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Na podlagi vloge Savaprojekt, Cesta krških žrtev 59, Krško, ki po pooblastilu zastopa Občino
Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), št. 19192-00/SUT z dne 16. 7.
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 Poslovna cona Radna

Vlagatelj je z vlogo, št. 19192-00/SUT z dne 16. 7. 2021, ki smo jo prejeli 16. 7. 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 Poslovna cona Radna. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil izhodišča
občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).
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.
Vlagatelj je vlogi priložil izhodišča in zaprosil za mnenje k osnutku. V nadaljnjem postopku
priprave prostorskega akta je treba upoštevati usmeritve, ki jih posredujemo v nadaljevanju.
Pri pripravi OPPN Poslovna cona Radna 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.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Pri pripravi OPPN Poslovna cona Radna 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;
- pri načrtovanju in gradnji postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom je treba
upoštevati določbe Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje
postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/09), in sicer v
delih, ki se nanašajo na zagotavljanje požarne varnosti. Upoštevati je treba
zahteve o lokaciji (4., 5., 12., 16. in 22. člen) ter zahteve za vozne površine (13.
člen). Za gradnjo vseh objektov na bencinskem servisu se upoštevajo predpisi,
ki določajo, katere zahteve varstva pred požarom je treba upoštevati pri gradnji
objektov (131. člen), na območju bencinskega servisa tudi nista dovoljena
kajenje in uporaba odprtega ognja (154. člen), kar je pomembno pri umeščanju
prostorov za gostinstvo na tem območju.

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
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Savaprojekt, Cesta krških žrtev 59, Krško (savaprojekt@savaprojekt.si).
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Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 57, 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 POSLOVNA CONA RADNA
V OBČINI SEVNICA

IN
MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA

1. Podatki o vlogi
Podjetje Savaprojekt Krško d.d. je z vlogo, št. 19192-00/SUT z dne 16. 7. 2021, prejeto istega
dne pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Poslovna cona Radna v Občini Sevnica (v nadaljevanju: OPPN Poslovna cona Radna) in
mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno
naslednje gradivo:
- Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna, izdelal
Savaprojekt Krško d.d., št. projekta 19192-00, februar 2021;
Dne 19. 7. 2021 in dne 27. 7. 2021 je Ministrstvo prejelo dopolnitvi vloge z navedbo povezave
do strežnika Občine Sevnica, kjer je bilo na objavljeno:

-

Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna, izdelal
Lozej d.o.o. Ajdovščina, št. projekta 01/21-SP, 2. 7. 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:
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).
Ker v samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine, konkretne smernice za
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov niso bile izdane. V mnenju o verjetnosti
pomembnejših vplivov na kulturno dediščino, št. 35012-47/2020/4 z dne 29. 4. 2020, so bile
vezano na bližino registrirane stavbne dediščine Radna - Tariški dvorec (EŠD 17317) podane
usmeritve za načrtovanje, ob upoštevanju katerih bi bili ukrepi za varstvo kulturne dediščine
ustrezni.

3. Mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Radna
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so splošne smernice in
usmeritve podane v dopisu št. 35012-47/2020/4 z dne 29. 4. 2020 upoštevane in so načrtovane
ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva dediščine sprejemljive.
V osnutku Odloka v 28. členu, ki obravnava varstvo kulturne dediščine pa je besedilo potrebno
dopolniti še s splošnimi zakonskimi določili za varstvo 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.
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4. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da je okoljsko poročilo v
vsebini presoje vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino ustrezno.

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
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SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Zadeva:

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna – mnenje nosilcev urejanja
prostora na osnutek načrta

Na osnovi vaše vloge št. 19192-00/SUTz dne 16. julij 2021, prejete istega dne po elektronski pošti,
podajamo na podlagi 111. 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) mnenje k osnutku OPPN
Poslovna cona Radna.
Gradivo za obravnavo vloge je objavljeno na spletnih straneh Občine Sevnica https://www.obcinasevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807340462/oppn-poslovna-cona-radna.
Pri obravnavi vloge smo upoštevali naslednje gradivo:
-

-

Dopolnjena izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Radna (IP RN07.ppn), projektanta Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, št. Projekta
19192-00, marec 2020,
Osnutek plana, februar 2021,
Okoljsko poročilo za OPPN PC Radna, izdelovalca Inštitut za varnost Lozej d.o.o. iz Ajdovščine z dne
2.7.2021, št. 01/21-SP.

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.3.2021 izdal posodobljene Splošne naravovarstvene smernice za
urejanje
prostora
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1nenaravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf ter dne 12. 6 2020 konkretne naravovarstvene
smernice in Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in mnenje o
verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, št naloge 1III-295/2-0-20/TKS. Iz tega mnenja izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno
izvesti in da plan verjetno ne bo pomembno vplival na biotsko raznovrstnost. Podane so bile konkretne
usmeritve za varstvo biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnem območju.

Mnenje vsebuje:
1. Preveritev, kako so bile upoštevane splošne in konkretne smernice oziroma predpisi s področja
ohranjanja narave.
Območje plana v manjšem delu sega v ekološko pomembno območje. V priloženem osnutku plana so
naravovarstvene smernice za varstvo biotske raznovrstnosti v ekološko pomembnem območju korektno
povzete in upoštevane.
Ugotavljamo, da osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna upošteva
splošne in konkretne smernice ter predpise s področja ohranjanja narave.
2. Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na vsebine ohranjanja narave
Izdelano je bilo okoljsko poročilo. V njem je varstvo narave obravnavano:
- v poglavju 3.3.1, v katerem je navedeno: “Območje OPPN PC Radna se ne nahaja na varstvenih,
varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, zaradi katerih je zaradi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni režim,
razen v primeru ekološko pomembnega območja EPO, ki pa sega le z zelo majhnim delom v OPPN
Radna, zato tega dejansko nismo nadalje upoštevali.”
- v poglavju 3.3.2.7, kjer je podan komentar na naše smernice, iz katerega je razvidno, da so smernice
upoštevane v planu.
Potrjujemo oceno potrebnosti ugotavljanja vplivov plana na vsebine ohranjanja narave iz okoljskega
poročila in hkrati ugotavljamo, da so naravovarstvene smernice korektno povzete in upoštevane v
priloženem osnutku plana.
Vplivi izvedbe plana za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna so s stališča varstva
narave sprejemljivi.

Tanja Košar Starič
naravovarstvena svetnica, vodja
OE Celje
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3563-0046/2021 - 2
Podpisnik: TANJA KOŠAR STARIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00FE40C541000000005725A87B
Veljavnost: 29.01.2026
Datum in ura: 29.07.2021 16:05
ODOS - www.odos.si

Poslati:
- Naslovniku po elektronski pošti: Silvija.Umek.Toth@savaprojekt.si,
-

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
po elektronski pošti: gp.mop@gov.si.

Plinovodi

Povezani z energijo

Plinovodi d.o.o.
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Datum: 11.1.2022
Znak: S21-678/P-NG/RKP

Zadeva:

OBCINA SEVNICA
mnenje

Obcinski podrobni prostorski nacrt Poslovne cone Radna

V zvezi z vaso vlogo za podajo mnenja st. 19192-00/SUT z dne 10.12.2021, prejeto
10.12.2021 in predlozenimi prilogami ugotavljamo, da preko zadevnega obmocja potekata
obstojeca prenosna plinovoda R42, (premer 150 mm, tlak 50 bar) in P4231 (premer 250
mm, tlak 3 bar) v upravljanju druzbe Plinovodi d.o.o..
Ureditve oziroma resitve prikazane v predlozenem gradivu so ustrezne razen:

1.)
Cesta, ki poteka proti »Stavbi 12« v zadnjem delu poteka preko prenosnih plinovodov R42
in P4231. V trasi ceste je predviden tudi nov distribucijski plinovod. Na tern mestu se na
prenosnem sistemu zemeljskega plina nahaja zaporni ventil, ki je posledicno sedaj v cesti,
poleg tega pa ga tangira (preci) tudi nova trasa distribucijskega plinovoda.
2.)
Za poslovno cono se predvideva oskrba z zemeljskim plinom. Prikazano omrezje
zemeljskega plina se uvrsca v t.i. distribucijsko omrezje s katerim upravljajo oziroma
dobavljajo zemeljski plin lokalni (obcinski) distributerji. Prikljucek distribucijskega
omrezja, ki predstavlja hkrati primopredajno mesto zemeljskega plina med sistemskim
operaterjem (Plinovodi d.o.o.) in lokalnim distributerjem je predviden na lokaciji MRP
Sevnica, v lasti druzbe Plinovodi.
Druzba Plinovodi d.o.o., kot operator prenosnega sistema zemeljskega plina, na podlagi
465. clena Energetskega zakona (Uradni list RS, st. 60/19 - uradno precisceno besedilo,
65/20, 158/20 - ZURE, 175/20) in 111. cl. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
st. 61/17) podaja naslednje mnenje k osnutku obcinskega podrobnega prostorskega
nacrta (OPPN) Poslovna cona Radna:
Ureditve oziroma resitve prikazane v predlozenem gradivu so ustrezne, z izjemo potrebnih
dopolnitev v povezavi z navedenim v poglavjih oznacenih s tc. 1 in 2., tega dokumenta in
sicer:
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PLINOVODI, Druzba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubljana;
Okrozno sodisce v Ljubljani; maticna st.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.

Umestitev ceste in distribucijskega plinovoda spremeniti tako, da bo rob ceste (bankine)
vsaj 1 m, potek plinovoda pa na oddaljenosti vsaj 2 m od kape ventila .
Glede novega prikljucnega mesta distribucijskega omrezja direktno na nas sistem (v MRP
Sevnica) je potrebno upostevati, da je v obcini Sevnici obstojec lokalni distributer
(dobavitelj) plina za t.i. »siroko potrosnjo«. Skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili
za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, st. 55/15, 80/17 in 152/20) mora
distributer za vsak novi prikljucek na prenosni sistem podati vlogo in pridobiti soglasje za
prikljucitev na dolocenem prikljucnem mestu, ta pa se izvrsuje na nacin, dolocen v
pogodbi o prikljucitvi. Iz navedenega sledi, da se mora glede plinifikacije zadevnega
obmocja opredeliti lokalni distributer, kakor tudi glede novega prikljucka, za katerega
mora pridobiti soglasje za prikljucitev na prenosni plinovodni sistem.
Navedene usmeritve oziroma pripombe je, kot pogoj za pridobitev pozitivnega mnenja k
zadevnemu aktu s strani nase druzbe, potrebno upostevati pri pripravi predloga OPPN.

Pripravi l
Niko Grbec, dipl. inz. str.

Vodja Sluzbe za investicije
Samo Popekruryv. dipl. inz. str.
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