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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. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 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), 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 z
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 – Spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice, podjetju AR Projekt
d.o.o., Poslovalnica Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 14c, 3230 Šentjur, ki je pooblaščenec
pripravljavca plana Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, naslednjo

O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice, je treba izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje.
2. Za plan je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na
varovana območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.

Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 27. 8. 2019 od podjetja AR Projekt, Poslovalnica Šentjur, Ulica Dušana
Kvedra 14c, 3230 Šentjur, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško, prejelo vlogo (št.: 1/18 z dne 22. 8. 2019) za izdajo odločbe o tem, ali je za SD LN
za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice, treba izvesti postopek celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO).
Vlogi je bil priložen: osnutek SD LN (Izdelal: AR Projekt d.o.o., št.: OPPN 1/18, avgust 2018),
pooblastilo Občine Laško, sklep o začetku priprave SD LN in njegov popravek.
II.

Vsebina plana

Iz osnutka plana je razvidno, da se s SD LN korigira raba površin v območju XIIIa (parc. št.
1407/5 k.o. Rimske Toplice), kjer se parkirne površine spremenijo v športno rekreativne

površine, in v delu XIVa (parc. št. 1409), kjer se ostale gozdne površine (ZP) spremenijo v
površine za šport (ureditev nekdanjega tenis igrišča). Velikost območja prostorske ureditve XIIIa
in XIV je 8.000 m2.
III.

Zakonska podlaga

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO), 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 istega zakona,
- 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 njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
V skladu s 4. 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 Zakonu o prostorskem načrtovanju (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.
IV.

Razlogi za uvedbo postopka CPVO

Ministrstvo ugotavlja, da je osnutek SD LN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta
Občine Laško (OPN), za katerega je bil izveden postopek CPVO in postopek presoje
sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za
okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-329/2008/61, z dne 15. 11.
2017), OPN pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/18.
Ker SD LN leži na območju kulturne dediščine Rimske Toplice Zdraviliški park (EŠD 7906) na
ekološko pomembnem območju Zasavsko hribovje ter v bližini reke Savinje, ki je območje
Natura 2000 in naravna vrednota, je ministrstvo, skladno s 3. členom Uredbe o merilih za
ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega
splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku CPVO (Ur. list RS 9/09), za mnenje
o verjetno pomembnih vplivih zaprosilo Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za varstvo narave –
OE Celje in Direkcijo RS za vode - Sektor območja Savinje.
Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (ZRSVN, mnenje št.: 1-III-487/2-O-19/TA z
dne 9. 9. 2019) izhaja, da območje SD LN in njegovega daljinskega vpliva sega v naslednja
varovana območja:
- parkovni kompleks zdravilišča v Rimskih Toplicah, ki je zavarovan o Odlokom o zaščiti
parkovnega kompleksa zdravilišča v Rimskih Toplicah (Urad. list RS št. 26/93),
- območje Natura 2000 Savinja Celje – Zidani Most (SI3000376), ki je od ureditvenega
območja XIIIa oddaljeno približno 60 m in od območja XIVa od 80 do 100 m.
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ZRSVN meni, da se s SD LN načrtujejo spremembe rabe prostora in posegi, ki lahko
pomembno ali bistveno vplivajo na zavarovano območje zdraviliškega parka. Odpiranje gozdne
površine, izravnava terena, gradnja objektov in sprememba namenske rabe na delu parc. št.
1409, k.o. Rimske Toplice (območje XIVa), predstavlja znaten poseg v zgradbo območja.
Odpiranje gozdnih sestojev je sicer prepovedano z varstvenim režimom (4. člen odloka o
zavarovanju). Ureditve v sklopu območja XIIIa so z vidika vplivov in skladnosti z varstvenimi cilji
zavarovanega območja manj problematični, kljub temu, da uvajajo novo, intenzivnejšo rabo.
Zaradi možnega vpliva na varovana območja je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov na varovana območja.
Območje zdraviliškega parka je del obsežnega ekološko pomembnega območja Zasavsko
hribovje (EPO 12100). Načrtovane ureditve in sprememba rabe v območju XIVa (krčitev gozda
na površini 0,5 ha) se lahko negativno odrazijo na sestavine biotske raznovrstnosti, zato
ZRSVN ocenjuje, da bo imela izvedba plana verjetno pomemben vpliv na ekološko pomembno
območje.
Iz mnenja Ministrstva za kulturo (št.: 35012-121/2019/6z dne 9. 9. 2019) izhaja ugotovitev, da
se načrtovana prostorska ureditev nahaja na območju spomenika Rimske Toplice – Zdraviliški
park (EŠD 7906), ki je zavarovan z Odlokom o zaščiti območja parkovnega kompleksa
zdravilišča v Rimskih Toplicah (Urad. list RS št. 26/93). Glede na načrtovane ureditve in rešitve,
prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje dediščine, prisotne v območju urejanja in
presoje vpliva, Ministrstvo za kulturo meni, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe
plana na kulturno dediščino vpisano v register kulturne dediščine.
Iz mnenja Direkcije RS za vode (št.: 35020-87/2019-2 z dne 9. 9. 2019) izhaja, da plan verjetno
ne bo imel pomembnih vplivov na okolje z vidika upravljanja z vodami.
V.

Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi 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.: 35409-220/2019/6 z dne 23. 9. 2019) pozvalo pripravljavca plana, da se v 15 dneh
izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO.
Občina Laško je 7. 10. 2019 prosila za podaljšanje roka za odgovor na seznanitev, vlogo je 25.
10. 2019 dopolnila s pojasnilom, da zaradi popisovanja škode, nastale v jesenskih neurjih, ne
more podati izjasnitve in prosi za podaljšanje roka do konca novembra, kar je ministrstvo
odobrilo. 24. 12. 2019 je Občina Laško prosila za še eno podaljšanje do konca januarja 2020,
kar je ministrstvo odobrilo.
Ministrstvo do današnjega datuma ni prejelo izjasnitve pripravljavca plana oz. njegovega
pooblaščenca o razlogih za uvedbo postopka CPVO.
VI. Ugotovitev
Glede na razloge za uvedbo postopka CPVO, ki so navedeni v IV. poglavju, ministrstvo
ugotavlja, da bo v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan – SD LN
za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice, treba izvesti CPVO in presojo sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov na varovana območja, zaradi verjetno pomembnega vpliva na naravo in
kulturno dediščino.
Ministrstvo ugotavlja še, da je s planom predvidena sprememba rabe površin iz parkirnih
površin v športno rekreativne površine in iz parkov (ZP) v športne površine (tenis igrišče). Ker
takšna sprememba ni opredeljena v 56.a členu Zakona o prostorskem načrtovanju (sprememba
podrobnejše namenske rabe z OPPN), mora pripravljavec plana oz. njegov pooblaščenec
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priložiti izjavo MOP - Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, da je takšna sprememba
namenske rabe možna brez spremembe OPN.

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: AR Projekt d.o.o., Poslovalnica Šentjur, Ulica Dušana
Kvedra 14c, 3230 Šentjur, arprojektdoo@siol.net
- Pripravljavec plana: Občina Laško, obcina@lasko.si

V vednost po e-pošti:
-

MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, gp.mop@gov.si
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
ZRSVN – OE Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si
Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Celje, gp.drsv-ce@gov.si
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