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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 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 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), 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04,
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) 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
plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja RO 08 – Ročevnica- na jasi III,
pripravljavcu plana Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, naslednjo
O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje enote urejanja RO 08 – Ročevnica- na jasi III, ni treba izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje enote urejanja RO 08 – Ročevnica- na jasi III, ni treba izvesti
postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Pripravljavka plana, Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, je Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovala vlogo (št:
3500-0004/2020 z dne 9. 3. 2020) za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja
sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja RO 08 –
Ročevnica- na jasi III (v nadaljnjem besedilu: OPPN Ročevnica), potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
Vlogi je bilo priloženo:
- Izhodišča za pripravo in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrta načrtu za
območje enote urejanja RO 08 – Ročevnica- na jasi III (pripravil: Tomo Globočnik, udia., opomba:
dokument ni opremljen z datumom i številko);
- Sklep o pripravi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrta načrtu za območje enote
urejanja RO 08 – Ročevnica- na jasi III (št. 3500-0004/2020, z dne 26. 2. 2020, javno objavljen na
spletni strani pripravljavca https://www.trzic.si/.),
- mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 2-III-154/2-O-20/ŠL z dne 17. 3. 2020,
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350/23/2020-24 z dne 15. 4. 2020, ki je posredovalo mnenje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 350-25/2020-2 (256) z dne 9. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-37/2020/5 z dne 21. 4. 2020,
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenija, email sporočilo z dne 24. 4. 2019, Mojmir Perdan

-

mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35021-37/202075 z dne 21. 4. 2020,
mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, št. 3504-17/20202 z dne 26. 3. 2020.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06odl. 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 in 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 in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON) 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. Na
podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan,
če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
V skladu z določili 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17), ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 21 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči
občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo:
Pri pripravi izhodišč in vseh nadaljnjih fazah načrta so upoštevana splošna in podrobna določila
Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/16, 74/16, 18/17, 30/17, 46/18, 76/19,
3/20, v nadaljnjem besedilu: OPN Tržič). Po OPN Tržič se zadevno območje ureja z zahtevanim
podrobnim prostorskim aktom. Obsega enoto urejanja prostora z oznako ROČ 08, podrobna namenska
raba SS –stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.
Pri pripravi izhodišč za EUP ROČ 08 Ročevnica-Na jasi III je nekoliko podrobneje razčlenjena zasebna
pobuda, ki je bila obravnavana v sklopu 3. sprememb in dopolnitev OPN ObčineTržič. Območje se v
občinskem prostorskem načrtu ureja s podrobnim prostorskim aktom, zanj so določeni tudi podrobni
prostorski izvedbeni pogoji. Postopek OPPN se vodi skladno z določbami 118. člena Zakona o urejanju
prostora(ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/2017).
Zasebni pobudnik namerava na jugovzhodnistrani obstoječega naselja Ročevnica, znotraj pravkar
razširjenih površin za gradnjo postaviti nekaj individualnih prostostoječih stanovanjskih objektov.
Območje se ureja s podrobnim prostorskim načrtom.
S predvidenimi ureditvami se posega na zemljišča ali dele zemljišč sparcelnimi št.: 201/1, 201/2, 202/1,
1214, 1215, 198/7 vse k.o. Bistrica. Skupna velikost območja znaša 0,67 ha. Prevladujoči del zemljišča
je v zasebni lasti pobudnika. Meja območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi
usklajevanja z upravljavci prostora in infrastrukturnega omrežja lahko še nekoliko prilagodi.
Predmet ureditev je gradnja 5 do 6 individualnih stanovanjskih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo
in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je že v neposredni bližini. Preko interne ulice in
novega križišča je načrtovana priključitev območja na javno občinsko cesto. Interna ulica bo opremljena
z javno razsvetljavo, odvajanje meteornih voda z ulice se načrtujev ponikanjeznotraj območja urejanja.
Načrtuje se gradnja pet do šest enostanovanjskih stavb za namen bivanja in spremljevalnih dejavnosti:
-enostanovanjske stavbe,
-nezahtevni in enostavni objekti,
-ureditev pripadajoče GJ.
Enostanovanjske stavbe: - tloris podolgovat, - razmerje stranic okoli 1:1,4, - dimenzije okoli 8,0 m × 12,0
m, mogoča manjša odstopanja, - etažnost do K+P+M, - streha simetrična dvokapnica, naklon od 38° do

45°, del lahko tudi raven, - objekti so lahko grajeni klasično ali montažno, - barve fasad v beli barvi ali v
svetlih pastelnih tonih.
Nezahtevni in enostavni objekti: - po področnem predpisu.
Lega objektov na zemljišču: Stanovanjski objekti so oddaljeni od sosednjega zemljišča vsaj 4,0 m.
Enostavni in nezahtevni objekti so oddaljeni od sosednjega zemljišča vsaj 1,5 m.
Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:
1. Za navedeni plan ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14
in 57/15, v nadaljevanju: Uredba), saj izgradnja pet do šest enostanovanjskih stavb za namen bivanja in
spremljevalnih dejavnosti, na območju velikem 0, 67 ha, ne predstavlja posegov, za katerega je po
Uredbi izvedba presoje vplivov na okolje obvezna (Priloga 1, G.I.3- posegi, ki so namenjeni pretežno
bivanju in spremljajočim dejavnostim (območja stanovanj), če presegajo 10 ha).
2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi plan
lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno
ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani in je zanj potrebno
izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Ministrstvo je pridobilo mnenje Zavoda RS
za varstvo narave (2-III-154/2-O-20/ŠL z dne 17. 3. 2020) iz katerega izhaja, obravnavo območje OPPN
Ročevnica leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja, tudi
daljinski vpliv ne sega na posebna varstvena območja (Natura 2000) in zavarovana območja, zato
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za predmetni OPPN ni potrebno
izvesti.
3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in 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), je ministrstvo
preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo
verjetno prizadeta in ugotovilo da:
- iz mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št. 350/23/2020-24 z dne 15. 4. 2020), ki je
bilo posredovano preko mnenja Ministrstva za zdravje (št. 350-25/2020-2 (256) z dne 9. 4. 2020) izhaja,
da izvedba obravnavanega plana OPPN Ročevnica v obliki in obsegu, kot je to opisano v izhodiščih
plana ne bo povzročila pomembnejših vplivov na okolje, ki bi lahko vplivali na zdravje,
- iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 35012-37/2020/5 z dne 21. 4. 2020 izhaja, da glede na
načrtovane ureditve in rešitve, obravnavane v gradivu, ter varstveni režim dediščine, prisotne v območju
urejanja in presoje vpliva, menimo, da je verjetnost pomembnejsših vplivov izvedbe plana na kulturno
dediščino, vpisanov v register nepremične kulturne dediščine, majhna, zato celovite presoje vplivov z
vidika varstva kulturne dediščine ni potrebno izvesti,
- območje ni del območja kulturne dediščine ali krajine s priznanim varstvenim statusom na
nacionalni ravni, na ravni Evropske skupnosti ali na mednarodni ravni,
- iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 35021-37/202075 z dne 21. 4. 2020),
izhaja, da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje s stališča varovanja vodnega
režima in stanja voda,
- iz mnenja Zavoda za gozdove Slovenija, email sporočilo z dne 24. 4. 2019, Mojmir Perdan
izhaja, da je z vidika varovanja ekoloških funkcij gozdov, funkcij varovanja nepremične kulturne
dediščine v gozdnem prostoru, gozdnih prednosti habitatnih tipov in drugih varovanih delov gozdnega
prostora in vrst v njem, okolja in populacij divjadi in drugih prosto živečih divjih živali ter gozda kot
temeljne pravice ohranjenega naravnega okolja, ekološke infasturukture predmetne krajine in zdravega
človekovega okolja, mogoče pričakovati, da poseganje na podlagi predmetnega prostorskega načrta
verjetno ne bo imelo pomembnejšega vpliva na okolje,
- iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (2-III-154/2-O-20/ŠL z dne 17. 3. 2020) izhaja tudi, da
se na območju OPPN Ročevnica ne nahajajo naravne vrednote ali vsebine pomembne za biotsko
raznovrstnost, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko
raznovrstnost ni potrebno izvesti,
- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za
kumulativne in čezmejne vplive.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da v skladu z določili 2. in
3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje enote urejanja RO 08 – Ročevnica- na jasi III, ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje, niti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 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:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka II
Mag. Vesna Kolar –Planinšič
Vodja Sektorja za strateško presojo
vplivov na okolje
mag. Katja Buda,
v.d. Generalne direktorice
Direktorata za okolje
Vročiti elektronsko:
- obcina.trzic@trzic.si,
V vednost:
- zrsvn.oekr@zrsvn.si, Zavod za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- gp.drsv-kr@gov.si, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadova 5, 4000 Kranj,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- oekranj@zgs.si, Zavod za gozdove, Območna enota Kranj, Cesta Sztaneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.

