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Mnenja nosilcev urejanja prostora in postopek CPVO
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Tabela 1 – Mnenja in konkretne smernice državnih nosilcev urejanja prostora ter odločba CPVO
na izhodišča
ŠT.

NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Datum pošiljanja

Številka odločbe

Datum odločbe

Opomba

16.9.2020

Potrebno je izvesti

/ mnenja
0.

Republika Slovenija, Ministrstvo za

26.8.2020

kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito

35409-

postopek CPVO

100/2020/11

presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana
1.

Ministrstvo za okolje in prostor,

30.3.2020

35012-69/2020-3

24.8.2020

Mnenje

30.3.2020

35020-37/2020-2

4.5.2020

Smernice

30.3.2020

35012-47/2020/4

29.4.2020

Mnenje in konkretne

Direkcija RS za vode, Sektor območja
spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto
Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode, Sektor območja
spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto
2.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica

smernice

10, 1000 Ljubljana
3.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

30.3.2020

3503-12/2020/2

7.4.2020

Mnenje

30.3.2020

4201-19/2020/2

14.4.2020

Mnenje in smernice

prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4.

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje

(projektni pogoji)

Gameljne 61a, 1211 Ljubljana
5.

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za

30.3.2020

350-31/2020-4

4.5.2020

Mnenje NIJZ

30.3.2020

350-29/2020-2

29.4.2020

Mnenje in smernice

12.6.2020

Mnenje in smernice

23.6.2020

Mnenje

javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
6.

Zavod RS za varstvo narave, Območna

(256)
30.3.2020

enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000

1-III-295/2-O20/TKS

Celje
7.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna

30.3.2020

350/20-2

enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje

Priloge:
- Odločba o CPVO ter mnenja državnih nosilcev urejanja prostora
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Tabela 2 – Odločba Ministrstva za okolje in prostor ter mnenja o ustreznosti okoljskega poročila
državnih nosilcev urejanja prostora
ŠT.

NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Datum pošiljanja

Številka odločbe

Datum odločbe

Opomba

/ mnenja
0.

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana

1.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode, Sektor območja
spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto

2.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana

3.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

4.

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje
Gameljne 61a, 1211 Ljubljana

5.

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za
javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

6.

Zavod RS za varstvo narave, Območna
enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000
Celje

7.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna
enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje

Priloge:
-

Odločba MOP o ustreznosti okoljskega poročila ter mnenja o ustreznosti okoljskega poročila
državnih nosilcev urejanja prostora
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Tabela 3 – Mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN
ŠT.

NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Datum

Številka mnenja

Datum mnenja

Opomba

pošiljanja
1.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana; urszr@urszr.si

2.

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za

glej tabelo 2

kulturno dediščino, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana; gp.mk@gov.si
3.

Ministrstvo za okolje in prostor,

glej tabelo 2

Direkcija RS za vode, Sektor območja
spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto; gp.drsv-nm@gov.si
4.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija
RS za infrastrukturo, Sektor za
upravljanje cest, Območje Novo mesto,
Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
gp.drsi@gov.si

5.

Zavod RS za varstvo narave, Območna

glej tabelo 2

enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000
Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si
6.

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica; obcina.sevnica@siol.net

7.

Javno

podjetje

Komunala

d.o.o.

Sevnica, naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica;
komunala.sevnica@siol.net
8.

Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000
Celje; info@elektro-celje.si

9.

Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske
brigade 11b, 1001 Ljubljana;
info@plinovodi.si

10.

Zavod KTV Sevnica, Trg svobode 13a,
8290 Sevnica;
zavodktv.sevnica@kabelnet.net

11.

Telekom Slovenije d.d., Podbevškova
ulica 17, 8000 Novo mesto;
https://www.telekom.si/pomoc-inpodpora/mnenje-soglasje;
srecko.hudoklin@telekom.si

12.

HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov
33a, 8250 Brežice;
info@he-ss.si

Priloge:
- mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN
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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.
manuel.kos@savaprojekt.si

Številka:
Datum:

35012-47/2020/4
29. 4. 2020

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 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 POSLOVNA CONA RADNA
V OBČINI SEVNICA

1. Podatki o vlogi
Podjetje Savaprojekt Krško d.d. je z elektronsko vlogo z dne 30. 3. 2020 pozvala Ministrstvo, da
izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in konkretne
smernice za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna v Občini Sevnica (v
nadaljevanju: OPPN Poslovna cona Radna).
Vlogi je bilo priloženo:
- Dopolnjena izhodišča za pripravo OPPN Poslovna cona Radna (IP RN07.ppn) z
ureditveno situacijo, izdelal Savaprojekt Krško d.d., št. projekta 191920-00, Krško,
marec 2020,
- Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Radna (RN07.ppn.), objavljen v Uradnem listu RS št. 35/2020 z dne 27. 3. 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. V območju urejanja ni enot
nepremične kulturne dediščine, območje urejanja se nahaja v območju neposredne bližine
registrirane stavbne dediščine Radna - Tariški dvorec (EŠD 17317).
Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje
dediščine, prisotne v območju presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših
vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne
dediščine.

Obrazložitev:
V gradivu prikazana načrtovana ureditev OPPN Poslovna cona Radna zajema gradnjo
trgovskega objekta, poslovno stanovanjskih objektov, stanovanjskih objektov, bencinskega
servisa z gostinskim objektom ter izgradnjo pripadajoče gospodarske javne infrastrukture in
prometne ureditve. Glede na lokacijo in obseg načrtovanih prostorskih ureditev menimo, da bi
načrtovana ureditev lahko pomembneje vplivala na varovane vrednote registrirane stavbne
dediščine Radna - Tariški dvorec (EŠD 17317), predvsem bi pozidava stavb večjih gabaritov
lahko imela negativen daljinski (vedutni) vpliv na prej navedeno enoto dediščine.
Novi objekti v območju vizure na Tariški dvorec morajo biti zato takšnih tlorisnih in višinskih
gabaritov, ter umeščeni na način, da bo še naprej omogočena prostorska in vedutna zaznava
dvorca v širšem prostoru, predvsem pogledov na dvorec iz smeri regionalne ceste. Menimo, da
je ta ukrep v dopolnjenih izhodiščih za pripravo prostorskega akta v zadostni meri že upoštevan,
dodatno pa je potrebno v okolici novih stavb, ki so večje od obstoječih tradicionalnih, zasaditi
visoko in avtohtono listopadno drevnino.
V kolikor bo predlagana zasaditev upoštevana, ocenjujemo, da bi bili ukrepi za varstvo kulturne
dediščine ustrezni in pomembnejših vplivov na kulturno dediščino verjetno ne bi bilo.

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
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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. Upošteva naj se usmeritve, ki smo jih
podali v poglavju glede verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

Lep pozdrav,
Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

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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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 17
F: 01 478 90 35
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Številka: 3503-12/2020/2
Datum: 7. 4. 2020

SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 57
8270 Krško
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Radna na okolje
Zveza:
vloga za izdajo mnenja z dne 30. 3. 2020
Stranka, SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 57, Krško, je po pooblastilu Občine
Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk, 30. 3. 2020 pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) podala vlogo za izdajo mnenja o
verjetnosti pomembnejših vplivov Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) za območje Poslovna cona Radna na okolje in navedla, da je gradivo za izdajo
mnenja dostopno na spletni strani Občine Sevnica oziroma na povezavi:
https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave/oppn-poslovna-cona-radna in
zajema:
 Sklep o začetku priprave OPPN Poslovna cona Radna,
 izhodišča za pripravo OPPN in
 ureditveno situacijo.
Po pregledu predmetnega 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

Vročiti po elektronski pošti:
manuel.kos@savaprojekt.si.

Leon Ravnikar
vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

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

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

E-pošta: silvija.umek@savaprojekt.si

Številka: 350-31/2020-4
Datum: 4. 5. 2020
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Občinski
podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna (OPPN PC Radna), Občina Sevnica
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje
za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna (OPPN PC Radna), Občina
Sevnica, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ki ga je pripravil
Nacionalni inštitut za javno zdravje.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-29/2020-2 (256) z
dne 29. 4. 2020.
Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si

Št.: 350- /20-2
Datum: 23.6.2020

Zadeva: OPPN »Poslovna cona Radna« – mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN
na okolje
Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice (v nadaljevanju ZGS) je bil z dopisom projektanta
Savaprojekt Krško d.d. pozvan, da poda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na
okolje ter konkretne smernice z našega delovnega področja (gozdarstvo, lovstvo) za
»Poslovno cono Radna«.
Gradivo je bilo dostopno na spletni strani Občine Sevnica.
Na osnovi proučitve dokumentacije ZGS ugotavlja, da načrtovane ureditve ne bodo imele
pomembnejših vplivov na okolje z vidika naše pristojnosti. ZGS tudi ne podaja konkretnih
smernic za načrtovanje saj načrtovane ureditve ne posegajo na območje gozdov in gozdnega
prostora niti se ne bodo zaradi načrtovanih ureditev bistveno spremenile življenjske razmere
za divjad.

Pripravil:
Boris BOGOVIČ

Vodja OE ZGS: Niko Rainer
univ.dipl.inž.gozd.

Vročiti:
- Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

V vednost:
- ZGS KE Sevnica (po elektronski pošti)

Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Tel.: +386 (0)7 49-91-600, fax.: +386 (0)7 49-91-613, www.zgs.gov.si, e-pošta: oebrezice@zgs.si

