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Tabela 1 – Pripombe širše zainteresirane javnosti na izhodišča 

ŠT. ŠIRŠA ZAINTERESIRANA JAVNOST 

 

Datum 

dokumenta 

Opomba 

1. Spitt d.o.o., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče 26.11.2020  

2. Unior d.d., Ko vaška cesta 10, 3214 Zreče 25.11.2020  

3. Odvetnica Andreja Zidanšek, Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče 26.11.2020  

4. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 4.12.2020 Elektronsko sporočilo od ga. Katjuše Črešnar 

5. Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 

3210 Slovenske Konjice 

4.12.2020 Elektronsko sporočilo od g. Tomaža Rihtaršiča 

6. Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 4.12.2020 Elektronsko sporočilo od g. Aleša Slaparja 

7. Javni zavod vrtec Zreče, Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče 9.12.2020  

 
Priloge:  

- Pripombe širše zainteresirane javnosti na izhodišča (po vrstnem redu iz zgornje tabele) 
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Tabela 2 – Smernice nosilcev urejanja prostora na izhodišča 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum pošiljanja Številka smernic Datum smernic Opomba 

1. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 

1231 Ljubljana – Črnuče 

info@telemach.si 

17.11.2020 443/1-2020 18.11.2020  

2. Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica 

Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

info@saubermacher.si 

17.11.2020 OZ-OPPN-PSZ 

Zreče-1BB 

19.11.2020  

3. Telekom Slovenije d.d., Dostopovna 

omrežja, Operativa TKO vzhodna 

Slovenija, Lava 1, 3000 Celje 

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

podpora/mnenje-soglasje; 

srecko.hudoklin@telekom.si 

17.11.2020 17610202-

001122020111701

74 

3.12.2020  

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

2000 Maribor 

info@elektro-maribor.si 

17.11.2020 

26.5.2021 

3901-50/2020-3 

3901-23/2021-2 

27.11.2020 

28.5.2021 

 

dopolnitev 

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

Ljubljana 

info@adiaplin.si 

17.11.2020 2481/20-KP 24.11.2020  

6. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na 

Roglo 13, 3214 Zreče 

jelenko.marjan@gmail.com 

17.11.2020 / 5.12.2020 Elektronsko sporočilo od 

g. Marjana Jelenka 

7. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 

3214 Zreče – javne ceste 

info@zrece.eu 

17.11.2020 3510-0175/2020-4 9.12.2020  

 

8. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 

3214 Zreče – vodovod 

info@zrece.eu 

17.11.2020 3510-0177/2020-2 14.12.2020  

9. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 

3214 Zreče – kanalizacija 

info@zrece.eu 

17.11.2020 3510-0176/2020-2 14.1.2021  

 
Priloge:  

- Smernice nosilcev urejanja prostora na izhodišča (po vrstnem redu iz zgornje tabele) 
 
  













Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje
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OBČINA ZREČE, KATJUŠA ČREŠNAR Številka: 17610202-00112202011170174
CESTA NA ROGLO 13 B Vaš znak: 3505-0001/2020-24

3214 ZREČE
Datum: 3.12.2020

Zadeva: Smernice, pogoji k pripravi OPPN za poslovno stanovanjsko
zazidavo ZREČE (OPPN PSZ Zreče)

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A
(Uradni list RS, št.  33/07, 108/09),  9.,  10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah –
ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije
(Uradno  glasilo  Telekoma  Slovenije  št.  3/04),  ter   vloge  vlagatelja  vam  izdajamo  smernice,  pogoje  k
pripravi OPPN za poslovno stanovanjsko zazidavo ZREČE (OPPN PSZ Zreče).

Pri  vseh  posegih  v  prostor  je  treba  upoštevati  trase  obstoječega  in  predvidenega  TK  omrežja  v
upravljanju Telekom Slovenije d.d..
Glede na pozidavo oz.  komunalno ureditev jih  je  potrebno ustrezno zaščititi  ali  prestaviti,  kar  se izvede
pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..
S  projektom je  potrebno  predvideti  novo  telekomunikacijsko  omrežje  in  v  sodelovanju  s  predstavnikom
Telekom  Slovenije  d.d.  možnost  priključitve  na  obstoječe.   Za  priključitev  novih  objektov  na  javno  TK
omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov in TK kanalizacije v
idejno dokumentacijo.
V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez
soglasja Telekom Slovenije d.d..
Za  trase  novih  telekomunikacijskih  vodov  kateri  bodo  omogočali  sprejem  televizijskih  programov  v
klasični in HD kakovosti, dostopa do interneta, klasične in IP telefonije tudi izgradnjo najetih, privatnih in
informacijsko  -  komunikacijsko  -  tehnoloških  omrežij  (varnostne  kamere,  daljinski  nadzor...),  brezžične
dostopovne tehnologije (WI – FI) naj se v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi
zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički
ter PE-HD cevmi premera 50 mm..
Vrsta  prenosnega  medija,  mesto  navezave  na  obstoječe  omrežje  in  ostale  karakteristike
telekomunikacijskega  omrežja  se  določijo  glede  na  potrebe  in  možnosti  v  projektnih  pogojih  in  v
sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d..
Projekt  TK  priključka  na  javno  TK  omrežje  se  izdela  v  fazi  izdelave  DGD  dokumentacije  in  mora  biti
usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

   - Robert Žolnir, tel.: 03 428 3203

Lep pozdrav!
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Postopek vodil:

Ludvik Miklavc

Žig: Vodja TKO vzhodna
Slovenija:

Boris Cajnko

`sig, fd=Podpis
soglasja, sl=MC, st=1,
sg=1, rl=1,
sd=Telekom Slovenije
d.d`

V vednost:  naslov,   arhiv



























OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03/57 62 498
e-pošta: info©zreoe.eu / splet: www.zrece.eu

številka: 3510-00175/2020-5
Datum: 9.12.2020

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) kot upravljalecobčinskih cest na predlog izhodišč pri pripravi OPPN za stanovanjska zazidava Zreče
(MOEUP: UN1/058—del in UN1/062-del), ki ga je pripravil Savaprojekt d.d., Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško, št. 19301-00 podajamo naslednje

PREDLOGE

Pri načrtovanju novega cestnega priključka kot podaljška obstoječe javne poti JP št.
9895901 Cesta za PTC je potrebno upoštevati:

Zakon o cestah (Ur. list RS št. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18),Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS št. 82/13, 69/17 — popr., 68/16,54/17 in 3/18 — odl. US), Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/05, 26/06
in 109/10 — ZCes—1, 36/18), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremina cestah (Ur. list RS št. 99/15, 46/17, 59/18), Pravilnik o cestnih priključkih na
javne ceste (Ur. list RS št. 86/09 in109/10 — ZCes—1 ), Odlok o občinskih cestahv Občini Zreče (Ur. list RS št. 48/12) ter ostale pravilnike, tehnične normative,standarde in predpise s področja cestne zakonodaje.

Pri izdelavi OPPN za stanovanjsko zazidavo Zreče (MOEUP: UN1/058-del in
UN1/062-del) je potrebno upoštevati predvideno prometno ureditev v že
veljavnih OPPN in projektnih dokumentacijah v neposredni bližini tega območja.

Dimenzioniranje cest je potrebno uskladiti s predvideno prometno ureditvijoglede na vrsto novo zgrajenih objektov in vrsto predvidenega prometa.

Do predvidenih objektov je potrebno predvideti pešpoti oz. hodnike za pešce ter
zagotoviti neovirano gibanje funkcionalnih oviranih oseb.

Pri umeščanju novih objektov v prostor je potrebno predvideti zadostno število
parkirnih prostorov skladno tehničnimi normativi.

Na območju novo predvidenih cest in priključkov je zaradi zagotavljanja
prometne varnosti potrebno zagotoviti zadovoljivo preglednost, zato znotraj
meja cestnega telesa in preglednostnega trikotnika ni dovoljena zasaditev,
postavitev skulptur, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral preglednost

Mull VERITAS



na sami predvideni cesti ali na območju priključka ali bi lahko kako drugače
vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti

Pripravila:
Simona Črešnar,

' '
rg., inž. gradb.

Svetovalka I GJS in prostor

Bik/307

Vročiti:
1. Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
2. Zbirka dokumentarnega gradiva
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Tabela 3 – Odločba Ministrstva za okolje in prostor o potrebnosti CPVO ter mnenja državnih 

nosilcev urejanja na izhodišča 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka odločbe / 

mnenja 

Datum 

odločbe 

Opomba 

0. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 

okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

1.3.2021 35409-50/2021-2550-6 22.3.2021 CPVO postopek ni 

potreben! 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 

prostor, Direktorat za prostor, graditev in 

stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

gp.mop@gov.si 

12.1.2021 35033-5/2021-2550-6 22.2.2021 Konkretne smernice 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje 

kmetijskega prostora in zemljišče operacije, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

gp.mkgp@gov.si 

12.1.2021 3504-8/2021/2 13.1.2021 Mnenje 

 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 

cesta 22, 1000 Ljubljana 

gp.mkgp@gov.si 

12.1.2021 3401-56/2006/112 5.2.2021 Konkretne smernice 

4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 

Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje 

OECelje@zgs.si 

12.1.2021 3407-10/2021-5 2.2.2021 Mnenje 

 

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 

vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 

Maribor 

gp.drsv-mb@gov.si 

12.1.2021 35020-12/2021-2 26.2.2021 Konkretne smernice 

 

6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota 

Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje 

zrsvn.oece@zrsvn.si 

12.1.2021 1-III-15/2-O-21/LS 15.1.2021 Naravovarstvene 

smernice in mnenje 

7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 

dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

gp.mk@gov.si 

12.1.2021 35012-11/2021/5 10.2.2021 Mnenje in konkretne 

smernice 

8. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno 

zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

gp.mz@gov.si 

12.1.2021 350-8/2021-4 9.2.2021 Mnenje 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 

1000 Ljubljana 

12.1.2021 350-6/2021-2 (256) 9.2.2021 Mnenje in konkretne 

smernice 

9. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 

Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 

61, 1000 Ljubljana 

urszr@urszr.si 

12.1.2021 350-16/2021-4 - DGZR 27.1.2021 Smernice 

 
Priloge:  

- Odločba MOP o ustreznosti okoljskega poročila ter mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 
državnih nosilcev urejanja prostora (po vrstnem redu iz zgornje tabele) 

  



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: 35409-50/2021-2550-6
Datum: 22. 3. 2021
 

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. 39/2006 - 
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, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 
158/20, 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, 
31/18 in 82/20) 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 
prostorski načrt poslovno stanovanjske zazidave Zreče, pripravljavcu plana Občini Zreče, Cesta 
na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki ga zastopa SAVAPROJEKT Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 
8270 Krško, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, občinskega podrobnega prostorskega 
načrta poslovno stanovanjske zazidave Zreče, ni treba izvesti postopka 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

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 1. 3. 2021 od podjetja SAVAPROJEKT Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 
8270 Krško, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 
Zreče, prejelo vlogo št.: 19301-00/SUT z dne 1. 3. 2021, za izdajo odločbe o tem, ali je za plan - 
občinski podrobni prostorski načrt poslovno stanovanjske zazidave Zreče (OPPN), treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Identifikacijska številka prostorskega akta 
je 2209.  

Iz vloge je razvidno, da je gradivo: sklep o začetku priprave OPPN ter izhodišča in dopolnjena 
izhodišča (izdelal SAVAPROJEKT Krško d.d., št. proj.: 19301-00, Krško, januar 2021), 
objavljeno na spletni strani Občine Zreče. 

Vlogi je bilo priloženo pooblastilo župana Občine Zreče in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki 
sodelujejo v postopku CPVO:  

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva (št.: 3504-
8/2021/2 z dne 13. 1. 2021),

Podpisnik: Jelka Habjan
Izdajatelj: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00AA38B2900000000
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025
Čas podpisa: 02. 04. 2021 12:54
Št. dok.: 35409-50/2021-2550-6

Podpisnik: Vesna Kolar Planinšič
Izdajatelj: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 063A879E000000005
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025
Čas podpisa: 02. 04. 2021 13:01
Št. dok.: 35409-50/2021-2550-6

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
https://www.zrece.si/objava/320947
https://www.zrece.si/objava/320947
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- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva in lovstva (št.: 
3401-56/2006/111 z dne 5. 2. 2021), ki je posredovalo mnenje Zavoda za gozdove, OE 
Celje (št.: 3407-10/2021-4 z dne 2. 2. 2020),

- Ministrstva za zdravje (št.: 350-8/2021-4 z dne 9. 2. 2021), ki je posredovalo mnenje 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 350-6/2021-2 (256) z dne 9. 2. 2021), 

- Ministrstva za kulturo (št.: 35012-11/2021/5 z dne 10. 2. 2021), 
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (št.: 1-III-15/2-O-21/LS z dne 15. 1. 2021),
- Direkcije RS za vode, Sektorja območja Drave (št.: 35020-12/2021-2 z dne 26. 2. 

2021). 

Po 40. členu 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. CPVO se 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.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena ZUreP-2, 
ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh 
odloči, ali je za plan treba izvesti CPVO.  

Iz izhodišč za pripravo OPPN je razvidno, da je območje poslovno stanovanjske zazidave Zreče 
z velikostjo 2,4 ha razdeljeno na 3 enote:

- Območje A: poslovno stanovanjska zazidava (predvidena gradnja poslovnih, upravnih, 
garažnih in stanovanjskih stavb, kot so nova občinska stavba, kulturni dom z večnamensko 
dvorano, blokovna gradnja ter garažna hiša),

- Območje B: območje kotlovnice,
- Območje C: območje kampa s 26 lokacijami za šotore ali avtodome ter sanitarno enoto. 

Do območja  OPPN je načrtovana nova dostopna cesta. 

V skladu z namensko rabo v OPN je območje opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti 
(CU) in območje namenjeno turizmu (BT). 

Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da se OPPN izdeluje 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. 

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin: 
- da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Zreče, v katerem sta opredeljeni 

namenski rabi centralne dejavnosti (CU) in turizem (BT), 
- da pristojna ministrstva in organizacije menijo, da plan ne bo imel verjetno pomembnih 

vplivov z vidika njihove pristojnosti, 
- da za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja, kot izhaja iz mnenja 

ZRSVN,
ministrstvo ugotavlja, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.
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Zato v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave OPPN poslovno 
stanovanjske zazidave Zreče ni treba izvesti CPVO. 
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 strateško 
       presojo vplivov na okolje

Vročiti:
- Pooblaščenec pripravljavca plana: SAVAPROJEKT Krško d.d.
- pripravljavec plana: Občina Zreče.   

V vednost po e-pošti: 
- Ministrstvo za kulturo,  
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
- Ministrstvo za zdravje,  
- Direkcija RS za vode, Sektorja območja Drave,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,  
- Zavod za gozdove, OE Celje.  
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Številka: 35033-5/2021-2550-6
Datum: 22. 2. 2021

Zadeva: Konkretne smernice za pripravo Odloka podrobnega prostorskega načrta 
poslovno stanovanjska zazidava Zreče
(ID: 2209)

Zveza: E dopis pooblaščene družbe Savaprojekt d.d. z dne 12. 1. 2021 

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110. 
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) 
izdaja 

KONKRETNE SMERNICE ZA PRIPRAVO OSNUTKA Odloka za občinski podrobni 
prostorski načrt poslovno stanovanjska zazidava Zreče

1. Vloga občine
Občina Zreče je z vlogo pooblaščenega izdelovalca z e dopisom z dne 12. 1. 2021, na 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), posredovala vlogo za pridobitev konkretnih smernic za pripravo osnutka 
Odloka za občinski podrobni prostorski načrt poslovno stanovanjska zazidava Zreče (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče). 

Pripravljavec izhodišč za pripravo OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče je Savaprojekt 
d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, številka projekta 19301-00, izdelano januarja 2021, 
odgovorni prostorski načrtovalec Damjana Pirc, univ. dipl. inž. kraj. arh., ZAPS P-0046.

Gradivo je bilo priloženo vlogi in obsega Sklep o pripravi OPPN poslovno stanovanjska 
zazidava Zreče, Izhodišča za pripravo OPPN. MOP je dodelilo identifikacijsko številko ID 2209. 

S predlaganim prostorskim aktom se bo v EUP: UN1/058, UN1/059 in UN1/062 ter manjšem 
delu UN1/057 in UN1 načrtovalo gradnjo večstanovanjskih, poslovnih in upravnih stavb ter 

Podpisnik: Boštjan Jerebic
Izdajatelj: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 263D5A91000000005
Potek veljavnosti: 17. 12. 2025
Čas podpisa: 23. 02. 2021 12:21
Št. dok.: 35033-5/2021-2550-6

Podpisnik: Ana Vidmar
Izdajatelj: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 45791B0D000000005
Potek veljavnosti: 17. 12. 2025
Čas podpisa: 23. 02. 2021 13:56
Št. dok.: 35033-5/2021-2550-6

mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
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stavb splošnega družbenega namena. Poleg navedenih stavb se uredi tudi osrednji trg, javna 
parkirišča, dopusti možnost izgradnje garažne hiše (podzemne in/ali nadzemne), uredi kamp 
(ca 26 mest za kampiranje), dostop do vrtca ter zunanjih površin Term Zreče, uredi promenada 
ter zelene parkovne površine. OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče se izdela na 
območju velikosti ca. 2,4 hektara in posega v območje obstoječega gozda, PNRP pa je 
določena kot BT in CU.

2. Pravna podlaga
Postopek priprave OPPN je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Iz 118. člena ZUreP-2 izhaja, 
da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za 
pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, 
ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej 
podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. 
člena ZUreP-2. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za 
področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja 
prostora skrbi za upoštevanje:

- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.

Navedene vsebine so vsebovane v splošnih smernicah s področja razvoja poselitve in v 
veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave splošnih smernic na podlagi ZUreP-
2 se smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja razvoja poselitve št. 35001-14/2013/1 z 
dne 29. 1. 2013, objavljene na spletni strani ministrstva na naslovu: 
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_
poselitve.pdf«.

Smernice so akti, v katerem nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov in drugih 
aktov s svojega delovnega področja za potrebe priprave prostorskih aktov in v združenem 
postopku načrtovanja in dovoljevanja. Smernice se delijo na splošne in konkretne. Splošne 
smernice pripravijo nosilci urejanja prostora vnaprej in so del državnega prostorskega reda. 
Konkretne smernice se izdajo na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta, kadar ta presodi, da 
mu splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske 
ureditve ali območja urejanja

Navodila ministrstva za postopek OPPN so objavljena na spletni strani na naslovu: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-
dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf

Občina ima na obravnavanem območju že sprejeta 2 OPPNja, ki bosta z uveljavitvijo novega 
prenehala veljati. Nameravana gradnja je skladna s PNRP OPN in sprememba PNRP ni 
potrebna.

Občina je začela postopek izdelave s Sklepom o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2021 z 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf
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dne 15. 1. 2021) na podlagi 116., (117., 118 in 119.) člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2). 

3. Konkretne smernice za pripravo OPPN 
3.1. Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2
ZUreP-2 določa temeljna pravila urejanja prostora. Pri pripravi osnutka je potrebno upoštevati 
usmeritve temeljnih pravil urejanja prostora, še posebej glede racionalne rabe (20. člen), 
prepoznavnosti naselij in krajine (21. člen) načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih 
območjih (32. člen) in gospodarske javne infrastrukture (33. člen). 

V gradivu osnutka naj bodo podane opredelitve glede upoštevanja navedenih temeljnih pravil. 

3.2. Upoštevanje pravil PRS
V skladu z 266. členom ZUreP-2 je po njegovi uveljavitvi ostala v veljavi Uredba o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS). V 
skladu z 2. členom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo 
poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen OPPN ministrstvo 
meni, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila:
- za načrtovanje poselitve (23. člen);
- za notranji razvoj naselij (27. člen);
- za načrtovanje območij stanovanj (32. člen);
- za načrtovanje območij družbene infrastrukture (36. člen)
- za načrtovanje območij zelenih površin (37. člen);
- za načrtovanje gospodarske infrastrukture (39. člen)
- za načrtovanje cestne infrastrukture v naselju (44. člen)
- za načrtovanje omrežja poti za kolesarje in pešce (45. člen)
- za načrtovanje v območjih turizma in rekreacije (85. člen)
- za načrtovanje grajene strukture  (87.- 94. člen);
- za načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov (95. in 96. člen);
- za načrtovanje površin za mirujoči promet (97. člen);
- za načrtovanje in graditev enostavnih objektov (98. člen) in
- pravila za opremljanje zemljišč za gradnjo (100. člen PRS).

Pripravljavec naj pri pripravi osnutka OPPN preveri, ali so navedena pravila upoštevana ter po 
potrebi gradivo dopolni z morebitnimi manjkajočimi vsebinami. V strokovnih podlagah, ki so del 
spremljajočega gradiva, je treba odločitve v osnutku OPPN utemeljiti v skladu z navedenimi 
členi PRS. 

3.3. Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
Vsak OPPN mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki 
določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v skladu z ZUreP-2 še ni sprejet. Iz 301. člena 
ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do uveljavitve novega podzakonskega akta kot 
predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2 uporabljajo določbe Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 
– ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Ta v 3. členu določa obvezno vsebino OPPN, v 17. 
členu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 17. členu vsebino grafičnega dela OPPN. 

Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka OPPN, preverilo ali je pravilnik ustrezno upoštevan. 

3.4.  Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti
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V skladu s petim odstavkom 49. člena ZUreP-2 mora biti OPPN skladen z OPN. 

V gradivo osnutka bo potrebno utemeljiti kako OPPN sledi določilom veljavnega OPN. 

V skladu s 43. členom ZUreP-2 in 16. členom pravilnika mora prostorski izvedbeni akt imeti tudi:
- podpisano in ožigosano izjavo odgovornega prostorskega načrtovalca o skladnosti 

OPPN z občinskim prostorskim načrtom in drugimi predpisi, ki veljajo na območju 
podrobnega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

3.5. Elaborat ekonomike kot obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov in 
spremljajoče gradivo prostorskega akta
V 62. členu ZUreP-2 so določene obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov. Kot 
obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN se izdela elaborat ekonomike. V 
uradnem list RS, št. 45/19, je bil objavljen Pravilnik o elaboratu ekonomike, ki podrobneje 
določa vsebino in obliko elaborata ekonomike.

V skladu z 52. členom ZUreP-2 mora vsak prostorski izvedbeni akt imeti tudi spremljajoče 
gradivo prostorskega izvedbenega akta. To vsebuje:

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar zakon zahteva njihovo 

pripravo;
- podatke iz prikaza stanja prostora in druge podatke, na katerih temeljijo rešitve akta;
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
- konkretne smernice in mnenja, če so bila podana;
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
- povzetek za javnost;
- okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano.

4. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo predlaga, da pripravljavec v nadaljevanju postopka pripravi osnutek OPPN tako, da 
bodo upoštevana pravila PRS, določbe pravilnika o OPPN, skladnost z nadrejenimi prostorskimi 
akti in skladnost z ZUreP-2. Ministrstvo pripravljavcu akta nadalje predlaga, da v preambulo 
Odloka o OPPN doda sklic na drugo alinejo četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se 
do začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v 
postopku priprave OPPN ne uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme 
OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo, pristojno 
za okolje ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi.

Pripravila:
Špela Komac Sušnik    Ana VIDMAR 
višja svetovalka I          VODJA SEKTORJA ZA 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Poslati (elektronsko):
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, info@zrece.eu. 
- Savaprojekt d.d., silvija.umek.toth@savaprojekt.si.
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Številka: 3504-8/2021/2
Datum: 13. 1. 2021

Savaprojekt Krško d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Zadeva: Mnenje za OPPN PSZ Zreče
Zveza: vloga št. 19301-00/SUT z dne 11. 1. 2021

Stranka, Savaprojekt Krško d.d., Krško, je po pooblastilu Občine Zreče, ki jo zastopa župan 
mag. Boris Podvršnik, 12. 1. 2021 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za podajo konkretnih smernic in mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov prostorskega akta na okolje: Občinski podrobni prostorski načrt poslovno 
stanovanjska zazidava Zreče (v nadaljevanju OPPN PSZ Zreče) in navedla, da je gradivo 
dostopno na spletni strani Občine Zreče na povezavi:
https://www.zrece.si/objava/320947.

Po pregledu zgoraj navedenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska 
ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne 
opredeljuje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar Leon Ravnikar

vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Vročiti po elektronski pošti:
 savaprojekt@savaprojekt.si
 silvija.umek.toth@savaprojekt.si
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Številka: 3401-56/2006/112
Datum: 5. 2. 2021

Zadeva: Konkretne smernice za OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče s 
področja gozdarstva in lovstva

Zveza: Vaš dopis št. 19301-00/SUT z dne 11. 1. 2021

Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d.d., pooblaščenca Občine Zreče, št. 19301-
00/SUT z dne 11. 1. 2021 in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) izdaja

konkretne smernice za OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče s področja 
gozdarstva in lovstva.

Gradivo izhodišč OPPN PSZ Zreče je dostopno na spletnem naslovu 
https://www.zrece.si/objava/320947/.

MKGP je pozvalo Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS), ki je prav tako nosilec 
urejanja prostora, da z vidika svojih pristojnosti poda smernice k predmetnemu načrtu. ZGS je 
smernice podal v dopisu št. 3407-10/2021-6 z dne 2. 2. 2021, ki ga prilagamo temu dopisu.

MKGP pripravljalca OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče, Občino Zreče, poziva, da kot 
konkretne smernice s področja gozdarstva in lovstva upošteva smernice iz dopisa ZGS št. 
3407-10/2021-6. MKGP z njimi v celoti soglaša.

Pripravil:
Primož Habjan
svetovalec

mag. Robert Režonja
  generalni direktor

Priloge:
- smernice ZGS št. 3407-10/2021-6 z dne 2. 2. 2021 (ZGS_smernice OPPN Poslovna 

zazidava Zreče.pdf)

Savaprojekt Krško d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
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Poslano:
- naslovniku (elektronsko; silvija.umek.toth@savaprojekt.si)

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za 

prostorsko načrtovanje (elektronsko: gp.mop@gov.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov 

na okolje (elektronsko: gp.mop@gov.si)
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Številka:  1-III-15/2-O-21/LS 

Datum:    15. 01. 2021 

 

 

Savaprojekt Krško d. d. 

Cesta krških žrtev 59 

 

8270 Krško 

 

 

Zadeva:  Občinski podrobni prostorski načrt poslovno stanovanjska zazidava Zreče, občina Zreče               

               - mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam v osnutku prostorskega načrta 

 

 

Na osnovi vaše vloge št.: 19301-00/SUT, z dne 11.1.2021, ki smo jo dne 12. 01. 2021 prejeli po e-pošti, 

podajamo na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.  61/17 – ZUreP-2) in v 

skladu s 97. in 98. členom 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 31/18 in 82/20; v nadaljevanju ZON) mnenje nosilca 

urejanja prostora k načrtovanim ureditvam v osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno 

stanovanjska zazidava Zreče. 

 

Pri pripravi mnenja smo upoštevali gradivo objavljeno na spletnem strežniku na naslovu 

https://www.zrece.si/objava/320947, ki vsebuje: 

- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče, 

št. projekta: 19301-00, november 2020 in dopolnitev izhodišč, januar 2021, izdelovalec: Savaprojek d. d., 

Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško;  

- grafični del – ureditvena situacija;  

- Sklep o začetku priprave OPPN; 

- Pooblastilo Občine Zreče št.: 3505-0001/2020-45, z dne 23.12.2020. 

 

 

1. Naravovarstvene smernice 

 

Zavod RS za varstvo narave je dne 16.5.2016 na podlagi določil 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) izdal Splošne naravovarstvene 

smernice za urejanje prostora (št. zadeve 8-III-223/1-O-16/TK, maj, 2016). 

 

Na podlagi prilog smo ugotovili, da na območju, ki je predmet priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče, ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 

območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. 

 

Na osnovi petega odstavka 97. člena ZON vas obveščamo, da za območje, ki je predmet priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče, izdelava naravovarstvenih smernic in 

izdaja naravovarstvenega mnenja ni potrebna. 

 

Na osnovi 105. člena ZON v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt na tem območju pridobitev 

naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni potrebna. 

mailto:zrsvn.oece@zrsvn.si
https://www.zrece.si/objava
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2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na varovana območja, naravne vrednote 

in biotsko raznovrstnost 

 

Mnenje izdajamo po 101.a členu ZON, skladno z 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti 

vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 

3/11) ter 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09). 

 

 

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja 

 

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da območje na katerem se načrtuje podrobnejše 

raba prostora z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče 

leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja ter njegovega 

daljinskega vpliva. Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti. 

 

 

B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 

raznovrstnost  

 

Na podlagi vlogi priloženih gradiv je bilo ugotovljeno, da obravnavano območje Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče leži izven območja naravne vrednote in območij 

pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni 

potrebno izvesti. 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Pripravila: Vodja OE Celje: 

Ljudmila Strahovnik, prof. geog. Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol. 

naravovarstvena svetnica naravovarstvena svetnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- naslov (e-naslov: silvija.umek.toth@savaprojekt.si) 

- arhiv 

mailto:silvija.umek.toth@savaprojekt.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: 35012-11/2021/5
Datum: 10. 2. 2021

Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d. d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (v 
nadaljevanju: Savaprojekt Krško d. d.), 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) in na podlagi 76. 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); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 

POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO

IN

KONKRETNE SMERNICE ZA

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 
POSLOVNO STANOVANJSKA ZAZIDAVA ZREČE

1. Podatki o vlogi

Podjetje Savaprojekt Krško d. d. je z vlogo št. 19301-00/SUT z dne 11. 1. 2021, prejeto dne 12. 
1. 2021, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
kulturno dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt poslovno 
stanovanjska zazidava Zreče (v nadaljevanju: OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče).

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Zreče, kjer je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjska 

zazidava Zreče, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 2/2021 z dne 
15. 1. 2021;  

- Dopolnitev izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno 
stanovanjska zazidava Zreče, izdelal Savaprojekt Krško d.d., št. projekta 19301-00, 
Krško, januar 2021;

Savaprojekt Krško d.d.

silvija.umek.toth@savaprojekt.si
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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. V območju vplivov novih posegov na 
okolje se nahaja arheološki spomenik Zreče - Arheološko najdišče Nova Dobrava (EŠD 
10348).

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje 
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost 
vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne 
dediščine, vendar strateška presoja vplivov plana z vidika kulturne dediščine ni 
potrebna. Ustrezno varstvo bomo zagotavljali skozi postopek prostorskega načrtovanja (z 
izdajo smernic in mnenj).

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:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.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.

3. Konkretne smernice

V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za 
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo. Glede na predviden arheološki 
potencial v nadaljevanju podajamo usmeritve priporočilne narave:

Glede na lokacijo in obseg načrtovanih posegov v prostor v okviru OPPN poslovno 
stanovanjska zazidava Zreče obstaja verjetnost, da se arheološko najdišče Nova Dobrava, ki se 
nahaja v neposredni bližini obravnavanega območja, nadaljuje tudi proti vzhodu. Naravni plato 
oz. pomol, ki se je izoblikoval nad reko Koprivnico (do naselja Spodnje Zreče), je namreč 
prostorsko in z vidika primernosti poselitve gledano enotno območje - terasa, ki je strateškega 
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pomena in hkrati nudi varne in ugodne pogoje za poselitev. S tega vidika je najbolj ugoden 
dostop do platoja ravno preko območja predvidenega za gradnjo v okviru obravnavanega 
OPPN. 

Predlagamo, da se izvedejo predhodne arheološke raziskave in sicer ekstenzivni terenski 
pregled (ETP) zaprtih površin (metoda 6), v skladu s strokovnimi standardi arheološke stroke 
(Pravilnik o arheoloških raziskavah, poglavje 2.3.2, Ur. l. RS št. 3/13). ETP je šibko invaziven 
postopek opazovanja, dokumentiranja in pobiranja oziroma vzorčenja z namenom odkrivanja 
arheoloških ostalin neposredno pod površino tal ali vodnih teles ter nadomešča arheološki 
površinski pregled v okoliščinah, kadar ni ustreznih možnosti za prepoznavanje arheoloških 
najdb na površini. ETP naj se izvede v obliki kopanja manjših jam v velikosti 0,4 x 0,4 x 0,4 m.
Predlagamo, da se predhodne arheološke raziskave izvedejo v času postopka sprejemanja 
OPPN-ja.

Opozarjamo še na splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin:

- strokovni nadzor nad posegi
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se 
bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik 
zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del obvesti pristojno območno 
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

- odkritje arheološke ostaline
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oz. se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svetovalka II v. d. generalne direktorice

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



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: 350-8/2021-4
Datum: 9. 2. 2021

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje in 
smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno stanovanjska 
zazidava Zreče

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe 
plana na okolje in smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno 
stanovanjska zazidava Zreče, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki jih je
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem in smernicami.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:                                                                            dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                            vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka II                                                                          

Priloge: 
- mnenje in smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-6/2021-2 (256) z 
dne 9. 2. 2021.

Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si

Savaprojekt d.d. Krško
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

E-pošta: savaprojekt@savaprojekt.si,
              silvija.umek@savaprojekt.si

















REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-16/2021-4 - DGZR
Datum: 27. 01. 2021

Na podlagi vloge Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško, ki po pooblastilu zastopa 
Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče (v nadaljevanju vlagatelj), št. 19301-00/SUT z dne 
11. 1. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. 
člena v povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega 
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče

Vlagatelj je z vlogo, št. 19301-00/SUT z dne 11. 1. 2021, ki smo jo prejeli 12. 1. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče. Vlagatelj je hkrati z vlogo 
do gradiva omogočil dostop preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi naj se 
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.

Pri pripravi OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče je treba s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00F6DE903900000000567BF2F6

Potek veljavnosti: 08. 06. 2021
Čas podpisa: 27. 01. 2021 16:39



Pri pripravi OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče je treba s področja varstva pred 
požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Hkrati vas obveščamo, da Uprava RS za zaščito in reševanje ni državni nosilec urejanja 
prostora, ki bi sodeloval pri celoviti presoji vplivov na okolje in na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnim in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10) in Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) ni pristojna za izdajo mnenj o 
verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško (savaprojekt@savaprojekt.si).
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Tabela 4 – Mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka mnenja Datum mnenja Opomba 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za 

okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, Dunajska cesta 

48, 1000 Ljubljana 

gp.mop@gov.si 

6.4.2021 35033-5/2021-2550-12 27.5.2021  

2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna 

enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje 

OECelje@zgs.si 

6.4.2021 3407-10/2021-8 28.4.2021  

3. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

gp.drsv-mb@gov.si 

6.4.2021 35024-68/2021-5 2.6.2021  

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za 

kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 

1000 Ljubljana 

gp.mk@gov.si 

6.4.2021 35012-11/2021/10 4.5.2021  

5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 

javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 

Ljubljana 

gp.mz@gov.si 

6.4.2021 350-8/2021-10 3.5.2021  

5. NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana  350-6/2021-4 (256) 3.5.2021  

6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 

1000 Ljubljana; urszr@urszr.si 

6.4.2021 350-16/2021-7-*DGZR 22.4.2021  

7. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 

1231 Ljubljana – Črnuče 

info@telemach.si 

6.4.2021 203/1-2021 11.5.2021  

8. Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica 

Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

info@saubermacher.si 

6.4.2021 OPPN-11/2021-BB 17.5.2021  

9. Telekom Slovenije d.d., Dostopovna 

omrežja, Operativa TKO vzhodna 

Slovenija, Lava 1, 3000 Celje 

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

podpora/mnenje-soglasje; 

srecko.hudoklin@telekom.si 

6.4.2021 94720-CE/2223-LM 6.5.2021  

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

2000 Maribor 

info@elektro-maribor.si 

6.4.2021 3901-25/2021-2 15.6.2021  

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

Ljubljana 

info@adiaplin.si 

6.4.2021 818/21-KP 8.4.2021  

12. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na 

Roglo 13, 3214 Zreče 

6.4.2021 / 12.5.2021  
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jelenko.marjan@gmail.com 

13. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 

3214 Zreče – javne ceste 

info@zrece.eu 

6.4.2021 3510-0086/2021-2 22.4.2021  

14. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 

3214 Zreče – vodovod 

info@zrece.eu 

6.4.2021 3510-0088/2021-2 6.5.2021  

15. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 

3214 Zreče – kanalizacija 

info@zrece.eu 

6.4.2021 3510-0087/2021-1 5.5.2021  

 
Priloge:  

- Mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN (po vrstnem redu iz zgornje tabele) 
 
 



















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: 35012-11/2021/10
Datum: 4. 5. 2021

Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d. d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (v 
nadaljevanju: Savaprojekt Krško d. d.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. 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); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

POSLOVNO STANOVANJSKA ZAZIDAVA ZREČE

1. Podatki o vlogi

Podjetje Savaprojekt Krško d. d. je z vlogo št. 19301-00/SUT z dne 6. 4. 2021, prejeto dne 6. 4. 
2021, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta poslovno stanovanjska zazidava Zreče (v nadaljevanju: OPPN poslovno stanovanjska 
zazidava Zreče).

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Zreče, kjer je bilo objavljeno gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt poslovno stanovanjska zazidava Zreče – osnutek,

izdelal Savaprojekt Krško d.d., št. projekta 19301-00, Krško, april 2021;

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih 
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:

Savaprojekt Krško d.d.

savaprojekt@savaprojekt.si



2/2

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016 in 350-84/2016/2 z dne 14. 6. 
2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-11/2021/5 z dne 10. 2. 2021.

3. Mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno 
stanovanjska zazidava Zreče

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so načrtovane ureditve
prikazane v gradivu, z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svatovalka II v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si











REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-16/2021-7 - DGZR
Datum: 22. 04. 2021

Na podlagi vloge Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško, ki po pooblastilu zastopa 
Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče (v nadaljevanju vlagatelj), št. 19301-00/SUT z dne 6. 
4. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. 
člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 
61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega 
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče (PSZ Zreče)

Vlagatelj je z vlogo, št. 19301-00/SUT z dne 6. 4. 2021, ki smo jo prejeli 6. 4. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje 
k osnutku OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče (PSZ Zreče). Vlagatelj je do gradiva 
omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k osnutku OPPN poslovno stanovanjska zazidava 
Zreče (PSZ Zreče) izdaja pozitivno mnenje.

Predlagamo pa, da v 37. členu namesto besedila »s področja obrambe in zaščite« napišete, da 
se upoštevajo področni predpisi.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško (savaprojekt@savaprojekt.si).

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00F6DE903900000000567BF2F6

Potek veljavnosti: 08. 06. 2021
Čas podpisa: 22. 04. 2021 12:59
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