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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 in
31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUPUPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za
katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Občinski
podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15),
pripravljavcu plana Občini Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, ki ga zastopa družba
SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško, naslednjo

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod
(OPPN-81-15), 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.

Obrazložitev
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 24. 11. 2020 od družbe SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 57, 8270
Krško, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
prejelo vlogo (vaš znak: 20086-00/SUT z dne 24. 11. 2020) za izdajo odločbe o tem, ali je za
plan - Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod
(OPPN-81-15, v nadaljevanju OPPN), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO).
Gradivo o OPPN:
- Izhodišča za pripravo OPPN (Občina Sevnica, avgust 2019),
- Sklep o začetku priprave OPPN
- Ureditvena situacija,
je dostopno na spletni strani občine Sevnica
Vlogi je bilo priloženo pooblastilo župana Občine Sevnica ter mnenja nosilcev urejanja prostora
oz. ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO:

-

Ministrstva za zdravje (št.: 350-118/2020/4 z dne 5. 11. 2020), ki je posredovalo mnenje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 350-92/2020-2 (256) z dne 5. 11. 2020)
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št.: 3540-118/2020 z dne 15. 10.
2020)
- Ministrstva za kulturo (št.: 35012-150/2020/6 z dne 9. 11. 2020)
- Zavoda za gozdove Slovenije, OE Brežice (št.: 350-22/20-2 z dne 20. 10. 2020)
- Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje (št.: 1-III-643/2-O-20/LS z dne 21. 10. 2020).
Ministrstvo je naknadno prejelo še mnenji:
- Direkcije RS za vode, Sektorja območja spodnje Save (št.: 35020-137/2020-2 z dne 24.
11. 2020) in
- Zavoda za ribištvo Slovenije (št.: 4201-53/2020-3 z dne 24. 11. 2020).
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 Zakona o
urejanju prostora (Urad. list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), ministrstvo pristojno za
okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba
izvesti CPVO.
Iz osnutka plana je razvidno, da je v enoti urejanja prostora EUP – SS139.ppn s površino
približno 8,53 ha z občinskim prostorskim načrtom Občine Sevnica (OPN) predvidena izdelava
OPPN. Zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti bo umeščena nova
stanovanjska soseska eno in dvostanovanjskih stavb, nove nastanitvene kapacitete
institucionalnega varstva za starejše občane, šola za osebe s posebnimi potrebami in ureditev
osrednjega območja za potrebe druženja z zelenimi površinami.
Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da se OPPN izdeluje na podlagi OPN
Občine Sevnica (Urad. list RS št. 94/12), 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.: 35409-333/2008/41 z dne 13. 11. 2012).
Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa 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.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin:
- da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Sevnica,
- da je v planu določena podrobnejša namenska raba SS (stanovanjske površine),
- da iz mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO izhaja, da plan ne bo
imel verjetno pomembnih vplivov
ministrstvo ugotavlja, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.
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Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin je pristojni upravni organ ugotovil, da v skladu z
določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave OPPN za stanovanjsko sosesko ob
Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) 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 SPVO

Vročiti:
- Pooblaščenec pripravljavca plana: SAVAPROJEKT d.d.,Krško; savaprojekt@savaprojekt.si
- Pripravljavec plana: Občina Sevnica, obcina.sevnica@siol.net
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
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Številka:
Datum:

350-175/2020-3 - DGZR
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Na podlagi vloge Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 57, Krško, ki po pooblastilu zastopa
Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 9. 10. 2020, 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 za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti (zahod)
Vlagatelj je z vlogo, z dne 9. 10. 2020, ki smo jo prejeli 9. 10. 2020, 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 za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti (zahod). Vlagatelj je hkrati z vlogo
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.
Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi pa naj se
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.
Pri pripravi OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti (zahod) 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 za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti (zahod) 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 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, ne
sodeluje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 57, Krško (savaprojekt@savaprojekt.si).
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Savaprojekt Krško d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Zadeva:
Zveza:

Mnenje za OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, ID 1341
vloga z dne 9. 10. 2020

Stranka, Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je po pooblastilu Občine
Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk, 9. 10. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov
občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti zahod (OPPN-81-15) na okolje in navedla, da je gradivo objavljeno spletni strani:
https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave/oppn-za-stanovanjsko-sosesko-obdrozanjski-cesti---vzhod
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:
 Naslovnici (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

Savaprojekt Krško d.d.
silvija.umek.toth@savaprojekt.si

Številka:
Datum:

35012-150/2020/6
9. 11. 2020

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 ZA STANOVANJSKO SOSESKO OB
DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD (OPPN-81-15)

1. Podatki o vlogi
Podjetje Savaprojekt Krško d. d. je z vlogo brez številke z dne 9. 10. 2020, prejeto dne 9. 10.
2020, pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko
ob Drožanjski cesti - zahod (OPPN-81-15) v Občini Sevnica (v nadaljevanju: OPPN za
stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti).
V vlogi je bil naveden spletni naslov Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno naslednje gradivo:
- Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15), št. 3505-0012/2019
z dne 21. 8. 2019;
- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, Občina Sevnica, avgust 2019;

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 na okolje se nahaja arheološki spomenik Sevnica – Naselbina Dobrava
(EŠD 14752).
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 na
območju izven spomenika Sevnica – Naselbina Dobrava (EŠD 14752).
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, tudi
na območjih, ki so izven arheološkega spomenika. 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,
je za tak plan treba izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala.
Za območje, ki je izven arheološkega spomenika Sevnica – Naselbina Dobrava, EŠD 14752,
je v primeru, da se s planom načrtuje poseg ali posege za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, treba pridobiti dopolnilne smernice s katerimi bo Ministrstvo
določilo ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala
zemljišča.
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
3.1. Podatki o kulturni dediščini
Na območju urejanja se nahaja arheološki spomenik Sevnica – Naselbina Dobrava (EŠD
14752).
Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini.
2/4

Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd).
Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev
Območje arheološkega spomenika Sevnica – Naselbine Dobrava
Za vse posege v zemeljske plasti na skrajnem zahodnem robu območja OPPN, v naravi 9 m
pas ob Drožanjski cesti, ki predstavljajo posege v območje arheološkega spomenika Sevnica –
Naselbine Dobrava (EŠD 14752), je potrebno v fazi priprave PGD dokumentacije izvesti
arheološke raziskave. Metodologija in obseg arheoloških raziskav bosta določeni na podlagi
konkretizacije posegov v zemeljske plasti.
Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo
in odstranitev skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

Območje izven arheološkega spomenika Sevnica – Naselbine Dobrava
Ker so meje arheološkega spomenika Sevnica – Naselbina Dobrava (EŠD 14752) zarisane
arbitrarno na podlagi površinskih najdb in omemb v starejših pisnih virih, obstaja velika
verjetnost, da se arheološko najdišče širi tudi na večji del območja načrtovanega občinskega
podrobnega prostorskega načrta (izven območja spomenika) in da bodo ob gradbenih
delih/posegih v zemeljske plasti evidentirane arheološke najdbe. Glede na predviden arheološki
potencial v nadaljevanju podajamo usmeritve priporočilne narave.
Predlagamo, da se izvedejo predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave
potencialnega arheološkega najdišča v obliki strojnih testnih jarkov in sicer 3% predvidene
zazidalne površine OPPN (okviren faktor zazidljivosti 0,6, kar pomeni 12,648 m2 celotne
površine), kar znese za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav – strojnih testnih jarkov v
2
obsegu pr. 380 m (oz. pr. dl. 250 m, širine 1,5 m ravne planirne žlice).
Predlagamo, da se predhodne arheološke raziskave izvedejo v času gradbenih del, lahko pa
tudi že v okviru izdelave OPPN, saj lahko pozitivni arheološki rezultati vplivajo na določitev
varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine v predmetnem
OPPN.

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.
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- 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
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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Številka: 4201-53/2020-3
Datum: 24. 11. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Sektor za ribištvo
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Zadeva:

Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za
stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, občine Sevnica; ter
mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega akta na okolje

Dne 19. 10. 2020 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli obvestilo
od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo, Sektorja
za ribištvo, kjer smo bili pozvani k podaji smernic. Hkrati smo kot nosilec urejanja prostora bili
pozvani k podaji mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje v postopku celovite
presoje vplivov na okolje.
Po pregledu gradiva dostopnega na spletni strani Občine Sevnica (https://www.obcinasevnica.si/informacije/Uradne-objave/oppn-za-stanovanjsko-sosesko-ob-drozanjski-cesti--vzhod) ugotavljamo, da izvedba načrtovane ureditve zajete v izhodiščih predmetnega OPPN
ne bo imela negativnih vplivov na področja v pristojnosti ZZRS, v kolikor bodo upoštevane
sledeče, spodaj navedene smernice:
SMERNICE:
1. Fekalna kanalizacija se priključi na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi s čistilno
napravo. Če to ni mogoče, se predvidi male čistilne naprave ali vodotesne greznice z
urejenim rednim odvozom na centralno čistilno napravo.
2. Meteorne vode (s streh ter iz voznih in parkirnih površin) naj se prednostno ponikajo na
mestu nastanka. V kolikor je to neizvedljivo, naj se odvajajo v meteorno kanalizacijo preko
peskolovov, lovilcev olj in maščob in/ali usedalnikov.
3. Ob izpuščanju meteornih vod v vodotok naj se predvidi primerno velik zadrževalnik, za
retencijo padavin, da se ob nalivih preprečuje nastanek vodnih konic in morebitnih poplav
dolvodno.
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V kolikor bodo smernice vsebinsko smiselno vključene v tekstovni in grafični del dokumentacije
kot njen sestavni del, potem izvedba prostorskega akta z vidika pristojnosti ZZRS ne bo imela
pomembnejših vplivov na okolje in izvedba CPVO postopka ne bo potrebna.
OBRAZLOŽITEV:
Predvideno območje stanovanjske soseske se nahaja približno 180 m stran od potoka in sicer
na desnem bregu prispevnega območja vodotoka Drožanjski potok, ki je salmonidni gojitveni
revir (G1). Podane smernice preprečujejo poslabševanje stanja voda in prispevajo k dolvodni
poplavni varnosti.

Pripravil:

Direktor:

Uroš Videmšek, univ. dipl. biol.

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:
-

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za
ribištvo, po elektronski pošti: gp.mkgp@gov.si,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, po elektronski pošti: gp.mop@gov.si,
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v vednost po elektronski pošti:
obcina.sevnica@siol.net ,
Savaprojekt Krško d.d, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško, v vednost po elektronski pošti:
Silvija.Umek.Toth@savaprojekt.si,
ZZRS arhiv, tu
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