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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 in 84/18 - ZIURKOE), 110. člena 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 šestih spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, pripravljavcu plana Občini Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o šestih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Sevnica, je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na 
okolje.

2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o šestih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Sevnica, 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, Občini Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, je po pooblaščencu ACER d.o.o., 
Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto (pooblastilo št. 021-0001/2019 z dne 27. 5. 2019), dne 28. 1. 
2020 Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), posredovalo vlogo št. IH-2/2020 z dne 27. 1. 2020, za izdajo odločbe o tem, ali je v 
postopku priprave in sprejemanja Odloka o šestih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega 
načrta Občine Sevnica (SD6 OPN Sevnica), potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na 
okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.    

Ministrstvo je naknadno prejelo: 
-   mnenje Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za energijo, področje rudarstva, št. 350-1/2020/42 

(00931606) z dne 19. 2. 2020,
- mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, področje gozdarstva, št. 3401-

105/2008/47 z dne 19. 2. 2020,
-    mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 1-III-52/2-O-20/LS z dne 26. 2. 2020,
- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 354-33/2020-4 z dne 3. 2. 2020, ki je posredovalo mnenje 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-14/2020-2/(256) z dne 26. 2. 2020,
- mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, Direktorata za kmetijstvo, št. 

3502-5/2020/4 z dne 13. 3. 2020,
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 3501-5/2020/4 z dne 7. 2. 2020,
- mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode ministrstvo v zakonskem roku ni prejelo.



Obravnavano gradivo je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku na naslovu: 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/sevnica/SD_OPN6/ in sicer:
- Osnutek Šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (Acer, 

d.o.o., januar 2020), 
- Sklep o začetku priprave (6) šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Sevnica (Uradnem listu RS, št. 36/18),
- Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo kamnolom červivec-širitev obstoječega pridobivalnega 

prostora–idejna zasnov (GEOSTERN d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični, Št. pr.: RP-5/19ZS, 
oktober 2019).

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 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 110. člena 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. 

Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo:

Iz gradiva izhaja, da se prostor Občine Sevnicase ureja z Odlokom o OPN Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 94/12, 100/12 –popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19), ki je temeljni prostorski razvojni akt, ki 
določa strateška izhodišča prostorskega razvoja občine in je pravna podlaga za pripravo projektov za 
izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov. Veljavni OPN ne omogoča nadaljnjega 
razvoja in širitve kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti Primož, razlog za spremembo OPN pa je 
zagotoviti dovolj velike zaloge dolomita za pridobitev koncesije za izkoriščanje dolomita in s tem 
nadaljevanje gospodarske dejavnosti podjetja GMP Luzar Škocjan d.o.o. V času priprave osnutka tega 
dokumenta je bil sprejet »OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe–kmetija Jazbec«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/19. Sprejet je bil na 
podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.71/11–UPB,58/12,27/16,27/17–
ZKme-1D in79/17). S temi spremembami in dopolnitvami OPN se veljavni OPPN vnese v OPN Sevnica.

V tekstualnem delu (odloku) se spremenijo prostorski izvedbeni pogoji za enoti KGV72.ek.in KGV73.ek. 
V grafičnem delu izvedbenega dela se spremembe in dopolnitve nanašajo na parc. št. 2782/2, 2783/1, 
2783/3, 2783/5, 2783/6, 2783/7, 2783/8, 2793, 2794/1, 2794/2 in 2852/1, vse v k.o. Telče. Predvidena 
je sprememba namenske rabe prostora iz primarne rabe v površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora (LN) na podlagi razvojne pobude za razvoj in širitev obstoječega kamnoloma Červivec na prej 
navedenih zemljiščih. Poleg tega se ob razširjeni površini LN opredelita dve območji za vzpostavitev 
nadomestnega habitata za rastlinsko vrsto navadni kosmatinec, kjer se ohrani oz. vzpostavi namenska 
raba K2 ter opredelijo posebni prostorski izvedbeni pogoji. Vse navedene spremembe namenske rabe 
se zajamejo v eno enoto urejanja prostora KGV72.ek (ki se razširi), enota KGV73.ek pa se ukine. Vriše 
se nova enota za veljavni OPPN pri naselju Drožanje z oznako DO48. V grafičnem delu izvedbenega 
dela se na parc. št. 440,  k.o. Metni vrh vriše nova enota urejanja prostora (DO48) ter opredeli 
namenska raba SK. Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN (listi 26,58 in 59) ter 
v strateškem delu na listu 4.3. Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč. Posodobljen je 
tudi Prikaz stanja prostora ter priložene ostale obvezne priloge OPN.



Strokovne rešitve so pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih NUP in 
njihovih razvojnih potreb, usmeritev iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene 
razvojne pobude s strani investitorja, na podlagi navedenih strokovnih podlag (v prilogi 3) ter na podlagi:
-Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
-Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07)(tudi: 
Pravilnik o OPN),
-prvih in drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (po njihovem prejemu). 

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo tako na prostorske izvedbene pogoje kot na namensko 
rabo prostora, zato priprava sprememb in dopolnitev OPN teče po rednem postopku. Sklep o začetku 
priprave (6) šestihsprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnicaje bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/18. V oktobru 2019 je bil izdelan rudarski projekt kot strokovna 
podlaga za širitev in sanacijo kamnoloma. V decembru2019 je bil pripravljen osnutek dokumenta za 
pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Izdelanje na osnovi strokovnih podlag ter na 
podlagi splošnih smernic nosilcev urejanja prostora. Posebne smernice nosilcev urejanja prostora se 
niso pridobivale.
  

Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za navedeni plan SD6 OPN Sevnica 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) in Priloge 1 Uredbe, saj širitev kamnoloma Červivec
v velikosti 64.257 m² ne predstavlja posega, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna (B.4.-
Kamnolomi in dnevni kopi, kjer površina kopa presega 25 ha, ali izkopavnje šote, kjer površina kopa 
presega 150 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. Iz mnenja Zavoda za varstvo narave št. 1-
III-52/2-O-20/LS z dne 26. 2. 2020 izhaja, da območje SD6 OPN Sevnica ne sega v varovano območje 
oz. v območje daljinskega vpliva varovanih območij, zato ocenjujejo, da plan ne bo imel pomembnih 
vplivov na varovana območja, zato 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 infrastrukturo, Direktorat za energijo, področje rudarstva (št. 350-1/2020/42 
(00931606) z dne 19. 2. 2020) izhaja, da na predlagano širitev kamnoloma s SD6 OPN Sevnica nimajo 
pripomb, opozarjajo pa, da  širitev, ki jo predvideva obravnavani prostorski akt v smeri proti severu in 
vzhodu od obstoječega pidobivalnega prostora nima podeljene rudarske pravice za izkoriščanje 
mineralnih surovin. Za sanacijo in legalno koriščenje mineralnih surovin je portebno pridobiti vsa 
dovoljenja in na podlagi slednjih rudarsko pravico in koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin po 
Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. ZRud –1, Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 –popr., 76/10 –ZRud –
1A, 57/12 –ZRud –1B in 111/13 –ZRud –1C). Do obveznosti celovite presoje vplivov na okolje se niso 
opredelili.  
- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, področje gozdarstva, št. 
3401-105/2008/47 z dne 19. 2. 2020 izhaja, da so pri izdelavi SD6 OPN Sevnica upoštevane smernice 
in predpisi s področja gozdarstva, zato celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti,
- iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (št. 1-III-52/2-O-20/LS z dne 26. 2. 2020) izhaja, da bodo 
vplivi izvedbe plana verjetno pomembno vplivali na ohranjanje lastnosti zaradi katerih ima ta del 
obravnavanega zemljišča status botanične naravne vrednote Černivec – nahajališče navadnega 
kosmatinca (Iden. Št. 80253) in da bodo vplivi izvedbe plana verjetno pomembno vplivali na ohranjanje 
ekstenzivnega travnika, ki predstavlja ugoden habbitat, zato menijo, da je celovito presojo vplivov 
izvedbe plana na naravno vrednoto Černivec- nahajališče navadnega kosmatinca potrebno 
izvesti,



- iz mnenja Ministrstva za zdravje (št. 354-33/2020-4 z dne 3. 2. 2020), ki je posredovalo mnenje 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (350-14/2020-2/(256) z dne 26. 2. 2020) izhaja, da je verjetno, 
da bo izvedba plana SD6 OPN Sevnica imela pomemben vpliv na zdravje in počutje ljudi, zato je 
celovita presoja vplivov obravnavanega plana na okolje s stališča varovanja zdravja in počutja 
ljudi potrebna,
-   iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3502-5/2020/4 z dne 13. 3. 2020) izhaja, 
da osnutek SD6 OPN Sevnica z vidika kmetijstva, nima pomembnejših vplivov na okolje,
- iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 3501-5/2020/4 z dne 7. 2. 2020, da se območje kmetije Jazbec 
in Kamnolom Černivec nahajata izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi 
akti Občine Sevnica zavarovani kot kulturni spomenik oz. kulturna dediščina, prav tako varovane 
dediščine ni v bližini načrtovanih posegov. 
- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za 
kumulativne in čezmejne vplive, 
- ne gre za poplavno in erozijsko območje, mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode pa 
ministrstvo v zakonskem roku ni prejelo .

V skladu z določbami 9. in 46. 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), ki določata, da se stranka v postopku izjavi 
o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z dopisom št. 35409-24/2020/7 z dne 7. 
4. 2020 Občino Sevnica seznanilo z dejstvi in okoliščinami in ji podalo 15 dnevni rok, da se izrečete o 
ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje 
za zgoraj navedeni plan. Občina Ajdovščina je po elektronski pošti dne 9. 4. 2020 odgovorila, da nima 
nasprotnih argumentov in prosi za izdajo odločbe.  

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da je v skladu z določili 2. 
in 3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o šestih spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, treba izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje brez 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. Tanja BOLTE

                                                             Generalna direktorica
         Direktorata za okolje

Vročiti elektronsko:
- obcina.sevnica@siol.net,
- info@acer.si.

V vednost:
- zrsvn.oece@zrsvn.si, Zavod RS za varstvo narave, 
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- gp.mzi@gov.si, Ministrsvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, področje rudarstva,
- gp.drsv@gov.si, Direkcija RS za vode,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo.
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