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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, 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, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 40. člena 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, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 - ZVO-2), v povezavi s 110. in 119. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl. US), prvega odstavka 101. a 
člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 
ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22-ZDeb) 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, 
82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba 
izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Občinski podrobni prostorski 
načrt mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026, 
pripravljavcu plana Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, naslednjo

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-
Ri026, pripravljavcu plana Občini Ribnica, ni treba izvesti postopka celovite presoje 
vplivov na okolje. 

2. Za plan, Občinski podrobni prostorski načrt mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-
Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026, pripravljavcu plana Občini Ribnica, 
tudi ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja 
narave.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Pripravljavec plana, Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, je dne 02. 06. 2022, na 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem 
besedilu: Ministrstvo), podal vlogo št. 623-0001/2021-23, z dne 02. 06. 2022, za izdajo odločbe 
o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja plana Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026, 
treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka: 
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta mestnega jedra Ribnice za 

EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026;
- mnenje Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 35012-89/2020-3340-3, 

z dne 27. 05. 2022;
- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 350-55/2022-4, z dne 24. 05. 

2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-
32/2022-2 (256), z dne 24. 05. 2022;



- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, št. 3563-
0032/2022-2, z dne 06. 05. 2022;

- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, št. 3407-20/2022-2, z dne 
05. 05. 2022;

- mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 4201-52/2022-2, z dne 06. 05. 2022.

Gradivo, Izhodišča za začetek postopka OPPN - Občinski podrobni prostorski načrt mestnega 
jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026 (izdelal: 
POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., št. projekta 516-13-22, februar 2022) je bilo objavljeno na 
spletni strani občine Ribnica, na povezavi: https://www.ribnica.si/objava/596589. 

Zakon o varstvu okolja - ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22) v 301. členu določa, da se postopki 
celovite presoje vplivov na okolje, začeti na podlagi 40. člena 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, 
70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-
ZIURKOE, 158/20 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu ZVO-1), končajo po določbah ZVO-1. 

Po 40. členu 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 ter 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. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na 
okolje izvede tudi za drug plan, če Ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje 
vplivala na okolje. 

Nadalje Ministrstvo pojasnjuje, da je 31. 12. 2021 začel veljati ter dne 01. 06. 2022 uporabljati 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3), ki v tretjem 
odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZUreP-
2 končajo po dosedanjih predpisih. 

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3 in 
20/22-odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN. Na ugotovitveni 
postopek o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN se nanašajo določbe 
tretjega in četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2. Skladno s tretjim odstavkom 110. člena ZUreP-
2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPN 
na okolje. Skladno s četrtim odstavkom 110. člena ZUreP-2 ministrstvo, pristojno za okolje, na 
podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, v 21 dneh odloči, ali je 
za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba o PVO).

https://www.ribnica.si/objava/596589


Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026 
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) nahaja v centru mesta Ribnica in zajema zemljišča s parcelnimi 
št.: 17/3, 17/4, 23/10, 38/1, 40/1, 40/2, 44/1, 44/2, 44/3, 45, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 73/1, 
73/2, 76, 103/2, 104/2, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 110/2, 110/7, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 
112/3, 112/4, 116, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 780/5, 780/7, 780/8, 780/9, 780/10, 780/11, 780/12, 
780/13, 780/14, 780/16, 780/18, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4, 790/1, 790/2, 791/8, 917/1, 918/1, 
918/6, 918/7, 918/8, 918/9, 918/10, 918/11, 918/12, 918/13, 918/14, 918/15, 918/16, 918/18, 
918/19, 918/20, 918/21, 918/22, 918/23, 918/24, 920/1, 920/2, 927/1, 927/3, 927/4, 927/5, 928/2, 
928/3, 928/4, 928/5, 935/5, 935/4, 935/9, 935/11, 935/15, 935/16, 935/173, 939/5, 939/6, 939/7, 
939/2, 939/4, 940/1, 940/2, 941, 945/1, 945/2, 946/1, 946/2, 947, 950, 951/1, 951/2, 952, 962/1, 
962/2, 962/3, 962/5, 1434/7, 1435/1-del, 1435/4, 1435/5, 1435/7-del, 1435/8, 1435/9, 1435/10, 
1435/11, 1435/12, 1435/13, 1435/15, 1435/16, 1435/17, 1436/2, 1437/21-del, 1437/51-del, 
1441/8, 1441/11-del, 1441/13, 1441/14, 1441/15, 1441/16-del, 1441/17, 1441/18, 1441/19, 
1441/20, 1441/21, 1765/2, 1766, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772/2, 1772/4, 1772/5, 1772/6, 
1772/7, 1772/8, 1772/9-del, 1779/2, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/7, 
1782/8, 1782/9, 1782/10, 1782/12, 1790/1, 1791/1, 1791/2, 1791/3, 1893, 1894, 1895, 1896, 
1897/1, 1897/4, 1897/5, 1897/6, 1898/1, 1898/2, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1933, 1934, 
1935, 1936/1, 1936/2, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941/1, 1941/2, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951/1, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1962, 1963/1, 1963/2, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1969/1, 1969/2, 1970, 1971, 1972/1, 1972/2, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985, 1986, 1987, 1988/2, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1996, 1997/1, 1997/2, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, vse k.o. Ribnica. Ureditveno območje OPPN obsega okvirno 
11,41 ha. Glede na Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ribnica, Uradni list RS, št. 85/12, 55/16, 24/19 in 39/19) obravnavano območje 
obsega enote urejanja prostora Ri001-Ri002, Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026, ki so 
pretežno namenjene centralnim dejavnostim, v manjši meri pa so območja namenjena izključno 
stanovanjskim površinam in zelenim površinam. Območje OPPN delno sovpada z območjem 
kulturnega spomenika Ribnica - Mestno jedro (EŠD 7833). Meja OPPN se na severu prične s 
križiščem med Gorenjsko cesto in Vrvarsko potjo ter poteka ob meji začetka Ljubljanske ulice in 
se nadaljuje v nadaljevanju Vrvarske poti do vodotoka Bistrica. Južno od vodotoka zajame objekte 
ob Čolnarski in zajame celotne kareje in posamezne objekte ter njihovo začelje ob Urbanovi ulici, 
vse do Ceste na Ugar, kjer je v območje vključena tudi nekdanja grajska pristava. V celoti obsega 
objekte in pripadajoči odprti prostor Grajske poti do reke Bistrice. Meja območja nato poteka po 
levem bregu Bistrice in se kmalu prečno naveže na Šeškovo ulico. Proti severu poteka tako, da 
obide novejše naselje enodružinskih hiš na Prešernovi ulici, nato pa poteka preko dvorišč, ki 
pripadajo objektom na Škrabčevem trgu, in se zaključi na križišču med Kolodvorsko ulico in 
Gorenjsko cesto. Občina Ribnica želi na podlagi izdelanega in sprejetega OPPN urediti staro 
urbano središče s celostnim in organizacijsko usklajenim pristopom. Izboljšati in hkrati nadgraditi 
je potrebno mestni zunanji videz središča Ribnice in upoštevati kvaliteto bivanja v njem. V okviru 
OPPN je treba posege načrtovati tako, da bo z zaporednimi koraki in s postopno prenovo občina 
imela urejeno in enotno oblikovano staro trško središče. Obravnavano območje je v celoti 
varovano kot spomenik urbanistične dediščine. Skladno z določili OPN Občine Ribnica bo za 
obravnavano območje izdelan konservatorski načrt.
Na podlagi predloženega gradiva Ministrstvo ocenjuje, da za predmetni OPPN ni treba izvesti 
presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Priloge 1 Uredbe o PVO, ker ne vsebuje 
posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-
ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22-ZDeb; v nadaljevanju 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. 

Pripravljavec plana je v postopku predložil mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu ZRSVN), št. 3563-0032/2022-2, z dne 06. 05. 2022, v katerem 
je navedeno, da območje OPPN leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 
2000) in zavarovanega območja ter njegovega daljinskega vpliva. Skladno z navedenim ZRSVN 
ocenjuje, da za predmetni OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON. 

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite presoje 
vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom 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 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Skladno 
s 3. členom Uredbe o merilih je pripravljavec plana predložil mnenje Ministrstva za kulturo, 
mnenje Ministrstva za zdravje, mnenje ZRSVN, mnenje Zavoda za gozdove Slovenije in mnenje 
Zavoda za ribištvo Slovenije. Direkcija Republike Slovenije za vode, svojega mnenja v zakonsko 
določenem roku, niti do dne izdaje te odločbe ni posredovala, je pa pripravljavec plana predložil 
povratnico z dne 26. 04. 2022.

Ministrstvo za kulturo je podalo mnenje, št. 35012-89/2020-3340-3, z dne 27. 05. 2022, iz 
katerega izhaja, da se na območju OPPN ter v območju vplivov novih posegov nahajajo naslednje 
enote nepremične kulturne dediščine: Ribnica - Mestno jedro (EŠD 7833), Ribnica - Cerkev sv. 
Štefana (EŠD 2220), Ribnica - Grad (EŠD 9233), Ribnica - Park ob gradu (EŠD 13964), Ribnica 
- Štirje tulipanovci ob cerkvi sv. Štefana (EŠD 16904), Ribnica - Spominska plošča Jožetu Šešku 
(EŠD 22480), Ribnica - Bronasta skulptura Ribniška partizanska družina (EŠD 22483), Ribnica - 
Spominska plošča Francetu Prešernu (EŠD 22486), Ribnica - Spominska plošča Bojanu Adamiču 
(EŠD 22490), Ribnica - Spominska plošča v NOB padlemu Antonu Majniku (EŠD 22491), Ribnica 
- Spominska plošča Antonu Arku (EŠD 22492) in Ribnica - Spominska plošča Jakobu Petelinu 
Gallusu (EŠD 22493). Ministrstvo za kulturo meni, da glede na načrtovane ureditve in rešitve, 
prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje 
vpliva, je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register 
nepremične kulturne dediščine, majhna.

Ministrstvo za zdravje je poslalo mnenje št. 350-55/2022-4, z dne 24. 05. 2022, v katerem je 
priložilo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), 
št. 350-32/2022-2(256), z dne 24. 05. 2022, s katerim v celoti soglaša. V mnenju je navedeno, da 
predmetni OPPN ne bo pomembno vplival na zdravje in počutje ljudi.

ZRSVN je podal mnenje, št. 3563-0032/2022-2, z dne 06. 05. 2022, v katerem je navedel, da se 
območje OPPN nahaja v ekološko pomembnem območju Osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri (ID 80000) (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 
48/04, 33/13, 99/13 in 47/18), v območju OPPN pa se nahaja naravna vrednota Bistrica (ID 
8033V) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 
93/10, 23/15 in 7/19 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in št. 35600-10/2021-5 z dne 
21. 1. 2021). Območje OPPN se nahaja sredi urbaniziranega prostora in strnjenega naselja, 
Bistrica pa je v območju OPPN tehnično urejena. Glede na vrsto in lokacijo posega ZRSVN 
ocenjuje, da izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost.



Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, je podal mnenje št. 3407-20/2022-2, z 
dne 05. 05. 2022, v katerem je navedel da območje OPPN leži izven gozdnega prostora oziroma 
izven vplivnega območja na gozd. Skladno z navedenim Ministrstvo ocenjuje, da predmetni 
OPPN ne bo pomembno vplival na gozd in gozdni prostor.

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZRS) je podal mnenje, št. 4201-52/2022-2, 
z dne 06. 05. 2022, v katerem je navedel, da predmetni OPPN ne bo imel negativnih vplivov na 
področja v pristojnosti ZZRS, pod pogojem, da bodo upoštevane v mnenju navedene smernice.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se 
nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno 
prizadeta, ugotovilo, da:
- se z OPPN ureja staro urbano središče mesta Ribnice;
- se namenska raba prostora na območju ne spreminja;
- z OPPN predvidene spremembe ne vključujejo posegov, ki bi povzročili kumulativne in 

čezmejne vplive;
- se z OPPN ne načrtuje ureditev, ki bi pomembno vplivale na zdravje ljudi;
- izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, na 

območja kulturne dediščine ali na območja krajin s priznanim varstvenim statusom;
- z OPPN načrtovane ureditve ne bodo vplivale na gozd in gozdni prostor;
- z OPPN načrtovane ureditve ne bodo vplivale na varstvo kmetijskih zemljišč;
- izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na vodni režim in stanje voda.
Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je Ministrstvo 
ocenilo, da predmetni OPPN ne bo pomembno vplival na okolje zato zanj ni treba izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje po določbah tretjega odstavka 40. člena ZVO-1.

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in mnenj ugotovilo, da skladno s 40. členom ZVO-
1 za Občinski podrobni prostorski načrt mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-
Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, zato je 
odločilo kot izhaja iz izreka te odločbe.

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, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa 
se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Mag. Alenka Cof
Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):
- Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, obcina@ribnica.si 

V vednost (elektronsko):
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si 
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si 
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, zrsvn.oece@zrsvn.si 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, oekocevje@zgs.gov.si 
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- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si 
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