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Številka: 35409-77/2022-2550-49
Datum: 22. 2. 2023

Zadeva: Obvestilo pripravljavcu načrta o ustreznosti okoljskega poročila in mnenje o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje

Zveza: Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti 
vplivov načrta na okolje za Načrt upravljanja voda na vodnem območju 
Donave za obdobje 2022-2027 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju 
Jadranskega morja za obdobje 2022-2027 in Program ukrepov upravljanja 
voda (v nadaljevanju NUV III)

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) izdaja na podlagi določil tretjega 
in petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22-ZVO-2 v 
nadaljevanju ZVO-1) v postopku celovite presoje vplivov na okolje za načrt NUV III, pripravljavcu 
načrta Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direktoratu za vode in investicije, Dunajska cesta 
48, 1000 Ljubljana, naslednje:

1. Obvestilo o ustreznosti Okoljskega poročila za načrt NUV III  (izdelal Zavita svetovanje 
d. o. o., Tominškova 40, 1000 Ljubljana, št. projekta 302/2021, 30. 9. 2022, dopolnitev 
22. 12. 2022 in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, Zavita 
svetovanje d. o. o., št. projekta 302/2021, 30. 9. 2022, dopolnitev 22. 12. 2022): Okoljsko 
poročilo (z Dodatkom za presojo sprejemljivosti) je ustrezno.

2. Pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta NUV III (Osnutek načrta upravljanja 
voda na vodnem območju Donave 2022-2027, Osnutek načrta upravljanja voda 
Jadransko morje 2022-2027, Program ukrepov upravljanja voda, verzija dokumentov 23. 
12. 2022) na okolje; na podlagi zgoraj navedenega Okoljskega poročila in mnenj:

- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-30/2022-8, 24. 10. 2022 in mnenje 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-39/2022-4 (256), 24. 20. 2022,

- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 007-80/2022/8, 3. 1. 
2023,

- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 355-2/2022-4, 12. 1. 2023,
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije št. 420-6/2022-10, 13. 1. 2023,
- Mnenja Ministrstva za kulturo št. 3540-8/2022-3340-9, 16. 1. 2023,
- Mnenje Direkcije RS za vode št. 35027-16/2022-16, 20. 1. 2023,
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0007/2021-4, 6. 1. 2023,

ministrstvo pristojno za varstvo okolja podaja pisno mnenje pripravljavcu načrta, da sta 
osnutek načrta in okoljsko poročilo (z dodatkom) primerna za javno razgrnitev ter da bo 
ministrstvo odločilo o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje skladno z 
določilom 46. člena ZVO-1.
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Na ministrstvo je dne 4. 10. 2022 prispela vloga št. 355-101/2020-2550-92 Ministrstva za okolje 
in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor) Direktorata za vode in investicije, za izdajo 
mnenja o ustreznosti okoljskega poročila v okviru priprave načrta NUV III. Vlogi je bilo predloženo 
okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti, osnutek načrta NUV III, naslovni organ 
pa je tekom postopka pridobil še mnenja navedena na prejšnji strani.

Ministrstva in organizacije, ki so po ZVO-1 opredeljeni kot varstveni resorji za posamezne 
segmente varstva okolja, so podali svoja mnenja (navedena v točki 2) in ocenili, da je OP ustrezen 
in primeren za nadaljevanje postopka. 

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/2005) pristojno 
ministrstvo podaja tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje. Ker se v teh 
mnenjih vsa ministrstva in organizacije niso opredelili do sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta 
NUV III, bo pristojno ministrstvo o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje odločilo v fazi 
predloga načrta (oziroma dopolnjenega načrta), po opravljeni javni razgrnitvi, kot to določa 46. 
člen ZVO-1. 

       Jernej Per                                                                                 mag. Vesna Kolar Planinšič
     podsekretar                                                                             vodja Sektorja za okoljske presoje                                                                           
                                                                         
Priloge (elektronske):

- kot navedeno v točki 2 na prejšnji strani. 

Elektronsko vročiti (stranki):
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za vode in investicije, gp.mnvp@gov.si 
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