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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, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 119. in 110. 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, 8/10 ZSKZ-B,
46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20) 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 Vrbje, pripravljavcu plana, Občini Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p.,
Grudnova ulica 6, 3000 Celje, naslednjo
O D L O Č B O
1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrbje ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.
2. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrbje ni treba izvesti
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Pripravljavec plana, Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa
URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, je na Ministrstvo za
okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) podal vlogo, št. 198-2020, z dne 24. 8.
2020, prejeto dne 25. 8. 2020, za izdajo odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov
na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt Vrbje, (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Ljubno, na naslovu
https://www.ljubno.si/objava/266024 in sicer:
- Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Vrbje, (Uradni list RS, št.
18/2020, z dne 11. 3. 2020);
- Občinski podrobni prostorski načrt Vrbje; PAID: 1583; Izhodišča za pridobivanje smernic in
odločbe o potrebnosti izdelave CPVO (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., junij 2020).
Na poziv Ministrstva je bila vloga dopolnjena dne 27. 8. 2020. Vlogi in njeni dopolnitvi je bilo
priloženo naslednje gradivo:
- Pooblastilo št. 021-02/2020-6, z dne 17. 4. 2020;
- Mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo tudi v postopku celovite presoje vplivov na
okolje (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva in področja
kmetijstva; Ministrstva za kulturo; Ministrstva za zdravje; Direkcije RS za vode; Zavoda RS za
varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije);

- Občinski podrobni prostorski načrt Vrbje; PAID: 1583; Osnutek (URBANISTI Gorazd Furman
Oman s.p., avgust 2020).
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, 70/80, 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 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.
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 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2; v nadaljnjem
besedilu: 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 preučilo in ugotovilo, da se z OPPN načrtuje ureditev površin za športnorekreacijske dejavnosti na območju z oznako LJU-15. OPPN obsega del levega brega in strugo
reke Savinje zahodno od naselja Ljubno. Obsega več parcel v k.o. Ljubno, v skupni izmeri
približno 13 ha. Pretežni del območja je bil z Občinskim prostorskim načrtom Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 70/19; v nadaljnjem besedilu OPN) opredeljen kot območje zelenih površin
(ZS), celinskih voda (VC) in območje gozda (G), manjši del - obstoječe stavbe pa so bile
opredeljene kot območje podeželskega naselja (SK) oziroma površine za turizem (BT). Z OPPN
je predvidena določitev prostorskih pogojev za postavitev odra za prireditve, sanitarnega
objekta, večnamenskega objekta, preužitkarske hiše, kozolca, muzeja na prostem, postavitev
igral, orodij za šport in rekreacijo ter druge urbane opreme, ureditev dostopov, parkirnih površin
in povezovalne poti vzdolž reke. Ob obstoječem objektu ribogojnice pri ribiškem domu je
predvidena postavitev novega bazena za mladice in vališča, na območju gozda pri Budnovi žagi
pa se umesti šotorišče, servisne prostore kampa se uredi v obstoječih objektih v bližini, in uredi
obstoječa športna igrišča. V strugo Savinje se praviloma ne posega, dopustni so samo vodni

objekti za zaščito bregov in zaščito pred poplavami. Na območju, kjer se izmenjujejo gozdnate,
travnate in vodne površine, se v pretežni meri ohranja obstoječa vegetacija, ob načrtovanih
parkiriščih in poteh pa je predvidena zasaditev dreves avtohtonih vrst listavcev.
Območje OPPN je bilo opredeljeno v OPN, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov
na okolje. Izdelana sta bila okoljsko poročilo in dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja narave. V postopku je Ministrstvo izdalo odločbo št. 354092/2010-MOP/46, z dne 20. 9. 2019, s katero je potrdilo, da so vplivi izvedbe OPN na okolje
sprejemljivi. V okoljskem poročilu in dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na
varovana območja narave je bilo obravnavano tudi območje LJU-15. Zanj so bili podani
omilitveni ukrepi, ki so bili ustrezno vključeni v OPN, v prilogo 2 odloka »Podrobnejši PIP za
posamezna območja EUP in PIP za območja predvidenih OPPN«. Omilitveni ukrepi iz priloge 2
odloka so povzeti tudi v besedilu izhodišč za pripravo OPPN (21. člen).
Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20; 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.
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN) je podal mnenje št. 1-III-366/2-O20/TA, z dne 16. 7. 2020. V mnenju je navedel, da OPPN in območje njegovega daljinskega
vpliva segata v zavarovano območje naravnega spomenika Savinja od izvira do Ljubnega,
razglašeno z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87). OPPN se nanaša na
ureditev rekreacijskih površin na območju z oznako EUP LJU-15, na levem bregu Savinje.
OPPN v južnem delu sega v območje naravnega spomenika, ki na tem delu zajema celotno
rečno strugo in obrežni pas, preostale ureditve pa segajo v območje neposrednega in
daljinskega vpliva na zavarovano območje. Ureditve znotraj OPPN so bile predmet celovite
presoje vplivov na okolje za OPN. Za obravnavano območje so bili podani omilitveni ukrepi, ki
so skupaj z usmeritvami za OPPN ustrezno vključeni v odlok o OPN. Za OPPN so bile podane
Predhodne smernice za pripravo strokovnih podlag za območje Vrbje (št. 1-II-370/2-O-19/TA, z
dne 25. 7. 2019) in Naravovarstvene smernice (št. 1-III-367/2-O-20/TA, z dne 15. 7. 2020) za
območje Vrbje. ZRSVN zato ocenjuje, da OPPN ne bo pomembno vplival na zavarovano
območje, zato zanj ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na
varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.
Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite
presoje vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom
Uredbe 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). Skladno s 3.
členom Uredbe o merilih je v postopku prejelo mnenja Ministrstva za kulturo, Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ZRSVN, Zavoda za gozdove Slovenije in Ministrstva za
zdravje, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano (v
nadaljnjem besedilu NLZOH) ter konkretne smernice Direkcije RS za vode.
ZRSVN je v mnenju navedel, da OPPN sega v območje naravne vrednote državnega pomena
Savinja s pritoki (id. št. 269 V), določeno s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19). Meja naravne vrednote je skladna
z mejo naravnega spomenika. Varstvene usmeritve za ohranitev lastnosti naravne vrednote in
usmeritve za ohranjanje biotske raznovrstnosti so bile vključene v odlok o OPN ter strokovne
podlage za območje Vrbje in izhodišča za pripravo OPPN. ZRSVN meni, da OPPN ne bo

pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, zato zanj ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo mnenje s področja gozdarstva, št.
3401-26/2007/15, z dne 7. 7. 2020,. V mnenju je navedlo, da izvedba OPPN z vidika gozdarstva
ne bo imela pomembnega negativnega vpliva na okolje pod pogojem, da se v gozdu ne gradi
objektov in da se ne posega v ožje območje poplavnih gozdov ob reki Savinji.
Zavod za gozdove Slovenije je podal mnenje, št. 350-9/2020-2, z dne 30. 6. 2020. V mnenju je
navedel, da območje gozda obsega manjši gozdni otok med reko Savinjo in Kolenčevo strugo,
ki ima poudarjene ekološke in socialne funkcije. Območje je že z OPN namenjeno kampiranju,
vendar zgolj ureditvi šotorišča, brez gradnje servisnih objektov za delovanje kampa, ki se
uredijo v sklopu obstoječih objektov na levem bregu reke. Gradbena dela se ne izvajajo v
spomladanskem času, obrežni del reke Savinje pa se povsem ohrani. Zavod za gozdove meni,
da OPPN ne bo pomembno vplival na gozd in gozdni prostor, pod pogojem, da se ne posega v
ožje območje poplavnih gozdov ob Savinji in da se v gozdu ne gradi objektov, ampak zgolj uredi
šotorišče.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo mnenje s področja kmetijstva št.
3504-57/2020/2 z dne 18. 6. 2020. V mnenju je navedlo, da OPPN ne posega na območja
kmetijskih zemljišč, zato se pristojno ministrstvo do predlaganih prostorskih ureditev ne bo
opredelilo.
Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NLZOH št. 212b-09/1649-20/NP-2552340, z dne
14. 7. 2020. NLZOH je v mnenju navedel, da se na območju urejajo zelene površine in površine
za šport in rekreacijo, zato NLZOH ocenjuje, da dejavnosti z vidika varstva zdravja ljudi ne bodo
imele pomembnih negativnih vplivov na okolje, prav tako ne bo pomembnih vplivov sosednjih
območij na območje OPPN. Zaradi dejavnosti se ne bodo bistveno povečali kumulativni in
sinergijski vplivi zaradi prometa in tudi ne vplivi na vire pitne vode. NLZOH meni, da izvedba
OPPN ne bo povzročila vplivov na okolje, ki bi lahko pomembno vplivali tudi na zdravje ljudi,
zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
Direkcija RS za vode je v postopku posredovala konkretne smernice, št. 35020-79/2020-2, z
dne 26. 6. 2020, v katerih se je opredelila tudi do verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na
vode in upravljanje z vodami. V mnenju je navedla, da OPPN ne leži na vodovarstvenem
območju in sega v poplavno območje, vendar verjetno ne bo pomembno vplival na okolje z
vidika upravljanja z vodami. Direkcija RS za vode v mnenju navaja, da bo vplive na vodni režim
preverjala v postopku priprave predloga OPPN ter v postopku pridobivanja mnenja o vplivu
gradnje na vodni režim.
Ministrstvo za kulturo je v mnenju št. 35012-67/2019/22, z dne 20. 8. 2020, navedlo, da se na
območju OPPN ter v območju vplivov njegovih posegov nahajajo naslednje enote kulturne
dediščine, vpisane v register kulturne dediščine: Ljubno ob Savinji – Budnova žaga (EŠD
10184), Ljubno ob Savinji – Trško jedro (EŠD 4450), Ljubno ob Savinji – Hiša Rore 3 (EŠD
21258), Ljubno ob Savinji – Domačija Na Pečeh 8 (EŠD 25403). Ministrstvo za kulturo je v
mnenju ugotovilo, da je bilo gradivo ustrezno dopolnjeno (14. člen odloka), rešitve v OPPN pa
prilagojene varstvu in ohranjanju kulturne dediščine na območju in v neposredni bližini. Skladno
z navedenim Ministrstvo za kulturo meni, da je verjetnost pomembnejših vplivov plana na
kulturno dediščino majhna, zato strateške presoje plana z vidika kulturne dediščine ni treba
izvesti. Ministrstvo za kulturo bo ustrezno varstvo zagotavljalo skozi postopek prostorskega
načrtovanja s smernicami in mnenji.

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. Katja Buda
V.d. generalne direktorice
Direktorata za okolje
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- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, zrsvn.oece@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, OENazarje@zgs.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
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