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URADNI ZAZNAMEK 
JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
SPODNJA INDUSTRIJSKA CONA ZREČE 

(DEL MOEUP UN 1/081 IN DEL MOEUP UN 1/082) 
 
V času od 15.03.2021 do 15.05.2021 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP 
UN 1/081 in del MOEUP UN 1/082). 
 
O javni obravnavi je zapisan uradni zaznamek št. 3505-0001/2019-91 z dne 31.3.2021. 
 
V času javne razgrnitve so bile podane naslednje pripombe: 
 
I. Pripombe iz sestanka s predstavniki Rudniške ceste, ki je bil dne 11.5.2021 so: 
1. V OPPN je prikazano mesto razklada in naklada, ki je obrnjeno v smeri proti Radani vasi. 
S tem se bistveno poslabšuje pogled ter tudi hrupnost in emisije iz tovornih vozil za 
prebivalce ob Rudniški cesti. Podajana je pripomba, da se mesto naklada in razklada 
prestavi na ustreznejšo lokacijo. Trenutna lokacija naklada/razklada naj se prestavi na 
notranjo stran nove hale tako, da gleda proti obstoječi hali. 
2. Podana je pripomba da se v OPPN za garažno hišo predpišejo pogoji, da gre za garažno 
hišo zaprtega tipa, tako da se omeji hrup avtomobilov iz garažne hiše v smeri stanovanjskih 
hiš. 
3. Izražena je zaskrbljenost nad zagotovitvijo prehoda do reke Dravinje divjim živalim. Za 
prečkanje divjih živali do vode naj se poskuša zagotoviti ustrezen koridor.  
 
II. Pripomba poslana po elektronski pošti: prebivalcirudniskeceste@gmail.com, dne 
13.5.2021 ob 23.06: 
Nasprotujemo graditvi nove ceste, po kateri bi dostopali do deponije Kovač in čistilne 
naprave - na tak način se promet s tovornjaki približa večim hišam, na zelo kratki razdalji naj 
bi bila dva križišča - eno s cesto, ki prihaja iz Šterca, in nekaj metrov nižje z novo cesto do 
čistilne. Menimo, da je takšna prometna ureditev neprimerna in nevarna, še posebej ob 
dejstvu, da naj bi tukaj v prihodnosti potekal pločnik na eni strani in kolesarska steza na drugi 
strani. Na drugi strani te ceste se nahajajo kmetijska zemljišča, katera bi se dodatno 
onesnaževala. Rešitev naj se najde v okviru obstoječih objektov oz. novega. 
 
Zapisala: 
Katjuša Črešnar 

 
Priloga: 
1. Zapisnik sestanka s predstavniki Rudniške ceste, dne 11.5.2021; 
2. Elektronska pošta prejeta: prebivalcirudniskeceste@gmail.com, dne 13.5.2021. 
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