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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 – ZFO-1A, 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, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO),
101. 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, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON) v
zvezi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju:
ZUREP), na zahtevo stranke, v upravni zadevi odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, naslednjo

O D L O Č B O
1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za športni park
Vrhnika – zahodni del ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Občina Vrhnika je z vlogo št. 3505-4/2019 z dne 23. 12. 2020, prejeto dne 23. 12. 2020, Sektor
za strateško presojo vplivov na okolje Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (v
nadaljevanju: ministrstvo) obvestila o nameri priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za športni park Vrhnika – zahodni del (v nadaljevanju: OPPN). Gradivo OPPN je bilo
skladno s 110. členom ZUREP objavljeno na njihovi spletni strani, in sicer:
 Izhodišča za pripravo OPPN, Delavnica d.o.o., Vrhnika, junij 2020;
 Sklep o pripravi OPPN, št. 3505-4/2019 z dne 2. 4. 2019.
Vlogi so bila priložena mnenja, ki so jih izdali državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v
postopku celovite presoje vplivov na okolje:



Ministrstvo za kulturo, št. 35012-93/2020/7 z dne 30. 7. 2020,
Ministrstvo za zdravje, št. 35-69/2020/9 z dne 17. 12. 2020 s priloženim strokovnim
mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-105/2020-2 (256) z dne 17.
12. 2020,
 Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, št. 35020-151/2020 z dne 3. 9.
2020, in
 Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3-III-744/2-O-20 z dne 17. 7. 2020.
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ občine za
področje urejanja prostora, 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, ali če je zanj
zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, 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. Skladno s tretjim odstavkom 40. člena ZVO se celovita presoja vplivov na okolje izvede
tudi za plan, za katerega ministrstvo oceni, ob uporabi predpisanih meril, da bi lahko njegova
izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Ne glede na citirane določbe pa se po 4. odstavku 40. člena ZVO 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 ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na
plan, na podlagi katerega je pripravljen.
Ker je OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika (OPN), za
katerega je bil postopek celovite presoje vplivov na okolje zaključen z izdajo odločbe št. 3540913/2009/67 z dne 21.2.2014, je ministrstvo preverilo, ali OPPN ne vsebuje novih posegov ali ne
zajema novih območij glede na OPN, na podlagi katerega je pripravljen. Ministrstvo je na
podlagi vloge ugotovilo, da:




se OPPN pripravlja za del enote urejanja prostora (EUP) z oznako VR_1269, za katero
občinski prostorski načrt občine Vrhnika določa podrobnejšo namensko rabo prostora BC
(športni parki), obveznost priprave OPPN ter usmeritve za njegovo pripravo;
se z OPPN načrtujejo razni objekti za rekreacijo in šport, kar obsega prenovo obstoječih in
gradnjo novih objektov, skladno z usmeritvami OPN;
OPPN ne vsebuje novih posegov niti novih območij glede na plan (OPN), na podlagi
katerega je pripravljen.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da v skladu z določilom četrtega
odstavka 40. člena ZVO za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.
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