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Zapisnik nadaljevanja javnega posveta 
 
 
Občina Slovenske Konjice je z javnim naznanilom obvestila zainteresirano javnost o nadaljevanju 
javnega posveta z dne 2.10.2019 na temo osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance na Sv. 
Jerneju, ID prostorskega akta 1100, ki se nahaja na spletni strani Občine Slovenske Konjice 
https://www.slovenskekonjice.si/objava/145954. 

 
Nadaljevanje javnega posveta je bil v sredo 20.11.2019 ob 16.00 uri v spodnji sejni sobi Občine 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. 
 
Prisotnim je bilo v uvodu ponovno pojasnjeno kje se nahaja lokacija predvidene farme dimenzij 105 
x 20m s kapaciteto 30.000 piščancev in da se nahaja izdelava prostorskega akta v fazi osnutka in 
izdelanega Okoljskega poročila. 
Omilitveni ukrepi so predstavljeni v Okoljskem poročilu (gnoj, odpadna voda, tehnološke zasnove, 
prezračevanje,…). 
Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja glede potrebne izdelave Celovite 
presoje vplivov na okolje. 
Preden se Okoljsko poročilo vloži v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor pričakujemo dodatne 
sugestije prisotnih. 
Izdelovalec Okoljskega poročila je obrazložil opozorjene napake in  pojasnil, da stopnja varstva 
pred hrupom ni v četrti stopnji ampak je v tretji. Tematika hrupa se ponavlja zaradi posameznih 
nosilcev urejanja, ki želijo, da se v vsakemu segmentu posebej obdela. 
Glede smradu naj ne bi bili vlivi takšni, da bi ogrožali zdravje ljudi. Rešitve, ki so predvidene ne 
bodo bistveno vplivale zdravje ljudi. 
Do določenih vplivov bo prišlo, zato je predvidena montaža dodatnih vodnih filtrov za zmanjšanje 
smradu na izvoru. Glede smradu se izdelovalec Okoljskega poročila ne more obrniti na zakonska 
določila, kot so ta določena npr. za hrup. 
Za preprečitev prahu se že s samo tehnologijo krmljenja ne predvideva vpliva na bližnje prebivalce. 
Če nacionalni inštitut za zdravje ugotovi, da bi lahko posegi vplivali na zdravje ljudi na to tudi 
opozori. Emisije hrupa se izvedejo pri zagonu objekta. 
Najbližji sosednje bodo direktno izpostavljeni s pogledi na farmo in smradu, zaradi vetrov, ki 
praviloma pihajo iz zahodne smeri. Odvoz 12 tovornjakov na leto bo po mnenju sosedov v praksi 
najmanj šestkrat večji kot je to predvideno v Okoljskem poročilu in se kot neposredni sosedje z 
lokacijo ne strinjajo. 
Načrtovanje predvidene farme je, po mnenju predstavnika Krajevne skupnosti glede na lokacijo, 
pristop in tehnološke rešitve, sprejemljivo. Rešitve so sprejemljive tudi za člana Občinskega 
odbora za razvoj podeželja kot tudi s strani strokovnih služb kmetijsko svetovalne službe. 
Stališče sosedov ni, da se ne strinjajo z gradnjo, ampak, da se sprejmejo kompromisi. 
Zimzelena bariera v širini najmanj 4 m z drevjem višine nad slemenom objekta po celi vzhodni in 
severni čelni dolžini in z grmičevjem. Objekt je potrebno zrcalno zarotirati po vzdolžni osi, 
sprehajališče naj bo na zahodni strani. 
Ostali prisotni niso nasprotovali načrtovani predvideni farmi. 
Izdelovalka OPPN je pojasnila, da je v 1. mnenju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
obravnavana lokacija že tako preveč oddaljena od kmetije, zamik objekta tudi na namensko rabo 
gozda pa nima več podlage v Kmetijskem zakonu in bi bilo potrebno postopek sprejemanja OPPN 
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ustaviti ter na novo pričeti s pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta, ki bi bil po 
sprejetju podlaga za izdelavo novega OPPN. 
 
Javna delavnica je bila zaključena ob 17.30 uri. 
 
Zapisal: 
Igor Frim 


