- zagotovi se 2 PM/stanovanje. 

K Kolesarnica s prostorom za odpadke 

 
 

- tlorisne dimenzije: 5,00 m  x 7,50 m, 
- etažnost: P, 
- ravna streha, 
- oblikovanje: sodobno, skladne geometrijske oblike. 
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5. PROMETNO OMREŽJE  

Dostop na ožje območje Šlandrovega trga je preko ceste LZ 490052. Severno od Šlandrovega trga se 
območje napaja preko ceste LK 490541 – Trubarjeva ulica ter javne poti JP 992951 – Hausenbichlerjeva 
ulica. 

Celovita prenova odprte javne površine Šlandrovega trga od Celjske ceste na vzhodu in del Savinjske 
ceste do križišča z  Aškerčevo ulico je bila izvedena v letih 2013 in 2014. Obstoječa komunikacijska os 
Šlandrovega trga se je ohranila. Na vseh delih trga, kjer so bile umeščene vzporedne ceste in parkirna 
mesta neposredno ob objektih, so se vzpostavile nove tlakovane površine za pešce, po katerih se 
mestoma ohrani dostope za napajanje obstoječih objektov. Izjema je vzhodni del trga, kjer je še vedno 
možno parkirati na notranji strani parka, bliže objektom. 

Kolesarski promet poteka ob peščevih površinah na notranji strani zelenega pasu, medtem ko so 
parkirna mesta umeščena na zunanjo stran, neposredno ob glavno prometnico.  

Zeleni pas drevoreda je po celotni dolžini členjen z živicami oziroma nizkimi pokrovnicami in mestoma 
prekinjen tako, da omogoča peš prehode s parkirnih površin na peščeve površine. 

 

Predvidene ureditve: 

- Rekonstruira se cesta JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica) na širino 5,5 m z umestitvijo 
enostranskega pločnika na južni strani obstoječe JP 992951 (Hausenbichlerjeve ulice), 

- Predvidi se  podaljšanje ceste JP 992951(Hausenbichlerjeva ulica)  proti vzhodu s širino vozišča 
5,5 m in z enostranskim  pločnikom ter z ureditvijo novega križišča s Stritarjevo ulico JP 992954.  

- Zaradi umestitve dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2)  ter parkirnih površin se predvidi 
izvedba treh novih cestnih priključkov z južne strani ceste JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica). 
Uredijo se parkirne površine za stanovalce dveh novih večstanovanjskih stavb v okviru gradbenih 
parcel stavb.  

- Rekonstruira se južni del ceste LK 490541 (Trubarjeva ulica — južni del), na odseku severno od že 
rekonstruiranega semaforiziranega križišča z LZ 490052 (Šlandrov trg) do vključno križišča s 
Cankarjevo ulico (LK 490541) in Hausenbichlerjevo ulico (JP 992951). Širina vozišča ceste LK 
490541 na tem odseku je 6,00 m. Ob vzhodnem robu ceste se predvidi tudi površino za bočno 
parkiranje, na obeh straneh ceste se predvidi pločnik, ki je ustrezno navezan na obstoječe omrežje 
pločnikov in drugih površin za pešce na območju mesta Žalec.  

- Občinska cesta LZ 490050 (del Savinjske ceste, Šlandrov trg in del Celjske ceste) je bila na območju 
SD UN v sklopu izvedene prenove starega mestnega jedra v letih 2013 in 2014 rekonstruirana. 

-  Na območju SD UN na občinski cesti LZ 490050 (del Savinjske ceste, Šlandrov trg in del Celjske 
ceste do križišča z LZ 490162) velja prepoved vožnje tovornih vozil, katerih skupna teža presega 
7,5 ton.  

- Od ceste LZ 490051 (Šlandrov trg) do mikro pivovarne MP1 se predvidi le peš dostop, dovoz do 
mikro pivovarne MP1 za motorna vozila se predvidi s severne strani s Cankarjeve ulice. DGD 
dokumentacija za ureditev mikro pivovarne MP1 mora obsegati tudi ureditev ustrezno 
dimenzioniranega cestnega priključka na Cankarjevo ulico (LK 490541) z dovozom do stavbe MP1. 

 
 
Pogoji za zagotavljanje parkirnih mest 

Parkirne površine se zagotovijo znotraj gradbenih parcel posameznih objektov v skladu z zahtevami za 
načrtovano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju 
PM): 

• enostanovanjske stavbe 2 PM/ stanovanje 

• večstanovanjske stavbe   1,5 PM/stanovanje 

• stanovanjske stavbe v starih delih mesta 0,5 PM / stanovanje, najmanj 1 PM 

• poslovni prostori s strankami    1 PM / 30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM 

• poslovni prostori  brez strank  1 PM / 2 zaposlena 
 

Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje 
posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če se 
odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji,  vendar le s soglasjem občinskega upravnega organa, 
pristojnega za urejanje prostora. 
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Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za 
invalidne osebe. Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo, ki morajo biti dostopni brez 
arhitektonskih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5% parkirnih mest ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.  
 
Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno zagotoviti parkiranje na drugih površinah. V 
primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po 
istočasnem parkiranju. 
 
Pogoji s področja varovanja občinskih cest:  

- Cestno omrežje, omrežje fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodno omrežje so predvideni 
kot javna prometna in komunalna infrastruktura v lasti Občine Žalec. Vsi novozgrajeni odseki 
občinskih cest, kanalizacije in vodovoda, ki so predvideni kot del občinske gospodarske javne 
infrastrukture, najkasneje ob pridobitvi uporabnega dovoljenja za te odseke predani v last 
Občine Žalec, vključno s pravicami služnosti, kjer bodo trase komunalnih vodov potekale izven 
tras javnih cest in drugih javnih površin oz. izven zemljišč, ki so v lasti Občine Žalec. 

- Za vse predvidene nove stanovanjske stavbe je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo posamezne stavbe na posamezni gradbeni parceli dokazilo, da so vse meje te 
gradbene parcele urejene. 

- Pogoj za pridobitev gradbenih in/ali uporabnih dovoljenj za posamezne spremembe 
namembnosti in s tem povezane rekonstrukcije stavbe na zemljišču s parc. št. 796/4 k.o. Žalec 
ter za izgradnjo pripadajočih parkirišč na zemljišču s parc. št. 799/1, 799/2, 799/3, 798/2, 796/13 
k.o. Žalec, dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec 
lastnica zemljišča potrebnega za gradnjo podaljšanja ceste JP 992951 do Stritarjeve ulice, ki je 
nastalo s parcelacijo zemljišča s pare. št. 795/12, 795/6 in 796/10 k.o. Žalec. 

- Do izgradnje podaljšanja ceste JP 992951 in pripadajoče komunalne infrastrukture do 
Stritarjeve ulice, so pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo posamezne stavbe S3, 
in S4: 

o dokazilo iz uradnih evidenc ali ustrezno drugačno enakovredno dokazilo, da je Občina 
Žalec lastnica celotnega zemljišča potrebnega za izgradnjo odseka ceste JP 992951 
do Stritarjeve ulice, ki je nastalo s parcelacijo zemljišč s pare. št. 795/7, 795/12, 795/6 
in 796/10 k.o. Žalec, 

o dokazilo o sporazumno določenem roku izgradnje tega cestnega odseka. 
 

- Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo večstanovanjske stavbe VSl s parkiriščem 
dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno ustrezno dokazilo, da je Občina Žalec 
lastnica zemljišča potrebnega za rekonstrukcijo in razširitev ceste LK 490541 (Trubarjeva ulica) 
in ceste JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica), ki je nastalo s parcelacijo zemljišč s parc. št. 
806/2 in 806/4 k.o. Žalec. 
 

- Pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo stavbe VS2 s parkiriščem na zemljišču, ki 
na dan uveljavitve odloka o SD UN obsega parcele s pare. št. 802/1O, 802/11 k.o. Žalec, 
dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica 
zemljišča potrebnega za rekonstrukcijo in razširitev ceste JP 992951, ki je nastalo s parcelacijo 
zemljišč s pare. št. 802/10, 795/20 in 802/11 k.o. Žalec. 
 

- Pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za posamezno spremembo namembnosti stavbe ali 
gradnjo oz. dograditev objekta P na zemljišču, ki na dan uveljavitve odloka o SD UN obsega 
parcele s pare. št. *9 k.o. Žalec, dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da 
je Občina Žalec lastnica zemljišča potrebnega za izvedbo rekonstrukcije in razširitve ceste JP 
992951, ki bo nastalo s parcelacijo zemljišča s pare. št. *9 k.o. Žalec. 
 

- Pogoj za pridobitev gradbenih in/ali uporabnih dovoljenj za posamezno spremembo 
namembnosti, rekonstrukcijo in/ali gradnjo ali dograditev objekta oz. stavbe na zemljišču, ki na 
dan uveljavitve odloka o SD UN obsega parcele s pare. št. 2242, 2243, 2244 k.o. Žalec, dokazilo 
iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica zemljišč 
potrebnih za izvedbo predvidene rekonstrukcije in razširitve ceste JP 992951 in sicer: 

o zemljišča, ki je nastalo s parcelacijo zemljišč s pare. št. 795/18, 795/19 in 2244 k.o. 
Žalec in 
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o zemljišča s pare. št. 795/9 k.o. Žalec, prav tako namenjenega rekonstrukciji ceste JP 
992951. 
 

 
- Pogoj, da se Uporabna dovoljenja za novozgrajene stavbe S3 in S4 lahko izda šele po izdaji 

pravnomočnih uporabnih dovoljenj za novo zgrajen odsek ceste JP 992951 in komunalne 
infrastrukture, na katere bodo te stavbe priključene. 

 
Na zelenicah potrebno zagotoviti tudi zasaditev z grmovnicami in drevjem, kar velja tudi za večje 
ločilne otoke na parkiriščih. Večje zelene površine naj bodo zasajene z grmičevjem in neformalnimi 
skupinami avtohtonega drevja. 

 
 
 

6. KOMUNALNO, ENERGETSKO IN KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  

VODOVODNO OMREŽJE 

Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je preko zgrajenega javnega 
vodovoda v različnih izvedbah, ki se nahajajo na obravnavanem območju ter preko že zgrajenih 
skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov.  

Pri izvedbi vodovoda se upošteva obstoječo poselitev.  Na območju, kjer se umestijo objekti VS1, VS2 
in P se vodovod prestavi.  

Izvede se nov vodovod v severnem delu območja in služi za napajanje objektov S1 – S4 preko 
posameznih hišnih priključkov. Obstoječi poslovni objekti se oskrbujejo iz javnega vodovoda preko 
izvedenih hišnih priključkov.  

Razvodno vodovodno omrežje zagotavlja  požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Hidranti se 
locirajo na mestih, kjer ne ovirajo prometa. Za zagotavljanje požarne varnosti posameznih stavb se po 
potrebi dogradijo interne vodovodne hidrantne veje v skladu s požarnimi zahtevami posameznih stavb. 

Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda je  3,0 m. 

 

 

KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

Na območju SD UN je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Komunalne odpadne vode iz 
objektov se odvajajo v javno kanalizacijo skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. 

lz obstoječih objektov se fekalne vode odvajajo v kanale v različnih izvedbah preko obstoječih revizijskih 
jaškov, ki se nahajajo na obravnavanih kanalih in hišnih priključnih jaškov. Fekalne vode se odvajajo v 
javno kanalizacijo. Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije je najmanj 3,0 m.  

Čiste meteorne vode ponikajo v lokalno v podtalje, onesnažene vode se očisti in vodi  očistiti preko 
lovilcev olj in maščob.  

Pri projektiranju vodovoda in kanalizacije so predvideni hišni vodovodni in kanalizacijski priključki z 
izvedbo do priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin.  

Vsi predvideni objekti se priključijo na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode predvidenih objektov se 
vodijo preko meteorne kanalizacije v posamezna ponikovalna polja za meteorne vode. 

 

ELEKTRO OMREŽJE 

Izdelan je idejni  projekt Ureditev elektroenergetskih vodov na območju OPPN SD UN starega mestnega 
jedra Žalec, izdelal Elektro Celje  d.d., številka projekta 162/21-E, maj 2021. 

V območju predvidenih ureditev se nahajajo obstoječi elektro energetski  vodi in sicer: 

- obstoječi SN podzemni elektroenergetski  vod KB4/3: Soseska 6 - Feralit Strojna, 
- obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski  vod KB4/04: Feralit Strojna – Žalec Kukec,  
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- obstoječi nizkonapetostni podzemni elektroenergetski vodi,  
- obstoječa transformatorska postaja TP Feralit Strojna. 

Varovalni pasovi:  

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 1 m, 
- za transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV - 2 m, 

V območju predvidenih tangenc predmetnih ureditev obstoječe elektroenergetske vode izvede v  skupno 
kabelsko kanalizacijo od TP Žalec Kukec do tč. A vključno z vključitvijo elektroenergetskih  vodov, ki 
potekajo izven območja predvidenih prostorskih ureditev.  

Obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod KB4/04: Feralit Strojna – Žalec Kukec se v  celoti 

nadomesti z novim kablovodom tip 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, ki se od TP Žalec Kukec do TP 

Feralit Strojna v celoti uvleče v predvideno kabelsko kanalizacijo z uporabo vmesnih elektro kabelskih 

jaškov EKJ1, EKJ2, EKJ3, EKJ4 in EKJ6. Obstoječi SN kablovod se opusti oziroma odstrani. Obstoječi 

SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod KB4/3: Soseska 6 – Feralit Strojna se od TP Feralit Strojna 

do tč. A nadomesti z novim kablovodom tip 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, ki se uvleče v predvideno 

kabelsko kanalizacijo z uporabo vmesnih elektro kabelskih jaškov EKJ6, EKJ10, EKJ11 in EKJ12. Pri 

tč. A se predvideni SN kablovod spoji z obstoječim kablovodom z uporabo SN kabelske spojke. 

Obstoječi NN podzemni elektroenergetski vodi, se na obravnavanem območju v večji meri nadomestijo 

z novimi enakega preseka, uvedejo v predvideno kabelsko kanalizacijo in se zunaj obravnavanega 

območja s pomočjo NN kabelskih spojk spojijo z obstoječimi NN kablovodi. Obstoječi NN kablovodi, ki 

potekajo in bodo potekali v predvidenih zelenih površinah se na teh delih zaščitijo oz. ocevijo, kot je 

prikazano na priloženi situaciji.  

 

Pri načrtovanju zasaditve dreves, grmičevja ali  žive meje se upošteva  minimalna oddaljenost debla od 

trase srednje napetostnega in nizkonapetostnega električnega kabla, ki znaša  2,5 m.  

Postavitev kakršne koli ograje v prej navedenem varovalnem pasu obstoječih podzemnih 

elektroenergetskih vodov je nedopustna.  

 

Po podatkih vlagatelja se za predmetno območje predvideva ocenjena priključna moč: 

- VS1 44 kW  

- VS2 44 kW  

- P 17 kW  

- S1 – S4 68 kW  

 

Energija za napajanje predvidenih večstanovanjskih objektov VS1 in VS2 je na razpolago na 

nizkonapetostnih zbiralnicah TP Žalec Kukec.  

 
Energija za napajanje predvidenega prizidka k poslovnem objektu P na parc. št. *9, k.o. Žalec in objektov 

S1 – S4 je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Feralit Strojna.  

Napajanje objektov S1 – S4 naj se izvede iz predvidene prostostoječe razdelilne omarice PS-RO, iz 

katere se do vsake predvidene priključno merilne omarice PS-PMO izvede kabel prereza 70 mm2. Kabli 

se položijo  v predvideno kabelsko kanalizacijo. 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

V območju je obstoječa cestna razsvetljava vzdolž osnovne mreže cest, na zunanji strani hodnika za 
pešce. Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. 
Vgradijo se varčne sijalke. 

 

 

PLINOVODNO OMREŽJE  

 

Na celotnem območju je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje. Srednje tlačno omrežje z delovnim 
tlakom 4 bar poteka od vzhodnega do zahodnega dela območja po Celjski cesti po Šlandrovem trgu in 
po Savinjski cesti odsek V1-PE180.   

V osrednjem delu Šlandrovega trga je zgrajena regulacijska postaja RP Žalec 2.  
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Na celotnem območju je zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje z delovnim tlakom 20 mbar. Na 
Šlandrovem trgu odseki: V2B-PE225, V46-PE225, V2C-PE125, V32-PE180, V39B-PEI80. Na Savinjski 
cesti poteka odsek V1B-PE225 ravno tako delovnega tlaka 20 mbar. Po Trubarjevi ulici se nadaljuje 
odsek V46- PE225. Na severnem delu območja po Ipavčevi ulici poteka odsek V48-PE125, po Stritarjevi 
ulici poteka odsek V49-PE125 in na Hausenbichlerjevi ulici odsek V40A-PE90.  

 

Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim plinom iz 
javnega distribucijskega omrežja lahko v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. 

Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4  se  izvedejo novi hišni priključki. 

Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini 
Žalec in sistemska obratovalna navodila. 

Pri umeščanju plinovodnega omrežja v prostor in določitvi odmikov od ostale komunalne infrastrukture 
je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar. 

 

OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

TELEKOM 

Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d.d.. 
Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno 
ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti rezervne cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom 
in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.  

Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno v sodelovanju s 
predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvideti in vrisati idejne trase TK vodov in TK kanalizacije v 
idejno dokumentacijo.  

Vrsta prenosnega medija (baker, optika), mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike 
TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom 
Telekom Slovenije d.d.. Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD 
dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.  

Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4  se  izvedejo novi hišni priključki. 

 

TELEMACH 

Na območju je predvidena izvedba KKS kanalizacije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati 
trase obstoječega KKS kot omejitveni faktor. 

Kabelska kanalizacija KKS se izvede z umestitvijo PVC cevi z dimenzijo fi 110 mm z vmesnimi 
revizijskimi jaški in z izvedbo cevne KK od revizijskih jaškov do pozicije priključnih omaric na vsakem 
posameznem objektu.  

Dovod na objektu se zaključi  v podometno vgrajeni omarici. Pri tem morajo biti upoštevani izvedbeni 
standardi in tehnične rešitve upravljalca Telemach d.o.o. (notranji razvodi do končnih odjemnih mest v 
sistemu zvezdišča).  

Pri križanju KK KKS z drugimi komunalnimi vodi mora biti kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Minimalni 
vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša 0,3m.  

Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo z uskladitvijo tehničnih rešitev.  

Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4  se  izvedejo novi hišni priključki. 

 

7. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote 

nepremične kulturne dediščine:  
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• EŠD 892, Žalec — Mestno jedro, 

• EŠD 26261,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 21, 

• EŠD 10430,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 17  

• EŠD 27413,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 13  

• EŠD 27408,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 9  

• EŠD 27402,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 7  

• EŠD 27400,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 5  

• EŠD 27398,  Žalec - Hiša Šlandrov trg 3  

• EŠD 10471,  Žalec - Spomenik NOB  

 

 

Ureditvena enota 3 
Večstanovanjska objekta na zahodnem delu območja (VS1 in VS 2):  

Višinski gabarit obeh objektov ne sme presegati pozidave ob Šlandrovem trgu oziroma morajo biti nižji. 

Streha se predvidi kot simetrična dvokapnica, s slemenom, ki bo vzporedno z daljšo stranico objekta, z 

naklonom strešin min. 35° in opečno rdečo kritino. Volumen obeh objektov naj bo enostaven. 

Arhitekturno oblikovanje obeh stavb naj bo sodobno, v duhu današnjega časa, vendar z upoštevanjem 

značilnosti okoliške tradicionalne arhitekture. 

Finalna obdelava fasadnih površin se izvede s klasičnim zglajenim ometom in barvana v enobarvnem 

nevpadljivem svetlem naravnem barvnem tonu. Možne so sodobne kombinacije fasad, npr. s 

pokončnimi lesenimi oblogami ali z večjimi vertikalno členjenimi zastekljenimi površinami. Fasadne 

odprtine na posameznem objektu naj bodo pokončne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko 

skladno oblikovane, osno poravnane ter simetrično razporejene po fasadah. Vse stavbno pohištvo naj 

bo enotne barve ter obdelave. Vgradnja strešnih oken ter namestitev fotovoltaičnih elementov 

(fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev) na strešne površine objektov ni sprejemljiva. 

Osvetljevanje mansardnih prostorov se predvidi preko zatrepnih strani objekta oz. je na strehah 

sprejemljiva izvedba večjih ali manjših steklenih površin, vertikalnih pasov ali ploskev, ki izhajajo iz 

stavbnih osi, so enostavnih oblik in so vizualno čim manj vpadljivo vkomponirani v strešne ploskve ter 

zastrti z opečno rdečimi lamelami.  

 

Poslovna stavba v nadaljevanju stavbnega niza na sredini območja (P):  

Poslovna stavba se zasnuje  kot prizidava. Arhitekturno oblikovanje nadaljuje obstoječe oblikovanje 
kozolca. Kozolec se lahko podaljša za en štant. Oblikovanje zunanjščine prizidanega dela se poenotiti 
z obstoječim.  

 

Rekonstrukcija objekta z umestitvijo novih stanovanjskih enot na vzhodnem delu območja:   

Za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela obstoječega poslovnega objekta v stanovanjski 
(parc. št. 796/4 k.o. Žalec), z ureditvijo pripadajočih površin za promet in pripadajočih objektov 
(nadstrešnice, kolesarnica, prostor za odpadke) ter za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je bilo 
dne 7. 8. 2020 že izdano kulturnovarstveno mnenje št. EG-1634/1997-13—NP, MR. Iz dokumentacije 
DGD (projektant Morfej skupina d.o.o. Rogaška Slatina, št. projekta 019-157, julij 2020) je razvidno, da 
se bodo v starejši del objekta umestila stanovanja. Na obstoječem volumnu na Z strani se ohranja trški 
princip oblikovanja, ki se z uporabo lesa preko SZ vogala do fasade hostla na V strani združi z 
modernejšimi principi oblikovanja. Fasada objekta se členi s horizontalnimi in vertikalnimi zamiki, s čimer 
se objekt vizualno členi na več delov. Obstoječa lesena polkrožna okna se spremenijo v tradicionalno, 
pravokotno obliko. Osnovna oblika strehe se ohranja, za zagotavljanje osvetljenosti in kakovosti bivanja 
mansardnih stanovanj se v strešini izvedejo lože, brez poseganja v napušč in fasadno konstrukcijo. 
Hkrati se rekonstruira z novim oblikovanjem neskladne elemente ostrešja na zahodni strani ostrešja — 
vogalna frčada na severnem delu starega objekta in trapezna frčada na južnem delu starega dela 
objekta. Kritina se zamenja z novo opečno kritino. Fasada starega dela objekta se obarva v pastelne 
tone rjave barve. Stanovanja se navezujejo na zelenice s pergolo — nadstrešnico, ki predstavlja 
pripadajoči objekt osnovnemu objektu. Ta ima ravno streho in prosojno kritino. Kolesarnice imajo ravno 
streho.  

 

Stanovanjske hiše na severnem delu območja (S1-S4):  

Volumni objektov naj bodo enostavni in jasni, tlorisi podolgovati in pravokotni. Dopušča se avtorski 
pristop pri oblikovanju zunanjščine posamezne stavbe, ki pa mora vključevati prepoznane značilnosti 



 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA 

ZA PRENOVO STAREGA MESTNEGA JEDRA V ŽALCU Z OŽJIM VPLIVNIM OBMOČJEM  

IUP d.o.o. Celje                                                             32 

okoliške tradicionalne arhitekture. Streha naj bo simetrična dvokapnica brez čopov, z naklonom strešin 
min. 35° in krita s tradicionalno neglazirano opečno rdečo kritino.  

Vgradnja strešnih oken ter namestitev fotovoltaičnih elementov (fotonapetostnih modulov, solarnih 
kolektorjev) na strešne površine objekta ni sprejemljiva. Osvetljevanje mansardnih prostorov se predvidi 
preko zatrepnih strani objekta ali preko sodobno oblikovanih zastekljenih strešnih površin, prekritih z 
opečnimi lamelami v barvi kritine.  

Vse stavbne odprtine naj bodo pokončne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno 
oblikovane, osno poravnane ter simetrično razporejene po objektu. Finalna obdelava fasadnih površin 
naj bo izvedena s klasičnim zglajenim ometom in barvana v enobarvnem nevpadljivem svetlem 
naravnem barvnem tonu. Možne so sodobne kombinacije fasad, npr. s pokončnimi lesenimi oblogami. 

  

Zunanja ureditev območja v UE 3:  

 Pri ureditvah parkirnih površin, pešpoti ter drugih odprtih površin naj se predvidi čim več zelenih površin, 
ki so nekdaj prevladovale v zaledju trga. To pomeni, da naj se uredijo zelenice in načrtuje zasaditev, 
predvsem čim več avtohtonih listopadnih dreves kot drevorednih potez, ki bodo upoštevale vzdolžno 
smer parcel (usmeritev S-J). Tudi površine parkirišč naj se čim bolj členijo (z uporabo travnatih plošč 
oz. tlakovcev, ki omogočajo rast trave). Nadstrešnice s prostori/parkirnimi mesti za kolesa naj bodo 
sodobno in transparentno oblikovane z ravnimi strehami. Površine okoli načrtovanih stavb naj se 
načrtujejo z uporabo pravokotno oblikovanih nepigmentiranih tlakovcev, tako se bodo ločile od 
prevladujočih asfaltnih površin v okolici. V kolikor je načrtovana postavitev ograj, naj bodo oblikovane 
kot klasične žičnate transparentne ograje z betonskim zidcem, lahko se obrastejo s popenjalkami. 
Neavtohtono zasaditev (npr. kleke, ciprese idr.) se lahko odstrani, prav tako druge nehistorične in 
neustrezno oblikovane elemente, kot so ograje, zidovi, nadstreški, ipd.  

 

Ureditvena enota 2 

Predvidi se sprememba namembnosti, rekonstrukcija in dozidava gospodarskega objekta v gostinsko 
proizvodni objekt. V dozidanem in rekonstruiranem objektu je v pritličnih prostorih predvidena manjša 
pivovarna s sanitarnimi in tehničnimi prostori ter zimskim vrtom. V prvem nadstropju so sobe za goste, 
v drugem nadstropju pa dva apartmaja. Vse odprtine na severni steni ostanejo enake, prav tako se 
ohrani vzorčno opečno polnilo. Na južni fasadi se odstranijo manjša nefunkcionalna okna in ohranijo 
večja okna. Dozidava je stilno ločena od obstoječega objekta-moderno oblikovanje, ki izhaja iz 
arhitekturnih značilnosti tradicionalne arhitekture (uporaba lesa in polne stene). Vsa okna, vrata in ganki 
na objektu so lesene izvedbe.  

Tlakovane površine naj se načrtujejo z uporabo pravokotno oblikovanih nepigmentiranih tlakovcev, tako 
se bodo ločile od prevladujočih asfaltnih površin v okolici. V kolikor je načrtovana postavitev ograje, naj 
bo oblikovana kot klasična žičnata transparentna ograja z betonskim zidcem, lahko se obraste s 
popenjalkami. Možna je tudi zasaditev žive meje iz avtohtonih rastlin (npr. gabra). Neavtohtono 
zasaditev (npr. kleke, ciprese idr.) je potrebno odstraniti, prav tako druge nehistorične in neustrezno 
oblikovane elemente, kot so ograje, zidovi, nadstreški ipd. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtona 
listopadna drevesa in grmovnice.  

 

Smernice za varstvo arheološke dediščine:  

Na območju VS1, VS2, P ter na območju parkirišča s kolesarnicami se pred gradnjo izvedejo predhodne 
arheološke raziskave — arheološki strojni testni izkop. Natančen obseg predhodnih arheoloških 
raziskav bo na podlagi predložene projektne dokumentacije z opredeljenimi vsemi posegi v zemeljske 
plasti opredeljen v kulturnovarstvenih pogojih pristojne OE ZVKDS. Za izvedbo arheološke raziskave je 
potrebno skladno z veljavno zakonodajo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline.  

Na območju nadstrešnic objekta Šlandrov trg 1 in S 1-S4 na območju Steklarskega centra Leskošek je 
gradnja načrtovana na že degradiranem oz. pozidanem območju, kjer so bile morebitne intaktne 
arheološke ostaline poškodovane do te mere, da predvidena gradnja ne bo imela negativnega vpliva 
na arheološke plasti in ostaline, zato izvedba predhodnih arheoloških raziskav na tem območju ni 
potrebna.  

 

Če se na območju najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni 
upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/ investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane 
nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni 
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dan obvestiti ZVKDS. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu 
z veljavno zakonodajo pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče z izdajo odločbe 
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.  

 

8. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJA NARAVE 

Na območju SD UN  ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost.  

9. OGROŽENA OBMOČJA 

Ureditveno območje SD UN se po evidencah DRSV ne nahaja na območju vodovarstvenih pasov vodnih 
virov. V neposredni bližini ureditvenega območja ni vodotokov.  

Območje SD UN se nahaja znotraj meje veljavnosti kart razredov poplavne nevarnosti. Manjši del 
območja posega v preostali razred poplavne nevarnosti.  

Obravnavani OPPN se nahaja na območju aglomeracije, zato je potrebno komunalne odpadne vode iz 
objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo. 

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. 
Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.15. 

10. GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNI POGOJI 

Izdelano je Geološko – geotehnično popročilo z možnostjo ponikanja za potrebe izdelave OPPN SD UN  
za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem izdelal Geoexpert, Podjetje za 
uporabno geotehniko, Igor Resanovič s.p., številka projekta 50/21, avgust 2021. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi objekta se upošteva: 

- Objekt se sme temeljiti na temeljni plošči pod katerimi se izvede sloj pustega betona MB20 v 
debelini 0,15 m.  

- Začasni izkopi se izvedejo v nagibu 1:2 (suha gradbena jama) in se zavarujejo proti lokalnim 
zdrsom z uporabo PVC folije. Izkope je prepovedano pustiti nezavarovane in nepodprte več dni.  

- Upošteva naj se dopustna nosilnost temeljnih tal 100 kPa (nedrenirani pogoji) ter koeficient 
modula reakcije temeljnih tal 10.000 kN/m3. Za dimenzioniranje dostopnih cest in parkirišč naj 
projektant uporabi CBR 5%.  

- Glede na sestavo temeljnih tal in pričakovane obtežbe ocenjujemo izvršitev posedkov v rangu 
do 2 cm, vendar le ti zaradi nespremenljivega terena na območju predvidenega objekta ne bodo 
diferenčni in tako mejno stanje uporabnosti in stabilnosti ne bosta presežena.  

- Nujno je izdelati projekt zaščite gradbene jame, če je izkop globlji od 1,5 m. Za potrebe gradbene 
jame naj projektant uporabi naslednje geotehnične velikosti.: 

 

 
Iste velikosti naj projektant uporabi za dimenzioniranje eventualnih podpornih konstrukcij. 

 

- Reši, uredi in izvede naj se kontroliran odvod vseh vod (meteornih, precejnih, zalednih, 

očiščenih fekalnih), ki se morajo odvesti iz neposrednega območja objekta. Glede na sestavo 

temeljnih tal in stabilno območje je padavinske vode in očiščene vode iz male čistilne naprave 

možno ponikati in sicer:  
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o s točkastimi ponikovalnicami prereza 0,8 m (perforirane betonske cevi) m in globine 2,5 

– 3,0 m. Za vertikalno prepustnost privzamemo vrednost ca. 1×10-5 m/sec.  

 

- Prepovedano je nekontrolirano spuščanje vod po površini zemljine v okolici objekta. Uredi naj 

se odvodnjevanje okolice objekta ter dovoznega cestišča tako, da voda ne erodira lokacije 

objekta in temeljev pod njim. 
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PRILOGA 7  
POVZETEK ZA JAVNOST  
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A. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

POBUDA ZA PRIPRAVO OPPN 

 

ŽUPAN OBČINE SPREJME SKLEP 
O PRIČETKU PRIPRAVE OPPN 

 

PRIDOBITEV KONKRETNIH SMERNIC 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, MNENJ O 

POMEMBNEJŠIH VPLIVIH NA OKOLJE  IN ODLOČBE GLEDE 
OBVEZNOSTI IZVEDBE CPVO 

 

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG 

 

IZDELAVA OSNUTKA OPPN 

 

IZDELAVA 
OKOLJSKEGA 

POROČILA  

(ni potrebno) 

 PRIDOBITEV MNJENA O 
POTREBNOSTI IZDELAVE 
OKOLJSKEGA POROČILA 

 

PRIDOBITEV PRVIH MNENJ  NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA 

 

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 

 

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OPPN  

 JAVNA 
OBRAVNAVA 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
OPPN 

 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE 
RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 

 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 

 

PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN 

 

SPREJEM ODLOKA O OPPN NA OBČINSKEM SVETU in 
OBJAVA V URADNEM LISTU RS 

B. OPIS NAČRTOVALSKIH UREDITEV 

 
 

Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku 
priprave Občinskega  podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem  in 
ga objavila v Uradnem listu RS, št. 14/20 (v 
nadaljevanju SD UN ). 

Predmet SD UN sta dve ureditveni enoti in sicer 
ureditvena enota 3 in manjši del ureditvene 
enote 2. 

Urbanistična zasnova predvideva  umestitev 
novih stavb znotraj  območja severno od 
Šlandrovega trga. Načrtuje se izgradnja dveh 
večstanovanjskih stavb.  V severovzhodnem 
območju se predvidi rekonstrukcija že 
izgrajenega  objekta z umestitvijo novih 
stanovanjskih enot  ter ureditev pripadajočih 
parkirnih površin za stanovalce. V severnem 
delu območja, kjer je umeščena proizvodna 
dejavnost – steklarstvo,  se zaradi usmerjanja 
razvoja  poselitve v pretežno stanovanjsko  
območje,   predvidi umestitev štirih 
enostanovanjskih stavb. V zahodnem delu 
območja se predvidi sprememba namembnosti 
obstoječe stavbe v mikropivovarno. 
Ob Trubarjevi ulici se predvidijo parkirne 
površine umestijo vzdolžno ob cesti s 
pločnikom za pešce. 
Rekonstruira se  javna pot  JP 992951 – 
Hausenbichlerjrva ulica z umestitvijo hodnika 
za pešce južno od vozišča  in priključitvijo na  
javno pot JP 992954 - Stritarjeva ulica na 
vzhodu, kar je predvideval že veljavni 
Ureditveni načrt.  
Vzpostavi se nova  peš povezava z 
drevoredom  med Šlandrovim trgom ter 
Hausenbichlerjevo ulico na severu. Zasadi se 
drevored ob Trubarjevi ulici ter ob  peš prehodu 
skozi severni del območja.  
C. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 

 
 
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka 
OPPN je seznanitev javnosti s predlaganimi 
rešitvami. 
 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na 
razgrnjeni osnutek OPPN podajo pripombe in 
predloge vsi zainteresirani. 

Pripravljavec prouči pripombe in predloge, 
dane v času javne razgrnitve in do njih 
zavzame stališče. Utemeljene pripombe in 
predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi 
predloga OPPN. 

Usklajeni predlog bo z odlokom sprejel 
Občinski svet. 
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PRILOGA 8  

OKOLJSKO POROČILO (izdelava ni potrebna) 

 

V postopku priprave prostorskega akta je Ministrstvo za okolje in prostor podalo odločbo (št. 35409-

359/2020-2550-10,  z dne 15. 12. 2021), da za predmetni OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite 

presoje vplivov na okolje ter ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na 

varovana območja. 

 


