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1.0. UVOD
Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v 5. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)(Urad. l. RS, št. 27/16) in v
Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2)(Urad. l. RS, št. 61/17).
V skladu s 118. členom ZUreP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na
odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodišč za pripravo OPPN, če se ta pripravlja
na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudo
investitorja priprave OPPN. Če usmeritev za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej
podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi
določb 108. člena ZUreP-2.
Priprava OPPN temelji na podlagi pobude lastnika zemljišč oz. nosilca
kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s
številko KMG-MID: 100335584, s katerega je razvidno, da je kmetijsko
gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovan in na odločitvah lastnika zemljišč parcele št. 115/2-del in
130/3-del, k.o. 1086 – Prožinska vas, ki rabi nov kmetijski objekt za funkcioniranje
kmetije ter na usmeritvah Odloka o Spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za
območje občine Štore-dopolnitev v letu 1999 (Ur. list RS št. 80/2000) in Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega
območja Celja za območje Občine Štore(Ur. list RS, št. 35/96 in 58/01).
Podrobna namenska raba zemljišč so kmetijske in delno površine namenjene
gradnji.

2.0. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Lokacija
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje, ki
se nahaja ob javni cesti na kmetijskih zemljiščih v naselju Prožinska vas.
Območje je na severu, vzhodu, jugu in zahodu omejeno s kmetijskimi zemljišči.
Velikost območja prostorske ureditve znaša cca. 4000,00m2, obsega pa
zemljišče s parc. št. 115/24-del in 130/3-del vse k.o. 1086 – Prožinska vas, ki je
v naravi travnik.

Slika 1: prikaz območja OPPN na DOF(vir: lasten)
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Slika 2: izsek iz območja A (vir: lasten)

Promet
Ob južnem delu območja urejanja poteka javna cesta št. 412121, po parceli št.
1162/1 k.o. 1086 – Prožinska vas na katero je že izveden urejen cestni priključek
na območje kmetije, ki poteka po parceli št. 115/2 k.o. 1086 – Prožinska vas.

Slika 3: prikaz območja ureditve s prikazom javnih površin-cest (vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=store)
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Infrastruktura
Zemljišče je komunalno in energetsko opremljeno. Že obstoječi objekti v sklopu
kmetije imajo izvede priključke na vodovodno in elektro omrežje.

Slika 4: prikaz GJI na območju OPPN (vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=store)

3.0. NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Investitor želi na svojih lastniških parcelah graditi kmetijski objekt – hlev za krave
molznice z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
Ker na obravnavanem območju kjer se predvideva OPPN, ni predpisanih
podrobnih meril in pogojev za umeščanje, je potrebna nova analiza obstoječega
stanja oziroma izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN). Predvideni posegi predstavljajo urbanistično in arhitekturno nadgradnjo
obstoječih danosti v ožjem prostoru kmetije in širšem prostoru naselja Prožinska
vas.

4.0. KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE
REŠITVE Z OBRAZLOŽITVIJO GLEDE UPOŠTEVANJA
NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV TER DRUGIH
RAZVOJNIH IN VARSTVENIH DOKUMENTIOV
4.1 Ključni in vsebinski predlogi in nameravane rešitve
Podrobna namenska raba zemljišč so površine razpršene poselitve in površine
kmetijskih zemljišč. Za normalno funkcioniranje objekta se dogradi in/ali
rekonstruira in uredijo ustrezni priključki na že izvedeno gospodarsko javno
infrastrukturo ter zagotovi zadostne manipulativne površine, ki so potrebne za
funkcioniranje kmetije.
Območje načrtovanih ureditev
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema zemljišče
s parc. štev. 115/2-del in 130/3-del vse k.o. 1086 – Prožinska vas, v skupni
površini cca. 4000,00m2.
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Dopustne dejavnosti
Na območju OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe,
so površine namenjene gradnji kmetijskega objekta hleva - za krave molznice in
gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z obstoječo zakonodajo, za
potrebe kmetijske dejavnosti.
Dopustne vrste objektov
Na območje OPPN je predvidena postavitev naslednjih objektov:
- stavbe za rejo živali (klasifikacija stavb razred CCSI: 12712);
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometen infrastrukture, cevovodi,
komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, drugi inženirski objekti - od
tega samo ograje in oporni zidovi).
Ključne načrtovane ureditve
Na območju OPPN je predvidena gradnja hleva za krave molznice z zunanjo
ureditvijo.
Prometno omrežje: Prometno se bo območje OPPN navezovalo na javno cesto
št. 412121, ki poteka po parceli št. 1162/1 k.o. 1086 – Prožinska vas iz katere je
že izveden urejen cestni priključek na območje kmetije, ki poteka po parceli št.
115/2 k.o. 1086 – Prožinska vas.
Elektro omrežje: Območje OPPN je že opremljeno z elektrifikacijo. Predviden
kmetijski objekt se bo priključil na že izvedeno elektrifikacijo.
Vodovodno omrežje: Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z
upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vodovodnega omrežja
za potrebe nadaljnje gradnje. Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z
upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v
neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.
Kanalizacija za odvodnjavanje odpadnih voda: Odvajanje in čiščenje
padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni
list RS, št. 10/99, 7/00 in 41/04 – ZVO-1).
Kanalizacija za odvodnjavanje padavinskih voda: Meteorne vode z
obravnavanega območja (objekta in manipulativnih površin) se preko predvidenih
peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod, speljejo v sistem
že obstoječe meteorne kanalizacije že zgrajenih objektov na območju kmetije.
Elektronske komunikacije: Za predvideno gradnjo objekta znotraj OPPN se ne
predvideva priključitev na TK in KKS omrežje.
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4.2 UPOŠTEVANJE NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV
Načrtovana investicijska namera je skladna z Odlokom o Spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
1986-1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 19861990 za območje občine Štore-dopolnitev v letu 1999 (Ur. list RS št. 80/2000) in
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega
območja Celja za območje Občine Štore(Ur. list RS, št. 35/96 in 58/01).
4.3 UPOŠTEVANJE DRUGIH RAZVOJNIH IN VARSTVENIH DOKUMENTOV
Pravni režimi in omejitve v prostoru
Ohranjanje kulturne dediščine:
V območje predvidenega posega je registrirana profana stavbna dediščina pod
št. 3294 – kozolec II na domačiji Prožinska vas 36. Objekt z že izvedenimi
dozidavami služi kmetijski dejavnosti.

Slika 2: izsek iz območja A (vir: GIS)

Varstvo arheoloških ostalin:
Pri predvidenih gradnjah je potrebno upoštevati le splošne zakonske ukrepe za
varstvo arheoloških ostalin. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim. V skladu s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvaja
konservatorski nadzor nad posegi v dediščino.
Območje predvidenih posegov leži izven evidentiranih in zavarovanih območij
nepremične kulturne dediščine.
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega. Glede na dejansko in
namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19),
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom ne
bodo presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa LDAN za III. stopnjo varstva
pred hrupom. Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem
na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije, v času obratovanja se nanašajo
na pravilno izbiro in izvedbo zvočne izolacije glede bližine železniške proge. V
smislu monitoringa hrupa je potrebno:
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- Uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z
emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja
le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z
zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES izjavo o skladnosti
(Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem; (Uradni list RS, št.
106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1).
- Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18.
uro zvečer.
- Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo
biti izbrane tako, da hrup zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala
ne bo direktno obremenjeval najbližjih stanovanjskih objektov.
- Pri predvidenih novih objektih je potrebno ventilacijske in hladilne sisteme na
objektih izvesti tako, da bodo s svojim hrupom v najmanjši možni meri
obremenjevali okolico, kjer ljudje živijo ali se zadržujejo dlje časa. Kjer taka
izvedba ni možna, je potrebno izvesti protihrupni zaščito (npr. z namestitvijo
protihrupne rešetke).
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih
z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 46/19). Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno,
zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne
dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN se uredi s pogoji, določenimi v
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), načrtovano v skladu z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS št.
88/11, 8/12, 108/13 in 98/15), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na območju občine Štore (Uradni list RS, št.
110/2009), Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 47/09) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00 in
41/04 – ZVO-1).
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena
speljejo v sistem že obstoječe meteorne kanalizacije že zgrajenih objektov na
območju kmetije. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin
se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v meteorno
kanalizacijo.
Obravnavano območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov in ni poplavno
ogroženo.

5.0. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO
JAVNO INFRASTRUKTURO
Zaradi načrtovanih posegov ne bo potrebno vlagati v gospodarsko javno
infrastrukturo in sicer v javne prometnice in parkirne površine ter v dograditev,
prestavitev ali rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture. Vsi priključki se
izvedejo na že izvedeno komunalno infrastrukturo, ki je v upravljanju komunalnih
upraviteljev.
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6.0. OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN INVESTICIJ
6.1. OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA AKTA
Predviden terminski plan za izdelavo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
Izhodišča za pripravo OPPN, sklep župana o postopku priprave
OPPN, objava izhodišč in sklepa na spletnih straneh Občine,
dodelitev identifikacijske številke
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO)
Pridobivanje konkretnih smernic NUP

april 2021

30 dni
21 dni
30 dni, hkrati s
pridobitvijo
mnenj
NUP glede CPVO

Izdelava osnutka OPPN

60 dni po prejemu
smernic
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena 90 dni
izdelava CPVO
Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani Občine in 30 dni (+30 dni, v
pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o kolikor je to zahteva
ustreznosti OP
NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
Dopolnitev osnutka OPN in OP na podlagi mnenj
30 dni
Objava dopolnjenega osnutka OPN in OP na spletni strani 30 dni
Občine in javna razgrnitev ter javna obravnava
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Prva obravnava na seji občinskega sveta in opredelitev do na prvi seji
stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave občinskega sveta
Izdelava predloga OPPN na podlagi potrjenih stališč
30 dni
Objava predloga OPPN in OP na spletni strani Občine in 30 dni (+30 dni, v
pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o kolikor to zahteva
ustreznosti OP
NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na
okolje sprejemljivi
Sprejem odloka o OPPN v drugi obravnavi
na prvi naslednji seji
občinskega sveta
Objava OPPN v Uradnem listu RS
15 dni
izdelava končnega gradiva OPPN
10 dni po objavi v
Uradnem listu RS
Objava v PIS

Če se bo izdelovala celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) se terminski plan
ustrezno korigira in uskladi s pripravljavcem OPPN-ja.
6.2. OKVIRNI ROKI IZVEDBE INVESTICIJE
Investitor namerava pričeti z gradnjo objekta v letu 2022.
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7.0. PRILOGA
Grafična priloga:
•
Izsek iz grafičnega dela prostorskega akta Občine Štore
•
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
•
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
•
Zazidalna situacija
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