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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 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), 110. in 119. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2; Urad. list RS , št. 61/17), prvega odstavka 101. a 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) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi
določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje,
za plan – občinski podrobni prostorski načrt za del območja ŽA-1/5, pripravljavcu plana Občini
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ki jo zastopa R PROJEKT d.o.o., Romihova ulica 77,
2310 Slovenska Bistrica, naslednjo

O D L O Č B O

1. V p o s t o p k u p r i p r a v e i n s prejemanja plana, občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5, ni treba izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na
varovana območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 3. 6. 2019 od podjetja R PROJEKT d.o.o., Romihova ulica 77, 2310
Slovenska Bistrica, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
3310 Žalec, prejelo vlogo z dne 31. 5. 2019, za izdajo odločbe o tem, ali je občinski podrobni
prostorski načrt za del območja ŽA-1/5 (OPPN), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO).
Vlogi je bil priložen osnutek OPPN (izdelal: R Projekt, št. proj.: 909/2019, maj 2019, ID
prostorskega akta 1201) in pooblastilo župana Občine Žalec; sklep o začetku priprave OPPN je
bil objavljen v Urad. listu RS št. 23/19.
Vlogo je pooblaščenec 3. 12. 2019 dopolnil s podatki o zmogljivosti proizvodnega prostora za
obdelavo hmelja, ki je 16 ton /dan in traja od septembra do decembra. Predelava hmelja se v
prihodnje ne bo povečala. V novem objektu pa so predvidene hladilnice.
Priložene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, med katerimi so tudi smernice ministrstev
in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO:

-

Smernice s področja upravljanja z vodami (Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje
št.: 35020-65/2019-2 z dne 17. 6. 2019),
Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino (Ministrstvo za
kulturo, št.:35012-73/2019/4 z dne 1. 7. 2019).

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 CPVO, če se s planom določa
ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z
določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih
o ohranjanju narave. CPVO se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova
izvedba pomembneje vplivala na okolje.
V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana,
za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede
na plan, na podlagi katerega je pripravljen.
V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2, ministrstvo pristojno za okolje na
podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je plan treba izvesti
CPVO.
Iz osnutka OPPN je razvidno, da je s planom načrtovana celovita preureditev območja za
potrebe skladiščenja hmelja, proizvodne in predstavitve izdelkov, gostinsko ponudbo, poslovno
dejavnost; predvidena je tudi celovita ureditev prometne in gospodarske infrastrukture, na
območju s površino približno 2,25 ha. Na mestu odstranjenega starejšega industrijskega objekta
in ob obstoječem dozidanem skladišču se predvidi nov objekt (dimenzije 78,77 m x 38,90 m,
višinski gabarit P - del in P+1 – del), ki bo sestavljen iz hladilnic hmelja (skladišče),
proizvodnega prostora za obdelavo hmelja in upravnega dela. Zmogljivosti proizvodnega
prostora za obdelavo hmelja je 16 ton/dan.
Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da se OPPN izdeluje na podlagi OPN
Občine Žalec, za katerega je bil izveden postopek CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana
območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na okolje (št.: 35409-57/2009/24 z dne 8. 7. 2013).
Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana,
za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede
na plan, na podlagi katerega je pripravljen.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin:
- da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Žalec,
- da s planom niso načrtovani posegi z vplivi na okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje (Urad. list RS št. 51/14, 57/15, 26/17)
- in na podlagi mnenj Ministrstva za kulturo in DRSV, da plan ne bo imel verjetno pomembnih
vplivov z vidika njihove pristojnosti,
je ministrstvo ugotovilo, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.
Zato v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave OPPN za del območja
ŽA-1/5 ni treba izvesti CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja. S tem je odločba
utemeljena.
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Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Jelka Habjan
sekretarka

mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica
Direktorata za okolje

Vročiti:
- pooblaščenec pripravljavca plana: R PROJEKT d.o.o., r.projekt@siol.net
- Pripravljavec plana: Občina Žalec, glavna.pisarna@zalec.si

V vednost po e-pošti:
-

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Celje, gp.drsv-ce@gov.si
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
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