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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. 39/2006 UPB, 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, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju
ZVO), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 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 in 14/15 – ZUUJFO) v povezavi s tretjim odstavkom 273. 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 stanovanjske površine v Velikem Kamnu VEK-03,
pripravljavcu plana Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki ga zastopa podjetje
PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p., Kovinarska 9, Krško, 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 p r e j e m a n j a plana, občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu VEK-03, 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
A) Vloga
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 26. 11. 2018 od podjetja PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p., Kovinarska 9, Krško,
ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, prejelo
vlogo (št.: OPPN-06/18-168 z dne 23. 11. 2018) za izdajo odločbe o tem, ali je za Občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN) za stanovanjske površine v Velikem Kamnu VEK-03 treba
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Vlogi je bil priložen osnutek OPPN v digitalni obliki (izdelal: PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p.; št.:
OPPN-06/18, Krško, november 2018). Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v Urad.
listu RS št. 36/18.
Vloga je bila 26. 11. 2018 dopolnjena s pooblastilom Občine Krško.

B) Vsebina plana
Iz osnutka OPPN je razvidno, da je na 0,6 ha velikem območju, na parc. št.: 553 in 554/1 k.o.
Mrčna sela, predvidena gradnja stanovanjskih hiš. Po veljavnem občinskem prostorskem načrtu
(OPN) Krško je podrobnejša namenska raba za to območje površine stanovanj – površine
podeželskega naselja.
C) Zakonska podlaga
Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO) in v povezavi s 58. členom Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt), 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 ZVO;
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave;
- na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
V skladu s četrtim 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.
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v tretjem odstavku 273. člena določa, da se OPPN, začeti
pred uporabo tega zakona, končajo po ZPNačrt. V skladu z določili četrtega odstavka 58. člena
ZPNačrt ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30 dneh od prejema vloge pisno sporoči
občini, ali je za plan treba izvesti CPVO.
Č) Razlogi za uvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje
Ministrstvo ugotavlja, da je osnutek OPPN izdelan na podlagi OPN Občine Krško 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.:
35409-270/2010-MOP/35 z dne 27. 5. 2015).
Ker je OPPN načrtovan v Kozjanskem parku, na ekološko pomembnem območju, v bližini
vodotoka in v bližini arheološkega območja, je ministrstvo za mnenje o verjetno pomembnih
vplivih zaprosilo Zavod RS za varstvo narave – OE Novo mesto (ZRSVN), Direkcijo RS za vode
- Sektor območja spodnje Save (DSRV) in Ministrstvo za kulturo.
Iz mnenja ZRSVN (št.: 6-III-531/4-O-18/AŠP z dne 14. 1. 2019) izhaja, da se območje OPPN
nahaja znotraj širšega zavarovanega območja Kozjanski regijski park, vendar izven ključnih
vsebin, ki park opredeljujejo, zato ZRSVN ocenjuje, da bo vpliv plana na varstvene cilje
zavarovanega območja ter njegovo celovitost in povezanost nebistven, zato presoje
sprejemljivosti na varovana območja ni treba izvesti.
Območje plana se nahaja na ekološko pomembnem območju Bohor – Veternik, vendar ne na
ključnih površinah tega območja, ter ob naravni vrednoti lokalnega pomena, ob enem od
povirnih krakov potoka Brestanica. Ker je območje za gradnjo definirano izven 5 m pasu od

roba vodotoka in zarasti, in ker plan sledi varstvenim usmeritvam, ni verjetno pomembnega
vpliva na naravno vrednoto in biotsko raznovrstnost, zato presoja ni potrebna.
Iz mnenja Ministrstva za kulturo (št.: 35012-209/2018/6 z dne 25. 1. 2019) izhaja, da glede na
varstveni režim in stanje dediščine v območju urejanja, ministrstvo meni, da je verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične
kulturne dediščine majhna in izvedba presoje vplivov plana na kulturno dediščino ni potrebna.
DRSV v mnenju (št.: 35021-2/2019-2 z dne 24. 1. 2019) ugotavlja, da se plan nahaja ob
vodnem in priobalnem zemljišču neimenovanega vodotoka ter da za območje ne razpolagajo s
kartami poplavne nevarnosti. Šele na podlagi teh kart se bo DRSV lahko opredelil o tem, ali bo
plan imel verjetno pomembne vplive na vode.
D) Izjasnitev pripravljavca plana
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku, ki določajo, da se stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za
odločitev, je ministrstvo z dopisom št.: 35409-417/2018/7 z dne 19. 2. 2019 pozvalo
pripravljavca plana, da se v 15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za
uvedbo postopka CPVO.
Ministrstvo je 26. 2. 2019 prejelo odgovor pooblaščenca pripravljavca plana na seznanitev o
tem, da bo za OPPN treba izvesti CPVO zaradi vplivov na vode. Dopisu (št: D-043/19 z dne 22.
2. 2019) je bila priložena Hidrološko hidravlična študija »Del OPPN za stanovanjske površine v
Velikem Kamnu, DEL VEK-03; Hidrološko-hidravlična analiza neimenovanega potoka na
odseku zem. par. št. 553 in 554/1 k.o. Mrčna sela v naselju Mrčna sela (izdelal: Biro Kepa,
Robert Kepa s.p. št.: 53-EL/18, Trebnje, junij 2018)«.
Z odgovorom je ministrstvo seznanilo DRSV in prosilo za ponovno mnenje, ki ga je prejelo 18.
3. 2019 (št.: 35024-15/2019-2 z dne 18. 3. 2019). V mnenju DRSV navaja, da po pregledu
predložene dokumentacije ugotavlja, da rešitve ne bodo imele pomembnejših vplivov na okolje
s stališča varovanja vodnega režima in stanja voda.
E) Ugotovitev
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter mnenja DRSV z dne 18. 3. 2019, ministrstvo ugotavlja,
da v skladu z določili tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan - OPPN za stanovanjske površine
v Velikem Kamnu VEK-03 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Ker plan nima vpliva na varovana območja, ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na varovana
območja.

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: PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p., ivanka.kraljic@siol.net
- Pripravljavec plana: Občina Krško, obcina.krsko@krsko.si

V vednost – elektronsko:
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, gp.drsv-nm@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave – OE Novo mesto; zrsvn.oenm@zrsvn.si

