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1

UVOD

Občina Poljčane je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) sprejela Občinski prostorski načrt Občine Poljčane (v
nadaljevanju: OPN Poljčane) na seji občinskega sveta dne 22. 4. 2020 in ga objavila v Uradnem glasilu
slovenskih občin št. 22/2020.
V času od sprejetja OPN Poljčane je občina sprejemala vloge za spremembo namenske rabe zemljišč ali za
spremembo drugih pogojev za gradnjo občanov, lastnikov zemljišč ter drugih investitorjev na območju občine,
ter dokončala pripravo lastnih razvojnih pobud, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe zemljišč
in izvedbenih določil OPN Poljčane. Zaradi izdelanih strokovnih podlag in vključevanja novih razvojnih pobud
bo potrebno uskladiti tudi strateški del OPN.
Dne 24. 10. 2017 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/2017),
ki je stopil v veljavo dne 1. 6. 2018 in na podlagi katerega Občina Poljčane pristopa k prvim spremembam in
dopolnitvam občinskega prostorskega načrta (OPN-SD1).

2

UTEMELJITEV NAMENA IN POTREBE PO PRIPRAVI OPN-SD1 POLJČANE

Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska
raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Namenska raba je
določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih aktov.
Zaradi prilagajanja občinskega prostorskega načrta spremenjeni področni zakonodaji, kakor tudi zaradi
zagotavljanja možnosti za uresničevanje razvojnih pobud na svojem teritoriju ter odpravljanja pomanjkljivosti,
ki so se z uporabo prostorskega akta izpostavile, se je Občina Poljčane odločila, da začne postopek sprememb
in dopolnitev OPN. Spremembe in dopolnitve OPN-SD1 bodo potekale po rednem postopku priprave
sprememb in dopolnitev prostorskega akta, kot je predpisano v 106. do 115. členu ZUreP-2 in bodo
pripravljene za celotno območje Občine Poljčane.
K postopku OPN-SD1 je občina pristopila z izdelavo analize vseh prejetih pobud. Predmet načrtovanja
sprememb in dopolnitev OPN-SD1 bodo naslednje vsebine:
-

pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Poljčane,

-

razvojne potrebe, ki so jih podali občani, gospodarske družbe ali lastniki zemljišč,

-

izboljšava tistih delov OPN Poljčane, za katere se je pri uporabi prostorskega akta v praksi ugotovilo, da
so potrebne izboljšave.

Občina Poljčane pričenja nov postopek OPN-SD1 zaradi nujnih potreb po zagotavljanju območij oz. površin
za:
-

umestitev obvoznice naselja Lušečka vas južno od naselja,

-

umestitev gospodarske cone na vzhodni strani železniške proge severno od naselja Poljčane,

-

umestitev gospodarske cone v severozahodnem delu naselja Zgornje Poljčane,
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-

umestitev dodatnih dejavnosti (kulturni dom, parkirišče …) ob obstoječem športnem igrišču v naselju
Poljčane,

-

3

umestitev individualnih pobud občanov.

OSNOVNI PODATKI O OBČINI POLJČANE

Občina Poljčane spada v Podravsko regijo in po površini obsega 3.763,79 ha (37,64 km2). Po zadnjih podatkih
iz leta 20201 je v občini Poljčane živelo 4.469 prebivalcev. Gostota poselitve v občini znaša 118,73
prebivalcev/km2.
V občini Poljčane je 18 naselij, in sicer: Brezje pri Poljčanah, Čadramska vas, Globoko ob Dravinji, Hrastovec
pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Modraže, Novake, Podboč, Poljčane,
Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Stanovsko, Studenice, Zgornje Poljčane.
Največje naselje in občinsko središče Poljčane je po zadnjih podatkih iz leta 20202 štelo 1.126 prebivalcev.
Občinskemu središču po velikosti sledijo naselja Zgornje Poljčane (793 prebivalcev), Spodnje Poljčane (610
prebivalcev), Spodnja Brežnica (232 prebivalcev), Lušečka vas (276 prebivalcev). 8 od 18 naselij v občini je
po zadnjih podatkih štelo manj kot 100 prebivalcev. Nekatera med njimi so površinsko precej velika, kar
pomeni, da so zelo redko poseljena.
Pokrajinska pestrost občine pogojuje tudi poselitev. Opazna je navezava naselij na za poselitev ugodno lego
(Poljčane, Spodnje in Zgornje Poljčane) ter zgostitev prebivalstva ob glavnih prometnicah. V bolj hribovitem
predelu občine pa prevladuje razpršena poselitev in manjša naselja (zaselki, samotne kmetije). Zlasti v
hribovitih predelih je opaziti tudi praznjenje naselij. Naselja, ki spadajo med demografsko ogrožena območja
so določena z Uredbo o območjih, ki štejejo za demografsko ogrožena območja (Uradni list RS, št. 19/99,
60/99-ZSRR). To so statistična naselja z različno razvojno problematiko in predstavljajo kar 44,4% naselij na
ozemlju občine Poljčane. Med demografsko ogrožena naselja tako spadajo: Globoko ob Dravinji, Križeča vas,
Ljubično, Lovnik, Modraže, Podboč in Zgornje Poljčane. Naselje Studenice v skladu z uredbo spadajo med
demografsko ogroženo obmejno območje.
Občina ima v povprečju dobro izobrazbeno strukturo prebivalstva. V občini Poljčane prevladuje zaposlenost v
sekundarnih dejavnostih (47%), sledijo kvartarni sektor (45%), terciarni sektor (3,8%) in primarni sektor (3%).
V naselju Poljčane se nahaja dve tretjini vseh delovnih mest v občini. Občina Poljčane je območje z visokim
deležem dnevnih migrantov (69,9% vsega delovno aktivnega prebivalstva). Za Poljčane je značilna dvojna
migracija: precejšnje število ljudi se vozi na delo v Poljčane iz drugih občin, medtem ko velik del Poljčančanov
odhaja na delo izven občine.
Prometna povezanost v občini med naselji (mreža občinskih cest) je dobro razvita in omogoča sorazmerno
dobro dostopnost do vseh naselij. S prometnega vidika je najbolj problematično občinsko središče Poljčane,
skozi katerega potekajo vse glavne tranzitne poti. Povezava na avtocestno omrežje zaradi oddaljenosti
štajerske avtoceste od Poljčan predstavlja pomanjkljivost za razvoj gospodarstva. Železniški promet (zlasti
tovorni) je zaradi nezadovoljive prilagojenosti potnikom in gospodarstvu slabo razvit. Z vidika javnega
potniškega prometa sta v občini Poljčane pomembna javni avtobusni in železniški promet. Javni potniški

1

Vir: Statistični urad RS (www.stat.si).

2

Vir: Statistični urad RS (www.stat.si).
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promet ni povsem učinkovit, saj ponudba ni prilagojena potrebam potnikov, ni ustreznih povezav med
avtobusnim prometom in železniškim prometom.

4

OPREDELITEV IN UTEMELJITEV KLJUČNIH VSEBINSKIH
NAMERAVANIH REŠITEV PROSTORSKEGA RAZVOJA

PREDLOGOV

IN

Območje urejanja OPN-SD1 zajema celotno območje občine. V večini ostajajo v veljavi določila veljavnega
OPN Poljčane, dodajo oz. spremenijo se prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora.
Vsa načela spoštovanja omejitev v prostoru bodo ob spremembi in dopolnitvi OPN še naprej spoštovana.

Slika 1: Prikaz namenske rabe prostora iz veljavnega OPN Poljčane (vir: www.geoprostor.net/piso).

Usklajen prostorski razvoj bo občina zagotavljala na podlagi razvojnih potreb občine in ob upoštevanju
varstvenih zahtev s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov, varstva kulturne
dediščine ter ohranjanja človekovega zdravja. V postopku bo občina upoštevala tudi razvojne dokumente
posameznih nosilcev urejanja prostora.
Razvoj naselij bo občina prvenstveno usmerjala na nezazidana stavbna zemljišča znotraj ureditvenih območjih
naselij, izjemoma pa tudi kot njihove širitve. Širitev naselja je dopustna, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji
prostorski razvoj ni možen in je izkoriščena večina prostih površin, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali
spremembo rabe. Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe
naravnih virov, varstva kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna
in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem.
Pri načrtovanju notranjega razvoja naselja je potrebno zagotavljati kakovostno prenovo naselja ali njegovega
dela, boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih ali razvrednotenih zemljišč
Izhodišča, julij 2021
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v ureditvenem območju naselja, ohranitev uravnoteženega razmerja med grajenimi in zelenimi površinami,
zgoščanje ekstenzivno izrabljenih zemljišč, ohranitev kakovostnih urbanističnih vzorcev ter prepoznavnih
značilnosti naselja in krajine, varovanje tipologije in morfologije kulturne dediščine, ohranjanje narave in
zadostno povezanost na infrastrukturo.
Cilj OPN-SD1 je, da se zagotavlja v naseljih zadostna oskrba z družbenimi dejavnostmi, sanirajo degradirana
območja, izboljša prometna situacija (obvoznica Lušečka vas), pospešuje rast kmetijskih, obrtnih in
gospodarskih dejavnosti (nova gospodarska cona) ter zadrži prebivalstvo v občini, hkrati pa pritegne tudi
priseljevanje mladega prebivalstva v občino.

Slika 2: Prikaz pobud za spremembo namenske rabe na veljavnem OPN Poljčane (vir: www.geoprostor.net/piso).

Opis večjih pobud za spremembo namenske rabe prostora v postopku OPN-SD1
Za Občino Poljčane je trenutno najbolj pomembna pobuda, ki se nanaša na umestitev in izgradnjo obvoznice
v Lušečki vasi. Za nadaljnji razvoj občine pa je pomembna tudi umestitev nove gospodarske cone, saj je občina
zaznala povečano potrebo investitorjev, ki bi želeli svojo dejavnost razvijati v občini. S tem bi posledično
zagotovili tudi nova delovna mesta.
Podani sta bili tudi pobudi za razširitev nadzemnega pridobivalnega prostora - obstoječega kamnoloma v
Poljčanah.
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5

OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI
RAZVOJNIMI IN VARSTVENIMI DOKUMENTI

Rešitve OPN-SD1 morajo biti skladne s hierarhično višjimi veljavnimi akti. OPN določa prostorske ureditve
lokalnega pomena, ki naj temeljijo na Strategiji, akcijskem programu za izvajanje Strategije, regionalnem
prostorskem planu in občinskem prostorskem planu. OPN mora biti skladen z DPN, uredbo o najustreznejši
varianti in uredbo o varovanem območju prostorske ureditve državnega pomena.
Strategija (SPRS; Uradni list RS, št. 76/04 ) določa splošna načela in cilje, ki morajo prevladati pri spodbujanju
in sprejemanju razvojnih odločitev nosilcev urejanja prostora, da se ustvarijo pogoji za prostorsko,
gospodarsko in socialno povezanost družbe. Eno izmed temeljnih načel urejanja prostora je vzdržen prostorski
razvoj. Prostor je omejena dobrina, zato terja skrbno usklajevanje javnih koristih in zasebnih interesov.
Usmerjanje dejavnosti v prostor naj poteka tako, da se ustvarja socialno povezanost in kakovost naravnega in
bivalnega okolja. Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se upošteva razvojne trende ter hkrati ohranja
njihovo tradicionalno strukturo.
V Uredbi o prostorskem redu Slovenije (UPRS; Uradni list RS, št. 122/04) so določena pravila za urejanje
prostora, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine, za
določanje osnovne in podrobne namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje prostora ter lokacijskih
pogojev za umeščanje prostorskih ureditev ter načrtovanje in graditev objektov.
Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili ZUreP-2 in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev
iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih
programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb
drugih oseb.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane upošteva cilje, usmeritve in izhodišča iz Strategije. V
nadaljevanju so predstavljena izhodišča, ki vplivajo na zasnovo posameznih področij oz. vidikov prostorskega
načrtovanja v občini.
Osnova urbanega sistema je razvoj dvostopenjskega policentrično strukturiranega omrežje središč
nacionalnega in regionalnega pomena. Na lokalni ravni se razvijajo lokalna središča, ki zagotavljajo
prebivalcem naselja in njegovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje,
informiranje ter druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnega središča.
Če ima središče funkcijo občinskega središča, mora samostojno ali v sodelovanju z drugimi pomembnejšimi
lokalnimi središči zagotavljati zadostno in dostopno oskrbo z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi,
ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.
Zaradi naraščanja prebivalstva in potreb po zagotavljanju stanovanjskih kapacitet je želja občine, da se
občinsko središče in večja naselja postopno širijo navzven in omogočajo priseljevanje. Ob skrbi za ohranjanje
kvalitetne urbane in arhitekturne dediščine ter zagotavljanju kvalitetnejših bivalnih razmer je ponekod možno
tudi zgoščevanje in prenova grajenih struktur znotraj naselja.
Kulturna dediščina v naseljih in druga kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo posameznih
naselij ali širših območij. Pri urejanju in načrtovanju razvoja naselij s kvalitetno stavbno dediščino se uporabi
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varstvene in razvojne principe načrtovanja, zlasti se ohranja kvalitetno stavbno ali urbano strukturo in njune
razpoznavne značilnosti, posodablja degradirane stavbne ali urbane strukture ter uvaja ponovno rabo.
Razvoj poselitve zagotavlja umeščanje dejavnosti, stanovanj in infrastrukture v omrežju naselij in zagotavljanje
zadostnih komunalno opremljenih površin za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in storitve na primernih lokacijah ter
površin za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Poselitveni razvoj se načrtuje skladno s prostorskimi
možnostmi in omejitvami.
Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Notranji razvoj naselja ima
prednost pred širjenjem na nova območja. Prvenstveno se zagotavlja boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo
praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju, npr. opuščenih ali neprimernih lokacij. Notranji razvoj
naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z
zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, rekonstrukcijo in sanacijo
degradiranih območij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev upošteva tudi možnosti za gospodarski razvoj,
reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne ogroženosti. S širitvijo
naselja se v primeru, da v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih,
gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje
trga nepremičnin in za razvoj različnih proizvodnih in storitvenih dejavnosti.
Podeželje je zaradi svojih značilnosti in specifičnih razvojnih potencialov pomemben življenjski in gospodarski
prostor, zato se spodbuja njegov celovit razvoj v povezavi z urbanimi območji. V podeželskem prostoru se
spodbuja diverzifikacijo tistih gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo
ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali neposredno prispevajo k visoki kvaliteti,
prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove naravne in kulturne krajine.
Zagotavlja se prostorske možnosti za razvoj tistih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske potenciale, ki tvorijo
regionalne posebnosti teh območij. Za ustrezen razvoj poselitve in gospodarskih dejavnosti ter njihovo
vključevanje v mednarodna infrastrukturna omrežja se sočasno spodbuja izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture.
V podeželskih naseljih je možna gradnja znotraj obstoječih gradbenih parcel zaradi izboljšanja pogojev za
bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Razvija se jih predvsem z nadomestno ali dopolnilno
gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih parcel ali, če ni drugih možnosti, ob njihovem robu. Prednost se daje
prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih
dejavnosti. Pri prostorskem razporejanju zemljišč po namenski rabi in dejavnosti znotraj naselij se stremi k
takšnemu prepletu funkcij, ki so medsebojno združljive ali ne motijo druga druge.
Zaradi razpršene poseljenosti slovenskega prostora se nadaljnjo gradnjo usmerja v zgoščevanje že poseljenih
območij. Pri načrtovanju in urejanju naselij se stremi k urejenemu in prostorsko uravnoteženemu in oblikovno
skladnemu razvoju posameznega naselja tako, da se zagotavlja arhitekturno prepoznavnost na ravni
celotnega naselja in na ravni posamezne funkcionalne enote ali dela naselja. Arhitekturna prepoznavnost se
odraža v regionalnih urbanističnih in arhitektonskih značilnostih posameznih območij. Pri prenovi, načrtovanju,
oblikovanju in urejanju naselij se upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo stavbarstva preteklih obdobij in
pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi vrednotami.
Če se bo pri pripravi strokovnih rešitev ugotovilo, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se bodo
le-te izdelale v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiva za OPN-SD1 so bila upoštevana priporočila
Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov
(10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).
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6

PREDVIDENI VPLIVI OPN-SD1 NA OKOLJE

6.1

PREDVIDENI VPLIVI OPN-SD1 NA POSAMEZNE SEGMENTE OKOLJA

6.1.1

OHRANJANJE NARAVE

Na območju Občine Poljčane se nahajajo naslednja območja varovana na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave:
-

ekološko pomembna območja (EPO),

-

območja Natura 2000,

-

naravne vrednote in

-

zavarovana območja.

Preglednica 1: Varstveni režimi v Občini Poljčane po Zakonu o ohranjanju narave3 - naravne kakovosti v prostoru.
Vrsta varstvenega območja

Število

Površina (ha)

Delež (%)

Naravne vrednote - območja

23

883,76

23,48

Naravne vrednote - točke

18

-

-

Naravne vrednote - jame

3

-

-

Natura 2000

3

2089,79

55,52

Ekološko pomembno območje

5

2040,83

54,22

Zavarovana območja

7

1129,72

30,02

Zavarovana območja - točke

36

-

-

Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote,
ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
V občini Poljčane zavzemajo ekološko pomembna območja skupno 2.040,83 ha, kar predstavlja 54,22 %
ozemlja občine.
Preglednica 2: Ekološko pomembna območja (EPO) v Občini Poljčane.
Ev. št.

Ime

Površina (ha)

17200

Zbelovska gora

1,73

41600

Boč - Haloze - Donačka gora

1.061,58

44100

Dravinjska dolina

574,55

45200

Ličenca

402,67

49800

Ljubična - Zgornje Poljčane

0,3

3

(ZON – Uradni list RS, št. 56/99, (31/00 popr.), 110/02-ZGO-1, 119/02, 22/03-UPB-1, 41/04, 96/04-UPB-2, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl.US:
Up-359/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.US:U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B) – naravne kakovosti v prostoru.
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Slika 3: Prikaz ekološko pomembnih območij (EPO) na območju občine (vir: www.geoprostor.net/piso).

Območja Natura 2000
Območja Natura 2000 so posebna varstvena območja. Gre za ekološko pomembna območja, ki so na
ozemlju EU pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst,
njihovih habitatov in habitatnih tipov. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in
rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To
najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba vzdrževati ugodno stanje z različnimi ukrepi, bodisi zgolj
nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi, na primer s pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in
gnezdenju, bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali njihovo uvajanje preprečiti, npr. agromelioracija mokrišč.
V občini Poljčane zavzemajo območja Natura 2000 skupno 2.089,79 ha, kar predstavlja 55,52 % ozemlja
občine.
Preglednica 3: Območja Natura 2000 v občini Poljčane.
Koda

Ime

Status

Površina (ha)

SI3000118

Boč - Haloze - Donačka gora

SAC

1.063,19

SI3000306

Dravinja s pritoki

SAC

241,25

SI3000214

Ličenca pri Poljčanah

SAC

349,24

SI5000005

Dravinjska dolina

SPA

436,11

Izhodišča, julij 2021

11

Občinski prostorski načrt Občine Poljčane – spremembe in dopolnitve št. 1

Slika 4: Prikaz območij Nature 2000 na območju občine (vir: www.geoprostor.net/piso).

Naravne vrednote
V Občini Poljčane se nahaja precejšnje število naravnih vrednot, v nadaljevanju so ločene po obsegu in
navedene v preglednicah št. 4, 5 in 6.
V občini Poljčane zavzemajo območja naravnih vrednot skupno 883,76 ha, kar predstavlja 23,48 % ozemlja
občine.
Preglednica 4: Seznam naravnih vrednot - točke v občini Poljčane.
Št.

Ident. št.

Ime

Zvrst

Pomen

1

6144

Črnogova tisa

drev

državni

2

6147

Močnikovi tisi

drev

lokalni

3

6153

Studenice - kleka 1

drev

lokalni

4

6154

Studenice - kleka 2

drev

lokalni

5

6156

Švaganova brina

drev

državni

6

6181

Kosirnikova lipa

drev

lokalni

7

6189

Zgornje Poljčane - lipa

drev

lokalni

8

6201

Modraže - lipa

drev

lokalni

9

6202

Novake - lipa

drev

lokalni

10

6207

Petrinina lipa

drev

lokalni

11

6220

Studenice - lipi

drev

lokalni

12

6222

Sveta Lucija - lipa

drev

lokalni
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13

6244

Stanovsko - dob

drev

lokalni

14

6251

Pustičekov kostanj

drev

lokalni

15

7043

Ličenca - potok

hidr, zool

lokalni

16

7094

Zgornje Poljčane - rastišče velikonočnice

bot

državni

17

7355

Hrastovec pod Bočem - nahajališče premoga in sige

geol

državni

18

80311

Studenice - duglazija

drev

lokalni

Preglednica 5: Seznam naravnih vrednot - območja v Občini Poljčane.
Št.

Ident. št.

Ime

Zvrst

Pomen

Površina (ha)

1

14

Boč pri Poljčanah

geomorf, bot

državni

683,94

2

698

Studenice - kraški izvir

hidr, geomorf

državni

0,17

3

4495

Dravinja

zool, hidr

lokalni

64,45

4

5663

Boč - gozdni rezervat

ekos

državni

0,56

5

5917

Ličenca - dolina

zool, bot

državni

63,36

6

6114

Podboč - mrtvica

zool, bot, ekos

lokalni

0,19

7

6115

Studenice - mokrišče

bot, ekos

lokalni

0,29

8

6118

Boč - gozd na ovršnem delu

ekos, bot

državni

10,70

9

6125

Leneš - osameli kras

geomorf, (geomorf)

državni

24,71

10

6139

Novake - trstišče 1

ekos, bot

lokalni

0,73

11

6140

Bela - habitat ogroženih živalsk

zool

lokalni

0,01

12

6261

Novake - trstišče 2

bot, ekos

lokalni

0,60

13

6274

Novake - mlinščica

hidr, bot, ekos

lokalni

0,72

14

6461

Globoko - mrtvica

zool, ekos, bot

lokalni

0,23

15

6564

Modraže - mrtvica

bot, ekos

lokalni

0,14

16

7107

Lušečka vas - močvirje

bot, hidr, ekos, zool

lokalni

0,35

17

7108

Poljčane - mrtvica

hidr, zool, ekos, bot

lokalni

0,72

18

7110

Novake - mrtvica

zool, bot, ekos

lokalni

0,46

19

7332

Bela - rastišče termofilne flore

bot

lokalni

0,53

20

7358

Bela - rastišče termofilne flore

bot

lokalni

0,54

21

7439

Krasna - mokrotni travniki

ekos, bot, zool

lokalni

10,02

22

7440

Župjek - mokrotni travniki

ekos, zool, bot

lokalni

13,35

23

7441

Loke - mokrotni travniki

zool, ekos, bot

lokalni

6,99

Preglednica 6: Seznam naravnih vrednot - jame v občini Poljčane.
Ident. št.

Ime

Zvrst

Pomen

40252

Jama v kamnolomu nad Studenicami

geomorfp

državni

41731

Jama pod kamnolomom pri Studenicah

geomorfp

državni

43379

Brezno pod Domišaki

geomorfp

državni
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Zavarovana območja
Zavarovana območja so v občini Poljčane zavarovana z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
21/92) in Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90).
V občini Poljčane zavzemajo zavarovana območja skupno 1.129,72 ha, kar predstavlja 30,02 % ozemlja
občine.
Preglednica 7: Seznam zavarovanih območij v občini Poljčane.
Ident.

Ime

Status

Pomen

Površina

št.št.
51

Boč, Plešivec

krajinski park

lokalni

5,68

276

Krajinski park Boč-Donačka go

krajinski park

lokalni

1.086,47

279

Gozdni rezervat Boč

naravni rezervat

lokalni

9,16

291

Leneš, območje osamelega kras

naravni rezervat

lokalni

24,71

315

Dravinja, ostanki stare strug

naravni spomenik

lokalni

1,67

317

Kamnolomi v dolini Bele-rasti

naravni spomenik

lokalni

1,92

454

Drevored divjih kostanjev v Poljčanah

spomenik oblikovane narave

lokalni

0,11

Preglednica 8: Seznam zavarovanih območij - točke v občini Poljčane.
Št.

Ident. št.

Ime

Status

Pomen

1

298

Belojača, podzemeljska jama, geomorfološki podzemeljski naravni spomenik

naravni spomenik

lokalni

2

305

Požiralnik v Klečah (Domišakovo brezno), kraški ponori

naravni spomenik

lokalni

3

307

Studenice, kraški izviri nad samostanom

naravni spomenik

lokalni

4

322

Bošakove tise, dve stari tisi v Studenicah

naravni spomenik

lokalni

5

323

Črnogova tisa, stara tisa v Podboču št. 1

naravni spomenik

lokalni

6

324

Kovačeva tisa v Križeči vasi št. 11

naravni spomenik

lokalni

7

326

Močnikovi tisi nad Studenicami

naravni spomenik

lokalni

8

328

Vanturjeva tisa v Križeči vasi št. 13

naravni spomenik

lokalni

9

329

Vidmarjeva tisa v Modražah (Novake št. 46)

naravni spomenik

lokalni

10

334

Dva kleka na samostanskem nunskem pokopališču v Studenicah

naravni spomenik

lokalni

11

335

Dva kleka ob cerkvenem portalu v samostanu v Studenicah

naravni spomenik

lokalni

12

337

Švaganova brina v Križeči vasi št. 8

naravni spomenik

lokalni

13

352

Lipa v Globokem

naravni spomenik

lokalni

14

362

Kosirnikova lipa v Modražah (Novake št. 27)

naravni spomenik

lokalni

15

370

Lipa pri cerkvi v Zgornjih Poljčanah

naravni spomenik

lokalni

16

382

Lipa pri znamenju v Modražah

naravni spomenik

lokalni

17

383

Lipa v Novakah št. 1

naravni spomenik

lokalni

18

388

Petrinova lipa v Zgornjih Poljčanah št. 20

naravni spomenik

lokalni

19

393

Pušnarjeva lipa v Brezjah pri Poljčanah št. 19

naravni spomenik

lokalni

20

400

Lipi v Stanovskem št. 83

naravni spomenik

lokalni
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21

405

Dve lipi ob izviru v Studenicah

naravni spomenik

lokalni

22

407

Lipa pri cerkvi sv. Lucije v Studenicah

naravni spomenik

lokalni

23

429

Dob v Stanovskem št. 66

naravni spomenik

lokalni

24

433

Pravi kostanj v Poljčanah, Tovarniška št. 34

naravni spomenik

lokalni

25

435

Pustičekov kostanj v Brezju pri Poljčanah

naravni spomenik

lokalni

26

448

Robinija v Krasni št. 6

naravni spomenik

lokalni

6.1.2

KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina, so po Zakona o varstvu kulturne dediščine, območja in kompleksi grajeni in drugače
oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat
ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna
obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in
civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Na območju Občine Poljčane se nahaja večje število enot registrirane nepremične kulturne dediščine, ki so
vpisane v Register kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V spodnji preglednici so navedene
vse zavarovane in predlagane (enote v postopku vpisa) enote kulturne dediščine, ki se nahajajo na območju
Občine Poljčane.
Preglednica 9: Objekti in območja kulturne dediščine v občini Poljčane4.
ESD

Ime kulturne dediščine

Režim

Tip

1

177

Hrastovec pod Bočem - Ambient Hrastovec 44, 45, 46

dediščina

profana stavbna dediščina

2

8278

Hrastovec pod Bočem - Zidanica Hrastovec pod Bočem 45

spomenik

profana stavbna dediščina

3

8279

Hrastovec pod Bočem - Zidanica Hrastovec pod Bočem 46

spomenik

profana stavbna dediščina

4

20196

Hrastovec pod Bočem - Kapelica sv. Barbare

dediščina

sakralna stavbna dediščina

5

20202

Krasna - Turinova kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

6

28144

Krasna - Gospodarsko poslopje pri hiši Krasna 1

spomenik

profana stavbna dediščina

7

6988

Ljubično - Znamenje

spomenik

sakralna stavbna dediščina

8

20203

Ljubično - Moršičeva kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

9

20204

Ljubično - Trikotno znamenje

dediščina

sakralna stavbna dediščina

10

20206

Lušečka vas - Vaška kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

11

20207

Lušečka vas - Kočevarjeva kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

12

20208

Modraže - Kip sv. Janeza Krstnika

spomenik

sakralna stavbna dediščina

13

28143

Modraže - Zidanica Modraže 25

spomenik

profana stavbna dediščina

14

28147

Modraže - Hiša Modraže 2

spomenik

profana stavbna dediščina

15

20210

Novake pri Poljčanah - Puklova kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

16

28148

Novake pri Poljčanah - Hiša Novake 27

spomenik

profana stavbna dediščina

17

28257

Novake pri Poljčanah - Pečnikov mlin

spomenik

profana stavbna dediščina

18

26652

Podboč - Černogov kozolec

spomenik

profana stavbna dediščina

4

V preglednici so navedena vsa območja enot dediščine, ki so vpisane v register, pa tudi območja enot dediščine, ki so še v postopku
vpisa (predlogi) in je zanje Zavod za varstvo kulturne dediščine območje že digitaliziral (enote v postopku vpisa). Vir: http://giskd.situla.org.
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ESD

Ime kulturne dediščine

Režim

Tip

19

1459

Poljčane - Kretniška postavljalnica

spomenik

profana stavbna dediščina

20

6967

Poljčane - Hiša Bistriška 67

spomenik

profana stavbna dediščina

21

6968

Poljčane - Hiša Bistriška 65

spomenik

profana stavbna dediščina

22

20151

Poljčane - Spomenik NOB

spomenik

memorialna dediščinaa

23

20213

Poljčane - Damšetova kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

24

20214

Poljčane - Gortnerjeva kapela

dediščina

sakralna stavbna dediščina

25

22163

Poljčane - Kostanjev drevored

dediščina

vrtnoarhitekturna dedišč

26

23013

Poljčane - Hiša Bistriška 61

spomenik

profana stavbna dediščina

27

28169

Poljčane - Železniško tovorno skladišče

spomenik

profana stavbna dediščina

28

20220

Spodnja Brežnica - Nagodetova kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

29

29831

Spodnja Brežnica - Arheološko območje V logu

arheološko najdišče

arheološka dediščinaa

30

29832

Spodnja Brežnica - Arheološko območje Brežnica

arheološko najdišče

arheološka dediščinaa

31

20222

Spodnje Poljčane - Smiljaničeva kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

32

7068

Stanovsko - Spominska plošča na hiši Stanovsko 68

dediščina

memorialna dediščinaa

33

20230

Stanovsko - Šrotova kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

34

707

Studenice - Samostan dominikank

spomenik

sakralna stavbna dediščina

35

3398

Studenice - Cerkev sv. Treh kraljev

spomenik

sakralna stavbna dediščina

36

3399

Studenice - Cerkev sv. Lucije

spomenik

sakralna stavbna dediščina

37

3399

Studenice - Cerkev sv. Lucije

vplivno obm. spomenik

sakralna stavbna dediščina

38

6969

Studenice - Župnišče

spomenik

profana stavbna dediščina

39

7000

Studenice - Znamenje

dediščina

sakralna stavbna dediščina

40

7001

Studenice - Steber s kipom Matere božje

spomenik

sakralna stavbna dediščina

41

15284

Studenice - Vaško jedro

spomenik

naselbinska dediščinaa

42

20131

Studenice - Lepejeva kapelica

dediščina

sakralna stavbna dediščina

43

23015

Studenice - Kipa sv. Frančiška Ksaverija in sv. Janeza Ne

spomenik

sakralna stavbna dediščina

44

23852

Studenice - Domačija Pajek

spomenik

profana stavbna dediščina

45

23853

Studenice - Hiša Studenice 11

spomenik

profana stavbna dediščina

46

23854

Studenice - Hiša Studenice 24

spomenik

profana stavbna dediščina

47

23855

Studenice - Hiša Studenice 25

spomenik

profana stavbna dediščina

48

23856

Studenice - Stara šola

spomenik

profana stavbna dediščina

49

28204

Studenice - Razvaline gradu

spomenik

profana stavbna dediščina

50

10196

Zbelovska Gora - Cerkev Matere božje

vplivno območje

sakralna stavbna dediščina

51

3264

Zgornje Poljčane - Cerkev sv. Križa

spomenik

sakralna stavbna dediščina

52

3267

Zgornje Poljčane - Kapela Žalostne Matere božje

spomenik

sakralna stavbna dediščina

53

3268

Zgornje Poljčane - Kapela sv. Luke

spomenik

sakralna stavbna dediščina

54

6973

Zgornje Poljčane - Vila Potrčeva 7

spomenik

profana stavbna dediščina

55

6975

Zgornje Poljčane - Hiša Prvomajski trg 11

spomenik

profana stavbna dediščina

56

6976

Zgornje Poljčane - Šola

spomenik

profana stavbna dediščina

57

7051

Zgornje Poljčane - Kozolec Čreti

spomenik

profana stavbna dediščina

58

7078

Zgornje Poljčane - Dom Erne Starovasnik

dediščina

memorialna dediščinaa
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ESD

Ime kulturne dediščine

Režim

Tip

59

23847

Zgornje Poljčane - Domačija Vernik

dediščina

profana stavbna dediščina

60

23848

Zgornje Poljčane - Hiša Prvomajski trg 22

spomenik

profana stavbna dediščina

61

28145

Zgornje Poljčane - Hiša Prvomajski trg 13 in 15

spomenik

profana stavbna dediščina

62

28146

Zgornje Poljčane - Župnišče

spomenik

profana stavbna dediščina

63

28168

Zgornje Poljčane - Vaško jedro

spomenik

naselbinska dediščinaa

64

28172

Zgornje Poljčane - Hiša Rogaška 17

spomenik

profana stavbna dediščina

Kulturna dediščina je v občini Poljčane zavarovana z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 12/2009). V odloku so navedene enote, ki
imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih
lastnosti poseben pomen za občino Poljčane, zato so razglašene za kulturne spomenike lokalnega pomena.

Slika 5: Prikaz enot kulturne dediščine na območju občine (vir: www.geoprostor.net/piso).

Območja kulturne dediščine v Občini Poljčane skupaj zavzemajo 54,96 ha, kar predstavlja 1,46 % ozemlja
občine. Od tega je največ naselbinske dediščine (45,59 ha), arheološke dediščine (5,52 ha) in vplivnih območij
kulturne dediščine (3,84 ha).
Večina predvidenih posegov se nahaja izven varstvenih območij kulturne dediščine.
Posege, ki so predvideni v enotah kulturne dediščine je treba načrtovati v skladu z varstvenimi režimi in
mnenjem pristojnega nosilca urejanja prostora. Posebno pozornost je treba nameniti posegom v območjih
naselbinske dediščine. Te posege je potrebno izvajati na način, da se ne spremeni oz. poruši razmerje med
posameznimi stavbami ter med stavbami in odprtim prostorom (kmetijska in gozdna krajina oz. dvorišča,
parkovne površine). V vplivnih območjih enot kulturne dediščine je umestitev objektov (v kolikor to dovoljuje
varstven režim posamezne enote) možna zgolj na način, da ne pride do zastiranja pomembnih vedut ali
umeščanja novih dominant v prostor.
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6.1.3

VARSTVO VODNIH VIROV

Na območje Občine Poljčane sega vodovarstveno območje vodnega vira s 3. varstvenim režimom, katerega
zajetje se nahaja v Občini Rogaška Slatina in je zavarovan z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v
Občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Uradni list RS, št. 9/95).
Površina območja s 3. varstvenim režimom, ki sega v Občino Poljčane znaša 332,39 ha, kar predstavlja 8,83
% ozemlja občine.
Večina predvidenih posegov se nahaja izven vodovarstvenega območja, znotraj 3. varstvenega režima se
nahajajo pobude za širitev nadzemnega pridobivalnega prostora (kamnolom), ureditev dostopa do kamnoloma
in manjša širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje.

Slika 6: Prikaz vodovarstvenih na območju občine (vir: www.geoprostor.net/piso).

Preglednica 10: Vodovarstveni režimi v Občini Poljčane.
Vrsta varstvenega režima

Število

VVO-III

1

Površina (ha)
332,39

Delež (%)
8,83

V Občini Poljčane sta za zavarovanje predvidena dva nova vodovarstvena območja, in sicer:
-

vodovarstveno območje vodnega vira Studenice, ki predstavlja glavni vodni vir za območje Občine
Poljčane, na podlagi strokovnih podlag za zajetje Studenice St-1 (izdelovalec Geoaqua, Trg MDB 9,
Ljubljana) in

-

vodovarstveno območje vodnega vira Poljčane, na podlagi strokovnih podlag za vrtino VP-1 (izdelovalec
Geoaqua, Trg MDB 9, 1000 Ljubljana).
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6.1.4

POPLAVNA OBMOČJA

Na območju Občine Poljčane je pri posegih v prostor potrebno upoštevati poplavna območja določena po
opozorilni karti poplav in poplavna območja določena po integralni karti razredov poplavne nevarnosti.
Po opozorilni karti poplav, ki opozarja na poplavne razmere na določenem območju, so na območju Občine
Poljčane zelo redke, redke in pogoste poplave. Zelo redke (katastrofalne) poplave vključujejo poplave s
povratno dobo 50 ali več let, redke poplave vključujejo poplave s povratno dobo od 10 do 20 let in pogoste
poplave vključujejo poplave s povratno dobo od 2 do 5 let.
V občini Poljčane zavzemajo poplavna območja, ki so določena po opozorilni karti poplav, skupno 789,58 ha,
kar predstavlja 20,98 % ozemlja občine.

Slika 7: Prikaz poplavnih območij po opozorilni karti poplav (vir:Atlas voda).

Preglednica 11: Poplavna območja po opozorilni karti poplav v občini Poljčane.
Poplavna območja

Površina (ha)

Delež (%)

Zelo redke poplave

223,51

5,94

Redke poplave

256,67

6,82

Pogoste poplave

309,40

8,22

SKUPAJ

789,58

20,98

V občini Poljčane zavzemajo poplavna območja, ki so določena po integralni karti razredov poplavne
nevarnosti, skupno 249,75 ha, kar predstavlja 6,64 % ozemlja občine.
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Slika 8: Prikaz poplavnih območij po integralni karti razredov poplavne nevarnosti (vir: Atlas voda).

Preglednica 12: Poplavna območja po integralni karti razredov poplavne nevarnosti
Poplavna območja po KRPN

HHŠ–EHO (ha)

Delež/povr. Ovr (328,95 ha) %

Delež/pov. obč. (3.763,7 ha) %

velika

30,01

9,12

0,80

srednja

205,80

62,56

5,47

majhna

11,22

3,41

0,30

preostala

2,73

0,83

0,07

SKUPAJ

249,75

75,92

6,64

Razredi poplavne nevarnosti so določeni na podlagi naslednjih hidrološko-hidravličnih študij:
-

Študija poplavne "(ne)varnosti" za območje Občine Poljčane - spremembe in dopolnitve, Oikos d.o.o.,
št.pr. 1175/09, april 2010;

-

Vodnogospodarska ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno, IDP, proj. št. 3214/10, 10/2 - Karte
poplavne nevarnosti ter razredov poplavne nevarnosti, št. 42, december 2010, dopolnitve december
2011;

-

Izdelava KPn ter KRPn na širšem območju ob Dravinji za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih
območij od Studenic do Slovenskih Konjic, JV VGB Maribor d.o.o. in DHD d.o.o., št. proj. 3216/10-43,
Maribor, avgust 2010, dopolnitve junij 2011;

-

Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe izdelave OPN Občine Slovenske Konjice, št. 86,
DHD d.o.o., november 2012.

6.1.5

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
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V OPN Poljčane je na območju občine po namenski rabi določenih 1.338,48 ha kmetijskih zemljišč, kar
predstavlja 35,56 % ozemlja občine. Od tega 508,18 ha najboljših kmetijskih zemljišč in 830,31 ha drugih
kmetijskih zemljišč. Po evidenci dejanske rabe prostora je v občini 1.309,68 ha kmetijskih zemljišč.
Preglednica 15: Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč.
Vrsta kmetijskega zemljišča

Površina (ha)

Delež (%)

Najboljša kmetijska zemljišča

508,18

13,50

Druga kmetijska zemljišča

830,31

22,06

1.338,48

35,56

SKUPAJ

Večina predlaganih pobud za spremembo namenske rabe prostora, ki predstavljajo širitev stavbnih zemljišč,
se nahaja na območjih kmetijskih zemljišč.

Slika 9: Prikaz namenske rabe prostora iz veljavnega OPN (vir: www.geoprostor.net/piso).
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Slika 10: Prikaz dejanske rabe zemljišč (vir: www.geoprostor.net/piso).

Novi posegi na kmetijske zemljišča ne smejo ovirati kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in
dostopa do njih. Prav tako ne smejo uničiti ali poškodovati obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture
(melioracijski in namakalni sistemi, poljske prometnice …).
Poseganje na kmetijska zemljišča naj se v čim večji meri nadomesti z izvzemi iz stavbnih zemljišč (dejanska
raba mora biti kmetijsko zemljišče (ali zemljišče v zaraščanju), kakovost kmetijskega zemljišča mora biti
primerljiva s tistim, na katerega se posega).
V primerih, ko gre za načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov na kmetijska zemljišča zunaj
območij naselij, kjer njihova površina presega 5.000 m2, je treba predlagati izvedljive variantne rešitve. V
primeru, da variantne rešitve niso možne, pa je potrebno je to posebej utemeljiti.

6.1.6

GOZDNA ZEMLJIŠČA

Gozd je po Zakonu o gozdovih zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugih gozdnim
rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda. Gozd po tem zakonu so tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki
so kot gozd določena v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta. Z Zakonom o gozdovih so gozdne
površine lahko zavarovane kot varovalni gozdovi ali kot gozdovi s posebnim namenom.
Na območju Občine Poljčane se po veljavni namenski rabi prostora nahaja 2.014,92 ha gozdnih zemljišč, kar
predstavlja 53,53 % ozemlja občine. Po dejanski rabi je gozdnih zemljišč 2.130,60 ha.
Občina Poljčane ima skupno 131,29 ha območij varovanja gozdov, kar znaša 3,49 % ozemlja občine. Od tega
je 121,50 ha varovalnih gozdov in 9,79 ha gozdnih rezervatov (gozdni rezervat Boč).
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Vse pobude za spremembo namenske rabe prostora se nahajajo izven območij varovalnih gozdov in gozdnih
rezervatov.

Slika 11: Prikaz varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov (vir: www.geoprostor.net/piso).

6.1.7

EROZIJSKA OBMOČJA

Po opozorilni karti erozijskih območij (ARSO) prikazanih v Atlasu okolja (ARSO), se na območju Občine
Poljčane nahajajo erozijska območja pri katerih je potrebno upoštevati zahtevne in običajne zaščitne ukrepe.
Skupna površina erozijskih območij v občini znaša 2.539,59 ha oz. 67,47 % površine občine.
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Slika 12: Prikaz erozijskih območij (vir: www.geoprostor.net/piso).

6.1.8

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

Na zdravo in kakovostno bivalno okolje ob osnovnih parametrih (čist zrak, ustrezna pitna voda,
neobremenjenost s hrupom, elektromagnetnim sevanjem oziroma svetlobnim onesnaževanjem) vpliva tudi
ustrezna dostopnost do zelenih in drugih rekreacijskih površin.
Pri izdelavi OPN-SD1 je potrebno upoštevati obstoječe stanje okolja. Težiti je treba k sanaciji že obstoječih
konfliktov in umeščati nove dejavnosti v prostor tako, da se ustvarja čim manj novih konfliktov med različnimi
dejavnostmi. Pri načrtovanju novih posegov v prostor je potrebno upoštevati tudi potencialne kumulativne
vplive obstoječih dejavnosti z novo načrtovanimi.

6.2

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

V skladu s 40. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) je zaradi
uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive potrebno v postopku priprave plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (v
nadaljevanju: CPVO), s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.
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CPVO se izvede za plan, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena Zakona o varstvu okolja, ali če je zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
CPVO se izvede na podlagi okoljskega poročila. Okoljsko poročilo je strokovno gradivo, v katerem se
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pričakovani vplivi izvedbe plana na okolje. Če jih plan predvideva, se opišejo
in vrednotijo tudi možne alternative.
O potrebi izvedbe postopka CPVO bo na podlagi vloge Občine Poljčane odločilo Ministrstvo za okolje in
prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ki bo v postopku priprave OPN-SD1 izdalo odločbo o
tem ali je celovita presoja vplivov na okolje za OPN-SD1 Poljčane potrebna. Občina bo k vlogi priložila tudi
vse prejete pobude, ki jih vključuje v postopek sprememb in dopolnitev OPN-SD1.

7

USMERITVE ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PODLAG ZA OPN-SD1 POLJČANE

Za potrebe priprave OPN-SD1 bo morala Občina Poljčane pripraviti več strokovnih podlag. Strokovne podlage
bodo potrebne predvsem zaradi zahtev iz nove zakonodaje (ZUrep-2) ter za potrebe opredelitve sprejemljivosti
posameznih pobud in njihovo vključevanje v postopek OPN-SD1. Pripravljene bodo naslednje strokovne
podlage:
-

prikaz stanja prostora,

-

analiza/bilanca nepozidanih stavbnih zemljišč,

-

oblikovanje kriterijev za vrednotenje pobud za pripravo OPN-SD1,

-

elaborat ekonomike,

-

elaborat posegov na kmetijska zemljišča,

-

strokovne podlage oz. idejne zasnove za posamezne večje pobude,

-

urbanistična (in po potrebi tudi krajinska) zasnova.

Poleg navedenih strokovnih podlag se v postopku priprave OPN-SD1 na podlagi smernic in mnenj pristojnih
nosilcev urejanja prostora in zaradi spremenjenih sektorskih predpisov lahko pojavi zahteva po izdelavi
dodatnih strokovnih podlag. To je odvisno predvsem od vrste in lokacije posegov, ki se načrtujejo. Take
strokovne podlage so lahko:
-

poplavne in hidrološke študije,

-

geološke, geomehanske ali geotehnične študije,

-

prometne študije,

-

študije, idejne zasnove ali načrti novega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,

-

študije, idejne zasnove ali načrti pozidave območij nepozidanih stavbnih zemljišč,

-

študije vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na okolje – okoljske študije kot so strokovne podlage
za varstvo pred hrupom, onesnaženjem zraka, vode, svetlobnim onesnaženjem ipd.,

-

študije vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na družbeno infrastrukturo razen podlag, ki so nujno
potrebne za izdelavo elaborata ekonomike,

-

strokovne podlage za oceno potencialov za nadomeščanje kmetijskih zemljišč,

-

strokovne podlage za utemeljitev izraženih investicijskih namer itd.

Občina bo potrebo po izdelavi teh podlag in posledično obravnavi pobud v postopku OPN-SD1 presodila glede
na vpliv na potek postopka. Če bo ocenila, da je vpliv, predvsem časovni, prevelik, se lahko pobuda izloči iz
nadaljnjega postopka.
Izhodišča, julij 2021

25

Občinski prostorski načrt Občine Poljčane – spremembe in dopolnitve št. 1

8

INVESTICIJE V GOSPODARSKO
INFRASTRUKTURO

JAVNO

INFRASTRUKTURO

IN

DRUŽBENO

V OPN-SD1 bo za vse načrtovane prostorske ureditve načrtovana tudi gospodarska javna infrastruktura (GJI)
in morebitna dodatna družbena infrastruktura. Stroški za gradnjo GJI in družbene infrastrukture bodo
opredeljeni v elaboratu ekonomike, kjer bodo opredeljeni tudi viri financiranja in etapnost izvajanja teh ureditev.
Elaborat ekonomike je v skladu z ZUreP-2 obvezna strokovna podlaga, ki jo je potrebno izdelati v postopku
priprave in sprejema OPN-SD1. Namenjena je ugotavljanju investicijskih vrednosti, ki jih bo morala občina v
prihodnjih letih nameniti za potrebe sprejetih planskih odločitev. Izračunane vrednosti v elaboratu so
informativne, dejanske vrednosti pa je mogoče izračunati na podlagi konkretnih investicij v GJI. V elaboratu je
opredeljena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura ter družbena infrastruktura, ki jo bo
treba dograditi ali zgraditi za ta namen in etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPN.
Za pripravo OPN-SD1 bo občina zagotovila elaborat ekonomike, ki bo izdelan skladno s Pravilnikom o
elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19), hkrati se bodo upoštevale vse do pripravljene strokovne rešitve
in študije. Pri načrtovanju novih stavbnih zemljišč in opremljanju starih mora občina zagotoviti sredstva v okviru
svojega proračuna in načrtih razvojnih programov, ki se določijo v elaboratu. Ob tem bo ponekod potrebno
tudi prenoviti infrastrukturo. Elaborat bo opredelil oceno investicij ter določil vire finančnih sredstev za izvedbo
potrebnih ureditev, zato da se bo preverila ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Skladno z
elaboratom se pripravi program opremljanja, ki je osnova za izračun investicije in delitve stroškov na enoto.
Po potrebi bodo izdelane dodatne študije ali preveritve, če jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora.
Občina bo infrastrukturna omrežja razvijala skladno s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja.
Dosedanja infrastrukturna opremljenost naselij v občini je dobra in se bo v bodoče dopolnjevala na območjih,
kjer bo potrebna širitev ali obnova komunalne opreme ter izboljševala, da bi se preprečilo onesnaževanje
oziroma negativni vplivi na okolje. Navedeno GJI je potrebno tekoče vzdrževati in izboljševati glede na stanje
in na napredek tehnologije.
Za predviden razvoj poselitve in dejavnosti v prostoru je potrebno stavbna zemljišča najprej urediti oziroma
opremiti z vso potrebno infrastrukturo. Glede priključevanja na javne ceste, priključkov na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje ter elektro omrežje je Občina Poljčane zadovoljivo pokrita. Kanalizacijsko omrežje
pokriva večja naselja v občini, manjša naselja in posamezno poselitev pa se rešuje z individualnimi MČN.
Oskrbe s pitno vodo je zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja, razen na območjih, kjer le tega ni
izgrajenega. Tam je pitna voda dostopna iz lastnih zajetij. Območje občine je z elektronskimi komunikacijami
(televizija, internet in telefonija) dobro pokrito in se bo v prihodnje še dopolnjevalo.
Zaradi načrtovanih ureditev v OPN-SD1 bodo večja investicijska vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo
in komunalno opremo potrebna na:
-

območju predvidene obvoznice Lušečka vas

-

območju predvidenih novih gospodarskih con.

Ostale ureditve, ki so predvidene z OPN-SD1 (zasebne pobude za širitev poselitve ali opravljanje kmetijskih
in dopolnilnih dejavnosti v naseljih) ne zahtevajo novih večjih investicij v komunalno opremo in drugo
gospodarsko javno infrastrukturo.
Izhodišča, julij 2021
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OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO OPN-SD1 POLJČANE

Postopek priprave in sprejema OPN-SD1 bo Občina Poljčane vodila po postopku priprave, ki je predpisan v
ZUrep-2. Le-ta predvideva, da se postopek prične s pripravo Izhodišč skladno s 108. členom.
Pomemben del priprave sprememb in dopolnitev se izvede že do priprave osnutka OPN-SD1, ki mu sledijo
usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in različne
dopolnitve. Postopek priprave sprememb in dopolnitev se zaključi s potrditvijo predloga OPN-SD1 s strani
MOP in nato s sprejemom na občinskem svetu ter objavo v uradnem glasilu.
V nadaljevanju so prikazani predvideni koraki in okvirni roki v postopku priprave OPN-SD1.

Faza 1: Pred pričetkom postopka OPN-SD1 Poljčane
-

izdelava izhodišč za pripravo OPN-SD1 Poljčane - že izdelano

-

analiza prejetih pobud za spremembo namenske rabe prostora ‐ že izdelano

-

objava izhodišč na spletni strani občne (julij-avgust 2021)

Faza 2: Uskladitev izhodišč OPN-SD1 Poljčane (september 2021)
-

uskladitev izhodišč s prejetimi pripombami in predlogi javnosti

-

pridobitev evidenčne številke s strani MOP

-

priprava in objava sklepa o pričetku postopka

Faza 3: Pridobitev odločbe o potrebi vodenja postopka CPVO (oktober 2021-januar 2022)
-

pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora

-

pridobitev odločbe ali je za OPN-SD1 treba izvesti CPVO

-

priprava strokovnih podlag, ki so potrebne ob pripravi osnutka

Faza 4: Priprava osnutka OPN-SD1 Poljčane (februar‐junij 2022)
-

analiza splošnih in konkretnih smernic NUP

-

izdelava delovnega osnutka OPN (strateški + izvedbeni del)

-

usklajevanje delovnega osnutka z občino

-

izdelava okoljskega poročila (v kolikor bo izdana odločba, da je potrebno izvesti CPVO)

Faza 5: Priprava dopolnjenega osnutka OPN-SD1 Poljčane (julij-december 2022)
-

pridobivanje prvih mnenj NUP k osnutku OPN

-

objava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila v PIS

-

pridobivanje in usklajevanje mnenja o ustreznosti okoljskega poročila

-

usklajevanje in izdelava predloga dopolnjenega osnutka OPN

Faza 6: Obravnava dopolnjenega osnutka OPN-SD1 na občinskem svetu in javna razgrnitev
(januar-februar 2023)
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priprava gradiva dopolnjenega osnutka OPN-SD1 za obravnavo na občinskem svetu in za javno

-

razgrnitev
-

obravnava dopolnjenega osnutka OPN-SD1 na občinskem svetu

-

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN-SD1 in javna razprava

-

pregled pripomb podanih v času javne razgrnitve

-

priprava stališč do pripomb javnosti

-

objava stališč do pripomb na krajevno običajen način

Faza 7: Priprava predloga OPN-SD1 Poljčane (marec-junij 2023)
-

priprava predloga OPN-SD1 na podlagi stališč do pripomb in drugih dejstev

-

objava predloga OPN-SD1 v PIS

-

poziv NUP za izdajo (drugih) mnenj

-

pridobivanje in usklajevanje (drugih) mnenj pristojnih NUP

-

pridobivanje in usklajevanje mnenj o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN-SD1 na okolje (CPVO)

Faza 8: Priprava usklajenega predloga OPN-SD1 Poljčane (julij-september 2023)
-

pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN-SD1 na okolje

-

priprava usklajenega predloga OPN-SD1

-

objava usklajenega predloga OPN-SD1 in okoljskega poročila v PIS

-

sprejem odloka OPN-SD1 na občinskem svetu in objava v uradnem glasilu občine

-

objava sprejetega OPN-SD1 v PIS

10 NAČRT SODELOVANJA JAVNOSTI V POSTOPKU OPN-SD1 POLJČANE

Občina bo zagotavljala sodelovanje javnosti ves čas postopka priprave OPN-SD1. V nadaljevanju so
navedene izvedene in predvidene aktivnosti sodelovanja javnosti v posameznih fazah.

Že izvedene aktivnosti sodelovanja javnosti v postopku OPN-SD1:

PRIPRAVA NA SPREMEMBE OPN-SD1
-

zbiranje pobud in kontakt z določenimi pobudniki

-

stalna kontaktna oseba (ga. Nataša Dvoršak) za občane in vse zainteresirane na sedežu Občine
Poljčane

-

objava javnega poziva za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane na
občinski spletni strani (julij 2020)

Predvidene aktivnosti sodelovanja javnosti v postopku OPN-SD1:

IZHODIŠČA ZA OPN-SD1, SKLEP O PRIPRAVI OPN-SD1
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-

objava izhodišč na spletni strani občine

-

poziv zainteresirani javnosti, da poda svoje mnenje o predstavljenih zaznanih problemih v prostoru, o
predlaganih ciljih sprememb OPN-SD1 in o možnih predlogih za prostorsko načrtovanje

-

objava sklepa o pripravi OPN-SD1 v javnem glasilu

OSNUTEK OPN-SD1
-

stalna kontaktna oseba (ga. Nataša Dvoršak) za občane in vse zainteresirane na sedežu Občine
Poljčane

DOPOLNJEN OSNUTEK OPN-SD1 IN JAVNA RAZGRNITEV
-

stalna kontaktna oseba (ga. Nataša Dvoršak) za občane in vse zainteresirane na sedežu Občine
Poljčane

-

objava o izvedbi javne razgrnitve in javne razprave v občinskem glasilu ter na spletni strani občine

-

izvedba javne razgrnitve in javne razprave OPN-SD1

PREDLOG OPN-SD1, USKLAJEN PREDLOG OPN-SD1 IN SPREJEM
-

stalna kontaktna oseba (ga. Nataša Dvoršak) za občane in vse zainteresirane na sedežu Občine
Poljčane

-

priprava stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve

-

sprejem odloka OPN-SD1 na občinskem svetu in objava v uradnem glasilu občine

Občina Poljčane bo za obveščanje javnosti v postopku OPN-SD1 uporabila različne komunikacijske kanale:
-

spletno stran občine

-

oglasna tabla Občine Poljčane

-

kontaktna oseba (ga. Nataša Dvoršak) za vprašanja in pojasnila na sedežu Občine Poljčane

-

javna razgrnitev (z javno razpravo) dopolnjenega osnutka OPN-SD1
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