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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 prvih spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci, pripravljavcu plana Občini Šalovci, Šalovci 
162, 9204 Šalovci, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Šalovci, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na 
okolje.

2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Šalovci, 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 Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, je po pooblaščencu KALIOPA d.o.o., 
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana (pooblastilo št. 3500-1/2018-23 z dne 17. 7. 2018), dne 7. 4. 2020
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), posredovalo nepopolno vlogo št. 010/2020 z dne 2. 4. 2020, za izdajo odločbe o tem, ali je 
v postopku priprave in sprejemanja Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Šalovci (SD1 OPN Šalovci), potrebno izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Vloga 
je bila dopolnjena 14. 4. 2020 z vsemi zahtevanimi dokazili.    

Ministrstvo je prejelo naslednja dokazila: 
-    mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 4-III-442/2-O-19/JS z dne 26. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, področje gozdarstva, št. 3401-

114/2008/11 z dne 18. 4. 2019,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35012-24/2019-2 z dne 21. 5. 2019,
- mnenji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, Direktorata za kmetijstvo, št. 

350-152/2007/36 z dne 16. 9. 2019 in št. 350-152/2007 z dne 20. 12. 2019,
- mnenje Zavoda za gozdove, št. 3407-29/2019, z dne 17. 4. 2019
- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-23/2012-15 z dne 26. 4. 2019, ki je posredovalo mnenje 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 212b-09/1649-19 / NP -1306781-1 z dne 24. 4. 2019,
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 3501-16/2019/4 z dne 26. 4. 2019.



Obravnavano gradivo je pooblaščenec poslal preko wetransferja in sicer: 
- Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci,

(Kaliopa, d.o.o., št. projekta: 017/2017, marec 2020), 
- Pooblastilo Občine Šalovci št. 3500-1/2018-23 z dne 17. 7. 2018 podjetju Kaliopa d.o.o., Letališka 

cesta 32j, 1000 Ljubljana.

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 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:

Iz gradiva izhaja, da se prostor Občine Šalovci ureja z Odlokom o OPN Občine Šalovci (Uradni list RS, 
41/14), ki je temeljni prostorski razvojni akt, ki določa strateška izhodišča prostorskega razvoja občine, 
njegov izvedbeni del pa predstavlja pravno podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj 
po predpisih o graditvi objektov. V času od uveljavitve OPN je bilo izraženih veliko razvojnih potreb 
občanov, lastnikov zemljišč ter druge zainteresirane javnosti za spremembo prostorskega akta, zato je 
Občina Šalovci pristopila k pripravi prvih sprememb in dopolnitev OPN. Postopek se vodi skladno z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju (47. členom) ter na podlagi Sklepa o pripravi prvih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci. Pobude so se zbirale z vlogami (po pošti in 
elektronski vlogi) ter ustno, z zapisom na Občini.

V okviru 1 SD OPN se spreminja samo izvedbeni del OPN. Večina sprememb zajema spremembo iz 
stavbnega zemljišča v primarno rabo, nekaj malega je zaokrožitev stavbnih zemljišč in 3 spremembe 
namenjene turizmu oz. obšolskih dejavnosti.

Pobude so bile razvrščene in obravnavane po kriterijih, kjer se je ugotavljala skladnost s strokovnimi 
urbanističnimi izhodišči, strateškimi usmeritvami Občine ter resorno zakonodajo. Do posameznih pobud 
se je zavzelo pozitivno ali negativno stališče. Negativno stališče se je zavzelo v primeru, ko je bila 
vsebina pobude prepoznana nesprejemljiva z urbanističnega vidika, ali pa bi bilo njeno upoštevanje 
problematično, ali celo v nasprotju s posebnimi predpisi. Med slednje sodijo predvsem tiste pobude, ki 
posegajo v varovana ali zavarovana območja ter tisti posegi v prostor, ki bi pomenili bistvene vplive na 
okolje in bi njihova vključitev v prostorski akt zahtevala izvedbo celovite (strateške) presoje vplivov na 
okolje. 

Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za navedeni plan SD1 OPN Šalovci 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 ureditve, ki se načrtujejo s 
SD1 OPN Šalovci ne predstavljajo posegov, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna. 



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. 4-
III-442/2-O-19/JS z dne 26. 4. 2020 izhaja, da predlagane sprembe namenske rabe, ki so opredeljene v 
osnutku  SD1 OPN Šalovci ob upoštevanju naravovartsvenih usmeritev ne posegajo na bistvene dele 
območij habitatov varovanih vrst in habitatnih tipov, ter niso v nasprotju z varstvenimi cilji varovanega 
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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje gozdarstva, št. 3401-
114/2008/11 z dne 18. 4. 2019 izhaja, da bodo vplivi SD1 OPN Šalovci na gozd in funkcije gozda 
minimalni, zato presoje vplivov na okolje s stališča vpliva na gozd in funkcije gozda ni potrebno izvesti,
- iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (št. 4-III-442/2-O-19/JS z dne 26. 4. 2020) izhaja, da se s 
SD1 OPN Šalovci ne posega na območja naravnih vrednost in bistvene dele EPO, zato ocenjujejo, da 
SD1 OPN Šalovci ne bodo pomembno vplivale na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost,
- iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode, št. št. 35012-24/2019-2 z dne 21. 5. 2019 izhaja, da 
obravnavani plan verjetno ne bo pomembneje vplival na okolje s stališča vpliva izvedbe plana na vodni 
režim in stane voda ter varstvo pred škodljivimdelovanjem voda, 
- iz mnenj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, Direktorata za kmetijstvo št. 
350-152/2007/36 z dne 16. 9. 2019 in št. 350-152/2007 z dne 20. 12. 2019 izhaja, da ni verjetnosti 
pomembnejših vplivov SD1 OPN Šalovci na okolje u vidika pristojnosti MKGP, 
- iz mnenja Zavoda za gozdove, št. 3407-29/2019, z dne 17. 4. 2019 izhaja, da bodo vplivi izvedbe 
SD1 OPN Šalovci na gozd in funkcije gozda minimalni, zato presoje vplivov na okolje s stališča vpliva 
na gozd in funkcije gozda ni 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 pobude 
predvidene s SD1 OPN Šalovci same ali skupaj z drugimi načrti in plani verjetno lahko imajo manjše 
neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na okole, ki pa s satlišča varovanja zdravja ljudi 
ne bodo bistveni, zato s stališča varovanja zdravja ljudi in počutja ni potrebno izvesti celovite presoje 
vplivov na okolje,
- iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 3501-16/2019/4 z dne 26. 4. 2019 izhaja, da občina Šalovci 
spreminja nekatere določbe in dodaja nove EUP k obstoječemu OPN. V dodanih EUP ŠA 19 in ŠA 25 
ni zavarovanih in registriranih enot kulturne dediščine, zato s stališča varstva kulturne dediščine ni 
potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje,
- 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 je v skladu z določili 2. 
in 3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o prvih spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci, ni treba izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje, prav tako ne 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. Katja Buda

                                                             v.d.Generalnega direktorja
             Direktorata za okolje



Vročiti elektronsko:
- info@salovci.si
- info@kalipoa.si.

V vednost:
- zrsvn.oemb@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.drsv@gov.si, Direkcija RS za vode,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo,
- oemurskasobota@zgs.gov.si, Zavod za gozdove.
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