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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), 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, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 
82/20) 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 vplivov na okolje, za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje EUP LAU – 73 – DEL, pripravljavki plana Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 
Laško, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje EUP LAU – 73 – DEL, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov 
na okolje.

2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje EUP LAU – 73 – DEL, ni treba izvesti postopka sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na varovana območja. 

 
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavka plana, Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, je Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po pooblaščencu 
ARHIKA, Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, (pooblastilo št. 3505-04/2019  z dne 2. 7. 
2020) posredovala vlogo z dne 23. 07. 2020 za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in 
sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU – 73 – DEL 
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na varovana območja. Dne 30. 3. 2020 je pooblaščenec vlogo dopolnil z mnenji 
nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje.  

Gradivo, pomembno za odločitev je bilo priloženo vlogi in sicer: 
- pooblastilo 3505-04/2019  z dne 2. 7. 2020, s katerim Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,  

pooblašča podjetje ARHIKA, Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško tudi za pridobitev 
odločbe ali je v postopku priprave plana treba izvest celovito presojo vplivov na okolje,

- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za za območje EUP LAU – 
73 – DEL (izdelal: ARHIKA, Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, št. projekta: 02/2020, 
jan 2020).
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Ministrstvo je dne 30. 3. 2020 prejelo dopolnitev vloge z mnenji ministrstev in drugih organizacij, ki 
so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolje, varstvo ali rabo naravnih 
dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine in sicer: 
- mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 1-III-451/4-O-20/LS z dne 12. 2. 2021,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35020-97/2020-2 z dne 19. 10. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3504-30/2021/2 z dne 12. 2. 2021,
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-198/2020/4 z dne 23. 12. 2020,
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-106/2020-9 z dne 12. 3. 2021, ki je posredovalo mnenje 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 212b-09/1649-21 / NP-2723743-1 z dne 11. 3. 2021.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-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, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, 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. št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20, 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, da želi investitorica na zemljišču s parc. št. 1327/1, k.o. 
Rifengozd, speljat postopek OPPN za gradnjo sedmih do osmih objektov za kratkotrajno nastanitev s 
klasifikacijo – 12111 v skladu z uredbo. Območje urejanja obsega del parc. št. 1327/1, k.o. 
Rifengozd. Gre za cca 3800 m2 veliko območje, na katerem se bi skozi postopek OPPN predvidelo 
sedem do osem objektov za kratkotrajno nastanitev ter pripadajoči enostavni in/ali nezahtevni objekti 
v skladu z uredbo o vrstah objektov. Območje urejanja na zahodu meji na reko Savinjo (več kot 
100m), na vzhodu pa na kategorizirano državno cesto II. reda. Na severni strani je območje omejeno 
z zasebno cesto na jugu pa zemljišče pripada isti parceli, parc. št. 1327/1, k.o. Rifengozd. Novo 
stanje predvideva gradnjo sedmih do osmih objektov za kratkotrajno nastanitev ter pripadajoče 
enostavne in/ali nezahtevne objekte. Vplivi obravnavanega območja zaradi narave predvidenih 
objektov ne bodo taki, da bi lahko negativno vplivali na posamezne sestavine prostora. Okoljski 
vplivi: Območje se ne nahaja na območjih ohranjanja narave ali območjih okoljsko občutljivih 
območjih. Območje se nahaja oziroma je predvideno izven poplavne linije. Prostorski vplivi: Območje 
se ne nahaja na območju varovanja kulturne dediščine. Z gradnjo objektov na tej lokaciji se območje 
ne bo bivalno bistveno spremenilo, saj gre za zapolnitev naselja ob cesti. Splošni vplivi: Novi objekti 
na tej lokaciji ne bodo vplivali na sestavine prostora v smislu ustvarjanja novih prostorskih gabaritov.

Celotno območje Občine se po novem ureja z OPN Občine Laško (Ur. list RS št.: 3/2018) – 
Občinskim prostorskim načrtom, ki ureja vse posege in podaja pravno podlago UE Laško v postopkih 
za pridobivanje gradbenih in uporabnih dovoljenj. OPN predvideva tudi območja, za katere je 
potrebna izdelava OPPN načrtov, med te spada območje LAU – 73 – del.

Na območju OPPN so predvideni objekti za kratkotrajno nastanitev ter stanovanjska hiša (mešana 
namembnost; 12111 in 11100). Do izdelave prostorskega akta niso dovoljeni posegi v prostor.

Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:
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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, 57/15, 105/20; v nadaljevanju: Uredba), saj načrtovanje ureditve sedmih do osmih objektov za 
kratkotrajno nastanitev na območju velikem cca 3800 m2 ne predstavlja posega, za katerega je 
presoja vplivov na okolje obvezna (priloga 1 uredbe, G.I.2 – posegi, ki so namenjeni trgovski, športni, 
rekreativni, zabaviščni, kulturni, izobraževalni, zdravstveni dejavnosti (urbanistični projekt), če 
presegajo 10 ha).

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi 
plan lahko pomembno vplival 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, Območne enote Celje, št. 1-III-451/4-O-20/LS z dne 12. 02. 
2020, iz katerega izhaja, da območje na katerem se podrobnejša raba prostora načrtuje z izdelavo 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora (EUP)LAU – 73 – del, v 
občini Laško, sega v območje neposrednega vpliva varovanega območja Savinja Celje – Zidani most 
(SI 3000376). Ne glede na to, da obravnavano zemljišče sega v območje neposrednega vpliva 
varovanega območja, ocenjujejo, da bo vpliv na varovana območja, njegovo celovitost in povezanost 
ob upoštevanju varstvenih usmeritev, ki so bile podane v naravovarstvenih smernicah za pripravo 
izvedbenega prostorskega načrta, na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst, nebistven, zato menijo, da 
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe 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 da:

- iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 35012-198/2020/4 z dne 23. 12. 2020 izhaja, da na 
območju urejanja in v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register 
nepremične kulturne dediščine, zato ocenjujejo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
kulturno dediščino, 

- 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 Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Celje, št. 1-III-451/4-O-20/LS z 
dne 12. 02. 2020, izhaja, da obravnavani plan ne bo imel pomembnih vplivov na naravno vrednoto in 
biotsko raznovrstnost ekološko pomembnega območja, zato presoje sprejemljivosti vplivov plana na 
naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ekološko pomembnega območja ni potrebno izvesti,

- iz mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 212b-09/1649-21 / NP-27237743-1 z 
dne 11. 3. 2021, ki je bilo posredovano preko dopisa Ministrstva za zdravje št. 350-106/2020-9 z dne 
12. 3. 2021 izhaja, da na podlagi pregledane dokumentacije ugotavljajo, da so bile v osnutku OPPN 
za gradnjo objektov za kratkotrajno nastanitev Rifengozd v EUP LAU- 73 v Občini Laško upoštevane 
konkretne smernice podane v smernicah MZ, zato je OPPN s stališča varovanja zdravja ljudi pred 
vplivi iz okolja sprejemljiv in zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje,    

- iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35020-97/2020-2 z dne 19. 10. 2020 
izhaja, da izvedba obravnavanega oppn verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika 
upravljanja z vodami, 

- iz mnenja Zavoda za varstvo narave, št. 4-III-704/2-O-20/JS z dne 14. 7. 2020 izhaja tudi, da 
na območju OPPN CA 10 ni bilo evidentiranih habitatov zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, 
zaradi katerih je bilo EPO Goričko (ID 42100) opredeljeno, zato ocenjujejo, da plan ne bo pomembno 
vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, zato celovite presoje vplivov na okolje ni 
potrebno izvesti,

- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3504-30/2021/2 z  dne 12. 2. 
2021 izhaja, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se 
do predlaganih ureditev ne opredeljuje,

- 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 sprejema Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje EUP LAU – 73 – DEL, 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 I                                                                                                 

          Mag. Vesna Kolar –Planinšič
                                                                                              Vodja Sektorja za strateško presojo
                                                                                                              vplivov na okolje 

Vročiti elektronsko:
- uros.krasek@gmail.com, ARHIKA, Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, 
- obcina@laško.si, Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

V vednost: 
- zrsvn.oemb@zrsvn.si, Zavod za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
- gp.drsv@gov.si, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana.

mailto:uros.krasek@gmail.com
mailto:obcina@la%C5%A1ko.si
mailto:zrsvn.oemb@zrsvn.si
mailto:gp.drsv@gov.si
mailto:gp.mk@gov.si
mailto:gp.mz@gov.si
mailto:gp.mkgp@gov.si

	CPVO NE 1.doc

		2021-04-05T21:03:59+0200


		2021-04-06T10:06:57+0200




