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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, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 
158/20, 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, 31/18 in 82/20) 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 – Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Divača, pripravljavcu plana Občini Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 
6215 Divača, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Sprememb in dopolnitev št. 1 
Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, 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

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je 17. 11. 2020 od pripravljavca plana Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 
Divača, prejelo vlogo (št.: 350-0005/2018-80 z dne 13. 11. 2020) za izdajo odločbe o tem, ali je 
za plan – spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Divača (SD 
OPN1)  treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).  

Digitalno gradivo osnutka SD OPN1 (izdelal: Studio3 d.o.o. Ajdovščina, št. proj.: 774-20, avgust 
2020)  je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor

Vlogi so bila priložena mnenja: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije – OE Sežana in Zavoda RS 
za varstvo narave – OE Nova Gorica. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/divaca/SD_OPN1/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/divaca/SD_OPN1/


Občina Divača je vlogo 25. 3. 2021 dopolnila z osnutkom odloka, ki je bil dopolnjen na podlagi 
prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (dopolnitev z dne 25. 3. 2021), ter z dopolnjenimi mnenji 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje 
in hrano  ter Zavoda RS za varstvo narave – OE Nova Gorica. 

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 in njegove obrazložitve je razvidno, da se SD OPN1 nanašajo na tekstualni in 
grafični del odloka in veljajo za celotno območje občine Divača. V grafičnem delu se devetim 
enotam urejanja prostora ukine urejanje z OPPN, ali ker so območja že pretežno pozidana ali 
ker so brez razvojnih teženj ali pa se prepustijo naravni sukcesiji. Besedilo odloka se je 
pretežno spremenilo:

- ker se je izvedla uskladitev z novelirano zakonodajo, 
- črtale so se določbe, ki jih določa drug predpis, 
- spremenile so se določbe, za katere se je ob uporabi OPN izkazalo, da so neustrezne, 
- črtala so se določena odvečna besedila. 

 
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, 26/17 in 105/20), 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-146/2-O-21/ACG z 
dne 3. 3. 2021) izhaja, da SD OPN1 ne bodo pomembno vplivale na varovana območja,  
zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 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: 
- Zavoda za gozdove Slovenije – OE Sežana (št.: 350-1/2012-38 z dne 24. 9. 2021), 
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva in lovstva (št.: 
3401-44/2007/53 z dne 9. 10. 2020), 
- Ministrstva za kulturo (št.: 3501-52/2020/3 z dne 14. 10. 2020), 
- Zavod RS za varstvo narave – OE Nova Gorica (št.: 5-III-895/2-O-21/ACGTS z dne 2. 
10. 2020 in št.: 5-III-146/2-O-21/ACG z dne 3. 3. 2021),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva (št.: 3502-
98/2020/7 z dne 2. 11. 2020 in št.: 3502-98/2020/14 z dne 4. 3. 2021) in  
- Ministrstva za zdravje (št.: 354-160/2011-39 z dne 15. 10. 2020), ki je posredovalo 
strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (št.: 212b-
09/1649-20/NP-397599-2  z dne 15. 10. 2020 in št.: 212b-09/1649-20/NP-397599-3  z dne 
11. 3. 2021), je razvidno, da plan ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje. 
Direkcija  RS za vode mnenja ni posredovala. 

V. Ugotovitev

Glede na zgoraj navedene ugotovitve in upoštevajoč mnenja 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 Divača 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. Vesna Kolar Planinšič
     Vodja Sektorja za strateško 
       presojo vplivov na okolje



Vročiti:
- Pripravljavec plana: Občina Divača, obcina@divaca.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
- Zavod za gozdove Slovenije – OE Sežana, oesezana@zgs.si
- Direkcija RS za vode; gp.drsv@gov.si
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