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1 NAMEN 

Namen tega dokumenta je predstavit stališča v zvezi z gradnjo farme na Sv. Jerneju še iz 
drugega / našega zornega kota, predstaviti tudi naše poglede, pomisleke na projekt in 
nenazadnje tudi zahteve, ki naj jih investitorka upošteva, pri umestitvi projekta v naše najožje 
bivalno okolje. 

Kot je bilo na zadnji javni delavnici, dne 20.11.2019, jasno prikazano, so se pri celotni zadevi 
prikazali različni pogledi na projekt piščančje farme. Investitorka želi gradnjo objekta, ki ji 
zagotavlja zaslužek, razvoj kmetije. Mi, ožji sosedje, želimo živeti v čim manj obremenjenem 
bivalnem okolju, v kar se da dobrih med sosedskih odnosih, ter skupaj z investitorji doseči 
kompromis, ki bi bil zadovoljiv za obe strani. Širši sosedje pa sicer soglašajo s projektom in se 
veselijo drznosti ter volje investitorjev, po drugi strani pa se je dalo razbrati načelo »Soglašamo 
s projektom, dokler ni projekt postavljen na mojem dvorišču«.  

2 UVOD 

Zdravo okolje za ljudi, kot tudi ustrezni bivalni pogoji so temeljna ustavna pravica vsakega 
državljana Republike Slovenije. Vse te pravice so zapisane v Ustavi RS, in sicer v 72. členu, 
ki pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja [1]. 

Kot najbližji sosedje iz Sv. Jerneja 2a, ki jih zadeva projekt izgradnje piščančje farme 
investitorke Tine Levart, Sv. Jernej 2B, 3215 LOČE, po pregledu dokumentov in razmisleku v 
nadaljevanju podajamo svoja stališča.  

Ocenjujemo, da bo z izgradnjo piščančje farme dimenzij več kot 2000 m2 in s kapaciteto do 
33.000 piščancev, ki je trenutno predvidena v neposredni bližini, nasproti našega 
stanovanjskega objekta, trajno degradirano naše bivalno okolje, zato s projektom, kot je 
trenutno predstavljen, ne moremo soglašati.  

3 DEJSTVA 

3.1 Prostorska umestitev 

Od območja, ki je predviden za postavitev piščančje farme, je naš objekt oddaljen cca. 100 m 
v smeri vzhod. Farma naj bi ležala v dolini in z bo velikostjo več kot 2000 m2 vsaj za 13× večje 
tlorisne površine od stanovanjskega objekta, v katerem živimo. Objekt po namembnosti, 
videzu in po funkciji daje vedeti, da gre za proizvodno / industrijsko halo, namenjeno intenzivni 
reji piščancev. In kot tak, naj bi objekt bil umeščen v mirno naravno okolje. 
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3.2 Vpliv amonijaka 

Intenzivna kmetijstva, kot so to velike piščančje in prašičje farme, so odgovorne za več kot 
94% emisij amonijaka v ozračje [2,3,4] in prav tako pripomorejo k naraščanju koncentracij 
toplogrednih plinov (npr. CO2 in N2O). 

NH3 je prepoznan kot največji polutant zaradi škodljivih učinkov, ki jih povzroči, ko se 
absorbira v zemljo, vodo in vegetacijo [4-8]. Problematika smradu/amonijaka/mešanic emisij 
hlapnih aminov, ki izvirajo iz intenzivnih rej piščancev oz. perutninskih živali [5-8] je jasna: 

 Amonijak je zaradi velike koncentracije perutnine in izločkov vseskozi prisoten; 
dolgotrajna izpostavljenost in vdihovanje smradu iz piščančjih iztrebkov je škodljiva tako 
okolju, kot kmetijskim delavcem, okoliškim prebivalcem in tudi živalim, saj dokazano 
povzroča citotoksične učinke oz. poškodbe celic [5,6]; 

 Amonijak prispeva k nastajanju zračnega polutanta, t.i. trdnih delcev ali vodnih kapljic 
mikrovelikosti (PM2.5, PM10), ki so še posebej zaskrbljujoči, saj lahko penetrirajo globoko 
v pljuča in od tod v kri; mikrodelci obremenijo srčni in imunski sistem tako živalim kot 
ljudem ter povzročajo bolezni dihal bolezni srca in ožilja, rak  [4,7,8,9]. 

 Odlaganje atmosferskega amonijaka povzroča številne škodljive učinke v različnih 
ekosistemih: povzroča evtrofikacijo površinskih vod in s tem zmanjšano biotsko 
raznovrstnost; občutljivi vrtni pridelki (paradižnik, kumarice, sadne kulture), so lahko 
uničeni zaradi prekomernega ''gnojenja'', ki ga povzroča odlaganje amonijaka; depozicija 
amonijaka preko oksidacije v nitrate povzroča tudi zakisanje tal [4,5,7]; 

 Amonijak je plin, ki je lažji od zraka in se običajno nahaja v zgornjih plasteh ozračja. 
Koncentracije 5-10 ppm je že mogoče zaznati z vohom. Amonijak potuje iz živinorejskih 
objektov tudi do 800 m daleč [5], prav tako je znano, da potujejo amonijakovi sekundarni 
trdni (mikro) delci po zraku preko več deset ali celo več sto kilometrov od vira emisij [10]; 
še več, znanstveniki v Evropi so ugotovili, da lahko hlapni amonijak potuje celo več tisoč 
kilometrov od vira onesnaženja [8], in kot enega izmed primerov navedli onesnaženje 
mediteranskega morja z dušikom, zaradi v veliki meri emisij amonijaka v severni Evropi. 

 

Vlaga, iztrebki: 

Perutnina izloči 3,2 - 
4,1 g/kg vodne pare 
na uro [11] 

33 000 piščancev x 1 kg × 3,65 g/kg = 120 450 g  
=> 120,45 l/h 

Na dan = 120,45 l/uro × 24 = 2890,8 l/dan 

 

Piščanci bodo v povprečju na dan izločili skoraj 3 m3 vodne 
pare. 

Na dan piščanec izloči 
približno 85 g 
iztrebkov, ki sestoji iz 
75 % vlage [11] 

33 000 piščancev × 85 g / 1000 = 2805 kg 

Na dan = 2,805 ton iztrebkov 

2,805 ton/dan × 40 dni × 6 serij = 673,2 ton izločkov / 
letno 
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Od tega je vlage 75%,  kar na dan znaša 0,75 × 2805 kg = 
2103,00 kg, to je približno 2100 dodatnih litrov vlage 

 

Kako je bila 
ugotovljena / 
predvidena letna 
količina odvoza gnoja 
/ iztrebkov piščancev?  

350 ton/letno (v OP) proti 673,2 ton/letno (naš izračun) 

Iz obeh podatkov sledi, da lahko 33 000 piščancev povprečno na dan izloči okrog 5 m3 
vode, ki se izloča v leglo, iz katerega nastaja škodljivi amonijak.  

Predvidenih izločkov je po naših ocenah več, kot je predvideno v OP. 

 

Ocenjujemo, da je planirano letno število dovozov / odvozov surovin in produktov 
neustrezno podano, in sicer: 

 V OP je navedeno da bo odvoz piščancev 12 tovornjakov letno … – Menimo, da 
je pravilni podatek glede na planirano kapacitete farme 10 tovornjakov na 
1x odpremo piščancev, (hrup zaradi tovornjakov nastane ponoči), torej na leto 
skupna količina tovornjakov znaša 60 tovornjakov. 

 dovoz enodnevnih piščancev v rejo …– koliko tovornjakov na letni ravni? 

 odvoz gnoja, okoli 350 ton letno. Za to bo potrebnih 35 tovornjakov letno.... – od 
kje podatek?  

 Dovoz surovin okoli 10 manjših tovornih vozil letno...  – 10 manjših tovornjakov 
zadošča za zagotovitev vse potrebne količine hranil za 33 000 piščancev? 

Menimo, da ocene v OP ne odražajo realnih podatkov o realnih količinah vseh prevozov 
/ transportov v obdobju trajanja ene vzrejne dobe piščancev, kakor tudi ne v celem letu; 
tako tudi ni realno utemeljen zaključek o zanemarljivem hrupu med obratovanjem farme 
na vplivnem območju sosedov. 

 

3.3 Vpliv prahu 

Prah, ki se tvori v piščančji farmi je biološko aktiven, saj med drugim vsebuje hrano, fekalije, 
glivice, spore, kožne ostanke, bakterije (npr. salmonela, kampilobakter, e. coli), viruse (npr. 
ptičja gripa). Prašni delci imajo odločilno vlogo pri raztrosu in preživetju ter odlaganju patogenih 
organizmov tako znotraj kot tudi zunaj farme, kar je lahko škodljivo tako za živali, kot za ljudi 
[4,12,13], saj v obeh primerih povzroča respiratorne bolezni. Raziskovalci povezujejo 
povečano umrljivost broilerjev z visokimi koncentracijami prahu, ki so gostitelji patogenih 
organizmov [12]. Bolezni pa napredujejo v kombinaciji z NH3, ki deluje kot kemijsko dražilo. 
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Za ljudi pa je prah iz piščančjih farm škodljiv ne samo zaradi vpliva na respiratorne organe, 
ampak posredno tudi zaradi dejstev, o katerih poročajo raziskave Evropske agencije za 
varnost hrane (EFSA). Raziskave govorijo o odpornosti bakterij na antibiotike, ki se potencira 
zaradi zdravljenja bolezni pitanih piščancev (okužbe z npr. Salmonello spp., Kampilobakter 
spp., Echerichia coli, Enterococcus) z različnimi antibiotiki, ki se običajno uporabljajo tudi za 
zdravljenje podobnih infekcij pri človeku. Strokovnjaki se strinjajo, da se te štiri vrste bakterij 
pogosto prenašajo z živali na ljudi, zlasti s hrano, kar z drugimi besedami pomeni, da 
rezistentnost na antibiotike človek razvije preko uživanja zdravljenih piščancev [4,14]. Glede 
na to, da v pripravi ni novih razredov antibiotikov, obstaja zaskrbljenost zaradi razpoložljivosti 
učinkovitih, kritično pomembnih antibiotikov v naslednjih 10 letih za zdravljenje okužb, ki jih 
povzročajo odporne bakterije. 

Nadalje lahko, zaradi prepoznega pričetka zdravljenja zgoraj navedenih bakterijskih okužb, le-
te preidejo s prahom v okolje in, zaradi neposredne bližine stanovanjskih objektov in smeri 
vetra, ki je odličen pomočnik širjenja bakterij, tudi na ljudi. 

Čeprav je prah prisoten v vseh sistemih pridelave brojlerjev, pa lahko obseg intenzivne 
proizvodnje še bolj poudari prej opisane težave [4]; visoka gostota živali povzroča toplotni 
stres, ki ogrozi imunološko delovanje piščanca, hitra rast piščancev v intenzivni reji pa poda 
višji odstotek problemov z zdravjem, kar posledično poveča potrebo po rabi antibiotikov. 

3.4 Vpliv vetra 

Pri načrtovanju oz. določitvi lokacije farme objekta ni bil upoštevan eden ključnih dejavnikov / 
parametrov, in sicer vpliv (smer) vetra. Menimo, da govorimo o dejavniku, ki se ga ne sme 
zanemariti in ga je potrebno prepoznati, ustrezno upoštevati ter ustrezno presojati njegov vpliv 
širjenja polutantov, pri določevanju lokacije objekta, načrtovanju in obratovanju objekta.  

Dejansko, čeprav na prvi pogled nepomembno, je potrebno upoštevati vse klimatske pogoje 
na območju lokacije farme in širše okolice, kakšna je povprečna letna in zimska temperatura, 
kako pihajo vetrovi – smer gibanja vetrov, ki je tudi glavni vzrok za širjenje škodljivih emisij iz 
farme. Glede vpliva vetra ni v dokumentih nobene ocenitve oz. podatka o vplivu vetrov (vetrne 
rože) na širjenje emisij od predvidene lokacije farme. 

Glede na naše izkušnje, veter in zrak iz ozračja na območju, kjer živimo, vedno piha iz doline 
navzgor oz. iz zahoda proti vzhodu (slika 1), v tem primeru iz območja farme v smeri našega 
stanovanjskega objekta. Tako lahko sklepamo, da bodo vse emisije iz smeri lokacije 
predvidene farme  (neprijetne / škodljive vonjave in prah iz vzrejnega dela farme, prah in ostale 
emisije zaradi kurjenja oz. ogrevanja objekta in emisije zaradi gradbene, kmetijske 
mehanizacije in vse ostale mehanizacije, ki bo neizogibna tekom gradnje in obratovanja farme) 
usmerjene neposredno v smer naše lokacije (posnetek smeri vetra). 
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Slika 1: Smer pihanja vetra na območju predvidene lokacije farme in stan. objekta Sv. Jernej 
2a 

 

Prav tako se ne sme zanemariti dejstvo, da je na strehi PF predvidena namestitev strešnih 
ventilatorjev, ki bodo v vročih dnevih skrbeli za odvod »onesnaženega« zraka izven objekta. 
To nadalje pomeni, da bodo ventilatorji transportirali zrak (prah, pline, smrad, …) vertikalno v 
ozračje, ki ga bo veter še dodatno prenesel v smeri našega objekta. 
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4 ZAKLJUČKI 

Na podlagi vseh prej predstavljenih utemeljitev se tako tudi ne strinjamo z mnenji, pridobljenimi 
s strani pristojnih služb, o ''verjetno nepomembnih vplivih na okolje, zaradi česar celovita 
presoja vplivov na okolje s stališča zdravja ljudi pred vplivi ni potrebna''; in, da zato tudi ni bilo 
preverjano ali je OP pripravljen v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, Ur.l.RS št. 73/05, in ali s stališča 
varovanja zdravja ljudi omogoča presojo vplivov na okolje.'' 

Emisije zaradi varstva pred hrupom in prahom so pomanjkljivo utemeljene. V OP za OPPN je 
upoštevan / presojan hrup zaradi gradnje objekta, po ugotovitvah v OP pa bo upoštevan hrup 
na vplivnem območju najbližjih sosedov, ki bo nastajal med obratovanjem PF, zanemarljiv, in 
se ga ne presoja. Po našem mnenju, zaključek o zanemarljivem hrupu v času obratovanja 
temelji na napačnih (prenizkih številkah), še posebej, kar se tiče transporta različnih surovin in 
živali. 

        Aktivnosti vezane na hrup, ki pa se bodo izvajale v času obratovanja farme, so sledeče:  

 dovozi in odvozi živih živali (tudi v nočnem času),  
 odvozov iztrebkov,  
 dovozov hranil,  
 prav tako bo prihajalo do hrupa, ki ga povzročajo piščanci, in hrup, ki ga bo povzročala 

morebitna ostala različna mehanizacija.  

Prav tako ni upoštevan vidik smeri pihanja vetrov, ki je prav tako kot lokacija farme, en ključnih 
dejavnikov, ki bo odgovoren za razprševanje škodljivih emisij iz farme v ozračje neposredno v 
smer našega stanovanjskega objekta. 

Škodljive emisije izpušnega zraka iz piščančje farme velikosti več kot 2000 m2 bodo kljub 
morebitnim omilitvenim ukrepom vodnim zavesam neizbežne, saj vodni filtri niso 100% in ne 
odstranijo vseh emisij amonijaka in ostalih škodljivih polutantov, ampak samo omilijo emisije. 
Hkrati, z vsemi zgoraj navedenimi utemeljitvami in stališči, ugotavljamo neposredno skladnost 
z ugotovitvijo iz MOP-a v odločbi z dne 12.3.2019, v kateri je pojasnjeno, da so lahko posledice 
obratovanja farme na okolje pogoste, trajne, kumulativne in ireverzibilne. 

Iz našega stališča je tudi vidna izpostavljenost trenutne lokacije farme nam sosedom več kot 
očitna, saj je kvadratura objekta za najmanj 13× večja od površine našega objekta. Z izgradnjo 
farme takih razsežnosti v bližini našega doma, bo celotna infrastruktura segala še bližje naši 
hiši, kot pa samo 100 m, kar pomeni še več emisij do našega stanovanjskega objekta, 
škodljivih vonjav, hrupa in prahu. Gradnja nameravanega objekta, nima nikakršne povezave z 
zdravim naravnim kmetovanjem oz. kmetijsko dejavnostjo, ampak ima funkcijo intenzivne 
industrijske proizvodnje velikih razsežnosti, katere gradnja in obratovanje močno posega v 
integriteto okolja in okoliških prebivalcev.  

Glede na vse napisano ocenjujemo, da bi bili zaradi projekta, ki ga namerava izvesti ga. Tina 
Levart, trajno oškodovani, saj bo degradirano naše bivalno okolje ter signifikantno 
znižana vrednost naše nepremičnine. Obenem izrekamo kritiko na račun obveščanja o 
poteku priprave projekta, o določitvi ustrezne lokacije za piščančjo farmo, itd. Smatramo, da bi 
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lahko kot najbližji sosedje oz. zainteresirana stranka aktivno sodelovali pri usklajevanju mnenj 
in predlogov že v predhodnih fazah priprave OPPN. 

Nadalje, t.i. ''Izjave udeleženca v postopku priprave in sprejema OPPN'', pod katere smo se 
podpisali v marcu 2018, se v nekaterih dokumentih interpretirajo napačno. Dokumenti so 
imenovani kot ''overjena soglasja sosedov'', čeprav je bilo na prvem javnem posvetu dne 
2.10.2019, ki je potekal sejni sobi Občine Slovenske Konjice, predstavljeno, da je izjava ne-
zavezujoči dokument in nima veze s soglasjem zainteresiranih strani [15]. Nikoli nismo jasno 
in pisno privolili z gradnjo farme, kot jo namerava po zdajšnjih načrtih zgraditi ga. Tina Levart, 
saj nam z njene strani ob predloženi izjavi tudi ni bila na vpogled nobena dokumentacija, iz 
katere bi bilo razvidno, kje točno namerava graditi farmo, kako veliko in s kakšno tehnološko 
opremo.  

 

Zaradi navedenega pozivamo investitorko Tino Levart, da: 

1. trenutno predvideno lokacijo gradnje farme prestavi na drugo lokacijo (alternative 
so nakazane v Prilogi 1), z ureditvijo vseh potrebnih ukrepov, da so vsi vplivi (hrup, 
prah, smrad) na naše vplivno območje nični,  

2. da ob tem hkrati upošteva vse alineje dokumentov priložene k »Izjavam udeležencev 
v postopku izdelave in sprejema OPPN«. 

3. da naroči dopolnitev okoljskega poročila, to je presoje vplivov na okolje, z:  

a. ustreznimi izračuni in točnimi številkami o številu tovornjakov za vse 
aktivnosti ob obratovanju farme,  

b. z upoštevanjem smeri pihanja vetra na naše vplivno območje Sv. Jernej 2A 
(vetrovna roža), vseh emisij (NH3, prah, hrup – emisije tovornjakov, reja 
piščancev, itd. …) in na novo predvidenih lokacij (Priloga 1), ter upoštevajoč 
polno, planirano kapaciteto in površino farme, kot jo investitorka želi graditi;  

c. poda naj se natančna ocena, koliko časa bi trajala gradnja takega objekta (trenutno 
je v dokumentih napisan časovni razpon ponekod 1-2 meseca, ponekod 4 mesece, 
drugje do 1 leta …. 

4. Zasadi gosto zeleno zaveso, zimzelene iglavce, zimzeleno grmovje, ki bo obstalo v 
vseh letnih časih, in sicer na tisti strani farme, ki bo obrnjena proti našemu 
stanovanjskemu objektu v širini minimalno 7 m in višini minimalno 5 m višje od najvišje 
točke strešne kritine farme. Na tak način bo: 

 bistveno zmanjšan vpliv vseh emisij na naše vplivno območje (NH3, prah, hrup), še 
posebej tistih, ki ne bodo preprečene zaradi omilitvenih ukrepov, saj le-ti niso 
100%. 

 zmanjšan negativen vizualni učinek/izpostavljenost zaradi pogleda na kompleks 
industrijskega objekta  

5. Taka ''zelena zavesa'' naj bo postavljena pred pričetkom obratovanja farme; naj 
bo že v začetku vrisana v načrtih in naj bo v času obratovanja farme s strani 
investitorjev redno vzdrževana. 
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6. Ker je kvalitetna tehnološka oprema, poleg lokacije, za obratovanje farme pri vzreji 
piščancev in izpustov emisij ključnega pomena za zdravo življenjsko okolje ljudi in 
živali, naj investitorka vgradi ustrezno število sistemov čiščenja izpušnega zraka 
(amonijaka, prahu) od proizvajalca Big Dutchman, kot je npr. Pollo-M, StuffNix, MagixX-
B (ponujajo tudi senzor za kontinuirano merjenje koncentracij amonijaka v piščančji 
farmi, kot podpora ostalim čistilnim sistemom), za maksimalno in učinkovito 
odstranitev emisij amonijaka in prahu v izpušnem zraku. Investitorka naj upošteva 
tudi, da če bojo izpuhi na strešni strani farme, da gre tudi od tu ven očiščen zrak. 

Big Dutchman je vodilni svetovni ponudnik inovativnih sistemov za sodobno 
piščančjo rejo, z vrhunsko tehnologijo v dobrobit živali in ljudi.  

Vgradnja tovrstne visokotehnološke opreme v industrijski objekt piščančje farme 
pomeni tudi sledenje evropskim smernicam o trajnostnem kmetovanju, ki ''izraža 
potrebo po spremembah celostne vizije kmetovanja in ohranjanja narave ter njene 
biotske raznovrstnosti'' [16]. 

Najpreprostejša definicija trajnostnega razvoja navaja, da le-ta "izpolnjuje potrebe 
sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrožal sposobnost prihodnjih generacij, da 
zadovoljijo svoje potrebe". V kmetijstvu ta vrsta razvoja nalaga potrebo po uporabi 
tehnologij, ki zagotavljajo ohranjanje tal, vode in rastlinskih virov, ščitijo genske vire 
živali in ne degradirajo okolja [17]. 

 

7. Omogoči tudi vpogled v tehnično dokumentacijo v zvezi z gradnjo farme, ter poda 
podpisano in overjeno izjavo (s seznamom in specifikacijami vse potrebne 
opreme), s katero se bo zavezala in dokazovala, da bo v farmo vgradila visoko 
tehnološko opremo proizvajalca Big Dutchman za učinkovito / maksimalno 
preprečevanje škodljivih emisij v okolje, s čimer bo vsaj v določeni meri 
ohranjena zdrava bivalna klima okoliških prebivalcev in okolja nasploh. 

8. Ob prvem ciklu reje piščancev naj investitorka naroči izvedbo testnih 
olfaktometričnih analiz in analiz emisij hrupa in prahu na našem vplivnem 
območju (Sv. Jernej 2A) s strani za to pooblaščenih služb, ki izvajajo meritve po 
akreditiranih postopkih; in sicer v kar se da kontinuiranem časovnem obdobju in za čas, 
ki zadošča za pridobitev reprezentativne ocene emisij. V kolikor se ugotovi, da ocena 
emisij ne zadosti okoljevarstvenim pogojem in merilom ter odsotnosti smradu, ki je 
zaznavna človeškemu nosu na našem vplivnem območju, potem se v sistem 
prezračevanja in čiščenja zraka vgradi dodatno opremo in sisteme čiščenja zraka iz 
farme na način, da se emisije zmanjšajo na dovoljene oziroma nične v primeru 
neprijetnih vonjav. Stroške analiz krije investitorka. 

9. Investitorka naj zagotavlja brezhibno delovanje sistemov čiščenja zraka iz farme, 
z rednim vzdrževanjem. V primeru suma na morebitne nedelujoče sisteme 
prezračevanja in čiščenja izpušnih plinov ter odvajanja emisij iz farme se izvede 
ustrezen inšpekcijski nadzor na stroške investitorke. 
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10. Za namene gradnje in obratovanja farme, naj se uporablja izključno na novo 
predvidena dovozna pot, iz jugozahodne strani bazenskega zbiralnika gnojevke, ki je 
na parceli investitorke. 

11. Za gradnjo in obratovanje naj se uporablja izključno mehanizacija (tovornjaki) z 
dopustnimi decibeli ter upoštevajo vsa ostala določila v dopolnjenem osnutku 
OP in osnutku odloka.  

12. Pred izdajo kakršnegakoli sklepa s strani občine, predlagamo ogled primerljive farme 
z vrhunsko opremo čiščenja izpušnega zraka, iz katere ne izhajajo neprijetne 
vonjave, ter je nasploh prah in vse emisije ob izpuhu na minimumu vrednosti. 

 
Povzetek najinih stališč je, da želiva konstruktivno pripomoči k oblikovanju projekta in 
predstaviti dejstva, ki jih za skupno dobro na dolgi rok, zaradi ožjega in širšega območja, 
moramo upoštevati. Investitorko pozivamo, da razmisli, ter za skupno dobro prilagodi projekt 
tako, da bo sprejemljiv za vse strani. Pri tako velikih projektih / posegih v okolje je potrebno 
upoštevati mnenja in želje tudi najožjih so-prebivalcev. Ne zdi se nam prav, da se taki projekti 
izvajajo enostransko, prikrito in samo z enim ter enoznačnim ciljem.  

Žal morava ob tem tudi predlagati, da če se investitorka z vsem napisanim ne strinja, da 
potemtakem za ustrezno vrednost odkupi našo celotno nepremičnino in ima na tak način 
prosto odločitev v zvezi z lokacijo nameravane gradnje farme in vsega, kar pritiče k gradnji. 

Poleg ureditve celotne okolice kmetije, ki sta jo do časa mlade prevzemnice s skrbnostjo 
upravljala in negovala njena starša, bo pristop trajnostno naravnane gradnje zagotovo 
predstavljal vzoren in zgleden primer ljudem prijaznega kmetovanja, ki bo v ponos tako 
investitorki, in navsezadnje tudi občini Slovenske Konjice.  

Verjameva, da lahko z obojestranskim konstruktivnim kompromisom in upoštevanjem 
obojestranskih predlogov in želja, dosežemo skupno točko za vse neposredno vpletene v 
projekt. 

Želiva tudi, da se naša stališča v zvezi z gradnjo piščančje farme na Sv. Jerneju v pisni obliki 
dodajo kot prilogo k ostali dokumentaciji tega projekta, ki bo poslana pristojnim organom na 
državni ravni za nadaljnje postopke obravnav. 

 

S spoštovanjem do vseh vpletenih. 

Janez Kušter in Matejka Turel 
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PRILOGA 1 – Predlog nove lokacije 

 

Slika 2: Predlog spremembe lokacije, odmik od vseh stanovanjskih objektov 

 

 

Slika 3: Premik farme za cca. 125 m vzhodno ugodneje tudi za odvod zraka jugo-
zahodneje za (npr. zelen pravokotnik na sliki 2).   

 


