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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16, v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14; v nadaljevanju: ZON) in
58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt), na zahtevo stranke, v zadevi
določitve obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za občinski prostorski akt,
Občini Slovenske Konjice, ki jo zastopa BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza
Šarha 1, Slovenska Bistrica, naslednjo
O D L O Č B O
1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Draža vas za
območji OP12/027 in OP12/053 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 5. 2. 2019 prejelo vlogo
dopolnjeno prvič dne 20. 2. 2019 in drugič dne 23. 4. 2019, Maksimilijane Ozimič Zorič (BIRO
2001 s.p.), Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica, za odločitev glede obveznosti celovite
presoje vplivov na okolje v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053 v občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju:
OPPN). Vlogi je bilo priloženo pooblastilo št. 350-0019/2017 z dne 15. 2. 2019 za zastopanje
Občine Slovenske Konjice v postopku, ki ga vodi ministrstvo na podlagi 40. člena ZVO, kopija
objavljenega sklepa o začetku priprave OPPN (Ur.l. RS št. 30 z dne 16. 6. 2017), popravek
sklepa o začetku priprave OPPN št. 350-0019/2017 z dne 18. 4. 2019 ter osnutek OPPN v
tiskani obliki ter na zgoščenki (3x).
Kot sledi iz vloge, se OPPN izdeluje za območje parcel št. 365/1, 513/2, 365/4, 365/3, 1575,
516/3, 516/5, 516/6, 1459/2, 1459/1, 514/2, 515/9, 515/10, 515/11, 512/2, 512/9, 512/10,
512/11-del, 512/1-del, 512/3, 512/4, 512/6, 512/7, 1568-del, 501/8-del, 1318/2, 515/3, 515/8,
515/6, 513/1, 491 v k.o. 1113 Draža vas površine 4122 m2, ki se nahaja v naselju Špitalič pri
Slov. Konjicah ob državni cesti Žiče-Dramlje, ki je z občinskim prostorskim načrtom Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/2016) uvrščeno v enoto urejanja prostora z oznako
OP12/027 in namensko rabo SS (stanovanjske površine) ter v enoto urejanja prostora z oznako
OP12/053 in namensko rabo IG (gospodarske cone), z njim pa se skladno s pogoji in namensko
rabo OPN načrtuje razdelitev območja na 10 parcel, namenjenih gradnji novih enostanovanjskih
hiš, gradnja skladiščno proizvodnega objekta ter ureditev komunalne, prometne in energetske
infrastrukture naselja.

Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države za
področje urejanja prostora,
 če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo
vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če
 če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, ali
 če ministrstvo oceni, da bi lahko izvedba plana imela verjetno pomembne vplive na
okolje,
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na
okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in
kulturne dediščine v plan.
Pripravljavec plana mora pred začetkom njegove priprave ministrstvu poslati obvestilo o svoji
nameri, ministrstvo pa v 30 dneh po prejemu tega obvestila pisno sporoči pripravljavcu plana,
ali je treba za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Skladno z 58. členom ZPNačrt ministrstvo pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni
prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ko je ta v fazi osnutka in se
zanj pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora.
Kot sledi iz 6. odstavka 40. člena ZVO, ministrstvo pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je
treba za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje, z javnim naznanilom na svetovnem
spletu pa o tem obvesti tudi javnost. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na strani:
»http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_presoja_vplivo
v_na_okolje/«.
II.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).
Iz gradiva OPPN sledi, da za načrtovan poseg (območje stanovanj) ni treba izvesti presoje
vplivov na okolje, saj ne presega velikosti 10 ha (poseg z oznako G.I.3 iz priloge 1 citirane
uredbe) niti dimenzij stavb (poseg z oznako G.II.1).
Ministrstvo ugotavlja, da se z OPPN načrtuje poseg v okolje, za katerega se lahko o obveznosti
presoje vplivov na okolje odloča v predhodnem postopku na podlagi 51.a člena ZVO, če dosega
prag najmanj 2 ha za območja stanovanj (G.I.3.1), in poseg v okolje, ki ne presega praga 1 ha,
določenega za industrijske cone (G.I.1.1), za katerega bo obveznost predhodnega postopka ali
presoje vplivov na okolje znana šele v fazi pridobivanja dovoljenj za izvedbo, glede na dimenzije
stavbe ter vrsto in obseg dejavnosti.
Po 101. členu ZON je treba za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ za področje urejanja prostora, in bi lahko pomembno vplival na zavarovano
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po
sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma
posledic glede na varstvene cilje teh območij. Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON
ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na podlagi mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Območje OPPN se sicer nahaja v posebnem varstvenem območju SI 5000005 Dravinjska
dolina, vendar izvedba OPPN nanj ne more pomembno vplivati, zato se ne zahteva presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kot sledi tudi iz mnenja Zavoda RS za varstvo
narave, OE Celje, št. 1-III-109/2-O-19/LS z dne 25. 2. 2019.
Na podlagi navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZVO izvedba celovite presoje vplivov na okolje za OPPN ni obvezna.
III.
Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se celovita presoja vplivov na okolje lahko izvede
tudi za druge plane, ko ministrstvo oceni, da bi lahko njihova izvedba pomembneje vplivala na
okolje.
Ker gre za v primeru OPPN za plan, ki določa rabo majhnih območij na lokalni ravni, je
ministrstvo skladno z Uredbo 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 (Ur. l. RS 9/09) na podlagi tretjega odstavka 40.
člena ZVO izvedlo oceno, ali bi lahko izvedba OPPN pomembneje vplivala na okolje.
Ministrstvo je ob upoštevanju značilnosti OPPN in njegovih vplivov ter glede značilnosti,
pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta, ugotovilo, da:


se z OPPN namenska raba prostora ne določa in ne spreminja;




OPPN ne posega v vodovarstvena območja ali v vire pitne vode;
ni verjetno, da bi OPPN lahko pomembno vplival na poplavno varnost ali nevarnost
erozije, čeprav se nahaja na robu poplavnega območja reke Dravinje ter na erozijsko
ogroženem območju, zato bo moral OPPN skladno s predpisi o vodah na podlagi
geološkega poročila podrobno opredeliti način temeljenja objektov in ustrezen način
odvodnjavanja padavinskih vod;



bo za morebitno rabo podzemne vode za toplotne črpalke izvedena raziskava
podzemnih voda in izdano vodno dovoljenje;
se z OPPN ne načrtujejo posegi, ki bi lahko ogrozili zdravje ali počutje ljudi;




za novo dejavnost v območju industrijske cone, ki je sicer primerno oddaljena in
razmejena od stanovanjskega naselja, OPN določa posebne pogoje za namembnost in
vrste posegov, po katerih bo, če ne bo izvedena presoja vplivov na okolje, treba
predhodno zagotoviti, da nova dejavnost ne bo prekomerno obremenjevala zunanjega
zraka ali povzročala prekomernega hrupa v okolju;



se na območju OPPN ne nahajajo naravne vrednote, objekti ali območja kulturne
dediščine, na katere bi izvedba OPPN lahko vplivala;
zato ocenjuje, da izvedba OPPN ne bo imela pomembnih vplivov na okolje.
Pri tem je poleg zgoraj citiranega mnenja ZRSVN upoštevalo tudi ostala mnenja, pridobljena
skladno s 3. členom citirane uredbe, ki sta jih na vlogo ministrstva z dne 21. 2. 2019 izdala
Ministrstvo za kulturo dne 8. 3. 2019 in Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, dne 16. 5.
2019. Ministrstvo za zdravje svojega mnenja do dne izdaje te odločbe ni posredovalo.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da tudi na podlagi tretjega odstavka
40. člena ZVO za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.
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Ministrstvo za zdravje.

