MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Dopolnjen osnutek OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

8. Mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov na
okolje (faza: izhodišča)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35021-108/2020-2 z dne 7.12.2020
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
št. 35012-120/2020/4 z dne 23.11.2020
3. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
št. 354-156/2020/4 z dne 8.12.2020
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana;
št. 354-287/2020-2 (256), z dne 8.12.2020
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za urejanje kmetijskega prostora
in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
št. 3504-136/2020/2 z dne 13.11.2020
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-2-DGZR, z dne 17.11.2020
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
št. 1-III-737/2-O-20/TKS z dne 10.12.2020
7. Zavod za gozdove, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
št. 350-23/2020-2 z dne 19.11.2020
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Številka:
Datum:

35012-120/2020/4
23. 11. 2020

Na podlagi poziva podjetja MV Arhitektura, Maja Teraž s.p., Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica,
(v nadaljevanju: MV Arhitektura, Maja Teraž s.p.,), 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 ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB
PLANINSKI CESTI V OBČINI SEVNICA

1. Podatki o vlogi
Podjetje MV Arhitektura, Maja Teraž s.p. je z vlogo, brez številke z dne 10. 11. 2020, prejeto 10.
11. 2020, pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
kulturno dediščino za Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob
Planinski cesti v občini Sevnica (v nadaljevanju: OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob
Planinski cesti).
V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno
naslednje gradivo:
- Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti, št. 3505-0002/2020 z dne 5. 10. 2020,
- Dopolnjena Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (območje URN 34 – del, parcela št. 72/1,
k.o. Šmarje), izdelal MV Arhitektura, Maja Teraž s.p., Sevnica, št. projekta 2020-05,
september 2020.

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
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič
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

2/2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

MV ARHITEKTURA
Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11
8290 Sevnica
E-pošta: maja.teraz@hotmail.com

Številka: 354-156/2020/4
Datum: 8. 12. 2020
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Občinski
podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (naselje
Šmarje, občina Sevnica)
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski
cesti (naselje Šmarje, občina Sevnica), s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki
ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša z mnenjem.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-287/2020-2 (256) z dne 8. 12.
2020.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 65
F: 01 478 90 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Številka: 3504-136/2020/2
Datum: 13. 11. 2020

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11
8290 Sevnica

Zadeva:
Zveza:

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti, ID 1954, na okolje
vloga z dne 10. 11. 2020

Stranka, MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p., Krulejeva ulica 11, Sevnica, je po pooblastilu
Občine Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk, 10. 11. 2020 pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti
pomembnejših vplivov na okolje k dopolnjenim izhodiščem za občinski podrobni prostorski načrt
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti, ID 1945, in navedla, da sta dokumentacija
izhodišč in sklep o postopku priprave OPPN dostopna v digitalni obliki na spletni strani Občine,
na povezavi https://www.obcina-sevnica.si/oppn_planinska.
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 naslovnici po elektronski pošti:
maja.teraz@outlook.com

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

MV arhitektura, Maja Teraž, s. p.
Krulejeva ulica 11
8290 Sevnica

Številka:
Datum:

350-198/2020-2 - DGZR
17. 11. 2020

Zadeva:
Zveza:

OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
Vaša vloga z dne 10. 11. 2020

Prejeli smo vašo vlogo, v kateri na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) prosite za izdajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje za OPPN
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti.
Obveščamo vas, da Uprava RS za zaščito in reševanje 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 in ne sodeluje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- naslovnik (maja.teraz@outlook.com).

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

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Dopolnjen osnutek OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

9. Smernice nosilcev urejanja prostora (faza: izhodišča)
1. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo
mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. ………… z dne ……………
2. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. xxx, z dne 19.11.2020
3. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-202/20, z dne 17.11.2020
4. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. xxx, z dne 19.11.2020
5. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. ………… z dne ……………
6. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. ………… z dne ……………
7. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št. 2/20, z dne 13.11.2020
8. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
št. 12/20 - PL, z dne 18.11.2020
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. ………… z dne ……………

Območje OPPN se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na severu in
zahodu. Parkirišče za obstoječ objekt je zasnovan severno od novogradnje, ki je dostopno preko
obstoječega priključka na javno pot, ob zahodnem robu OPPN pa poteka do pritličja obstoječega bloka
nekategorizirana makadamska cesta oziroma obstoječ cestni priključek. Priključek na regionalno cesto
za potrebe novogradnje in pritličnih stanovanj obstoječega bloka se predvidi na lokaciji, kjer je že lociran
priključek nekategorizirane ceste do pritličja obstoječega bloka (v km 1,304 na levi strani regionalne
ceste). Priključevanje območja OPPN se tako zasnuje preko novega oziroma rekonstruiranega
cestnega priključka na regionalno cesto. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se navezuje na
javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala novogradnji in obstoječemu
večstanovanjskemu objektu.
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MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Dopolnjen osnutek OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

10. Prva mnenja (faza: osnutek)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35024-112/2021-2 z dne 8.6.2021
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-2-DGZR, z dne 3.6.2021 (mnenje s smernicami)
3. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo
mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. 37167-1626/2021/5 (1512) z dne 10.8.2021
4. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. 2943, z dne 29.6.2021
5. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-128/21, z dne 4.6.2021
6. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. 3502-0105/2021, z dne 22.7.2021
7. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. 16/2021 z dne 12.7.2021
8. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. 10/40/109-2021/JP z dne 27.5.2021
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. 96699 - NM/845-SH z dne 23.6.2021
10. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št., z dne 26.5.2021

OPPN ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB PLANINSKI CESTI
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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

Številka:
Datum:

350-198/2020-5 - DGZR
03. 06. 2021

Na podlagi vloge MV arhitektura, Maja Teraž, s. p., Krulejeva 11, Sevnica, ki po pooblastilu
zastopa Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 25. 5. 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 za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Vlagatelj je z vlogo, z dne 25. 5. 2021, ki smo jo prejeli 25. 5. 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 za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti. Vlagatelj je do gradiva (izhodišča)
omogočil elektronski 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.
Pri pripravi OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti 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.
Pri pripravi OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti je treba s področja varstva
pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

-

-

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.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- MV arhitektura, Maja Teraž, s. p., Krulejeva 11, Sevnica (maja.teraz@outlook.com).

Zavod kabelske televizije HNM Sevnica
Trg svobode 13a
8290 Sevnica
Številka: 16/2021
Datum: 12.7.2021

MV ARHITEKTURA,
Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11
8290 Sevnica

Zadeva : mnenje k osnutku OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (ID št. v zbirki podatkov: 1954)
Zveza: vaša vloga za izdajo mnenja z dne 25.5.2021
Pregledali smo prejeto dokumentacijo in v njej predvideno prestavitev glavnega voda KKS Sevnica na območju
novogradnje večstanovanjskega objekta pri Planinski cesti 29.
Predvidena prestavitev se bo izvedla v tistem delu, kjer večstanovanjski objekt s svojim tlorisom posega v obstoječo
traso KKS Sevnica (tčA – tčB).
Na zahodni strani je predvidena priključna omarica za KKS vod kar je v redu (zraven GVO omarice). Omarica se
priključi na obstoječo betonsko KKS omarico, na severnem delu predvidene večstanovanjske zgradbe.
Glede na to, da se na tem območju po obstoječem sistemu zagotavljajo TK usluge za Planinsko cesto, Bohorsko ulico,
Ribniki in Ledina, bo potrebno prestavitev izvesti s poprejšnjo izdelavo obvoda, ker s tem skrajšamo izpad storitve na
najmanjšo možno mero (nekaj minut). Natančen potek obvoda se določi ob pričetku gradnje oziroma ob natančni
odmeri gradbene jame.
Za izdelavo obvoda – prestavitev kabelske trase, je potrebno izdelati stroškovnik, prestavitev bomo opravili sami z
našimi strokovnimi sodelavci.
Ob upoštevanju navedenih ugotovitev in zahtev, dajemo končno pozitivno mnenje k osnutku OPPN za
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (ID št. v zbirki podatkov: 1954)
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S spoštovanjem!

Vodja Zavoda
Franc Derstvenšek

