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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, 90/14 in 51/16), 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, 102/15, 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, 80/10ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) v povezavi s tretjim odstavkom 273. 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, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 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 Birčna
vas – sever, pripravljavcu plana Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, naslednjo
O D L O Č B O

1.
2.
3.

V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – sever celovite presoje
vplivov na okolje ni treba izvesti.
V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – sever ni treba izvesti
presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto, je ministrstvu pristojnemu za okolje posredovala
vlogo št. 350-1/2017(615) z dne 23.10.2018, prejeto dne 25.10.2018, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – sever (v nadaljnjem besedilu: OPPN) treba
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:
- vloga št. 350-1/2017(615) z dne 23.10.2018, Mestna občina Novo mesto,
- osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – sever (GPI gradbeno projektiranje in
inženiring, d.o.o. Novo mesto, št. projekta: P-2017/42, oktober 2018) na zgoščenki.
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 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.
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).
Po 58. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrtA, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2; v nadaljevanju 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 (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) v tretjem odstavku 273. člena določa, da se občinski
podrobni prostorski načrti začeti pred začetkom uporabe tega zakona, končajo po ZPNačrt.
Območje OPPN se nahaja v Birčni vasi ter obsega pretežno nepozidan trikotnik med železniško progo Ljubljana –
Novo mesto – Črnomelj in regionalno cesto 2501: Gaber-Uršna Sela-Novo mesto. V OPN je predmetno območje
opredeljeno kot enota urejanja prostora BIV/1-OPPN-b in vključuje zemljišča s parcelnimi številkami: 1282/1, 1282/2,
1283/1, 1283/2, 1283/3, 1284/1, 1284/2, 1284/3, 1286/12, 1286/13, 1286/14, 1286/15, 1286/21, 1286/24, 1286/25,
1286/26, 1286/27, 1286/28, 1286/29, 1286/30, 1286/31, 1286/32, 1286/33, 1286/34, 1286/35, 1287/7, 1287/8, vse
k.o. Stranska vas, v velikosti približno 2,2 ha. Podrobnejša namenska raba predstavlja območje stanovanj (SKs –
površine podeželskega naselja), v pasu ob železniški progi na zahodni strani je območje zelenih površin (ZD – druge
urejene zelene površine), na jugovzhodnem delu so površine namenjene gospodarski javni infrastrukturi (PC –
površine cest). Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo površin
podeželskega naselja z eno ali dvostanovanjskimi prostostoječimi stavbami (dvojček), parcelacija, zunanja ureditev
ter komunalna opremljenost območja in izvedba varnejšega cestnega priključka na regionalno cesto. Načrtuje se
gradnja 15 novih stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo. Notranje cestno omrežje se v jugovzhodnem delu
območja priključi na regionalno cesto R3 664/2501 Gaber-Uršna Sela-Novo mesto z rekonstrukcijo obstoječega ali
izgradnjo novega križišča, ki bo omogočalo večjo preglednost in varnost.
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), 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 nadaljnjem besedilu 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.
Iz gradiva je razvidno, da OPPN ne leži v zavarovanem območju ali posebnem varstvenem območju ter ne more
pomembno vplivati na ta območja, zato za predmetni plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.
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 nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). V skladu z drugim odstavkom navedene
uredbe je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki

bodo verjetno prizadeta ter za mnenje o verjetno pomembnih vplivih prosilo Ministrstvo za zdravje in Direkcijo RS za
vode (v nadaljnjem besedilu DRSV). V postopku je prejelo mnenje DRSV št. 35021-92/2018-2 z dne 21.01.2019,
Ministrstvo za zdravje pa mnenja ni podalo.
DRSV v mnenju št. 35021-92/2018-2 z dne 21.01.2019 ugotavlja, da predmetni OPPN ne bo verjetno pomembno
vplival na okolje s stališča vpliva izvedbe plana na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem
voda.
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 z OPPN načrtuje območje individualne stanovanjske gradnje s spremljajočo infrastrukturo;
- se namenska raba na območju ne spreminja;
- se OPPN izdeluje na podlagi nadrejenega plana Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto za
katerega je že bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki se je zaključil z odločbo ministrstva
pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje št.: 35409-157/2005 z dne 09.07.2009,
OPN pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 101/09;
- z OPPN predvidene spremembe ne vključujejo posegov, ki bi povzročili kumulativne in čezmejne vplive;
- OPPN ne sega na območja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, poplavna območja, vodovarstvena
območja, območja kulturne dediščine ali območja krajin s priznanim varstvenim statusom, z njim se tudi ne
načrtujejo ureditve, ki bi lahko pomembno vplivale na zdravje ljudi.
Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je ministrstvo ocenilo, da 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 OPPN 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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