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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-ZDU1-UPB4, 126/07-ZUP-E, 48/09,8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-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, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 110. in 119. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14) in 145. 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 EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas, pripravljavcu plana, Občini Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, ki jo zastopa Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
naslednjo
O D L O Č B O

1.
2.
3.

V postopku priprave plana Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v
Občini Trnovska vas, celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
V postopku priprave plana Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v
Občini Trnovska vas ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ki je pooblaščenec pripravljavca plana
Občine Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, je ministrstvu pristojnemu za okolje (v nadaljevanju: Ministrstvo)
posredovalo vlogo št. 3505-9/2019-29(5004) z dne 19.11.2019, prejeto dne 21.11.2019, za izdajo odločbe o tem, ali
je v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska
vas (v nadaljevanju: OPPN) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Osnutek gradiva za Občinski podrobni prostorski načrt za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas (izdelal:
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o, št. projekta 19022, julij 2019), je bil objavljen na spletni strani Občine
Trnovska vas na naslovu:
https://www.trnovska-vas.si/index.php/obcinska-uprava/javne-objave-in-sporocila-za-javnost.
Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:
- vloga št. 3505-9/2019-29(5004) z dne 19.11.2019, Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju;
- mnenja državnih nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov predmetnega OPPN na okolje:
mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-133/2019/5 z dne 04.10.2019, mnenje Zavoda RS za varstvo narave –
OE Maribor št. 4-III-1191/2-O-19/AŠ/2-O-19/MV z dne 11.09.2019, mnenje Direkcije RS za vode št. 35020-

94/2019-3 z dne 23.10.2019, mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-66/2019-6 z dne 30.09.2019 in mnenje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 350-5/2019/70 z dne 03.10.2019.
Vloga je bila dne 28.11.2019 dopolnjena s podatki o obsegu obstoječih dejavnosti na območju OPPN in v njegovi
neposredni bližini ter obsegu načrtovanega posega oziroma načrtovane širitve dejavnosti.
Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – 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
in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega
splošnega akta (v nadaljevanju: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo
vplivov 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 ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti
njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 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-1 ali, če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju
narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan,
če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.
Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2; v nadaljevanju: ZUreP-2), se za
postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
Na ugotovitveni postopek o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN se nanašajo določbe
tretjega in četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2. Skladno s tretjim odstavkom 110. člena ZUreP-2 občina pozove
državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo
mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPN na okolje. Skladno s četrtim odstavkom 110. člena ZUreP-2
Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, v 21
dneh odloči, ali je za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše 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 po Uredbi 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).
Ministrstvo je gradivo proučilo in ugotovilo, da se območje predmetnega OPPN nahaja v naselju Trnovska vas, v
istoimenski občini. Območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 669/1 in 670/1, obe k.o. Trnovska vas, v
skupnem obsegu 0,7 ha. Območje načrtovanja zajema zemljišča, ki so v skladu z Občinskim prostorskim načrtom
Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/13) sestavni del dveh enot urejanja prostora: EUP z
oznako TV2/2 – površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo in del EUP z oznako OP – odprti prostor. Pretežni,
jugozahodni del zemljišč, na katera se umešča stavbo za rejo živali, je večinoma opredeljen kot najboljša kmetijska
zemljišča – K1. Z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12,
27/16, 27/17-ZKme-1D in 79/17, v nadaljevanju ZKZ) in s splošnimi smernicami za varovanje kmetijskih zemljišč, št.
350-24/2013/24 z dne 15.02.2017), ki jih je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je na najboljših
kmetijskih zemljiščih dovoljeno graditi kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, med
drugim tudi stavbe za rejo živali. Za take gradnje je treba predhodno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.
Predmet načrtovanja je umestitev nove stavbe – hleva za goveje pitance kot širitev obstoječega kmetijskega
gospodarstva. Načrtuje se tudi dograditev – širitev obstoječega senika ter obstoječih koritarskih silosov ter postavitev
kompostnika in gnojišča. Stavba za rejo živali se postavi v nadaljevanju obstoječih kmetijskih objektov, senika,
kmečke lope in koritastih silosov. Namenjena je vzreji govejih pitancev proste reje od začetne teže cca 150 kg, do
končne teže cca 400 kg. Stavba bo pravokotnega tlorisa, bruto tlorisnih dimenzij 45,5 x 18,0 m. Tik ob stavbi je na
severni strani betonski plato, ki služi lažjemu dostopu ter črpanju gnojevke. Na južni strani se nahaja uvozna rampa
ter jašek za črpanje gnojevke. Stavba za rejo živali je pritlična, odprta do slemena in višine do 10,5 m. Pod tlemi so
kanali – jama za gnojevko, velikosti 1.650 m3. Objekt bo imel dvokapno streho naklona 30º s pločevinasto kritino,
temno rdeče barve. Obstoječ senik se po celotni dolžini (24,5 m) razširi za cca 4,5 m, tako da se vzhodna fasada
poravna z vzhodno fasado kmečke lope, ki stoji na severni strani senika. Koritasti silosi se dogradijo tako, da se

skleneta južna in vzhodna stranica. Dozidava se izvede v velikosti cca 7,5 x 31,0 m. Na jugozahodnem robu
koritastih silosov se postavita kompostnik in gnojišče, vsak dimenzij 4,0 x 5,0 m. Iz dopolnitve gradiva izhaja, da je na
območju, ki se nahaja severno od predmetnega OPPN in severno od lokalne ceste locirana obstoječa kmetija, ki se
že ukvarja z govedorejo in katere zmogljivosti namestitve znašajo 103 GVŽ. Na južnem delu območja predmetnega
OPPN se načrtuje gradnja odprtega hleva za živali velikosti 45,5 x 18,0 m z zmogljivostjo namestitve 81 GVŽ.
Na podlagi podatkov iz prejetega gradiva Ministrstvo ocenjuje, da za OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje
na podlagi 51. člena ZVO-1 in Priloge 1 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), ker ne vsebuje posegov, za katere je presoja
vplivov na okolje obvezna, bo pa skladno z 51. a členom ZVO-1 in Uredbo treba preveriti ali je potreben predhodni
postopek.
Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 46/14, 21/18
– ZNOrg in 31/18; v nadaljevanju ZON) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno
vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po
sebi ali v povezavi z drugimi plani.
V postopku je bilo pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor (v nadaljevanju: ZRSVN) št. 4-III1191/2-O-19/AŠ z dne 11.09.2019, v katerem je navedeno, da območje obravnave in območje neposrednega ter
daljinskega vpliva predmetnega OPPN ne sega na varovana in zavarovana območja. Skladno z navedenim ZRSVN
meni, da OPPN ne bo pomembno vplival na ta območja, zato zanj presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON, ni treba izvesti.
Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 40.
člena ZVO-1, so določena 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 (Uradni list RS, št. 9/09; v nadaljevanju Uredba o merilih).
Na podlagi 3. člena Uredbe o merilih je ministrstvo prejelo mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorata za kmetijstvo, Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstva za zdravje, Direktorata
za javno zdravje s priloženim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Zavoda RS za varstvo
narave – OE Maribor ter Direkcije RS za vode, Sektorja območja Drave.
ZRSVN v mnenju št. 4-III-1191/2-O-19/AŠ z dne 11.09.2019 ugotavlja, da območje OPPN ne sega na območje
naravnih vrednot ali na ekološko pomembno območje, zato ocenjuje, da plan ne bo verjetno pomembno vplival na ta
območja.
Ministrstvo za kulturo v mnenju št. 35012-133/2019/5 z dne 04.10.2019 ugotavlja, da na območju OPPN ter v
območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine.
Ministrstvo za kulturo zato meni, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.
Ministrstvo za zdravje je dne 30.09.2019 poslalo mnenje št. 350-66/2019-6 v katerem soglaša s priloženim mnenjem
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-19/NP-2066703 z dne 30.09.2019. Iz tega
mnenja izhaja, da predmetni OPPN zaradi majhne kapacitete hleva ne bo imel verjetno pomembnega vpliva na
varovanje zdravja in na počutje ljudi pod pogojem, da se pri načrtovanju objektov in naprav dosledno upošteva v
mnenju navedene smernice, ki se nanašajo na umeščanje skladišča gnoja in gnojevke ter naprav, ki povzročajo hrup
stran od stanovanjskih objektov in na izgradnjo gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke pri čemer je treba predvideti
ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal in podtalnice ter objekte, ki morajo biti vodotesni graditi najmanj 2 m nad
najvišjo gladino podzemne vode.
Direkcija RS za vode v mnenju št. 35020-94/2019-3 z dne 23.10.2019 ugotavlja, da izvedba predmetnega OPPN ne
bo verjetno pomembno vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami pod pogojem, da so v planu dosledno
upoštevane Konkretne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo občinskega podrobnega prostorskega

načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas, in sicer: v osnutku OPPN mora biti tekstualno in grafično
ustrezno obdelana in prikazana tudi zunanja ureditev, rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda ter morebitni način
ogrevanja; projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15); vsi vodi
za odvajanje odpadnih vod – gnojevke, gnojna jama in zbirni kanali v hlevu, morajo biti načrtovani vodotesno in
odporno na gnojevko; ker se obravnavana lokacija nahaja na erozijsko ogroženem območju mora vloga za pridobitev
mnenja v skladu s 3. in 4. točko 7. člena Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09) vsebovati projektno
dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vključujejo geološko poročilo s poudarkom na
erodibilnosti in stabilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane posege in ki lahko vključuje
določitev območja nevarnosti pojava erozije in geoloških nevarnosti ter iz katerega mora biti razvidna tudi zmožnost
ponikanja padavinskih in prečiščenih komunalnih voda ter način temeljenja objekta; v skladu s 87. členom Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju:
ZV-1) je na erozijskem območju prepovedano nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali
plazljivih zemljiščih; padavinske in prečiščene komunalne vode je treba z obravnavanega območja, če ne obstaja
možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin; iz projektne dokumentacije mora biti jasno razvidno mesto iztoka interne
kanalizacije padavinskih in prečiščenih komunalnih voda; morebitni izpust padavinskih in prečiščenih komunalnih
voda v vodotok oziroma površinski odvodnik mora biti izveden tako, da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom
brežine vodotoka in ne bo segala v njegov svetli profil, na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred
vodno erozijo; v kolikor bodo padavinske vode s parkirišč in manipulativnih površin speljane v površinski odvodnik je
treba pred iztokom načrtovati ustrezno dimenzioniran lovilec olj in usedalnik.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mnenju št. 350-5/2019/70 z dne 03.10.2019 ugotavlja, da
predmetni OPPN ne bo verjetno pomembno vplival na okolje z vidika kmetijstva.
Ministrstvo je po pregledu gradiva, mnenj resorjev ter na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na
značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da:
- se s predmetnim OPPN načrtuje gradnja objekta za rejo živali (hleva), kompostnik, gnojišče, širitev senika in
obstoječih koritastih silosov;
- z OPPN predvidene spremembe ne vključujejo posegov, ki bi povzročili kumulativne in čezmejne vplive;
- z OPPN se ne načrtujejo posegi, ki bi imeli vpliv na zdravje ljudi, kar je v mnenju ugotovilo tudi Ministrstvo za
zdravje;
- z OPPN načrtovane spremembe ne bodo vplivale na območja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
vodovarstvena in poplavna območja, območja kulturne dediščine ter območja s priznanim varstvenim statusom
na nacionalni ravni, ravni Evropske skupnosti ali mednarodni ravni.
Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te Uredbe je ministrstvo ocenilo, da predmetni
OPPN ne bo pomembno vplival na okolje in zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določilu tretjega
odstavka 40. člena ZVO-1.
Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in mnenj ugotovilo, da skladno s 40. členom ZVO-1 za Občinski
podrobni prostorski načrt za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas ni treba izvesti celovite presoje vplivov
na okolje, zato je odločilo kot izhaja iz izreka te odločbe.

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.
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