
verzija: SPK_01 © Copyright Savaprojekt d.d.

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6  Mnenja nosilcev urejanja prostora,  postopek CPVO 
  



verzija: SPK_01 © Copyright Savaprojekt d.d.

 

2 

 

Tabela 1 – Mnenja nosilcev urejanja prostora ter zainteresirane javnosti na izhodišča 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka 

mnenja 

Datum 

mnenja 

Opomba 

1. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (ceste) 

5.8.2019 3510-

0168/2019-2 

20.9.2019  

2. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (kanalizacija) 

5.8.2019 3510-

0164/2019-2 

6.9.2019  

3. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 

2000 Maribor 

5.8.2019 3901-35/2019-2 23.8.2019 

(prejeto) 

 

4. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 

Ljubljana 

5.8.2019 2180/19-TM 23.8.2019  

5. Telekom Slovenije d.d., Sektor za 

dostopovna omrežja, Center za 

dostopovna omrežja Celje – Novo 

mesto, Lava 1, 3000 Celje 

5.8.2019 17610202-

0011220190805

0072 

23.8.2019  

6. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske 

brigade 21, 1000 Ljubljana 

5.8.2019 406/1-2019 6.8.2019  

7. ga. Janja Lajhar 5.8.2019 elektronska 

pošta 

18.8.2019 Poslano na naslov: 

katjusa.cresnar@zrece.eu 

8. ga. Vera Vidmar 5.8.2019 elektronska 

pošta 

19.8.2019 Poslano na naslov: 

katjusa.cresnar@zrece.eu 

9. g. Robi Vidmar 5.8.2019 elektronska 

pošta 

20.8.2019 Poslano na naslov: 

katjusa.cresnar@zrece.eu 

10. ga. Kornelija Dečar 5.8.2019 elektronska 

pošta 

21.8.2019 Poslano na naslov: 

katjusa.cresnar@zrece.eu 

11. Prebivalci Rudniške ceste v Zrečah / elektronska 

pošta 

29.4.2020 Poslano na naslov: 

katjusa.cresnar@zrece.eu 

 
Priloge:  

- mnenja nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti na izhodišča 
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Drago in Vera Vidmar 

Bojan in Kornelija Dečar z družino 

Jože in Milena Gošnjak z družino 

Andrej in Sandra Korošec z družino 

Robi Vidmar in Julijana Žvikart 

Darko Borovnik in Ana Arbanas 

Nežika in Silvo Rošer 

Martin in Marija Kotnik 

Karl in Magda Kotnik z družino 

Stanko in Ljudmila Adam z družino 

Mihaela Kotnik z družino 

Štefan Kotnik z družino 

Gregor Kotnik z družino 

Gregor in Janja Krajnc z družino 

Vidko in Stanka Filipič z družino 

Slavko in Marija Pekovšek 

Marko in Polona Pekovšek z družino 

Boštjan in Mateja Skrbiš z družino 

(skupaj kot prebivalci Rudniške ceste v Zrečah) 

 

Župan in podžupan Občine Zreče 

Občinski svet Občine Zreče 

Predsednik Krajevne skupnosti Zreče 

Predsednik Komisije za urejanje prostora in stanovanjske zadeve 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Zadeva:  Nasprotovanje Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu Spodnja industrijska 

cona Zreče oziroma predlogi za spremembe in dopolnitve 

Spoštovani! 

Prebivalci Rudniške ceste smo bili seznanjeni s predlogom Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Spodnja industrijska cona Zreče (v nadaljevanju OPPN SIC). V gradivu z dne 19. 3. 
2020 je župan članom Občinskega sveta predlagal, da sprejmejo predlog Odloka v prvi obravnavi. Na 
spletni strani Občine Zreče ne zasledimo sklepa o sprejetju predloga OPPN SIC (informacijo sicer 
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imamo, da je bil sprejet), pa tudi sicer iz gradiva lahko razberemo, da naj bi bil sprejem OPPN SIC 
dokončan decembra 2020, zato smo mnenja, da je še vedno pravi čas, da glede te teme izpostavimo 
mnenje prebivalcev iz Rudniške ceste. 
 
Že lansko leto, poleti, smo bili prebivalci Občine Zreče pozvani, da izrazimo stališče glede predloga 
širjenja Spodnje industrijske cone. Večinoma, vsak posamično, smo se na poziv odzvali in poslali 
mnenja. Zanimiva debata na to temo se je ustvarila v FB skupini, ki jo obvladuje g. Danijel Bukovnik. 
Številni Zrečani in Zrečanke so se na FB odzvali in izrazili nestrinjanje z načrti Občine Zreče, da dovoli 
širjenje proizvodnje na Spodnji industrijski coni. V samem gradivu za dopisno sejo Občinskega sveta 
ugotavljate, da je na Občino Zreče prišlo kar nekaj pripomb in predlogov javnosti. Razumemo, da ste 
določene pripombe upoštevali, a ne v smislu, da bi projekt ustavili, ampak gre zgolj za »lepotne 
popravke«. 
 
Podpisniki tega dopisa vsekakor podpiramo nadaljnji gospodarski razvoj že tako uspešne Občine Zreče, 
a ne za vsako ceno. Ne v korist požrešnega kapitalizma in na drugi strani v škodo narave ter dokaj 
kvalitetnega življenja v Občini Zreče. Prebivalci Rudniške ceste smo precej potrpežljivi, najbrž v 
primerjavi z nekaterimi sredinami prebivalcev, ki z nenehnim pritoževanjem dosegajo svoje cilje, celo 
preveč.  
 
Na Rudniški cesti ste pred leti zgradili centralno čistilno napravo, ne da bi nas kaj vprašali. Če se prav 
spomnimo zgodb, ki so takrat krožile in niso preverjene, je nižje v Dobrovljah prebivalci niso želeli 
oziroma so nasprotovali njeni izgradnji. No, pa smo jo dobili mi, prebivalci Rudniške. Kar nekaj mesecev 
so mimo naših domov dnevno vozili tovornjaki z zemljo, uničevali cesto, hrup, prah, a niti enega 
pojasnila kaj in kako z Občine Zreče. Paradoksalno pa je to, da smo prebivalci Rudniške ceste najbližje 
čistilni napravi, a še danes, po več kot šestih letih od njene izgradnje, nismo priklopljeni na njo. 
 
UNIOR d.d. je pred nekaj leti začel graditi veliko novo halo za program Strojegradnja. Pred nosom nam 
je zrasel nov kompleks. Pa smo bili večinoma tiho in rekli, že mora biti tako.  
 
Trume avtomobilov se valijo po Rudniški cesti, sploh ob prometnih konicah, na kar smo opozorili, a za 
varno ureditev prometa ni denarja, še manj volje s strani pristojnih. »Leta 2021, 2022,« je takrat na 
sestanku na Občini rekel župan.  
 
Pa nenehna širjenja parkirišč na območju Rudniške ceste. Kako zgrešeno razmišljanje – namesto, da bi 
»brainstormali« o tem kako projektno zmanjšati število avtomobilov, ki se dnevno vozijo na delo v 
industrijske obrate na Rudniški, se dovolijo konstantna širjenja parkirišč. Enkrat ob Dravinji, spet drugič 
levo od vratarnice, kjer je UNIOR d.d. razširil peščeno parkirišče, da bi lahko delavci GKN parkirali. In 
ja, parkirišče je že čisto pri robu ceste, obljubljeni zeleni pas se oži oziroma izginja.  
 
Pred kratkim ste nam naredili pravo pravcato skulpturo ob Rudniški cesti, vzdolž hale programa 
Strojegradnja. Gre za protipoplavno zaščito, ker je majhen potoček, ki priteče iz Brinjeve gore ob hudih 
nalivih poplavljal halo. Namesto, da bi uredili strugo potoka, redno čistili cevi, pogosteje spravljali stran 
liste tam rastočih javorjev, imamo zdaj na Rudniški še nasip. A mi smo kar tiho, molčimo in gledamo 
kaj se dogaja. Zato je zdaj čas, da jasno in glasno povemo, da se s širjenjem Spodnje industrijske cone 
ne strinjamo.  
 
Smo v času epidemije. Proizvodnja v GKN stoji. Svet se je in se bo spremenil, to poslušamo vsak dan. 
Epidemija se bo vsaj nekajkrat še ponovila. Svet se bo zapiral. Mnogi prebivalci naše ljube Slovenije 
postajajo vrtičkarji, gradijo visoke grede, sadijo in sejejo več kot običajno. Dobavne poti sadja in 
zelenjave ter drugih poljščin se bodo spremenile. Samooskrba slovenskega naroda, že večkrat opevana, 
a ne slišana, se poudarja. Slovenski kmet je majčkeno pridobil na samopodobi. Smo na točki preloma. 
Ali zgradimo več tisoč kvadratnih metrov proizvodne hale na najbolj rodovitni zemlji, kar jo je še v 
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Občini Zreče (tako pravijo nekateri okoliški kmeti, ki verjetno vedo, kaj govorijo?!), ali morda damo 
priložnost kmetovalcem, da zasadijo tisto, od česar živimo – hrano. Pločevine, betona, jekla, kovine, žic 
namreč, vsaj zaenkrat, človek še ne more pojesti, da bi preživel, mar ne? Spoštovani naslovniki tega 
dopisa! Se boste brez slabe vesti podpisali pod Odlok o sprejemu OPPN SIC, kot ga predlaga župan? 
 

1. Nasprotovanje širjenju Spodnje industrijske cone 
 
Potrebo po pripravi OPPN SIC je podalo podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o. Glede na trenutno 
pandemijo in situacijo v Sloveniji podjetje ne obratuje. Že od 1. 4. 2020. Gre za pomembnega partnerja 
v avtomobilski industriji, ki doživlja šok, kot tudi drugi dobavitelji avtomobilskih delov. Avtomobilski 
velikani so zaprli tovarne po vsem svetu. »Goldman Sachs je v začetku marca znižal napoved letošnjega 
upada prodaje avtomobilov na globalnem trgu na -3,5 % s prejšnjih - 0,3 %. Obdobje 2019 in 2020 bo 
po napovedih podobno obdobju finančne krize v letih 2008 in 2009, ko je veliko konkurentov na trgu 
propadlo.«i  Lastniki GKN so tujci G.K.N. INDUSTRIES LIMITED iz Združenega Kraljestva, njihovi lastniki 
so spet tujci – finančni sklad/i, niti ne vemo ameriški ali kitajski. Bo GKN še tukaj čez leto, dve, tri? Še 
zmeraj bo delovna sila cenejša na vzhodu ali na jugu Balkana, kot pa v razviti, moderni Sloveniji, ko pa 
se vendar štejemo za enakovredno članico v EU, ob bok Italiji, Nemčiji, Franciji – bodo morda zaradi 
cenejše delovne sile, nižjih stroškov dela nekoč selili proizvodnjo? Bit, bistvo, smisel podjetništva je v 
pridobivanju dobička, mar ne, enega in edinega dobička! Ko bodo lastniki GKN-a v Sloveniji, torej tujci 
od daleč stran, delali kalkulacije, se še splača ali ne več, menite, da se bodo takrat spomnili, kaj smo 
žrtvovali za izgradnjo te nove velike hale, menite, da bo njim mar za neko majčkeno občino na sončni 
strani Alp? Menite, da bo njim sploh kaj mar za nas na Rudniški in tudi za vas, ki prebirate ta dopis? Saj 
poznate odgovor, kajne?  
 
Dragi člani Občinskega sveta, kje imate zagotovilo, da bo GKN tukaj ostal vsaj 10 let, da upraviči vse 
zabetonirane kvadratne metre? Da bo zaposlil vaše in naše otroke? In to za dostojno plačo! Prepričani 
smo, da imate otroke, vnuke. Jih vidite, da bodo delali v proizvodnji, kot proizvodni delavci? Za 1000 
EUR bruto plače, kar je cca 700 EUR neto? Bo GKN v teh velikih halah zaposloval visoko kvalificirane 
delavce, magistre, doktorje, univerzitetno izobražene delavce? Nekaj malega najbrž že, a večinoma ne. 
A v Sloveniji dobimo mlad, zagnan kader za delo v proizvodnji? Ga dobimo, vas vprašamo? Ne, je 
odgovor. Zato zaposlujemo tujce iz držav bivše Jugoslavije. Zato hiše naših babic in dedkov kupujejo 
Albanci, Kosovarji, Srbi, Bosanci, Makedonci. Zato se v slovenskih šolah učijo albanščine. Nismo 
ksenofobi, res ne. A resnici je potrebo pogledati v oči. Kdo bo delal v teh halah? Tujci  (kot to počnejo 
že danes in GKN ni izjema) ali pa roboti? Je to dodana vrednost za našo Občino Zreče? Je to, kar si naša 
Občina želi? Je to njena vizija? Naša ni.  
 
Občina Zreče se ponaša kot zelena destinacija. Vzorčni primer občine, ki živi s turizmom. Vemo, kje je 
zdajle panoga gostinstva in turizma – na tleh. A vstali se bomo, zagotovo se bomo. In čas bo za razvoj 
novih turističnih produktov. V oddaji Na lepše na RTV Slovenija ste lahko poslušali, da Slovenija ni le 
Bled, Postojnska jama, Ljubljana, Portorož, je še mnogo več. Turistom je potrebno povedati, da so pri 
nas varni, da se lahko varno sprehajajo, tudi ponoči, da lahko gredo varno v gozd, čez travnik, ob reki 
Dravinji. Zakaj ne preusmerimo pozornosti iz klasične kovinsko-predelovalne industrije v turizem 4.0? 
Kjer ne bomo gradili velikih hal, ampak bomo naravo pustili takšno kot je. Zeleno, prvinsko, malo 
dotaknjeno. Po novem se poudarek daje butičnemu turizmu (ne množičnemu, ki pušča trajne posledice 
na lokaciji in lokalnemu prebivalstvu), doživljajski ponudbi, izkušnjah turistov. Mlajši od vseh nas imajo 
noro dobre ideje, zanimive zamisli, kako vidijo Občino Zreče čez 20 let – in povem vam, ti naši mladi 
sostanovalci se ne vidijo kot proizvodni delavci v GKN. Širše gledano, ti mladi se morda sploh ne vidijo 
v Sloveniji – bodimo občina, ki ima izredno majhen delež mladih, ki bežijo v tujino na delo. Dajmo jim 
perspektivo – in to ne v okviru sivih hal, ampak v okviru visoko napredne, inteligentne, okolju prijazne 
Občine Zreče. 
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Koliko zaposlenih delavcev v GKN je pravzaprav Zrečanov? Nekaj že, a bi rekli, da manj kot polovica. 
Njihove plače torej ne ostajajo v Zrečah, z njihovimi plačami se v Zrečah ne urejajo fasade na hišah, 
blokih (prepotrebne, op. p.), okolice hiš, soseske. K nam se le pripeljejo z avtomobili, ki polnijo 
parkirišča, zaradi česar jih zgradimo še več (v gradivu je predvidenih novih 700 parkirnih mest), in 
potem se odpeljejo nazaj v sosednjo občino ali še v bolj oddaljeno občino. Zakaj potemtakem 
potrebujemo nova delovna mesta v Zrečah, če pa sploh ne govorimo o pretežni zaposlitvi Zrečanov? V 
našo škodo bo denar odtekal drugam.  
 
Torej, kaj dobrega pravzaprav prinaša gradnja velike proizvodne hale podjetja GKN (pustimo ob strani 
visoke komunalne prispevke in NUSZ,  ki  jih bo moral Občini plačati GKN): 

- zaposlitve slovenskih delavcev? 
- zaposlitve Zrečanov in Zrečank? 
- delovna mesta z visoko dodana vrednostjo? 
- plačilo za delo, ki je precej višje od minimalne plače? 
- kaj bo imela od tega Občina Zreče? 
- kaj bomo imeli od tega Zrečani? 

 
V obzir je potrebno vzeti tudi aspekt narave in divjih živali. Nihče od naslovnikov tega pisanja ni 
stanovalec Rudniške ceste, zato tudi ne morete vedeti, da je na območju, kjer se predvideva izgradnja 
hal, pot divjih živali iz gozdov Brinjeve gore do reke Dravinje in čez do gozda na Dobravi. Namreč, del 
gozda se pri hiši Rošerjevih spusti skoraj do ceste, kjer jo srne, srnjaki, zajci, ježi prečkajo in nadaljujejo 
na travnate površine ter do reke Dravinje, kjer pijejo vodo. V tem delu so zato živali največkrat 
povožene. Na Rudniški cesti je to edini neposredni stik med gozdom in travniki, ki ga boste morda vzeli.  
 

2. Spremembe Odloka o OPPN SIC 
 
Zavedamo se, da je kapitalizem dosti močnejši od nas stanovalcev Rudniške. Mi nimamo milijonov EUR 
kot jih ima GKN. Občina ima tudi svoje interese, da ugodi GKN, da izgradi halo. Kakopak, vsaka interesna 
skupina pač ima svoje interese! Torej, če se ne poslužimo odvetnikov, ki bi nam pomagali z nasveti, če 
ne oblikujemo še ene zreške civilne iniciativeii in na vsakem koraku nagajamo GKN in tudi Občini, če se 
ne poslužimo Eko krogov in pomoči strokovnjakov, ki nam bodo točno povedali, na kaj moramo biti 
pozorni pri sprejemanju OPPN SIC in kasneje gradnje haleiii, če ne bomo poklicali na RTV SLO (Slovenska 
kronika, morda, Tednik), POP TV ali za začetek na lokalne Novice, Radio Rogla, boste najbrž brez težav 
sprejeli OPPN SIC in s tem dovolili izgradnjo hale. 
 
Če do tega pride, povemo, da imamo vendarle točno določene zahteve, ki sedaj v načrtih, kot smo jih 
videli, niso upoštevani: 
 

1. Rudniška cesta se mora v celoti rekonstruirati od mostu čez reko Dravinjo do konca Zreč pri 
Suvajčevi hiši – sanacija zadeva širitev ceste, nov asfalt, pločnik ter predvsem kolesarsko stezo, 
ureditev kanalizacije (priklop na centralno čistilno napravo!), odvajanje vod ob cesti ter javna 
razveseljiva, ki ne onesnažuje okolja. Rekonstrukcija v dolžini le 550 m nikakor ni sprejemljiva. 

 
Obrazložitev: 
 
Razočarani smo, da se planira sanacija le dela Rudniške ceste. Temu odločno nasprotujemo. Župan je 
že pred leti napovedal, da pridemo na vrsto okoli leta 2021/22. Naš čas je potemtakem napočil. Občina 
Zreče je bila že večkrat opozorjena na gost promet na Rudniški cesti, kjer ni poskrbljeno za varnost 
pešcev in kolesarjev. Če se prav spomnimo, je bilo to ugotovljeno tudi v izsledkih študije prometa v 
Zrečah. OŠ Zreče je v lanskem letu vzpodbujala, da otroci hodijo peš v šolo. Po Rudniški cesti za to ni 
osnovnih pogojev. Že leta se občasno opozarja na pogostost kolesarjev, pešcev, tekačev in drugih 
rekreativcev, ki se pojavljajo na cesti, a pločnika in kolesarske steze še vedno ni. Opozarja se na 
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(pre)hitre voznike, ki v ravninskem delu navijejo gas na vso moč, sploh motoristi, a o preventivi ni ne 
duha ne sluha (Kje ste Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu? Za razumeti je, da svoje naloge 
opravljati le prva dva tedna v septembru, ko se prične šola, ter v tednu mobilnosti). Avtobusna postaja 
je na ostrem ovinku na koncu Rudniške ceste in pričetku Radane vas, kjer otroci ne morejo varno 
prečkati ceste niti varno hoditi ob cesti. V tem delu Rudniške smo v zadnjem obdobju dobili kar nekaj 
podmladka in za njih ni poskrbljeno, da bi varno hodili v šolo. Zato je potrebno Rudniško cesto urediti 
v celoti. 
 
Samo cestišče je v zelo slabem stanju, razpokano, cesta se poveša v smer proti travnikom. Zaradi 
ozkosti ceste se morata avtomobila ob srečanju umikati na bankine, kjer pogosto nastajajo luknje, zato 
obstaja tveganje s poškodbami avtomobilov. Na desni strani (gledano iz smeri Radane vasi proti 
Zrečam) je jarek, kjer vseskozi teče voda, ob nalivih voda celo prestopi jarek. Ob umikanju drugim 
vozilom je že prenekateri avtomobil oz. tovornjak zapeljal v jarek in se iz njega ni izkopal. 
 
Rudniška cesta, ki predstavlja prometno vpadnico v Zreče iz smeri Oplotnice in Konjic, se mora 
absolutno moderno prenoviti in to v celoti. Zdaj je priložnost za to. Če denarja nima občina, ga zagotovo 
ima GKN. 
 
 

2. Vhod v planirano garažno hišo naj ne bo iz Rudniške ceste in to nasproti treh stanovanjskih hiš; 
poišče naj se rešitev v okviru glavnega vhoda v industrijsko cono pri vratarnici. 
 

3. Vsi viri hrupa naj se obrnejo navznoter in ne navzven (ventilatorji, klime, nalaganje tovornjakov 
ipd.). Kompleks naj bo z zunanje strani popolnoma zaprt, obdan z zelenim pasom in nikakor 
naj se ob meji ne pojavljajo parkirišča za tovornjake, nakladalne rampe, hladilni stolpi, vstopi v 
podjetje. Sami ugotavljate, da bo do hrupa prihajalo, saj naj bi ga zadušilo zelenje (tako v 16. 
členu  - oblikovanje zelenih površin). 

 
4. Nikakor naj se ne izgradi dodatna »južna cesta« ob robu industrijske cone, pravokotno na 

Rudniško cesto. Menimo, da bi bil priključek v ravninskem delu Rudniške ceste izjemno 
nevaren za varnost v prometu. Ob sedanji ureditvi, ko se na tem odseku ceste razvijajo visoke 
hitrosti voznikov, daleč od predpisane, bi zagotovo prišlo do prometnih nesreč zaradi 
vključevanja v promet. Cesta naj ostane kot je danes (obstoječi cestni priključek iz Rudniške), 
neposredno ob hali Strojegradnje, znotraj pa jo razvejajte kakor želite. S ceste bi se širil hrup 
in prah na preostale hiše vzdolž Rudniške ceste, kjer ga do sedaj ni bilo.  
 

5. Logistični terminal (razklad/naklad), kot je planiran na zunanji strani hale, nikakor ni 
sprejemljiv. Hrup, ropot bo neposreden. Terminal naj se obrne na notranjo stran. 
 

6. Absolutno preveč parkirnih prostorov. Razmisliti je potrebno o alternativnih rešitvah, o 
zmanjšanju števila vozačev z osebnimi avtomobili. Povezati podjetja v občini in zagotoviti javne 
prevoze, organizirane prevoze, vse z namenom, da se občina Zreče dodatno ne onesnažuje, da 
se ne uničujejo ceste, smetijo jarki. 
 

7. Nikjer ne zasledimo polnilnice za električna vozila, električna kolesa. 
 

8. Ob reki Dravinji naj se planira sodobna ureditev sprehajalne poti s klopcami. 
 

9. Kako bo poskrbljeno za divje živali – nikjer ne zasledimo rešitev. 
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10. Ves interni tovorni promet naj vstopa in izstopa pri glavni vratarnici kot danes. Promet naj se 
ne odvija na zunanji strani hal. 
 

11. Zeleni pas je bil po našem vedenju planiran tudi za čistilno napravo, a do danes tam ni 
zasajenega nobenega drevesa. Izražamo skepso, da boste tokrat držali besedo. 
 

12. Dejavnosti, ki se izvajajo na Rudniški cesti – tukaj si ne želimo gostiln, restavracij, točilnic, tudi 
ne stavb za kratkotrajno nastanitev. Če že, naj gre za tiho proizvodnjo, brez neposrednih 
vplivov na okolje (izpuhi, hrup, onesnažene vode). 
 

13. 12 parkirnih mest za tovorna vozila – če je mišljeno, da bodo šoferji tudi prenočevali na teh 
parkiriščih, se s tem ne strinjamo. Razumemo, da so ljudje, kot mi vsi, a gre običajno za 
državljane drugih držav, kjer niso, tako kot mi, poučeni o odlaganju odpadkov, o higieni – 
preprosto, njihov način življenja je drugačen, v tovornjakih si reveži kuhajo, kar predstavlja 
dodatno požarno nevarnost. Če se prav spomnimo, je v okviru tukajšnjih občin tekel projekt, 
da bi vse te tovornjakarje obdržali na neki vstopni točki pred občino Slovenske Konjice in jih 
nato po protokolu spuščali dalje – kako je s tem? Si lahko pomagamo s tistimi ukrepi? 
 

14. Pričakuje se, da se bodo poleg prestavitve primarnega vodovodnega omrežja, na novo uredile 
tudi dotrajane povezave do individualnih hiš, saj so le-te v slabem stanju in puščajo. 
 

15. V primeru povečanja proizvodnih zmogljivosti GKN, se bo pri glavnem vhodu v Spodnjo 
industrijsko cono povečal tudi tovorni promet ter osebni promet (v kolikor ne bodo sprejete 
druge rešitve). Tukaj bo dodatnih 12.000 tovornih vozil s prikolicami, pa še tovornjaki za UNIOR 
d.d., skladišče, Strojegradnjo, tu je Saubermacher, čistilna naprava, razni drugi tovornjaki 
(predvsem tovornjaki, ki so naloženi s hlodi), tovornjaki Kovača, avtobusi, avtobusi za prevoz 
delavcev, razni viličarji, ki se vozijo iz Zgornje na Spodnjo cono in obratno, da o osebnih 
avtomobilih sploh ne govorimo. Takšna frekvenca prometa zahteva dodatno protihrupno 
zaščito za prebivalce, ki se nahajajo v neposredni bližini glavnega vhoda. Katera bi bila najbolj 
primerna, bi najbrž pokazala strokovna študija, a po laičnem mnenju govorimo o višji 
protihrupni ograji. 
 

Naš razgled na zelene poljane nekaj stane. To nam boste odvzeli. Zeleno sliko bo zamenjala sivina. Kaj 
bomo dobili v zameno za to? Vrednost naših nepremičnin, v katere vlagamo vse prihranke,  bo padla. 
Bomo zaradi tega tudi plačali manj NUSZ, manj davka na nepremičnine, ki se obeta, kdo nam bo pokril 
razliko, če bomo prodajali nepremičnine? Še zmeraj velja, da je več vredna hiša z razgledom na lep 
zelen travnik, kot hiša, ki ji pred pragom stoji proizvodna hala. Bo držalo, kajneda? 
 
Priča bomo gradnji velikih razsežnosti – to pomeni hrup od jutra do večera, prah, tovornjaki na cesti, 
kopači, buldožerji, zvoki ob vzvratni vožnji tovornih vozil (pi, pi, pi), betoniranje, udarjanje orodij, da 
ne naštevam vse kar že poznamo. To smo doživeli deloma že pri gradnji čistilne naprave, gradnji nove 
hale v lasti UNIOR d.d. Med nami so starejši občani, ki jih hrup in ves ta nemir dodatno vznemirja. Spet 
vas vprašamo, kaj bomo dobili v zameno za to? Župan tega ne boste poslušali cele dneve, tudi ne člani 
Občinskega sveta, ne predsednik Krajevne skupnosti in drugi, ker nihče od vas ne stanuje na Rudniški 
cesti. Mi pa bomo in za to pričakujemo ustrezno satisfakcijo.  
 
To je le nekaj poudarkov, v resnici jih stanovalci z Rudniške ceste vidimo še več, zato predlagamo, da 
se na to temo čim prej sestanemo z vodstvom občine in bodočim investitorjem. Tam želimo v duhu 
dobrega sodelovanja postaviti vprašanja in seveda pričakujemo jasne odgovore. Ne gre pozabiti, da so 
seje Občinskega sveta javne, kar dopušča Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče. Če nas ne boste vi 
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povabili na sestanek, se bomo mi povabili na sejo in ne bo nas malo (vseh sosedov niti poklicati nismo 
uspeli).  
 
Ob tem tudi opozarjamo, da se zdi skrajno neprimerno (tudi v nasprotju s Poslovnikom o delu 
občinskega sveta?), da se tovrstne pomembne odločitve (predlog OPPN SIC) sprejemajo na dopisnih 
sejah Občinskega sveta. Če nam je prav znano, se lahko na dopisnih sejah sprejemajo le manj 
pomembne zadeve, kar OPPN SIC zagotovo ni. Seje občinskega sveta so javne. Javnost seje se 
zagotavlja z navzočnostjo občanov. Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki 
so predložena članom občinskega sveta za to sejo. Predlagamo, da se obravnavanje te teme zaradi 
epidemije COVID-19 in nemožnosti sodelovanja občanov pri sprejemanju tako pomembnih zadev, do 
nadaljnjega prekine, nadaljuje pa takrat, ko se bodo razmere v državi in občini stabilizirale. V primeru, 
da bomo med objavljenim gradivom na spletni strani Občine zasledili sklic nove dopisne seje in na 
njenem dnevnem redu OPPN SIC, bomo primorani ukrepati na ministrstvu in pri drugih pristojnih 
organih. 
 
Imamo pravico do odločitve glede tega, kako bomo živeli v Občini Zreče, in tokrat jo nameravamo 
izkoristiti.  
 
V pričakovanju vašega povabila na srečanje, ko bodo razmere v državi zaradi epidemije COVID-19 
seveda to dopuščale, vas vse skupaj vljudno pozdravljamo! 
 
Zreče, 29. 4. 2020 

Drago in Vera Vidmar, l. r.  

Bojan in Kornelija Dečar z družino, l. r. 

Jože in Milena Gošnjak z družino, l. r. 

Andrej in Sandra Korošec z družino, l. r. 

Robi Vidmar in Julijana Žvikart, l. r. 

Darko Borovnik in Ana Arbanas, l. r. 

Nežika in Silvo Rošer, l. r. 

Martin in Marija Kotnik, l. r. 

Karl in Magda Kotnik z družino, l. r. 

Stanko, Ljudmila in Suzana Adam, l. r. 

Mihaela Kotnik z družino, l. r. 

Štefan Kotnik z družino, l. r. 

Gregor Kotnik z družino, l. r. 

Gregor in Janja Krajnc z družino, l. r. 

Vidko in Stanka Filipič z družino, l. r. 

Slavko in Marija Pekovšek, l. r. 

Marko in Polona Pekovšek z družino, l. r. 

Boštjan in Mateja Skrbiš z družino, l. r. 
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Vročiti po elektronski pošti: 

- Župan Občine Zreče, g. Boris Podvršnik (boris.podvrsnik@zrece.eu; info@zrece.eu)    
- Podžupan Občine Zreče, g. Drago Šešerko (drago.seserko@t-1.si)  
- Občinski svet Občine Zreče, pošlje se g. Borisu Podvršniku (boris.podvrsnik@zrece.eu; 

info@zrece.eu) 
- Predsednik Krajevne skupnosti Zreče, g. Marijan Jelenko (kszrece@zrece.eu; 

marijan.jelenko@t-1.si) 
- Predsednik Komisije za urejanje prostora in stanovanjske zadeve, g. Štefan Kroneker 

(kroneker@siol.net) 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, g. Mitja Stojnšek (info@zrece.eu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i https://www.izvoznookno.si/aktualno/za-avtomobilsko-industrijo-je-letos-najtezje-leto-po-letu-2009/ 
ii Civilna iniciativa proti krčenju Rogoškega gozda zaradi Magne, https://www.sta.si/2380813/civilna-iniciativa-
proti-krcenju-rogoskega-gozda-zaradi-magne 
iii Lafarge zapira vrata v Trbovljah, https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/lafarge-zapira-vrata-v-
trbovljah.html 
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Tabela 2 – Mnenja in konkretne smernice državnih nosilcev urejanja prostora ter odločba CPVO 
na izhodišča 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum pošiljanja Številka odločbe 

/ mnenja 

Datum odločbe Opomba 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito 

presojo vplivov na okolje, Dunajska 

cesta 22, 1000 Ljubljana 

30.1.2020 35409-7/2020/16 15.5.2020  

a. Zavod RS za varstvo narave, Območna 

enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje 

17.12.2019 1-III-718/2-O-

19/TA 

19.12.2019  

b. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 

10, 1000 Ljubljana 

17.12.2019 35012-192/2019/6 10.1.2020  

c. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje 

Gameljne 61a, 1211 Ljubljana 

17.12.2019 4201-36/2019/4 

4201-36/2019/7 

15.1.2020 

6.5.2020 

Pridobili dodatno mnenje 

d. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Direktorat za gozdarstvo in 

lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana  

17.12.2019 3401/56/2006/85 6.1.2020 Mnenje izdal Zavod za 

gozdove Slovenije 

e. Zavod za gozdove Slovenije, Območna 

enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje 

17.12.2019 3407-237/2019-2 24.12.2019  

f. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 

javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 

Ljubljana 

17.12.2019 350-99/2019-5 

350-99/2019-17 

20.1.2020 

12.5.2020 

Pridobili dodatno mnenje 

g. Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana 

17.12.2019 354-384/2019-2 

(256) 

354-384/2019-6 

(256) 

15.1.2020 

 

12.5.2020 

 

h. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

17.12.2019 35021-119/2019-3 15.1.2020  

 
Priloge:  

- Odločba o CPVO ter mnenja državnih nosilcev urejanja prostora 
 
  



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35409-7/2020/16
Datum: 15. 5. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena 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 in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2; Urad. list RS , št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve 
planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan –
Občinski podrobni prostorski načrt Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del 
MOEUP UN 1/082), pripravljavcu plana Občini Zreče, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del MOEUP UN 
1/082), je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. 

2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana 
območja. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 31. 1. 2020 od pripravljavca plana Občine Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 
Zreče, prejelo vlogo (št.: 3503-0001/2019-47 z dne 30. 1. 2020), za izdajo odločbe o tem, ali je za 
Občinski podrobni prostorski načrt Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del 
MOEUP UN 1/082 – v nadaljevanju OPPN SIC Zreče), treba izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO).

Vlogi so bila priložena naslednja mnenja nosilcev urejanja prostora: 
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (ZRSVN, št.: 1-III-718/2-O-19/TA z dne 19. 12. 2019); 
- Zavoda za gozdove Slovenije – OE Celje (ZGS, št.: 3407-237/2019-2 z dne 24. 12. 2019),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo (MKGP, 

št.: 3401-56/2006/85 z dne 6. 1. 2020),
- Ministrstva za kulturo št.: 35012-192/2019/6 z dne 10. 1. 2020,
- Direkcije RS za vode – Sektorja območja Drave (DRSV, št.: 35021-119/2019-3 z dne 15. 1. 

2020),
- Zavoda za ribištvo Slovenije št.: 4201-36/2019/4 z dne 15. 1. 2020 in
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- Ministrstva za zdravje, št.: 350-99/2019-5 z dne 20. 1. 2020, ki je posredovalo mnenje 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ št.: 354-384/2019-2 (256) z dne 15. 1. 2020).

Pobuda in izhodišča za pripravo OPPN SIC Zreče (izdelal: Savaprojekt d.d. Krško (št. proj.: 19055-
00, nov. 2019) je dostopen na spletni strani Občine Zreče https://www.zrece.si/objava/205921, 
sklep o začetku priprave OPPN pa je bil objavljen v Urad. glasilu slovenskih občin št. 36/19. 

Občina Zreče je vlogo 12. 2. 2020 dopolnila s pojasnili v zvezi s predmetnim OPPN.

II. Vsebina plana

Iz sklepa o pripravi ter pobude in izhodišč za OPPN SIC Zreče izhaja, da se območje »spodnje 
industrijske cone« s površino 10,27 ha nahaja JV od naselja Zreče, med Dravinjo, Rudniško cesto 
in kmetijskimi površinami poti Radani vasi. Namen priprave OPPN je širitev proizvodnih kapacitet 
podjetja, ki se ukvarja z izdelavo avtomobilskih transmisij in avto delov. Predvidena je umestitev 
nove poslovno proizvodne stavbe ter ureditev dodatnih parkirnih mest za zaposlene z ureditvijo 
dostopa v kompleks in pripadajočo zunanjo ureditvijo ter izgradnjo pripadajoče gospodarske javne 
infrastrukture in prometnic. 

Pobuda in izhodišča za pripravo OPPN SIC Zreče so izdelana na podlagi Občinskega prostorskega 
načrta Občine Zreče (OPN), za katerega je bil izveden postopek CPVO, ki se je zaključil z odločbo 
ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-
121/2011/56 z dne 15. 9. 2015), OPN pa je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 
64/15. 
V 37. členu OPN je navedeno, da se industrijske in druge proizvodne dejavnosti praviloma 
umeščajo v obstoječe in predvidene gospodarske cone. Zagotavlja se ustrezne  razvojne površine, 
izboljšata se njihova prometna dostopnost in infrastrukturna oprema, hkrati pa se uvedejo ukrepi za 
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje; v 41. členu pa, da se območja industrijskih in proizvodnih 
dejavnosti načrtujejo kot širitev obstoječe gospodarske cone tovarne Unior II v smeri proti Radani 
vasi. 

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 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, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO), je treba v postopku priprave 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega 
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na 
okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 

ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO:
- če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, 
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. 
Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo
oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za 
katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši 
izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na 
podlagi katerega je pripravljen.
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V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju 
prostora (Urad. list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), ministrstvo pristojno za okolje na 
podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba izvesti 
CPVO.  

IV. Razlogi za uvedbo postopka CPVO

Ministrstvo je preverilo razloge za uvedbo postopka CPVO iz ZVO in ugotovilo naslednje: 

a) Iz osnutka OPPN SIC Zreče je razvidno, da se s planom načrtuje območje »spodnje 
industrijske cone« s površino 10,27 ha, kar je poseg v okolje, za katerega je  treba izvesti 
presojo vplivov na okolje skladno z določbami drugega odstavka 51. člena ZVO in Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 
57/15 in 26/17 – v nadaljevanju Uredba). Iz Priloge 1 Uredbe je razvidno, da je za posege, ki 
so namenjeni industrijskim dejavnostim iz poglavja C te priloge (industrijske cone), če 
presegajo 5 ha (oznaka G.I.1), treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Ugotovitev o tem, da OPPN vsebuje posege z vplivi na okolje za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje izhaja tudi iz pojasnil, ki ji je Občina Zreče poslala 12. 2. 2020. V 
posredovanem sporočilu izdelovalec OPPN Savaprojekt d.d. pojasnjuje, da bo »v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo proizvodno halo GKN Driveline Slovenija 
potrebno, v skladu z Uredbo izdelati Poročilo o vplivih na okolje oz. izpeljati integralni 
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.«

b) Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se CPVO izvede za plane, ki bi lahko 
pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno 
posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. 
Iz mnenja ZRSVN (št.: 1-III-718/2-O-19/TA z dne 19. 12. 2019) izhaja, da leži območje plana 
izven območja neposrednega ali daljinskega vpliva na varovana območja, zato za plan ni 
treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.  

c) Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo 
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami 
tretjega odstavka 40. člena ZVO, so določena z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in 
njegovih sprememb na okolje v postopku CPVO (Uradni list RS št. 9/09, v nadaljevanju 
Uredba o merilih). Ministrstvo je prejelo naslednja, v poglavju A navedena mnenja, iz katerih 
izhajajo naslednju ugotovitve: 
- ZRSVN ugotavlja, da celotna JZ meja območja sicer sega do območja naravne vrednote 

Dravinja, vendar plan ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost.

- ZGS ugotavlja, da plan ne zajema gozdnih površin, zato ne pričakuje verjetno 
pomembnih vplivov na funkcije gozdov in gospodarjenje z gozdovi. 

- MKGP meni, da zaradi nameravanih prostorskih ureditev ni verjetno pomembnih vplivov 
na gozd oz. gozdni prostor. 

- Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da na območju plana ni enot kulturne dediščine vpisanih 
v register nepremične kulturne dediščine zato meni, da ni verjetnosti pomembnejših 
vplivov plana na kulturno dediščino. 
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje na podlagi Uredbe, Ministrstvo za kulturo meni, da obstaja verjetnost 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na arheološke ostaline.
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- DRSV ugotavlja, da se območje plana delno nahaja na erozijsko ogroženem območju, 
delno pa na poplavnem območju Dravinje. V letu 2019 so bili na Dravinji izvedeni ukrepi 
za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja, tako da sedaj območje ni več poplavno 
ogroženo, zato plan verjetno ne bo pomembneje vplival na okolje z vidika upravljanja z 
vodami.

- Zavod za ribištvo ugotavlja, da območje plana leži neposredno ob vodotoku Dravinja in 
da bi gradnja novih industrijskih stavb lahko imela negativen vpliv na večjo obremenitev 
Dravinje: z industrijskimi onesnaževali, odlaganjem odpadkov in gradbenega materiala na 
območjih vodnih in priobalnih zemljišč, morebitnim odstranjevanjem obrežne vegetacije, 
vplivom posegov na drstišča v času drsti rib, izgubo habitata na obravnavanem odseku 
vodotoka ter kaljenjem vode zaradi izvajanja del na brežinah vodotokov, zato meni da bi 
bilo treba izvesti postopek CPVO. 

- Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NIJZ iz katerega izhaja, da je bilo območje 
celotne industrijske cone presojano v okoljskem poročilu za OPN ter da se z načrtovanim 
OPPN namenska raba ne spreminja. NIJZ meni, da plan verjetno ne bo pomembno 
vplival na zdravje in počutje ljudi pod naslednjimi pogoji: 

- v Odloku o OPPN mora biti nedvoumno navedeno, da na območju plana ne smejo 
biti umeščeni:

- obrati, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega,
- obrati večjega ali manjšega tveganja za okolje,
- zbirni centri za odpadke ter obrati za skladiščenje/predelavo odpadkov,
- obrati, ki so glede narave dejavnosti nedvoumen vir vonjav;

- izdelati je treba strokovne podlage za hrup ter določiti morebitne protihrupne ukrepe;
- preprečiti je treba kakršno koli onesnaženje tal, površinskih in podzemnih voda, zlasti 

z nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode 
v zadostnih količinah.

V. Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določajo, da se 
stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z 
dopisom (št.: 35409-7/2020/8 z dne 13. 3. 2020) pozvalo pripravljavca plana, da se v 15 dneh
izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO.

Občina Zreče je na seznanitev odgovorila z dopisom št.: 3505-0001/2019-54 z dne 30. 3. 2020, 
kjer je navedla naslednje argumente:  

a) V zvezi z razlogom, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje v skladu z Uredbo je občina napisala, da je za območje za katerega 
se izdeluje OPPN že v veljavi izvedbeni prostorski akt Zazidalni načrt Industrijska cona II Unior 
KI Zreče (Urad. List SRS št. 16/78, Urad. List RS št. 135/03 in UGSO št. 58/15). Trenutno 
veljavi zazidalni načrt že sedaj predvideva na tej lokaciji postavitev proizvodnih obratov ter 
ureditev prometnic in gospodarske javne infrastrukture. Z novim OPPN SIC Zreče se velikost 
območja ne povečuje in v območje ne dodajajo nove vsebine (usklajuje se le z novo 
zakonodajo). Z novim OPPN bodo podani prostorsko izvedbeni pogoji, ki bodo na območju 
cone omogočali izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjšali vplive, ki jih cona povzroča na bližnje in 
daljne okolje; uredil se bo promet na širšem območju cone, saj je predvidena izgradnja nove 
garažne hiše, rekonstrukcija Rudniške ceste, preusmeritev tovornega prometa samo znotraj 
cone. S temi ukrepi se bo negativni vpliv prometa in posledično hrup in prašni delci precej 
zmanjšal. To območje je že bilo obravnavano v okoljskem poročilu v okviru OPN Zreče. 
Okoljsko poročilo je obravnavalo že obstoječo poslovno cono in širitev obstoječih dejavnosti 
znotraj te cone na v OPN sprejetih stavbnih zemljiščih. Zato podvajanje postopka CPVO ni 
smiselno. 
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Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove stavbe (GKN Driveline Slovenija) na 
podlagi OPPN SIC Zreče (ko bo sprejet) bo verjetno potekala po integralnem postopku in sicer 
zaradi preseganja velikosti gradbišča (več kot 0,5 ha), ki jo taka gradnja zahteva. Integralni 
postopek prav tako vsebuje okoljsko obravnavo posegov (ponovno podvajanje postopkov). 

b) Občina Zreče pojasnjuje, da meja območja OPPN SIC Zreče ne posega v vodno zemljišče ali 
priobalni pas reke Dravinje. Predviden je le izpust čistih padavinskih voda v vodotok. Na 
podlagi veljavne zakonodaje, voda, ki se izpušča v vodotok, ne sme presegati zakonsko 
določenih parametrov. Vse ostale odpadne vode iz območja industrijske cone se speljejo 
preko vodotesne kanalizacije v bližnjo čistilno napravo Zreče. Vplivi na habitat in drstišča 
zaradi tega niso možni. V letu 2019 je bila zaključena investicija  »Ureditev reke Dravinje na 
območju ZN industrijske cone II, Unior Kl Zreče«. Načrt vodnogospodarske ureditve je izdelal 
Biro GBH d.o.o., Maribor (št. proj.: 215/2016, sept. 2016), na projekt je bilo izdano 
naravovarstveno soglasje št.: 35620-994/2018-4 z dne 22. 3. 2018. Z novo načrtovanimi 
ureditvami se ne posega v te ureditve in se ne poslabšuje obstoječega stanja. 

c) Občina še navaja, da so vse pogoje, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje navedel, da 
lahko vplivajo na zdravje in počutje ljudi, navedli v priloženem osnutku odloku o OPPN (9., 34. 
in 37. člen). 

V zaključku dopisa pripravljavec plana še enkrat navaja, da s prostorskim aktom ne umešča v 
prostor novih dejavnosti, ampak omogoča širitev le obstoječim dejavnostim, kar je bilo okoljsko že 
presojano v fazi izdelave OPN Zreče s postopkom CPVO. Za postavitev nove proizvodne hale se 
bo v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja morala izvesti presoja vplivov na okolje, zato bodo 
takrat še podrobneje preverjeni vsi vplivi na okolje in ukrepi za njihovo zmanjšanje. 

Na obrazložitve Občine Zreče Ministrstvo pojasnjuje, da občina že sama navaja, da se bodo s 
planom načrtovali posegi z vplivi na okolje. Kot izhaja iz Ureditvene situacije s prerezom (Izdelal:
Savaprojekt Krško d.d., nov. 2019) so na območju OPPN načrtovane 3 nove stavbe: stavba 1 B 
(garažna hiša s tlorisno površino ca. 3.800 m2), ter stavbi 3A in 3B (s tlorisno površino ca. 5.700 m2

in ca. 8.800 m2). Skupna tlorisna površna teh objektov je torej 18.300 m2, kar pomeni, da je 
površina gradbišča najmanj enaka oz. večja, kot je tlorisna površina objektov (1,8 ha). Na podlagi 
Priloge I Uredbe je za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 30.000 m2, ali nadzemno višino 70 
m ali podzemno globino 30 m ali površino gradbišča 1 ha (oznaka G.II.1) treba izvesti presojo 
vplivov na okolje. 
Ker ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO, če se s planom določa 
ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z 
določbami 51. člena istega zakona, je za OPPN SIC Zreče treba izvesti CPVO. 

V zvezi s podvajanjem postopkov ministrstvo ugotavlja, da je bila z OPN Zreče presojana 
namenska raba (IP), OPPN pa je plan, s katerim se načrtuje poseg z vplivi na okolje, ki pa še ni bil 
presojan. 

V zvezi z ugotovitvijo, da se ne posega v priobalno zemljišče in priobalni pas reke Dravinje, ter da 
zaradi tega vplivi na habitat in drstišča niso možni, je Ministrstvo pridobilo mnenje Zavoda za 
ribištvo Slovenije (ZZRS, št.: 4201-36/2019/7 z dne 6. 5. 2020). Iz mnenja izhaja, da po pregledu 
spletne dokumentacije in upoštevajoč izjasnitvev in pojasnila občine Zreče ugotavlja, da z vidika 
ZZRS ni treba izvesti CPVO.
Upoštevajoč mnenje ZZRS je ministrstvo pojasnilo občine sprejelo in presoje na izgubo habitata in 
drstišča rib ni treba izvesti. 

Ministrstvo je prejelo tudi mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorat za javno zdravje (št.. 350-
99/2019-7 z dne 12. 5. 2020), ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ, št.: 354-59/2019-4 (256) z dne 29. 4. 2020). NIJZ na podlagi podatkov iz predložene 
dokumentacije ocenjuje, da izvedba OPPN SIC Zreče v obliki in obsegu kot je to opisano v 
izhodiščih plana, verjetno ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi. V osnutek plana so 
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ustrezno vključen vsi elementi, ki so bili v mnenju NIJZ št.: 354-384/2019-2 (256)  z dne 15. 1. 
2020 navedeni kot pogoj za oceno, da plan verjetno ne bo pomembno vplival na zdravje in počutje 
ljudi.

VI. Ugotovitev

Na podlagi vloge občine, pojasnil občine pri izjasnitvi in mnenj ministrstev in organizacij, ki 
sodelujejo v postopku CPVO, ministrstvo ugotavlja, da je v skladu z določili drugega odstavka 40. 
člena ZVO za plan – OPPN Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del MOEUP 
UN 1/082) treba izvesti postopek CVPO zaradi načrtovanih posegov z vplivi na okolje. 
Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

Skladno z določbami 40. člena ZVO je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te 
odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te 
odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in 
sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
   Jelka Habjan 
     sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
  vodja Sektorja za CPVO     

     mag. Katja BUDA
v.d. Generalnega direktorja
    Direktorata za okolje

Vročiti:
- Pripravljavec plana: Občina Zreče, info@zrece.eu

V vednost - elektronsko: 
- Zavod RS za varstvo narave - OE Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje; OECelje@zgs.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave; gp.drsv-mb@gov.si
- Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- Zavod za ribištvo Slovenije; info@ZZRS.si
- Ministrstvo za zdravje – Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si







Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-192/2019/6
Datum: 10. 1. 2020

Na podlagi poziva Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče (v nadaljevanju: Občina 
Zreče), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) 
na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT SPODNJA INDUSTRIJSKA CONA 
ZREČE (del MOEUP UN 1/081 in del MOEUP UN 1/082)

1. Podatki o vlogi

Občina Zreče je z vlogo, št. 3505-0001/2019-35 z dne 17. 12. 2019, prejeto dne 18. 12. 2019, 
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno 
dediščino za občinski podrobni prostorski načrt Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP 
UN 1/081 in del MOEUP UN 1/082).

V prostorskim informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o pripravi in Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN
1/081 in del MOEUP UN 1/082),

- Pobuda in izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja 
industrijska cona Zreče, izdelal: Savaprojekt d.d. Krško, št. projekta: 19055-00, 
november 2019,

- Ureditvena situacija s prerezom, izdelal: Savaprojekt d.d. Krško, november 2019.

OBČINA ZREČE

info@zrece.eu
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2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v 
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju:Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf.

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace Maja Bahar Didović
višja svetovalka generalna direktorica

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
- Občina Zreče, ga. Katjuša Črešnar, katjusa.cresnar@zrece.eu





















Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 350-99/2019-17
Datum: 12. 5. 2020

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Občinski 
podrobni prostorski načrt Spodnja industrijska cona Zreče (OPPN SIC Zreče) v  Občina 
Zreče (po dopolnitvi dokumentacije)

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje 
za Občinski podrobni prostorski načrt Spodnja industrijska cona Zreče (OPPN SIC Zreče) v  
Občina Zreče (po dopolnitvi dokumentacije), s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred 
vplivi iz okolja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj                                                                           dr. Marjeta Recek
višja svetovalka II                                                      vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-59/2019-4 (256) z 

dne 29. 4. 2020.

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

E-pošta: gp.mop@gov.si, katjusa.cresnar@zrece.eu
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Tabela 3 – Odločba Ministrstva za okolje in prostor ter mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 
državnih nosilcev urejanja prostora 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum pošiljanja Številka odločbe 

/ mnenja 

Datum odločbe Opomba 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito 

presojo vplivov na okolje, Dunajska 

cesta 22, 1000 Ljubljana; 

gp.mop@gov.si 

    

a. Zavod RS za varstvo narave, Območna 

enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si 

30.11.2020    

b. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 

10, 1000 Ljubljana; gp.mk@gov.si 

30.11.2020    

c. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje 

Gameljne 61a, 1211 Ljubljana; 

info@zzrs.si 

30.11.2020    

d. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Direktorat za gozdarstvo in 

lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana; gp.mkgp@gov.si  

30.11.2020    

e. Zavod za gozdove Slovenije, Območna 

enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje; 

OECelje@zgs.si 

30.11.2020    

f. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 

javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 

Ljubljana; gp.mz@gov.si 

30.11.2020    

g. Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana; 

info@nijz.si 

30.11.2020    

h. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor; 

gp.drsv-mb@gov.si 

30.11.2020    

 
Priloge:  

- Odločba MOP o ustreznosti okoljskega poročila ter mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 
državnih nosilcev urejanja prostora 

 
 
  



verzija: SPK_01 © Copyright Savaprojekt d.d.

 

5 

 

Tabela 4 – Mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka mnenja Datum mnenja Opomba 

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 

1000 Ljubljana; urszr@urszr.si 

30.11.2020    

2. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor; 

gp.drsv-mb@gov.si 

30.11.2020    

3. Zavod RS za varstvo narave, Območna 

enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si 

30.11.2020    

4. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (ceste); info@zrece.eu 

30.11.2020    

5. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (kanalizacija); info@zrece.si 

30.11.2020    

6. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (vodovod); info@zrece.si 

30.11.2020    

7. Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica 

Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota; 

info@saubermacher-komunala.si; 

info@zreče.si 

30.11.2020    

8. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 

2000 Maribor; info@elektro-maribor.si; 

david.lorencic@elektro-maribor.si 

30.11.2020    

9. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 

Ljubljana; info@adriaplin.si; 

tanja.marcola@adriaplin.si 

30.11.2020    

10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za 

dostopovna omrežja, Center za 

dostopovna omrežja Celje – Novo 

mesto, Lava 1, 3000 Celje; 

https://www.telekom.si/pomoc-in-

podpora/mnenje-soglasje; 

ludvik.miklavc@telekom.si 

30.11.2020    

11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske 

brigade 21, 1000 Ljubljana; 

info@telemach.si 

30.11.2020    

12. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na 

Roglo 13b, 3214 Zreče; 

jelenko.marjan@gmail.com 

30.11.2020    

 
Priloge:  

- mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN 
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