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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, 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. 39/2006 -
UPB, 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, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju 
ZVO), 47.a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v povezavi z drugim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2; Urad. list RS , št. 61/17), prvega odstavka 101. a 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 in 31/18) in 144. 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 planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, 
za plan – Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin, 
pripravljavcu plana Občini Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Prve spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN1), ni treba izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje.

2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na
varovana območja.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Pripravljavec plana, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, je Ministrstvu za okolje in 
prostor (v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo št.: 3505-0014/2014 z dne 17. 1. 2020 (prejeli 
22. 1. 2020) za pridobitev odločbe o tem, ali je v postopku priprave Prvih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN1) treba izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO). 

Osnutek SD OPN1Tolmin (izdelal: Savaprojekt d.d. Krško, št. proj.: 15300-00, maj 2018 je 
dostopen na: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/tolmin/SD_OPN1/.

Vlogi je bilo priloženo:
- CD z grafičnim delom, Obrazložitev in utemeljitev SD OPN1 (osnutek, dopolnitev 2, Savaprojekt 

d.d., januar 2020) s preglednico sprememb in dopolnitev izvedbenega dela SD OPN1 ter 
Priloga 3: PIP za OPPN ter posebni PIP za posamezne EUP, 



- mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, zato jih v seznanitvi ne 
prilagamo: 

- Zavoda za gozdove Slovenije, OE Tolmin št.: 350-9/2018 z dne 3. 8. 2018, 
- Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica (ZRSVN, št.: 5-III-698/4-O-18/ACGJLKB 

z dne 24. 8. 2018 in št.: 5-III-1098/2-O-18/ACGBF z dne 24. 12. 2019 ter št.: 5-III-1098/4-
O-18/ACG z dne 8. 1. 2020),

- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje št.: 350-21/2018-4 z dne 28. 8. 2018, 
ki je posredovalo prvo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, št.: 354-
186/18-1/256 z dne 22. 8. 2018), 

- Ministrstva za kulturo št.: 3501-51/2018/4 z dne 17. 9. 2018
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva (MKGP, št.: 350-

120/2006/78 z dne 11. 9. 2018) 
- Direkcije RS za vode (DRSV št.: 35012-98/2018-3 z dne 12. 2. 2019). 

II. Zakonska podlaga

Po 40. členu ZVO in v povezavi s 47.a členom ZPNačrt, je treba v postopku priprave plana, 
programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba 
lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti CPVO, 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 v drugem odstavku 40. člena določa, da se CPVO izvede za plan, ki ga na podlagi zakona 
sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, 
gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, 
ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in 
turizma, če se z njim 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. 
Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo 
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
ZUreP-2 v drugem odstavku 273. člena določa, da se OPN, začeti pred uporabo tega zakona, 
končajo po ZPNačrt. V skladu z določili petega odstavka 47.a. člena ZPNačrt ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, v 21 dneh od prejema vloge pisno sporoči občini, ali je za plan treba 
izvesti CPVO. 

Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, 
za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali 
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede 
na plan, na podlagi katerega je pripravljen. CPVO se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen 
obrambi države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte države ali občine. 

III. Vsebina plana

Iz osnutka plana je razvidno, da se SD OPN1 nanašajo na celotno območje občine Tolmin in 
vsebujejo spremembe tekstualnega in grafičnega dela plana. Vključenih je 259 pobud lastnikov 
zemljišč in investitorjev, ki jih je občina Tolmin prejela v času priprave OPN in po njegovem 
sprejemu. Osnutek obsega odpravo neskladij in nejasnosti med posameznimi členi odloka ter 
popravke in dopolnite posameznih prostorsko izvedbenih pogojev. Predmet sprememb in 
dopolnitev so tudi tisti deli OPN, ki jih je bilo treba spremeniti zaradi vključitve posameznih 
pobud, ki so bile prepoznane kot skladne s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevajo 
varstvene in varovane omejitve v prostoru in so ustrezne z vidika urbanističnih meril in možnosti 
opremljanje zemljišč za gradnjo. 



IV. Razlogi za odločitev

Ministrstvo ugotavlja naslednje: 
a) Za SD OPN1 ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO in Uredbe 

o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
51/14, 57/15 in 26/17), ker ne vsebujejo posegov, za katere je presoja vplivov na okolje 
obvezna. 

b) Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se CPVO 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. 
Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Nova Gorica št.: 5-III-1098/4-O-18/ACG z 
dne 8. 1. 2020) izhaja, da drugič dopolnjen osnutek SD OPN1 upošteva naravovarstvene 
smernice, zato ne bo imel verjetno pomembnega vpliva na varovana območja, zato 
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba 
izvesti. 

c) Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo 
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje 
verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 
40. člena ZVO, so določena z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših 
vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb 
na okolje v postopku CPVO (Uradni list RS št. 9/09, v nadaljevanju Uredba o merilih). 
Iz mnenj Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstva za zdravje, ZRSVN in Zavoda za gozdove Slovenije je razvidno, da plan ne bo 
imel verjetno pomembnih vplivov na okolje. Iz mnenja DRSV izhaja, da pri izdelavi 
osnutka plana Tolmin niso bile upoštevane splošne smernice s področja upravljanja z 
vodami. Ugotavlja pa tudi, da plan verjetno ne bo vplival na okolje s stališča vpliva izvedbe 
plan na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda, v kolikor 
bodo upoštevane obrazložitve iz njihovega mnenja. Ministrstvo je preverilo upoštevanje 
mnenja DRSV in ugotovilo, da je v drugih dopolnitvah osnutka plana (januar 2020) to 
mnenje ustrezno upoštevano. 

V. Ugotovitev

Glede na zgoraj navedene ugotovitve in mnenj ministrstev in organizacij, da plan ne bo imel 
verjetno pomembnih vplivov na okolje,  je upravni organ v skladu z določili 2. in 3. odstavka 40. 
člena ZVO odločil, da za SD OPN1 Občine Tolmin ni treba izvesti CPVO in presoje 
sprejemljivosti na varovana območja, s čimer je odločba utemeljena.

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:
   Jelka Habjan 
     sekretarka   

        mag. Katja BUDA
   v. d. Generalne direktorice

     Direktorata za okolje



Vročiti:
Pripravljavec plana: Občina Tolmin, info@tolmin.si

-

V vednost po e-pošti: 

- MOP – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za zdravje – Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave – OE Nova Gorica; zrsvn.oeng@zrsvn.si
- Direkcija RS za vode; gp.drsv@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije – OE Tolmin, oetolmin@zgs.si
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