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ZADEVA: DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJA ZA ZAGOTAVLJANJE 
POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI
Obvestilo o javni objavi pobude ter poziv za podajo podatkov in 
usmeritev za načrtovanje

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) organizira javno objavo pobude za državno 
prostorsko načrtovanja za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (v 
nadaljnjem besedilu: pobuda). Ministrstvo je skupaj z ustanovljeno projektno skupino v skladu z 
ZureP-3 pripravljavec v predmetnem postopku državnega prostorskega načrtovanja.

Pobuda bo v času med 8. decembrom 2022 in 27. januarjem 2023 javno objavljena na 
spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (z dostopom do prostorskega 
informacijskega sistema) na povezavi https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne 
razgrnitve in seznanitve). Do začetka uporabe storitve prostorskega informacijskega sistema za 
elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja se gradiva objavljajo na spletnih 
straneh ministrstva oziroma pripravljavca.

V skladu z dvanajstim odstavkom 91. člena ZUreP-3 občina v 30 dneh po objavi pobude 
predloži vse podatke iz svoje pristojnosti, pomembne za državno prostorsko 
načrtovanje, lahko pa predloži tudi usmeritve za načrtovanje.

Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno pobudo v roku, ki ni 
krajši od 30 dni.

V prilogi vam v digitalni obliki pošiljamo javno naznanilo in povzetek za javnost. Prilagamo 
tudi obrazec za podajo predlogov in pripomb, na katerega lahko v času trajanja javne 
objave, najkasneje pa do 27. januarja 2023, zainteresirani občani oziroma druga javnost vpišejo 
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svoje pripombe in predloge. Prosimo vas, da javno naznanilo objavite tudi na spletnih straneh 
vaše občine oziroma na drug krajevno običajen način.

Po zaključeni javni objavi nemudoma pošljite pripombe oziroma predloge javnosti, ki jih boste 
prejeli na sedež občine, na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja (gp.mop@gov.si).

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 
za prostor, graditev in stanovanja (kontaktna oseba Renata Gorjup, telefon: (01) 478 7036, e-
poštni naslov: renata.gorjup@gov.si).

Do prejetih podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti bo v 
nadaljevanju postopka načrtovanja zavzeto stališče v analizi podatkov in usmeritev, ki bo 
objavljena v prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/).

Pripravila:

mag. Renata Gorjup           Ana VIDMAR
višja svetovalka            VODJA SEKTORJA ZA
          PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Priloge: 
– javno naznanilo,
– povzetek za javnost, 
– obrazec za podajo predlogov in pripomb.

Poslati s prilogami z e-pošto:
– MO Celje: mestna.obcina@celje.si;
– Občina Žalec: glavna.pisarna@zalec.si;
– Občina Prebold: obcina@prebold.si;
– Občina Polzela: obcina.polzela@polzela.si;
– Občina Braslovče: obcina@braslovce.si;
– Občina Šmartno ob Paki: obcina.smartno@siol.net;
– Občina Tabor: info@obcina-tabor.si;
– Občina Vransko: obcina.vransko@vransko.si.

V vednost z e-pošto:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije: gp.mop@gov.si;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode: gp.drsv@gov.si.
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Na podlagi tretjega odstavka 91. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o objavi pobude 
v postopku državnega prostorskega načrtovanja za zagotavljanje poplavne 

varnosti v Spodnji Savinjski dolini

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 
besedilu: pripravljavec) javno objavlja pobudo v postopku državnega prostorskega načrtovanja 
za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki 
jo je dne 25. oktobra 2022 podalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in 
investicije (v nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo za državno prostorsko načrtovanje  je pod 
številko 8950 v juniju 2022 in z dopolnitvami v avgustu 2022 izdelal Ljubljanski urbanistični 
zavod d.d. s partnerji.

II.

Pobuda bo od 8. decembra 2022 do 27. januarja 2023 javno objavljena v digitalni obliki v 
prostorskem informacijskem sistemu oziroma na vladnem spletnem portalu GOV.SI (povezava:  
https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/).

III.

Pripravljavec in pobudnik bosta z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala javno 
predstavitev pobude, ki bo v torek, 10. januarja 2023 s pričetkom ob 17. uri v Domu II. 
slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec. 

IV.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude iz točke II. nanjo dati predloge in pripombe. 
Le-te lahko javnost poda na javni predstavitvi ali jih pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva gp.mop@gov.si, pri 
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čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN Spodnja Savinjska 
dolina«.

Pripravljavec in pobudnik bosta skupaj z investitorjem in izdelovalci pobude analizirala prispele 
predloge in pripombe javnosti, podatke in usmeritve državnih nosilcev urejanja prostora ter 
druga podana  mnenja in usmeritve. Na podlagi analize bo pripravljen osnutek sklepa o pripravi 
državnega prostorskega načrtovanja, ki ga bo sprejela Vlada RS.

Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na 
obrazcu za podajo pripomb in predlogov oziroma če posameznik soglašanje z objavo posebej 
navede v podani pripombi oziroma predlogu.

Št. 35012-2/2022-2550-25
Ljubljana, dne 2. decembra 2022.

Georgi BANGIEV
GENERALNI DIREKTOR

DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA



A. POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. CILJI IN NAMEN PROSTORSKE UREDITVE 
 
PREDMET IN NAMEN GRADIVA 

Predmet pobude za državno prostorsko načrtovanje (v 
nadaljnjem besedilu: pobuda DPN) je ureditev celovitih ukrepov 
za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline in 
mesta Celje, ki bo imela pozitivne učinke tudi dolvodno v porečju 
Savinje, na območju Laškega.  

Območje pobude posega na območje osmih občin in sicer 
Mestne občine Celje in občin Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, 
Šmartno ob Paki, Tabor in Vransko. 

Namen pobude v postopku umeščanja prostorske ureditve v 
prostor je, na osnovi analize javno razpoložljivih podatkov in 
strokovnih podlag pripraviti predlog izvedljivih variantnih rešitev z 
opredelitvijo območja. Tako pripravljena pobuda predstavlja 
osnovni prostorski dokument za obravnavane prostorske 
ureditve v fazi odločanja o pripravi načrta. 

Pobuda bo posredovana pristojnim državnim in lokalnim 
nosilcem urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP), ki bodo 
na gradivo podali smernice, ter objavljena v prostorskem 
informacijskem sistemu oz. na spletnih straneh MOP z 
namenom, da k pobudi javnost poda predloge in pripombe. Na 
podlagi analize smernic in predlogov javnosti se izoblikujejo 
usmeritve za nadaljnje načrtovanje, pripravljavec pa pripravi 
osnutek sklepa o pripravi DPN. 

Ker se pobuda nanaša na investicijski projekt v skladu s predpisi, 
ki urejajo javne finance, se v skladu s temi predpisi in predpisi s 
področja prostorskega načrtovanja prostorska ureditev šteje za 
investicijo, pobuda pa za dokument identifikacije investicijskega 
projekta (v nadaljnjem besedilu: DIIP). 

OPREDELITEV PROSTORSKE UREDITVE 

Osnovni cilj ukrepov, s katerimi se zagotovi poplavna varnost v 
Spodnji Savinjski dolini in na širšem vplivnem območju, je 
celovito zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih območij. 

Pri tem se zasledujejo naslednji  cilji: 

• zagotovi se poplavna varnost mesta Celje za poplavne vode 
Q100 Savinje, ki bo določen z novo hidrološko-hidravlično 
študijo, z varnostno višino vsaj 90 cm. 

• za naselja Levec, Petrovče, Dobriša vas, Žalec, Vrbje, Roje, 
Latkova vas, Dolenja vas, Kaplja vas, Trnava in Šentrupert 
se zagotovi poplavna varnost za pojav visokih vod s 
povratno dobo 100 let, preostalim naseljem ob Ložnici 
(dolvodno od razbremenilnega objekta pri Založah), Bolski 
(dolvodno od predvidenih zadrževalnikov) ter na vplivnem 
območju Savinje dolvodno od Celja pa se poplavna varnost 
pomembno izboljša. 

• obenem se izboljša poplavna varnost kmetijskih zemljišč in 
hkrati omogoči zadrževanje visokih voda ob izrednih 
dogodkih (podnebne spremembe).  

• zagotovijo se racionalna raba prostora ter čim manjši vplivi 
na okolje in na kmetijsko rabo.  

• zagotovita se izboljšanje morfoloških značilnosti in 
povezanosti podzemne vode s Savinjo ter povečanje 
vodnega in obvodnega prostora Savinje in Ložnice. 

• omogoči se večnamenskost ureditev za občasno 
zadrževanje voda (kmetijska raba, večnamenske poti, 
kolesarske poti ipd.). 

C. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 
Glede na izhodišča in analize iz že izdelanih faz Celovite 
hidrološko hidravlične študija na ravni porečja Savinje (IZVO-R 
d.o.o, Hidrosvet d.o.o., št. projekta: M93/20, delovno gradivo, v 
nadaljevanju; Celovita HHŠ), so bile ob izdelavi te pobude 
dodatno preverjene različne možne rešitve, s katerimi bi 
omogočili zadrževanje približno 12,0 mio m3 vode za zagotovitev 
poplavne varnosti, vključno z zagotavljanjem ukrepov za 
obvladovanje podnebnih sprememb. 

Na podlagi izsledkov Celovite HHŠ se je izkazalo, da sta med 5 
različnih možnih rešitev, ki so bile predmet študije samo dve 
varianti zagotovili uresničevanje cilja, da namreč na območju 
pred mestom Celje zagotavljata varnost pred Q100 z varnostno 
višino vsaj 90 cm, kar je eden od poglavitnih ciljev priprave tega 
DPN.  

Varianti, ki sta na podlagi zaključkov Celovite HHŠ ocenjeni kot 
izvedljivi sta predmet te pobude. 

Načrtovane ureditve po območjih oziroma objektih so:  

• suhi zadrževalniki  
o suhi zadrževalniki ob Savinji: Levec, Dobriša vas, 

Roje, Šempeter, Dobrteša vas, Latkova vas in 
Letuš, 

o suhi zadrževalniki ob Bolski: Kaplja vas, Trnava; 

• ureditve Savinje med Latkovo vasjo in mestom Celje; 

• ureditve na vplivnem območju Bolske - protipoplavni ukrepi 
na območju naselij Kaplja vas, Dolenja vas, Prebold in 
Lapurje; 

• ureditve na vplivnem območju Bolske - protipoplavni ukrepi 
na območju naselja Gomilsko; 

• ureditve na vplivnem območju Ložnice; 

• mokra (večnamenska) zadrževalnika Vršca in Gozdnica; 

• območja odvzema materiala za gradnjo suhih 
zadrževalnikov; 

• izvedba ureditve Bolske in potoka Perišnica; 

• ureditev na potoku Podvinska struga; 

• ureditve na potoku Lava; 

• prestavitev objektov črpališč za namakanje hmeljišč; 

• most čez Savinjo v Šeščah; 

• premostitveni objekti na strugi in potoku Lava; 

• preostala gospodarska javna infrastruktura in obratovalni 
monitoring. 

 

Varianti se razlikujeta v tem, da ima varianta 2 predviden dvojni 
zadrževalnik med Letušem in Malimi Braslovčami s prostornino 
približno 1,5 milijona m3 ter ureditve na vplivnem območju Bolske, 
ki jih pri varianti 1 ni. Poleg tega je pri varianti 2 na Bolski 
predviden samo en suhi zadrževalnik (Trnava), medtem ko je pri 
varianti 1 na Bolski predviden tudi suhi zadrževalnik Kaplja vas.
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Izdelovalci: LUZ, d.d. 
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kartografska podloga WTM, ESRI, junij 2022 

datum: junij 2022,  

dop. avgust 2022 
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LEGENDA
območje za smernice
meja občin

načrtovane ureditve
načrtovani suhi zadrževalniki in večji
protipoplavni nasipi
ostali manjši nasipi in druge ureditve
ureditve struge Savinje
ureditve strug drugih vodokov
objekti (prelivni objekti, mostovi, zidovi...)
načrtovane dovozne ceste
zaplavni prostori suhih zadrževalnikov
trajna ojezeritev (ribnik, mokri večnamenski
zadrževalnik)

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! območja odvzema materiala za vgradnjo v
nasipe suhih zadrževalnikov
okvirna območja s pričakovanimi večjimi
globinami poplav po izvedbi ukrepov na Ložnici

suhi zadrževalnik
Trnava

mokri (večnamenski)
zadrževalnik Vršca

suhi zadrževalnik
Levec

suhi zadrževalnik
Rojesuhi zadrževalnik

Latkova vas

suhi zadrževalnik
Dobrteša vas

suhi zadrževalnik
Šempeter

ureditve na vplivnemobmočju Bolske, na
območju naselijKaplja vas, Dolenja vas,
Prebold in Lapurje;(samo v varianti 2)

suhi zadrževalnik
Dobriša vas

nasip
Vrbje

mokri (večnamenski)zadrževalnik
Gozdnica

ureditve na vplivnemobmočju Bolske, na
območju naseljaGomilsko



PRIPOMBA/PREDLOG

K POBUDI ZA 

DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

v času javne objave od 8. decembra 2022 do 27. januarja 2023

Pripomba/predlog:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………….……... 

(opomba: prosimo, pišite čitljivo) 

Morebitna priloga: ……………………………………………………………………………………

V kolikor želite, nam lahko poleg svoje pripombe/predloga zaupate tudi svoje ime in priimek, 
ni pa to nujno potrebno za nadaljnjo obravnavo pripomb in predlogov. 

Ime in priimek: ……………...………………………………………………………………………

           Podpis

Datum: ……………………………….  ……………………………………...

Izjava: 

SOGLAŠAM/ NE SOGLAŠAM z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov) v 
analizi in v nadaljnjih fazah državnega prostorskega načrtovanja. Osebni podatki se bodo 
uporabili le za namen priprave in uveljavitve prostorskega akta v tem postopku državnega 
prostorskega načrtovanja.

Prosimo, obkrožite!


	Savinja_obvestilo obcinam.docx

		2022-12-06T13:37:00+0100


		2022-12-02T15:17:34+0100




