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Številka: 35409-232/2019/11
Datum: 9. 3. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 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. 39/06-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), 110. in 119. 
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 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-UBP2, 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 obvoznico trškega jedra Rogatec, stranki Občini Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ki 
jo po pooblastilu zastopa podjetje Urbis d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, naslednjo 

ODLOČBO

1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega 
jedra Rogatec, mora stranka Občina Rogatec izvesti postopek celovite presoje vplivov 
na okolje. 

2. Pripravljavcu plana Občini Rogatec pri pripravi prostorskega akta navedenega pod 
točko 1 ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na 
varovana območja. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov. 

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 18. 2. 2020 prejelo vlogo pooblaščenca stranke Urbis d. o. o., Partizanska 
cesta 3, 2000 Maribor, za pridobitev odločbe o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na 
okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico trškega jedra Rogatec za stranko 
Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (v nadaljevanju OPPN obvoznica trško jedro 
Rogatec).

Tekom postopka je bila pridobljena dokumentacijo, ki je bila podlaga za izvedbo upravnega 
postopka in za odločanje:

- Vloga pooblaščenca za pridobitev odločitve z dne 17. 2. 2020 št. projekta 2019/OPPN-
025, št. dokumenta 037936,

- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Direktorat za 
kmetijstvo, št. 350-3/2019/157, 29. 8. 2019,

- Mnenje MKGP št. 350-3/2019/169, 6. 9. 2019,
- Smernice Direkcije RS za vode (DRSV), št. 35020-108/2019-3, 30. 9. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kulturo (MK), št. 35012-114/2019/4, 1. 10. 2019,
- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), št. 3407-172/2019-3, 5. 9. 2019,
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), št. 1-III-454/3-O-19/TA, 12. 9. 2019,
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- Mnenje ZRSVN št. 1-III-454/2-O-19/TA, 11. 9. 2019,
- Pooblastilo občine Rogatec št. 020-0011/2019, 16. 7. 2019,
- Pooblastilo občine Rogatec št. 020-0003/2020, 25. 2. 2020.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (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. 

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 pregledalo vsebino vloge in poslano dokumentacijo ter ugotovilo, da plan OPPN 
obvoznica trško jedro Rogatec vsebuje poseg iz Priloge 1 Uredbe, točka F (Prometna 
infrastruktura), za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje, kadar doseže ali preseže prag, 
ki je določen v Uredbi. Ministrstvo je upoštevalo poslano dokumentacijo in ugotovilo, da prag iz 
rubrike PVO1 ni presežen, zato v tem konkretnem primeru presoja vplivov na okolje ni potrebna, 
po določilu 40. člena ZVO pa tudi celovita presoja vplivov na okolje za plan, s katerim se poseg 
načrtuje, ni potrebna.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (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. 

Ministrstvo je po pregledu predložene dokumentacije in iz uradnih evidenc Atlas okolja 
ugotovilo, da je območje OPPN obvoznica trško jedro Rogatec na območju, ki je varstveno 
območje. Hkrati pa je območje plana tudi v vplivnem območju naravne vrednote.  Ministrstvo je 
tekom upravnega postopka pridobilo mnenje Zavoda RS za varstvo narave. 

Zavod RS za varstvo narave je v svojem mnenju št. 1-III-454/2-O-19/TA ocenil, da plan ne bo 
pomembno vplival na varovana območja, zato menijo, da ni potrebno izvesti presoje 
sprejemljivosti in glede na to ocenjujejo, od upoštevanju vseh varstvenih usmeritev, ki jih je 
ZRSVN dal v naravovarstvenih smernicah, vplive plana na naravno vrednoto in biotsko 
raznovrstnost, kot nebistvene. 
Ministrstvo je ugotovilo, da je plan tak, da ne bo pomembneje vplival na okolje, zato je odločilo 
kot izhaja iz točke 2 te odločbe. 

MKGP, Direktorat za kmetijstvo je v mnenju št. 350-3/2019/157 z dne 29. 8. 2019 ugotovilo, da 
se omenjeno območje delno nahaja na območju namenske rabe gozdnih zemljišč in kmetijske 
rabe. Zato so pripravljavcu plana predlagali, da se posege iz OPPN načrtuje le izključno na 
stavbnih zemljiščih. 
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DRSV je v dokumentu št. 35020-108/2019-3 z dne 30. 9. 2019 zapisal, da je izvedba OPPN 
taka, da bo verjetno pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami, zaradi 
poseganja na vodna in poplavna območja. Ministrstvo je po pregledu vloge in iz uradnih evidenc 
E – vode ugotovilo, da je OPPN take narave, da neposredno vpliva na strugo lokalnega 
vodnega telesa in je s tem zaključilo, da je to lahko pomembnejši vpliv na okolje, zato je odločilo 
tako, kot izhaja iz točke 1 izreka te odločbe. 

MK je v svojem mnenju št. 35012-114/2019/4 z dne 1. 10. 2019 menil, da obstaja verjetnost 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične 
kulturne dediščine. S tem mnenjem se strinja tudi ministrstvo, zato je odločilo tako, kot izhaja iz 
prve točke izreka te odločbe.

Ministrstvo je dne 26. 2. 2020 z dopisom št. 35409-232/2020/9 z dejstvi in okoliščinami v 
upravnem postopku seznanilo pooblaščenca stranke in ga pozvalo na izjasnitev. Pooblaščenec 
stranke je v odgovoru na seznanitev dne 2. 3. 2020 posredoval svoje ugotovitve in zaprosil za 
čim hitrejšo izdajo odločbe. 

Glede na določila 40. člena Zakona o varstvu okolja je vse zgoraj navedeno zadostni razlog, da 
se uvede postopek celovite presoje vplivov, ker gre za plan, ki ima lahko pomembnejše vplive 
na okolje. Iz vseh teh razlogov se je ministrstvo odločilo kot izhaja iz točke 1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorjev in meril iz 2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov, kot so 
kumulativni, sinergijski, neposredni vpliv, tveganje za zdravje ljudi ali za okolje ter pomen in 
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da se s sprejemanjem OPPN obvoznica 
trško jedro Rogatca take ureditve, ki bodo pomembno vplivale na okolje, kulturno dediščino, 
vode ter zdravje ljudi. 

Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo ocenjuje, da je za obravnavani plan potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje skladno z določbami 40. člena ZVO, zato je ministrstvo 
odločilo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. 

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka 
te odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen 
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti. 
    
Postopek vodil: 
    Jernej Per

                                                                                               mag. Tanja Bolte
                                                                              generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti (elektronsko):
- Urbis d. o. o., urbis@urbis.si
- Občina Rogatec, obcina@rogatec.si

V vednost (po e pošti):
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, zrsvn.oece@zrsvn.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
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- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si
- Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota, zrsvn.oe@zrsvn.si
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