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ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: 

 OPPN za gradnjo piščančje farme Cigler, Slovenske Konjice 

 

Dne 16.08.2018 ste nas z dopisom št. 354-146/2018-2 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših 

vplivov plana na okolje za OPPN za gradnjo piščančje farme Cigler, Občina Slovenske Konjice, s stališča 

naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:  

 Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo piščančje farme Cigler, Občina Slovenske Konjice, 

št. projekta: 01/18-OPPN, BIRO 2001 s.p. Slovenska Bistrica, maj 2018, s prilogami (OPPN). 

 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Uradni list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti, pri čemer smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 

2. člena uredbe glede: 

 

1. Značilnosti OPPN:  

 Območje leži na vhodnem delu Konjiške gore, oddaljeno okoli 550 m severno od naselja Konjiška vas. 

 Namenska raba prostora je razpršena gradnja in kmetijska zemljišča. 

 V sklopu kmetije že obstaja hlev za max. kapaciteto 25 govedi, na drugi lokaciji oddaljeni okoli 1200 m 

pa že vzrejajo 16.000 pitovnih piščancev. 

 Predvidena je izgradnja, hleva velikosti 70 x 24 m z maksimalno zmogljivostjo 37.000 mest za 

piščance - brojlerje. Predvidena je tudi postavitev silosa. 

 Območje obravnave v OPPN zajema parc. št. 1492/6-del, 149-del, 1500-del, 1502/1-del, 155/8-del, 

vse k.o. 1114 Konjiška vas. 

 Velikost območja je okoli 5.069 m2. 

 Za OPPN ne bo potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje (PVO), kot to izhaja iz odločbe MOP 

ARSO št.: 35405-148/2017-4 z dne 17.11.2017. 
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2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta: 

 z OPPN se ne ureja območja namenjena bivanju ljudi. Neposredno ob območju plana pa se nahaja le 

še eno območje razpršene gradnje namenjanja stanovanjskim in kmetijskim dejavnostim PNRP (A). 

Najbližje strnjeno naselje se nahaja okoli 550 m, severno in na nižji nadmorski višini, zato s stališča 

VZL ne predvidevamo pomembnih daljinskih vplivov. 

 

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta: 

 OPPN bo verjetno imel skupaj z obstoječimi plani manjše kumulativne vpliv na okolje s stališča 

kakovosti zunanjega zraka in posledično na VZL; 

 Zaradi OPPN se ne bo bistveno spremenil oziroma povečal transport na tem območju, zato ne 

predvidevamo bistvenega povečanja daljinskih, kumulativnih in sinergijskih obremenitev širšega 

območja zaradi prometa; 

 OPPN se ne nahaja na VVO, zato ne pričakujemo vpliva na podzemno vodo in posledično na oskrbo 

prebivalcev s kakovostno pitno vodo;  

 z OPPN se bistveno ne zmanjšujejo kmetijske površine, zelene površine in površine namenjene za 

šport in rekreacijo. 

 

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da OPPN za gradnjo piščančje farme Cigler v  Občini 

Slovenske Konjice verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato celovita presoja vplivov na okolja 

s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni potrebna.  

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 
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 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  
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