

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka:
Datum:

35409-5/2019/6
4. april 2019

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, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10
– ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18; v nadaljevanju: ZON) in 110. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUREP-2) v povezavi s 119. členom
ZUREP-2, na zahtevo stranke, v zadevi določitve obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov
na okolje za občinski prostorski akt, Občini Poljčane, ki jo zastopa Urbis d.o.o., Partizanska
cesta 3, 2000 Maribor, naslednjo

O D L O Č B O
1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje
Bazenski kompleks (EUP ZPG3) 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 14. 3. 2019 (dopolnitev dne
20. 3. 2019) prejelo vlogo podjetja Urbis d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, ki ga
zastopa direktor Rajko Sterguljc, za odločitev o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
naselje Bazenski kompleks (EUP ZPG3), v nadaljnjem besedilu: OPPN, po pooblastilu Občine
Poljčane št. 3500-0004/2018-201 z dne 18. 3. 2019. Vlogi je bil priložen osnutek OPPN v
tiskani in e-obliki (na zgoščenki). Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v Uradnem
glasilu slovenskih občin št. 46/2018 z dne 14. 9. 2018. Gradivo OPPN je bilo objavljeno na
spletnem naslovu: https://www.poljcane.si/objavekat/uradne-objave/.
Kot sledi iz 119. in 110. člena ZUREP-2, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi
mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je OPPN treba izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Vlogi so bila zato priložena mnenja državnih nosilcev urejanja prostora, ki jih je pridobila Občina
Poljčane in so jih izdali:
Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, mnenje št. 35021-98/2018-3 z dne 7. 1. 2019;
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, mnenje št. 4-III-1474/2-O-18 z dne 7. 1. 2019;
Ministrstvo za zdravje, mnenje št. 354-213/2018-4 z dne 4. 1. 2019 s priloženim strokovnim
mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z dne 4. 1. 2019.
Za mnenje sta bila zaprošena dne 11. 12. 2018 tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Ministrstvo za kulturo, vendar svojih mnenj v zakonskem roku 30 dni nista izdala.
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_vplivov
_na_okolje/obcinski_podrobni_prostorski_nacrti/odlocitve_o_izvedbi_celovite_presoje_vplivov_
na_okolje/.
Skladno s 4. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) je ta odločba
izdana v elektronski obliki.
II.
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva 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, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.
ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na
okolje, 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 je zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se
celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko
njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
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; v
nadaljevanju: Uredba o posegih).
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. Skladno s 5. odstavkom 101.a člena in 115.
členom ZON ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na
podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave.
Skladno s tretjim odstavkom 40. člena ZVO in določili 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 (Ur. list RS 9/09, v
nadaljevanju: Uredba o merilih), ko gre za manjša območja na lokalni ravni, se celovita presoja
vplivov na okolje izvede, kadar ministrstvo oceni, ob uporabi predpisanih meril, da bi lahko
njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje, pri čemer mora ministrstvo upoštevati tudi
mnenja drugih ministrstev in organizacij, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja.
Ministrstvo je v postopku ugotovilo, da:
 se OPPN pripravlja zaradi gradnje novega stanovanjskega naselja ob Potrčevi in
Kopališki ulici v Poljčanah, na zemljišču površine 11150 m², parc.št. 247/8, 247/9,
247/10 k.o. Poljčane;
 se z OPPN načrtuje izvedba posega v okolje, navedenega v Uredbi o posegih pod
oznako G.I.3, vendar ne dosega praga, pri katerem bi bilo treba zanj izvesti presojo
vplivov na okolje (10 ha) niti praga, pri katerem bi bilo treba obveznost presoje vplivov
na okolje ugotavljati v predhodnem postopku (2 ha);
 OPPN ne sega v nobeno varovano območje narave, zato se zanj ne zahteva presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, niti ne bo imel drugih pomembnih
vplivov na naravo, kot sledi iz zgoraj citiranega mnenja Zavoda RS za varstvo narave;
 OPPN po mnenju Direkcije RS za vode, citiranem zgoraj, ne bo imel pomembnega
vpliva na okolje z vidika upravljanja z vodami;
 izvedba OPPN ne bo imela pomembnega vpliva na zdravje ljudi, kot sledi iz zgoraj
citiranega mnenja Ministrstva za zdravje;
 ob upoštevanju značilnosti OPPN, območij, ki bi lahko bila prizadeta, pomena in
ranljivosti teh območij, izvedba OPPN torej ne more pomembno vplivati na okolje, ljudi,
naravne vire ali kulturno dediščino.
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za OPPN zato 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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