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1. PODATKI O ELABORATU  LOKACIJSKE PREVERITVE: 

 

NASLOV ELABORATA: 

 

Elaborat LP za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi na delu EUP OP7 v OPN Občine Zreče, 

št. 20052 

 

IZDELOVALEC ELABORATA: 

 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.,  

Grajska 7, 2000 Maribor 

 

DATUM IZDELAVE ELABORATA: 

 

April 2021, dopolnitev november 2021 

 

IZDELOVALEC ELABORATA 

IME IN PRIIMEK: 
Vesna Polanc Marinič, univ.dipl.inž.arh. 

ZAPS IDENT. ŠT. IZDELOVALCA PA PPN ZAPS 0749 

 

 
 
2. JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE  

 
Skladno z določili sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 66/17) 
občina pred obravnavo na občinskem svetu elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo iz prvega 
odstavka 131. člena javno razgrne za najmanj 15 dni na spletni strani občine in na krajevno običajen 
način. O javni razgrnitvi občina pisno obvesti lastnike sosednjih zemljišč. Stališča do pripomb iz javne 
razgrnitve so sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem svetu. 
 
Javna razgrnitev Elaborata LP za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu 
EUP OP7 v OPN Občine Zreče (v nadaljnjem besedilu: ELP) je potekala v času od 1.7.2021 do 16.7.2021 
na spletni strani Občine Zreče. V času javne razgrnitve so bile k javno razgrnjenemu gradivu podane 
pripombe. Občina Zreče je  vse prispele pripombe preučila in zavzela stališča do njih. Postopek lokacijske 
preveritve za gradnjo objekta za rejo perutnine s klavnico in spremljajočimi prostori se ustavi. 
 
Naknadno je pobudnik dostavil dopolnjen Elaborata LP za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi na delu EUP OP7 v OPN Občine Zreče (dopolnitev november 2021), ki je bil javno 

razgrnjen. Druga javna razgrnitev je potekala v času od 16. 12. 2021 do 31. 12. 2021 na spletni strani 

Občine Zreče.  

 

Gradivo pobude in elaborata lokacijske preveritve je bilo objavljeno na spletni strani:   

https://www.zrece.si/objava/498330. 

 
V času javne razgrnitve so bile k javno razgrnjenemu gradivu podane pripombe. 
 
Občina Zreče je  vse prispele pripombe preučila in zavzela stališča do njih. 
 
Zaradi varovanja osebnih podatkov pripombe niso podane poimensko, oštevilčene so glede na datum 
pripombe (dopisa). Podane pripombe v originalu z vsemi podatki ter zaporedno številko pod katero se 
posamezna pripomba void, so arhivirane na sedežu Občine Zreče.  

https://www.zrece.si/objava/498330
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3. PRIPOMBE IN STALIŠČA DO PRIPOMB 

 

 

V predpisanem roku je Občina Zreče prejela naslednje pripombe: 

 

 

1. Pripomba z dne 21. 12. 2021 

 

 

 
 

 

Stališče 1: 

Pripomba  se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 
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2. Pripomba z dne 26. 12. 2021 

 

 

 
 

Stališče 2: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 

3. Pripomba z dne 28. 12. 2021 
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Stališče 3: 

Pripomba  se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

  

 

 

4. Pripomba z dne 28. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 4: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
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5. Pripomba z dne 28. 12. 2021 

 

 
Stališče 5: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 

 

6. Pripomba z dne 28. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 6: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 
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Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 

7. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 7: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
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8. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 8: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

  

 

 

9. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 9: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 
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V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 

 
10. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 10: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
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11. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 11: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 

 
12. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 12: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 
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V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 
13. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 13: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
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14. Pripomba z dne 29. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 14: 

Pripomba se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

 

 
15. Pripomba z dne 30. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 15: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
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16. Pripomba z dne 30. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 16: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 
17. Pripomba z dne 30. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 17: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 
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V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

 

 
18. Pripomba z dne 30. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 18: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

 

 

 

 
19. Pripomba z dne 30. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 19: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 
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20. Pripomba z dne 30. 12. 2021 

 

 
 

Stališče 20: 

Pripomba, ki se nanaša na dejavnost objekta, opredeljenega v ELP se upošteva. 

Postopek lokacijske preveritve v delu, ki predstavlja gradnjo kmetijskega objekta za skladiščenje in 

pakiranje orehovih jedrc ter spremljajočim prostorom se ustavi.  

Postopek lokacijske preveritve se nadaljuje samo za gradnjo stanovanjskega objekta. 

 

V zadevi pripombe, ki se nanaša na komunalno opremljanje zemljišča za nameravano individualno 

stanovanjsko gradnjo pojasnjujemo, da mora vsak investitor skladno z Gradbenim zakonom v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja vseh upravljalcev gospodarskih javnih 

služb, glede priključitve objekta na javno infrastrukturo, vključno z ureditvijo odpadnih meteornih in 

fekalnih vod. Na območju naselja Stranice se sicer načrtuje komunalna ureditev javnega kanalizacijskega 

sistema in izgradnja čistile naprave, vendar pa območje predvidene gradnje (parc. št. 75/1,  76/1 k.o. 

1103-Stranice) ni vključeno v območje agromelioracije 10308- Stranice za priključitev na centralno čistilno 

napravo, zato je potrebno urejanje fekalnih odpadnih vod urejati individualno skladno s Odlokom o načinu 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Pogoje za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod 

je potrebno zagotavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
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Župan Občine Zreče 

mag. Boris Podvršnik 
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