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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 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 in 21/18-ZNOrg), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP,
106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US,
14/15-ZUUJFO, 61/17- ZUreP-2) v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 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 Občinski podrobni prostorski načrt za
območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8, pripravljavcu plana, Občini Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ki ga zastopa podjetje ZEU družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, naslednjo
O D L O Č B O
1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
2. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na
varovana območja narave.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ki ga zastopa podjetje
ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota,
je z vlogo št. 72720 z dne 6. 12. 2018, prejeto 7. 12. 2018, obvestila Ministrstvo za okolje in
prostor, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) o nameri priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 (v nadaljnjem besedilu
OPPN).
Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 - osnutek
(ZEU d.o.o., št. proj. OPPN – 8/18, november 2018);
- Pooblastilo št. 430-12/2018-5 z dne 19. 11. 2018;
- Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 (Uradni list RS, št. 23/18, 6. 4. 2018).
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, 30/16,

61/17-GZ in 21/18-ZNOrg; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) 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 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. 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.
Skladno s četrtim odstavkom 40. člena ZVO-1 se za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega
je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, ta ne izvede.
Po 58. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12,
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO, 61/17- ZUreP-2, v nadaljnjem
besedilu: ZPNačrt), Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja pisno sporoči občini, ali je za
občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v tretjem odstavku 273. člena določa, da se občinski
podrobni prostorski načrti, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, končajo po ZPNačrt.
OPPN se izdeluje na podlagi nadrejenega plana, Občinskega prostorskega načrta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17; v nadaljnjem besedilu OPN), katerega vplivi so bili
presojani, zanj pa sta bila izdelana tudi okoljsko poročilo in dodatek za presojo sprejemljivosti
na varovana območja narave (Oikos d.o.o.). V postopku celovite presoje vplivov na okolje je
ministrstvo z odločbo št. 35409-105/2009-MOP/34, z dne 17. 11. 2017, potrdilo, da so vplivi
izvedbe predmetnega plana na okolje sprejemljivi.
OPPN zajema enoto urejanja prostora SB 8, na kateri je predvidena gradnja suhega vodnega
zadrževalnika. Območje je z OPN namenjeno vodni infrastrukturi (VI) za gradnjo nasipa, na
območju zadrževanja vode pa kmetijskim površinam (K1), gozdnim površinam (G), vodnim
površinam (VC) ter v manjšem delu turističnim površinam (BT), ki segajo v enoto urejanja
prostora SB 7. Območje OPPN zajema parcele v k.o. Sebeborci v skupni izmeri 66,8 ha. OPPN
leži na Martjanskem potoku, neposredno nad Lapovskim mlinom; med Puconci na zahodu,
Martjanci na jugu in Sebeborci na vzhodu ter vzhodno od regionalne ceste Murska Sobota –
Hodoš. Zadrževalnik je namenjen zadrževanju visokih voda Martjanskega potoka in njegovih
pritokov v konicah visokovodnega vala, ki poplavno ogroža naselje Moravske Toplice in vzhodni
del mesta Murska Sobota. V neposredni bližini OPPN je območje kulturnega spomenika
Sebeborci – Gomilno grobišče Gomilice (EŠD 6746), vendar ta nanj ne bo imel pomembnega
vpliva, kar je v mnenju št. 35012-213/2018/6 z dne 27. 12. 2018 ugotovilo tudi Ministrstvo za
kulturo. Prav tako ni pričakovati vpliva na gozdne površine, ki so na območju OPPN, kar je v
mnenju št. 3407-87/2018 z dne 28. 12. 2018 navedel tudi Zavod za gozdove Slovenije.
Zadrževalnik Sebeborci je bil obravnavan v okviru priprave in sprejemanja OPN, za katerega je
bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje. Ker je zadrževalnik ukrep za zagotavljanje
poplavne varnosti na širšem območju, je bil v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje
obravnavan tudi kot najpomembnejši omilitveni ukrep za zagotavljanje poplavne varnosti na
območju Zahodne obvozne ceste mesta Murska Sobota, za katero je bil tudi izveden postopek
celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi predloženega gradiva je ministrstvo ugotovilo, da je za nadrejeni plan že bila
izvedena celovita presoja vplivov na okolje, OPPN pa ne zajema novih območij in ne vsebuje
novih posegov, zaradi katerih bi bilo treba ponovno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Po
določilu četrtega odstavka 40. člena ZVO-1 za ta plan celovite presoje vplivov na okolje ni treba
izvesti.

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 pisno pri navedenem
sodišču.
Postopek vodila:
Mojca Lenardič
Podsekretarka
mag. Tanja Bolte
V. d. generalne direktorice
Direktorata za okolje

Vročiti (elektronsko):
- ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, zeu@zeu.si
V vednost (elektronsko):
- Občina Moravske Toplice, obcina@moravske-toplice.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, OEMurskaSobota@zgs.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si

