PREDLOG
Na podlagi 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13, Polzelan,
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15) je Občinski svet Občine Polzela na 10. redni
seji dne 18. 2. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
Zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu v času gradnje nove državne ceste na
območju Občine Polzela, predvidene v predlogu državnega prostorskega načrta (DPN) za državno
cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug in uporabi le-te
v odvisnosti do obstoječega cestnega omrežja, je potrebno:
1. Pred pričetkom gradnje predvidene državne ceste ob trasi regionalnih cest zgraditi pločnike s
kolesarsko stezo, in sicer:
- RIII 694 odsek 1268 Velenje - Dobrteša vas / od stac. 11+741,00 do stac. 5+666,00/,
- RIII 695, odsek 8208 Polzela / od stac. 0+000,00 do 0+722,00/,
- RIII 695 odsek 7951 Rečica /od stac. 0+000,00 do stac. 3+ 500,00/.
2. Izvesti rekonstrukcijo regionalne ceste z oznako RIII, odsek 1268 Velenje - Dobrteša vas na
trasi od stac. 11+740,00 in vse do meje z Občino Velenje, vključno s predvideno obvoznico
mimo Polzele. Ocenjuje se, da bo ta cestni odsek namenjen za dostavo gradbenega materiala.
3. Omogočiti namestitev reklamnih tabel za grad Komenda oz. vse turistične znamenitosti
Občine Polzela ob trasi novo zgrajene avtoceste ter avtoceste A1.
4. Zaradi posega v obvodni prostor reke Savinje, urediti poplavno varnost, ki je predvidena z
DPN za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice
do Letuša ob Svinji (Uredba objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/10)
5. Vsem lastnikom stanovanjskih objektov znotraj varovalnega pasu novo predvidene ceste
omogočiti odkup nepremičnin, v kolikor zaradi spremenjenih bivalnih pogojev le-ti izkažejo
interes.
6. Za primer povečanega odjema materiala iz kamnoloma Podgora, ki bi posledično povzročal
večje obremenitve na okolico, je potrebno predhodno pridobiti soglasje Občine Polzela.
Kamnolom Podgora s svojim delovanjem že v tem času povzroča škodo na stanovanjskih
objektih, pa tudi na objektih, ki so označeni kot kulturni spomeniki.
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