
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si
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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. 39/06 – 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, v nadaljevanju ZVO), četrtega odstavka 110. 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 -
Občinski prostorski načrt Občine Kozje, pripravljavcu plana Občini Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega prostorskega načrta Občine 
Kozje, je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

2. Za plan je treba izvesti presojo 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 Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, je Ministrstvu za okolje in prostor (v 
nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo št.: 3500-0001/2013-44 z dne 7. 1. 2020 (prejeli 8. 1. 
2020) za pridobitev odločbe o tem, ali je v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta 
Občine Kozje (OPN) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). 
Osnutek OPN (izdelal: Urbanisti d.o.o. Celje., št. proj.: 117-2014, november 2019) je dostopen na 
spletnem strežniku:
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/kozje/OPN/

Občina in ministrstvo sta prejela naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v 
postopku CPVO: 
- Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo št.: 350-3/2019/374 (00931606) z dne 27. 

1. 2020, 
- Ministrstva za kulturo št.: 3501-65/2019/4 z dne 6. 2. 2020, 
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- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva in lovstva (MKGP, št.: 
3401-22/2007/14 z dne 4. 2. 2020), ki je posredovalo mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, 
Centralne enota (ZGS, št.: 350-2/2020 z dne 24. 1. 2020),  

- Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje (ZRSVN, št.: 1-III-729/3-O-19/TA z dne 20. 2. 2020),

II. Vsebina plana

Iz osnutka plana in njegove obrazložitve je razvidno, da OPN obravnava celotno območje Občine 
Kozje ter določa strateške cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine. V izvedbenem delu OPN 
so določene osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora, prostorski izvedbeni pogoji in 
dopustna izraba prostora ter območja za katera se pripravi OPPN. Osnutek plana vključuje 451 
pobud za spremembo namenske rabe, med  katerimi so tudi večja poslovno obrtna cona Kozje, 
manjša obrtna cona Lesično, kamnolom Šonovo, razvoj turističnih območij, kmetijski objekti. 
Glavnina občine je v Kozjanskem parku, velik del pa tudi v območjih Natura 2000.

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu 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 in 30/16, v nadaljevanju ZVO), 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.
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. 

Zakon o urejanju prostora (Urad. list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), v prvem in drugem 
odstavku 273. člena določa, da se postopki priprave OPN, začeti pred uporabo tega zakona, 
končajo po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Urad. 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 nadaljevanju ZPNačrt). 
V skladu z določili četrtega odstavka 47.a člena ZPNačrt ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 
30 dneh od prejema vloge pisno sporoči občini, ali je za plan treba izvesti CPVO.

IV. Razlogi za uvedbo postopka CPVO

Ministrstvo je preverilo razloge za uvedbo postopka CPVO iz ZVO in ugotovilo naslednje: 

a) Z OPN se načrtuje poslovno obrtna cona, kar je poseg v okolje (oznaka G.I.1 posegi, ki so 
namenjeni  industrijskim dejavnostim iz poglavja C (industrijske cone), če presegajo 5 ha), za
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katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami drugega odstavka 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 – v nadaljevanju uredba). 

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. 

* Plan posega na naslednja posebna varstvena območja (območja Natura 2000), ki so 
določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, Urad. list RS 
št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 3/14, 21/16 in 47/18): Kozjansko 
(SI5000033), Orlica (SI3000273), Bohor (SI3000274) in Sotla s pritoki (SI3000303). 
* Na območju plana se nahaja regijski park Kozjanski park, ki je zavarovan z Zakonom o 
spominskem parku Trebče (Urad. list SRS št. 1/81, 42/86, Zakon o ohranjanju narave 
Urad. list 96/04-UPB), ter 8 naravnih spomenikov, ki so zavarovani z Odlokom o razglasitvi 
naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah 
(Urad. list RS št.35/90). 

Iz mnenja ZRSVN izhaja, da pretežni del predlaganih prostorskih ureditev in sprememb 
namenske rabe leži v Kozjanskem parku in območjih Natura 2000. Glede na vrsto posegov v 
naravo in upoštevajoč varstvene cilje zaradi katerih so bila ta območja opredeljena, ZRSVN 
meni, da bodo pričakovani vplivi posegov v naravo pomembno vplivali na varovana območja, 
zato je za plan treba izvesti presojo sprejemljivosti na varovana območja. 

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). Ministrstvo je prejelo naslednja, zgoraj citirana mnenja: 
- ZRSVN ugotavlja, da je na območju plana 47 naravnih vrednot in 3 ekološko pomembna 

območja. Glede na obseg in vrsto pobud bo plan verjetno pomembno vplival na naravne 
vrednote, ekološko pomembna območja in biotsko raznovrstnost v krajini. 

- MKGP je področja gozdarstva in lovstva posredovalo mnenje ZGS, v katerem se ni 
opredelilo o verjetno pomembnih vplivih na okolje. 

- Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da plan obravnava celotno območje občine z območji in 
objekti kulturne dediščine. Glede na značilnosti plana in značilnosti vplivov ter glede na 
pomen in ranljivosti kulturne dediščine meni, da bo plan verjetno pomembno vplival na 
kulturno dediščino. 

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo ugotavlja, da območji nadzemnega 
pridobivanja mineralnih surovin nimata podeljene rudarske pravice za izkoriščanje 
mineralnih surovin. 

- Kot je razvidno iz Atlasa okolja so na območju občine tudi vodovarstvena in poplavna 
območja http://gis.arso.gov.si/gis/profile.aspx?id=UradZaOkolje_AXL@Arso, zato 
ministrstvo ugotavlja, da bo plan verjetno pomembneje vplival na okolje s stališča vpliva 
na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

V. Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določajo, da se 
stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z dopisom 
(št.: 35409-5/2020/10 z dne 6. 5. 2020) pozvalo pripravljavca plana, da se predvidoma v 15 dneh
izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO.
Občina Kozje je 26. 5. 2020 odgovorila, da se s seznanitvijo strinja.
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VI. Ugotovitev

Na podlagi vloge občine in mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, 
ministrstvo ugotavlja, da je v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan –
OPN Kozje treba izvesti postopek CVPO zaradi načrtovanih posegov z vplivi na okolje. 
Za plan je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, zaradi 
vpliva na varovana območja.

Skladno z določbami 40. člena ZVO je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te 
odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke 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, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
   Jelka Habjan 
     sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
  vodja Sektorja za CPVO     

      mag. Katja BUDA
v.d. Generalnega direktorja
     Direktorata za okolje

Vročiti:
- Pripravljavec plana: Občina Kozje, obcina.kozje@siol.net

V vednost - elektronsko: 
- 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
- Zavod RS za varstvo narave - OE Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije - Centralna enota; zgs.tajnistvo@zgs.si
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo; gp.mzi@gov.si
- Ministrstvo za zdravje - Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Direkcija za vode RS; gp.drsv@gov.si
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