
TABELARIČNI PREGLED SMERNIC NUP IN MNENJ (ZA SEJO ODBORA IN OBČINSKI SVET) 

 

Tabela 1: Pregled zahtev, predlogov, pripomb … NUP za OPPN za kmetijo Vasle, št. projekta AP/162/2020-PD-IZP na osnovi vloge (št. vloge AP/d7/2020-OPPN/sp z dne, 12. marec 2020) brez sklepa MOP v zvezi s postopkom CPVO (postopek CPVO ni 
potreben, glej poglavje E, Priloge) ter pregled prispelih mnenj in dodatnih zahtev NUP na osnovi vloge (št. vloge AP/d25/2022-OPPN/sp z dne, 26. avgust 2022 – poslano preko spleta). 

zap.
št. 

NUP / VLOGA ZA 
SMERNICE 

komunikacija pred 
izdajo ali prejemom 
projektnih pogojev  

datum smernic  
(oznaka / 
datum) 

izpostavljene zahteve 
(opomba: zahteve upoštevanja zakonodaje niso izpostavljene, razen 
lokalnih predpisov) 

zahtevane dodatne obveznosti 
(strokovne podlage, IDZ, 
študije…) 

komentar 
 

NUP / VLOGA ZA MNENJE PREJETO MNENJE  
(oznaka / datum) 

1. JKP Žalec / 272/20-TV 
2020-03-24 

SMERNICE ZA VODOVOV: 

- napajanje novih objektov iz istega odjemnega mesta kot obstoječi 
gospodarski objekti; 

- podroben usmeritve za projektiranje; 

- zahteva po zagotavljanju požarne varnosti z vgradnjo nadzemnih 
hidrantov; 

- montažo lahko izvede samo JKP Žalec. 
 

SMERNICE ZA KANALIZACIJO: 

- območju ni javne kanalizacije, zato je potrebno čiščenje fekalne vode 
preko MKČN 

- čiste ter preko lovilcev olj in maščob predhodno očiščene onesnažene 
meteorne vode lahko ponikajo v podtalje ali pa se vodijo v površinski 
odvodnik. 

 

SPLOŠNI POGOJI: 

- zahteve po varovanju vseh tras vodovoda in kanalizacije – omejitve 
posegov; 

- čiste ter preko lovilcev olj in maščob predhodno očiščene onesnažene 
meteorne vode lahko ponikajo v podtalje ali pa se vodijo v površinski 
odvodnik. 

Ni zahtev. Zahteve za projektanta IZP in za 
OPPN. 

DA DA / POZITIVNO 
(št. 872/22-TV / 1. september 2022) 

Zahteve za izdelovalca OPPN    

2. RS Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

/ 3503-
7/2020/2 
2020-03-24 

UGOTOVITVE IN ZAHTEVE: 

- popraviti sklep o OPPN; 

- izločiti iz OPPN obstoječe objekte kmetije; 

- ugotovitev o skladnosti namena; 

- za MKGP je sprejemljivejša različica V2. 
 

MNENJE V ZVEZI S POSTOPKOM CPVO:  

- postopek z vidika MKGP ni potreben. 

/ Zahteve za pripravljavca OPPN 
/ Občino  - popraviti sklep. 

DA ŠE NI PRIDOBLJENO! 

Zahteve za izdelovalca OPPN – 
zmanjšanje območja – omejitev 
na širitev. 

RS Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat 
za gozdarstvo in 
lovstvo, Sektor za 
ribištvo 

/ / / / / NE (ker se v fazi zbiranja 
smernic tudi glede na 
mnenje ZRSVN ni  zdelo 
potrebno) 

DA / NEGATIVNO OZ. POGOJNO 
(4201-95/2022-2 / 16. september 2022) 
 
ZAHTEVANA DOPOLNITEV ODLOKA (glej 
besedilo dopolnitve pod tabelo!). 

- za 26. členom se doda nov, 27. člen, vsi 
nadaljnji členi se preštevilčijo; 

- dopolni se 24. člen tako, da se doda nov, 
tretji odstavek. 

 
NA PODLAGI OPISANE DOPOLNITVE JE 
POTREBNO PRIDOBITI NOVO MNENJE. 

3. Republika Slovenija, 
Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direkcija RS za 
vode, Urad za 
upravljanje z vodami, 
Oddelek za porečje 
Savinje, Sektor območja 
Savinje 

 35020-
29/2020-2 
2020-03-27 

SMERNICE – splošne SMERNICE  + KONKRETNE:  

- načrtovati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se 
ohranja naravne procese; 

- v OPPN za pridobitev mnenj  mora biti ustrezno prikazana in opisana 
zunanja ureditev; 

- preveriti, prikazati in upoštevati varovan, varstvena in ogrožena območja 
po ZV; 

- upoštevanje vseh področnih predpisov o odvajanju in čiščenju komunalnih in 
padavinskih odpadnih vod; 

- v besedilu odloka OPPN upoštevati področne predpise v zvezi z varstvom 
vod pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov in odpadnih vod iz 
objektov reje domačih živali; 

- prioritetno ponikanje padavinskih vod, ki mora biti računsko dokazano; v 
kolikor to ni mogoče pa odvajane v Veternikov graben; 

- zmanjševanje hipnega odtoka vode skladno z ZV (zadrževalnik); ustrezna 
projektna obdelava iztočnega objekta; 

- podrobne projektne zahteve v primeru odvajanja v vodotok; 

- opozorilo o ohranjanju stabilnosti površin; 

- zahteve v zvezi s faznostjo; 

Potrebna izdelava geološkega 
poročila v zvezi z možnostjo 
ponikovanja padavinski vod 
skladno z zahtevami DRSV in 
stabilnostjo območja. 

Zahteve za projektanta IZP  – 
obdelati celotno infrastrukturno 
napajanje/odvajanje hleva ter 
odvajanja  - ponikovanje ali 
odvod v odvodnik sklano z 
zahtevami DRSV. 

DA DA / POZITIVNO  
(35024-186/2022-2 / 15. september 2022) 

Zahteve za lastnika kmetije – 
naročilo geološkega poročila. 

  

Zahteve za izdelovalca OPPN – 
upoštevati zahteve v zvezi s 
prikazi  v grafičnem delu in 
vsebinami v tekstualnem delu 
OPPN.  



zap.
št. 

NUP / VLOGA ZA 
SMERNICE 

komunikacija pred 
izdajo ali prejemom 
projektnih pogojev  

datum smernic  
(oznaka / 
datum) 

izpostavljene zahteve 
(opomba: zahteve upoštevanja zakonodaje niso izpostavljene, razen 
lokalnih predpisov) 

zahtevane dodatne obveznosti 
(strokovne podlage, IDZ, 
študije…) 

komentar 
 

NUP / VLOGA ZA MNENJE PREJETO MNENJE  
(oznaka / datum) 

- podrobnejše zahteve v zvezi z gradnjo – v fazi izvajanja in zaključevanja; 

- vsi posegi samo na osnovi vodnega soglasja oz. mnenja DRSV; 

- pri pripravi OPPN upoštevati vse na spletišču eVode razpoložljive 
podatke. 

 

MNENJE V ZVEZI S POSTOPKOM CPVO:  

- postopek z vidika DRSV ni potreben. 

4. Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Celje  

/ 3407-
51/2020-2 
2020-04-06 

NI SMERNIC, NI POTRBENO PRIDOBIVANJE MNENJA / Informacija za pripravljavca in 
izdelovalca – mnenje ZGS v 
nadaljnjem postopku NI potrebno.  

NE (glej predhodni stolpec) NE / POZITIVNO 

Občina vseeno poslala DA / POZITIVNO  
(3407-51/2020-5 / 6. oktober 2022) 

RS Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat 
za gozdarstvo in 
lovstvo, Sektor za 
gozdarstvo 

/ 3401-
72/2007/30 
2020-04-08 

NE (glej predhodni stolpec) NE / POZITIVNO 

 RS, Ministrstvo za 
kulturo 

 35012-
41/2020/2 
2020-04-08 

MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA 
KULTURNO DEDIŠČINO: 

- območje se nahaja izven zavarovanih območij a v relativni bližini 
spomenika Novi Klošter – Dvorec s parkom 

- obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na kulturno 
dediščino – ocenjujejo, da ob upoštevanju naslednjih zahtev pomembnejših 
vplivov ne bi bilo: 
> umestitev hleva tako, da bo čim bolj upoštevana prevladujoča smer 

terena in da bo z obstoječimi objekti kmetije še vedno tvoril gručasto 
zasnovo; 

> tlorisni in višinski gabariti ter naklon strehe naj v čim večji meri 
upoštevajo arhitekturo tradicionalnih objektov v bližini; 

> kritina naravne opečnate barve in strukture podobne tradicionalnim, 
fasada v klasičnem ometu umazano bele barve in členjena z lesom, 
prepuščenem naravni patinaciji; 

> odprtine v materialu, obliki in rastru enake tradicionalnim; 
> na območju hleva naj se zasadijo avtohtona listopadna drevesa ali 

visokodebelni sadovnjak starih sort. 

 Zahteva za izdelovalca in 
informacija za pripravljavca. 

DA DA / POZITIVNO 
(35012-41/2020-3340-6 / 2. september 
2022) 

MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA 
ARHEOLOŠKE OSTALINE: 

- obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na arheološke 
ostaline; 

- upoštevanje splošnih smernice  glede predhodnih raziskav in PVO na 
arheološke ostaline (točka 6, objavljeno na …). 

Pogojeno s CPVO! 

6. RS, Ministrstvo za 
zdravje, Direktorat za 
javno zdravje 

/ 350-24/2020-
4 
2020-04-15 

MZ SOGLAŠA S SMERNICAMI NIJZ (212b-09/1649-19/NP-2439684, 
2020-04-13): 

- potrebno predvideti omilitvene ukrepe za ohranjanje kakovosti zunanjega 
zraka (vključno z ustrezno umestitvijo objekta) – omejevanje širjenja vonjav 
in uporaba obnovljivih virov energije (v čim večji možni meri); 

- potrebno predvideti omilitvene ukrepe za varovanje pred hrupom z 
ustrezno izbiro naprav, ki povzročajo hrup in ustrezno umestitvijo; 

- potrebno predvideti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in 
podtalnice.  

 Zahteve za projektanta IZP  – 
omilitvene ukrepe za omejevanje 
širjenja vonjav in uporabo 
obnovljivih virov energije skladno 
z zahtevami MZ/NIJZ ter 
predvideti ukrepe za 
preprečevanje onesnaževanja tal 
in podtalnice., vključno z ustrezno 
umestitvijo objekta. 

DA DA / POZITIVNO 
(350-24/2020-9 / 23. september 2022) 
 
OPOMBA: 
MZ soglaša z mnenjem NIJZ (št. 2940-
09/1649-19/NP-2439684-1, 23. september 
2022) 

Zahteve za izdelovalca OPPN -  
ustrezna umestitev objekta v 
prostor, ki bo omilila pričakovane 
vplive. 

7. Elektro Celje, Vrunčeva 
2a, 3000 Celje 

Podana zahteva po 
dopolnitvi 

e-pošta / 
telefon 

SMERNICE IN UGOTOVITVE: 

- upoštevanje obstoječih nadzemnih in podzemnih vodov elektrike – 
določena maksimalna višina pod nadzemnimi vodi in minimalni odmiki; 

- dopolnitev grafike OPPN s podatki Elektro Celje; 

- tehnične zahteve v zvezi z ureditvijo obstoječega merilnega mesta; 

- splošni pogoji v zvezi z načrtovanjem infrastrukture – posebna mapa za 
elektro vode + upoštevanje varovalnih pasov elektro vodov. 

/ Zahteve za izdelovalca OPPN -  
dopolnitev grafike. 

DA DA / POZITIVNO 
(3373 / 22. september 2022) 
 Dopolnjeno, poslano 

2021-04-23 
 Zahteve za izdelovalca OPPN + 

projektanta IZP -  OPPN mora 
biti priložen IZP oskrbe z 
elektriko. 

Zahteva po 
posredovanju 
gradiva (julij 2021) 

2020-05-13 
št. 2789 
(prejeto 
naknadno po e 
mailu) 

8. Zavod RS za varstvo 
narave, Območna enota 
Celje 

Telefonski pogovor  
- Piano -  Kalan. 

1-III-296/2-O-
20/GK 
2020-06-18 

SMERNICE IN UGOTOVITVE: 

- upoštevanje splošnih smernic dosegljivih na spletni strani ZRSVN; 

/ Zahteve za projektanta IZP  – 
vključitev vseh potrebnih načrtov 
in podatkov v zvezi z zahtevami 

DA DA / POZITIVNO  
(3563-0096/2022-2 / 27. september 2022) 
 



zap.
št. 

NUP / VLOGA ZA 
SMERNICE 

komunikacija pred 
izdajo ali prejemom 
projektnih pogojev  

datum smernic  
(oznaka / 
datum) 

izpostavljene zahteve 
(opomba: zahteve upoštevanja zakonodaje niso izpostavljene, razen 
lokalnih predpisov) 

zahtevane dodatne obveznosti 
(strokovne podlage, IDZ, 
študije…) 

komentar 
 

NUP / VLOGA ZA MNENJE PREJETO MNENJE  
(oznaka / datum) 

- lega območja v neposredni bližini dveh zavarovanih območij – ID 3907 
(Reka Ložnica s poplavnim območjem) + SI3000390 (Natura 2000 – 
Ložnica s Trnavo) in dveh naravnih vrednot  - ID 5673V (Ložnica – 
poplavno območje) ID 5669 (Ložnica in vodotok z meandri v Ložniškem 
gričevju. 

- konkretne smernice v zvezi izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju 
OPPN in ravnanje s stranskimi produkti (hlevski gnoj, gnojevka in 
podobno); 

- varstvena priporočila za varstvo habitatnih tipov in habitatov vrst izven 
območij z naravovarstvenim statusom. 

o ustreznem izvajanju kmetijske 
dejavnosti na območju OPPN in 
ravnanje s stranskimi produkti 
(hlevski gnoj, gnojevka in 
podobno) in odpadnimi vodami. 

9.  TELEKOM – POSLANO 
SAMO ZA MNENJE 

     DA DA / POZITIVNO 
(112628-CE/5711-LM / 6. september 2022) 

 

 
ZAHTEVANA DOPOLNITEV ODLOKA NA ZAHTEVO ZZRS (glej opis v tabeli ): 

 

A. Dopolni se 24. člen tako, da se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

 

'(3) Pri ravnanju z odpadki je potrebno dosledno upoštevati tudi vsa druga določita tega odloka, ki se nanašajo na  ohranjanje 

kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, varovanje zdravja ljudi ter rešitve in ukrepe za obrambo ter 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.' 

 

B. Za 26. členom se doda nov, 27. člen, ki se glasi: 
 
'27. člen 
 (rešitve in ukrepi za varovanje vodotokov)  
 
(1) Stanje vodotokov v bližini območja kmetije se zaradi posegov načrtovanih s tem OPPN ne smejo poslabšati.  

 
(2) Vsa dela, ki bi lahko vplivala na kakovost vode in vodni režim, je treba načrtovani in izvajati samo izven drstnih dob ribjih vrst, ki 

poseljujejo vodni prostor ter ne med 1. oktobrom in 30. junijem.  
 
(3) Vsi posegi vezani na območje OPPN se morajo izvajati tako, da bo upoštevano naslednje: 

- da bo preprečeno onesnaževanje in kaljenje vodotokov;  

- da bo preprečeno izcejanje goriv, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodotoke ali na območje 
vodnega in priobalnega zemljišča;  

- v času zemeljskih del je treba ustrezno urediti odvodnjavanje padavinskih vod; 

- da bo preprečeno izcejanje strupenih betonskih odplak med betoniranjem; 

- v času zemeljskih del je treba ustrezno urediti odvodnjavanje padavinskih vod; 

- med gradnjo in po njej se na območju vodnih in obvodnih zemljišč ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobene vrste 
materiala z območja delovišč v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji in je potencialno strupen za 
ribe; 

- začasne deponije materiala morajo biti urejene na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda; 

- zajemanje vode iz vodotokov za izvedbo gradbenih del ni dovoljeno, 

- vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna; 

-  
(4) Za varovanje obrežne vegetacije Veternikovega grabna veljajo naslednje omejitve in usmeritve: 

-  popolna odstranitev obrežne vegetacije Vetrnikovega grabna ni dovoljena, dopustna je samo nujna odstranitev vegetacije 
na najožjem območju izpusta padavinskih vod (max. 1 m gor-vodno in dol-vodno); 

- v primeru obsežnejše odstranitve vegetacije je potrebno odstranjeno vegetacijo takoj nadomestiti z avtohtono drevesno in 
grmovno zarastjo dovolj velikih lesnih vrst, ki so na območju že prisotne (npr. bela vrba / Salix alba); 

- v največji možni meri je treba določiti in izvajati ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (npr. 
japonskega dresnika / Fallopia japonica), še posebej v fazi gradnje. V primeru njihovega pojava je potrebno takoj pričeti z 
aktivnim odstranjevanjem, v primeru njegove razrasti pa dolgoročno načrtovati košnjo in odstranjevanje.  

 

(5) Zmogljivost čistilne naprave (MBČN) mora biti tolikšna, da bo zagotovila prečiščevanje vode znotraj zakonsko predpisanih 
omejitev. 

 
(6) V primeru posegov v vodotoke in vodne teles mora biti načrtovano varstvo rib in njihovih habitatov usklajeno s pristojno Ribiško 

družino Šempeter v Savinjski dolini. RD je potrebno obvestiti tudi o naslednjih primerih povezanih z vodotokoma Vetrnikov graben 
in Ložnico: 

- takoj v izrednih primerih onesnaženja, ki bi lahko imelo vpliv na vodotoka in  njuno ekološko stanje (preko meteornih vod ali 
drugače), je potrebno tako obvestiti; 

- vsaj 7 dni pred pričetkom izvajanja vseh s tem OPPN predvidenih del, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim 
vodotokov; 

- vsaj 14 dni pred pričetkom izvajanja nepredvidenih delih, ki bi lahko vplivala na stanje navedenih vodotokov.  
 

(7) Za vse nadaljnje posege na območju OPPN, ki bi lahko imeli vplive na ekološko stanje vodotokov, Vetrnikovega grabna in Ložnico, 
je potrebno ponovno pridobiti mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije.' 

 

C. Vsi nadaljnji členi se preštevilčijo – 27. postane 28., 28. postane 29. itd. 

 
 
 

Pripravila Saša Piano, Velenje, 7. oktober 2022 

 


