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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 Krvavi potok, pripravljavcu plana Občini Hrpelje Kozina,
Reška cesta 14, 6240 Kozina, 6240 Kozina, naslednjo

O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Krvavi potok, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Krvavi potok, ni treba izvesti postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana
območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Pripravljavka plana, Občina Hrpelje Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, 6240 Kozina, je Ministrstvu
za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
posredovala vlogo št. 350-5/2020-20 z dne 9. 4. 2020 in dopolnitev vloge št. 350-5/2020-28 z dne 19. 6.
2020 za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok (v nadaljnjem besedilu: OPPN Krvavi potok), potrebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana na varovana območja (v nadaljnjem besedilu: CPVO).
Vlogi je bilo priloženo:
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-17/2020-4 z dne 26. 3. 2020, ki je posredovalo mnenje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 350-19/ 2020-3 (256) z dne 25. 03. 2020,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35021-23/2020-3 z dne 27. 3. 2020,
- Ministrstva za kulturo, št. 35012-29/2020/3 z dne 8. 4. 2020,
- mnenje Zavoda za gozdove, št. 350-8/2019-3 z dne 5. 2. 2020,
- mnenje Zavoda za Ribištvo Slovenije, št. 4201-11/2020/2 z dne 7. 5. 2020,
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 5-III-215/2-O-20/ACG z dne 25. 3.
2020, št. 5-III-215/4-O-20/BF z dne 15. 5. 2020 in naravovarstvene smernice št. 5-III-463/2-O20/ACG z dne 15. 6. 2020,
- mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo občina v zakonskem roku
ni pridobila.

-

-

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne na
območju odlagališča za sedimente D3 (objavljen na spletni strani Občine Brežice
https://www.brezice.si, št. 3505-1/2020 z dne 13. 2. 2020) in
Pobuda in izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev
sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 (izdelal: Sava PROJEKT d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško, Partizanska cesta 3, št. 19280-00, krško, januar 2020, dop. junij 2020)
sta dostopna na spletni strani: https://www.brwzice.si/sl/prostor/.

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.
Na podlagi četrtega odstavka 40. člena pa se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan,
izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, 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. Celovita presoja vplivov na
okolje se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi države, zaščiti in reševanju ter za
proračun ali finančne načrte države ali občine.
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 30 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči
občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Iz gradiva izhaja, da v območju OPPN velja Občinski prostorski načrt občine Hrpelje – Kozina (Uradni
list RS, št. 2/18 in 77/19). Območje obsega enoto urejanja prostora z oznako KP-8. Namenska raba
prostora je E – območja energetske infrastrukture.
V območjih energetske infrastrukture so: 1. Dopustni objekti in dejavnosti: – 22121 Prenosni vodovodi,
– 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi, – 22140 Prenosni elektroenergetski vodi, – 22210 Distribucijski
plinovodi, – 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak, – 22240 Distribucijski
elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, – 23020 Energetski objekti. 2. Pogojno
dopustni objekti in dejavnosti: V EUP z namensko rabo E je dopustno pod pogoji, ki veljajo za območja
namenske rabe IP, graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in sicer 12510 Industrijske
stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča ter 1220 Upravne in pisarniške stavbe, kadar so
neposredno vezani na osnovno dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki
niso vezane na energetsko infrastrukturo, ni dopustna. V zasnovi gospodarske javne infrastrukture je v
poglavju Obnovljivi viri energije skladno z lokalnim energetskim konceptom predvideno pridobivanje
sončne energije s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije – foto voltaika.
V Prilogi 1 je za EUP KP-8 navedeno, da je dopustna gradnja: - skladiščnih montažnih objektov s foto
voltaično kritino in ovojem, - 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti - sončne elektrarne, - 12713
Stavbe za spravilo pridelka, - 12714 Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe.
V območju OPPN ni evidentiranih varstev in ogroženih površin
Pobudnik namerava v območju OPPN zgraditi sončno elektrarno moči 4,98 MW.

Območje OPPN obsega celotno območje enote urejanja prostora KP-8 in sicer vključuje zemljišča ali
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1003, 1004, 1073/5, 1073/6, 1073/18, 1073/48, 1073/64, 1073/72,
1073/77, 1073/78, 1073/79, 1073/80, 1073/81,1073/82, 1073/83 ter 2910, vse k.o. 2555 Draga.
Namen priprave OPPN je podrobnejše načrtovanje prostorske ureditve na predmetnem območju za
namen gradnje sončne elektrarne. OPPN bo podlaga za izdajo pred odločb in gradbenih dovoljenj v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ter bo določal tudi pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor.
Potrebo po pripravi OPPN je izkazala družba Moja elektrarna d.o.o., Bevkova ulica 3, Vir 1230
Domžale.
Osnovni podatki solarnega generatorja: - maksimalna moč 4,98 MW, - število solarnih modulov 17785, moč posameznega modula 280 Wp, - tip solarnega modula Solar Modul KVP 280 Wp - pričakovana
letna proizvodnja 5.976.000 kWh.
Moduli bodo razvrščeni na zemlji na posebni kovinski konstrukciji. Področje sončne elektrarne bo
ograjeno. Napeljave bodo potekale pod moduli v posebnih zaščitnih kanalih in povezani preko
posameznih omaric do posamezne transformatorske postaje.
Gospodarska javna infrastruktura za potrebe programa v območju OPPN: - priključek na javno cesto, elektroenergetski priključek. Priključek na javno cesto se zgradi za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov v območju OPPN. Elektroenergetski priključek se izvede za priključitev sončne elektrarne v
javno elektroenergetsko omrežje.
Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:
1. Za OPPN Krvavi potok ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO1, prvega odstavka 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Priloge 1 Uredbe, saj
izgradnja sončne elektrarne moči 4,98 MW ne predstavlja posega, za katerega je presoja vplivov na
okolje obvezna (Priloga 1, D.III. 3 –samostoječe naprave za izkoriščanje sončne energije z zmogljivostjo
vsaj 250 KW ali na površini vsaj 0,5 ha) je pa v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno izvesti
predhodni postopek ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje.
2. Na podlagi 101. člena 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 mnenja Zavoda za varstvo narave,
Območne enote Nova Gorica št. 5-III-215/2-O-20/ACG z dne 25. 3. 2020, mnenja št. 5-III-215/4-O20/BF z dne 15. 5. 2020 in iz naravovarstvenih smernic št. 5-III-463/2-O-20/ACG z dne 15. 6. 2020
izhaja, da plan ne bo pomembno vplival na zavarovana in posebna varstvena območja (območja Natura
2000) v kolikor bodo v plan vključeni že izdani naravovarstveni pogoji, usmeritve podane ob morebiti
izdanem prvem mnenju ali vključena vsebina morebitnih naravovarstvenih smernic za OPPN Krvavi
potok. Ministrstvo ugotavlja, da so v izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 (izdelal: Sava
PROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Partizanska cesta 3, št. 19280-00, krško, januar
2020, dopolnitev junij 2020) vključene naravovarstvene smernice za Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Krvavi potok, št. 5-III-463/2-O-20/ACG z dne 15. 6. 2020, zato celovite presoje
vplivov plana na varovana območja ni treba 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 naslednje:
- iz mnenja Ministrstva za zdravje (št. 350-17/2020-4 z dne 26. 3. 2020), ki je posredovalo mnenje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (350-19/ 2020-3 (256) z dne 25. 03. 2020) izhaja, da izvedba
plana OPPN Krvavi potok v obliki in obsegu kot je to opisano v izhodiščih plana ne bo povzročila
pomembnejših vplivov na okolje, ki bi lahko vplivali na zdravje in počutje ljudi, zato celovite presoja
vplivov obravnavanega plana na okolje s stališča varovanja zdravja in počutja ljudi ni potrebna,

- iz mnenja Direkcije RS za vode (35021-23/2020-3 z dne 27. 3. 2020) izhaja, da izvedba OPPN
Krvavi potok, verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. Z vidika
upravljanja z vodami izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna,
- iz mnenje Zavoda za gozdove, št. 350-8/2019-3 z dne 5. 2. 2020 izhaja, da so vplivi OPPN Krvavi
potok sprejemljivi z vidika vpliva na okolje z vidika gozdarstva in lovstva,
- iz mnenja Ministrstva za kulturo (št. 35012-29/2020/3 z dne 8. 4. 2020) izhaja, da ni verjetnosti
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, zato celovite presoje vplivov na kulturno
dediščino ni potrebno.
- mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občina Kozina –Hrpelje ni prejela v
zakonskem roku,
- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ne gre za
kumulativne in čezmejne vpliv.

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 Krvavi potok, 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
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.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
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- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- oesezana@zgs.si, Zavod za gozdove Slovenije,

