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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), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS , št. 61/17) v 
povezavi s 47.a členom 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), 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 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, 82/13 in 
175/20 ZIUOPDVE) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite 
presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela 
Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 2, pripravljavcu plana Občini 
Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, naslednjo

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Spremembe in dopolnitve izvedbenega 
dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 2, 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 Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, je Ministrstvu za okolje in 
prostor (v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo št.: 430-21/2016-21 z dne 25. 4. 2018 (prejeli 
3. 5. 2018) za pridobitev odločbe o tem, ali je v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 
izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 2 (SD OPN2) 
treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). 

Osnutek SD OPN2 (izdelal: Prostorsko, urbanistično in arhitekturno projektiranje, Petra Pogačar 
s.p., št. proj.: 2016-08-1, marec 2018) je dostopen na spletnem strežniku.
 
Občina in ministrstvo sta prejela naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v 
postopku CPVO: 
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje št.: 3407-104/2018 z dne 29. 5. 2018, 
- Ministrstva za kulturo št.: 3501-39/2018/4 z dne 31. 5. 2018,
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- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje št.: 354-88/2018-5 z dne 1. 6. 2018, ki je 
posredovalo prvo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, št.: 354-102/18-2/256 z 
dne 30. 5. 2018), 

- Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje (ZRSVN, št.: 1-III-259/2-O-18/TA z dne 4. 6. 2018),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva (MKGP, št.: 350-

21/2006/30 z dne 29. 8. 2018, dopolnitev mnenja št.: 350-21/2006/33 z dne 25. 4. 2019 in druga 
dopolnitev mnenja št.: 350-21/2006/39 z dne 10. 10. 2019)

- Direkcije RS za vode (DRSV št.: 35012-58/2018-6 z dne 5. 11. 2019). 

II. Vsebina plana

Iz osnutka plana in njegove obrazložitve je razvidno, da se s SD OPN2 spreminja tekstualni del 
odloka, v grafični del pa je vključenih 462 sprememb, ki se nanašajo na razvoj naselij, uskladitev z 
dejanskim stanjem v prostoru, razvoj v krajini ter na spremembe območij razpršene poselitve. 
Predvidene so ukinitve izdelave nekaterih OPPN. Bistvene spremembe se nanašajo na: mirujoč 
promet v gospodarski coni Prebold, poplavno varnost ob Bolski, kolesarske steze ob Bolski in 
Savinji ter športnorekreacijski kompleks v Šeščah pri Preboldu.
Večje širitve stavbnih zemljišč so predvidene zaradi: obvoznice Kapla vas – Dolenja vas, dveh 
kolesarskih stez, širitve naselij  v Latkovi vasi in Šeščah pri Preboldu in so namenjene predvsem 
ureditvam v širšem javnem interesu (prometne in športnorekreacijske površine) ter turizmu in 
stanovanjski gradnji. 

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu 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 celovito 
presojo vplivov njegove izvedbe 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 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO:
- če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, 
- 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 njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO 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.

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. Utemeljitev

Ministrstvo je preverilo razloge za uvedbo postopka CPVO iz ZVO in ugotovilo naslednje: 
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a) Iz osnutka SD OPN2 ni razvidno, ali se s planom načrtujejo posegi v okolje, za 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): Posavsko hribovje 
(SI5000026), Mrzlica (SI3000029), Savinja Grušovje – Petrovče (SI3000309) in Reka pri 
Grajski vasi (SI3000362). 
* Na območju plana se nahaja tudi 10 naravnih spomenikov (dreves), ki so zavarovana z 
Odlokom o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v občini 
Žalec (Urad. list RS št. 40/1997). 

Iz mnenja ZRSVN izhaja, da plan ne bo pomembno vplival 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). 

Ministrstvo je prejelo naslednja, v poglavju I. citirana mnenja: 
- ZRSVN je predlagal popravek in dopolnitev nekaterih členov odloka. Hkrati ocenjuje, da 

plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, ker 
ne predvideva večjih posegov in sprememb namenske rabe, ki bi lahko pomembno 
vplivali na lastnosti naravnih vrednot in stanje biotske raznovrstnosti.  

- Zavod za gozdove je podal pripombe na tekstualni in grafični del plana, ki jih je treba 
upoštevati v nadaljnjih fazah priprave plana. V mnenju ni navedeno, da bi plan lahko imel 
verjetno pomembne vplive na gozd. 

- Ministrstvo za kulturo je podalo pripombe na posamezne člene odloka. V kolikor se bodo 
te pripombe upoštevale, ministrstvo meni, da izvedba plana ne bo imela negativnega 
vpliva na kulturo dediščino in zato presoja vplivov na kulturno dediščino ne bo potrebna. 

- Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NIJZ iz katerega izhaja, da plan ne bo 
pomembno vplival na zdravje in počutje ljudi. 

- MKGP je podalo mnenje s področja kmetijstva, da plan z vidika pristojnosti ministrstva 
nima verjetno pomembnih vplivov na okolje. 

- DRSV je ugotovil, da plan posega na vodna in priobalna zemljišča, na poplavna območja, 
na območja razreda majhne erozijske nevarnosti ter na vodovarstvena območja, zato bo 
verjetno pomembno vplival na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda. Bistvena ugotovitve se nanašajo na to: da v prikazu stanja prostora 
niso ustrezno prikazana poplavna in erozijska območja; na neustrezno stanje 
zadrževalnika nad podjetjem Odelo; ter da nekatere predvidene spremembe namenske 
rabe segajo delno ali v celoti v poplavno ogrožena območja. 

Ministrstvo je na podlagi zgoraj navedenih dejstev ugotovilo, da bo v skladu z določili tretjega 
odstavka 40. člena ZVO za plan treba izvesti postopek CPVO zaradi vpliva na vodni režim in stanje 
voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 
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V. Prva 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.: 35409-185/2018/11 z dne 29. 11. 2019) pozvalo pripravljavca plana, da se v 15 dneh 
izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO.

Pripravljavec plana je 9. 12. 2019 prosil za podaljšanje roka za izjasnitev. Upravni organ je s 
sklepom podaljšal rok za izjasnitev do konca januarja 2020. 

Ministrstvo je 21. 1. 2020 prejelo dopis Občine Prebold (št.: 430-0021/2016), s katerim je občina 
odgovorila na seznanitev ministrstva (št.: 35409-185/2018/11 z dne 29. 11. 2019) o tem, da bo v 
postopku priprave SD OPN2 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), 
zaradi verjetno pomembnih vplivov na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda.    
Občina je v dopisu sporočila, da je na podlagi prvega mnenja Direkcije RS za vode (DRSV št.: 
35012-58/2018-6 z dne 5. 11. 2019) popravila gradivo za SD OPN2 tako, da je v največji meri 
upoštevala pripombe DRSV.

Občina je priložila: 
- SD OPN Občine Prebold – spremembe št. 2 -  Obrazložitve k prvemu mnenju DRSV,
- Osnutek SD OPN2 s spremembami, ki izhajajo iz mnenja DRSV (izdelala: Petra Pogačar 

s.p., št. proj.: 2016-08-01, marec 2018, dopolnitev januar 2020) in
- shp datoteke s spremembami, ki izhajajo iz mnenja DRSV. 

Ministrstvo je 22. 1. 2020 gradivo posredovalo Direkciji RS za vode in jo pozvalo, da skladno s 3. 
členom Uredbe o merilih, ter upoštevajoč izjasnitev in obrazložitev Občine Prebold, najkasneje v 15 
dneh pisno sporoči, ali bo izvedba SD OPN2 verjetno pomembno vplivala na okolje z vidika njene 
pristojnosti. Ker DRSV mnenja ni posredovala, jo je ministrstvo večkrat pozvalo, da ga posreduje.

DRSV je 9. 11. 2020 posredovala mnenje o verjetno pomembnih vplivih (št.: 35011-2/2020-4 z dne 
3. 11. 2020), kjer ugotavlja, da bo plan verjetno pomembno vplival na okolje s stališča vpliva 
izvedbe plana na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 
DRSV je po pregledu posredovanega gradiva ugotovil, da je izdelovalec plana nekatere predvidene 
spremembe umaknil. Kljub temu pa plan vsebuje še nekatere načrtovane ureditve in posledično 
spremembe namenske rabe prostora, ki segajo v poplavno ogrožena območja, niso v skladu z 
določili Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Urad. list RS št. 89/08, 
Poplavna uredba). V enoti urejanja prostora (EUP) KA 8 je predvidena namenska raba prostora PL 
– površine letališč z dopustnostjo postavitve objektov za potrebe letališča. Območje v celoti leži v 
razredu srednje poplavne nevarnosti, predvidena namenska raba pa ni v skladu z določili Poplavne 
uredbe. V planu je predvidena tudi umestitev nove kolesarske povezave, ki na podlagi idejne 
zasnove poteka po vseh razredih poplavne nevarnosti ter v priobalnem pasu vodotokov Savinja in 
Bolska. Predvidena trasa kolesarske steze ni vključena v izdelano strokovno podlago »Hidrološko 
hidravlična analiza in zasnova omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na 
območjih ob Savinji in Bolski v občini Prebold (Izdelal: IZVO-R d.o.o., št. proj.: I98/17, Ljubljana, 
januar 2018)«, njeni morebitni vplivi na vodni režim in varstvo pred škodljivim delovanjem voda niso 
preverjeni. Izdelovalec strokovne podlage opozarja na zatečeno stanje zadrževalnika nad 
podjetjem Odelo, ki je v slabem stanju, pomembno poddimenzioniran in predstavlja nevarnost 
dolvodni poselitvi/infrastrukturi in prebivalcem in je zato njegova sanacija nujna. Zadrževalnik ni 
vključen v nabor ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Prebold. 
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DRSV zato meni, da je treba v postopku CPVO ovrednotiti potencialne negativne vplive 
nevzdrževanega zadrževalnika na dolvodno poselitev ter določiti ustrezne omilitvene ukrepe. 

Na podlagi dejstev in obrazložitve Direkcije RS za vode je ministrstvo ugotovilo, da bo v skladu z 
določili tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan – SD OPN2  Občine Prebold - treba izvesti CPVO 
zaradi  vpliva na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda.    

VI. Druga izjasnitev pripravljavca plana

Ministrstvo je na podlagi utemeljenega mnenja DRSV 16. 11. 2020 drugič pozvalo občino, da se v 
15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO  za 
SD OPN2 Občine Prebold.

Ministrstvo je 27. 11. 2020 prejelo odgovor Občine Prebold (št.: 430-0021/2016-122 z dne 25. 11. 
2020) na drugo seznanitev o tem, da je za SD OPN2 treba izvesti postopek CPVO zaradi vpliva na  
vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 
V odgovoru je Občina Prebold sporočila naslednje:

- Kolesarske steze so državni projekt kolesarskih poti in se lahko tudi umakne iz osnutka SD 
OPN2. 

- V območju KA 8 gre za dejansko stanje, kjer je predvidena le sprememba podrobnejše 
namenske rabe v PL; lahko se opusti kakršne koli spremembe.

- Zadrževalnik nad gospodarsko cono Prebold je obstoječ zadrževalnik, ki je bil v SD OPN2 
vnesen na zahtevo DRSV. Priloženi so dopisi občine v zvezi z zadrževalnikom.

Na zaključku dopisa je občina navedla, da s SD OPN2 ne načrtuje nobenih ureditev in posledično 
sprememb namenske rabe prostora v varovanih in ogroženih območjih. 

Ministrstvo je na podlagi izjasnitve občine 15. 12. 2020 pozvalo DRSV, ki je menila, da bo SD 
OPN2 imel verjetno pomembne vplive na vode, da v 8 dneh pisno sporoči, ali bo izvedba plana 
verjetno pomembno vplivala na okolje z vidika njihove pristojnosti. 

Občina Prebold je 29. 3. 2021 dopolnila vlogo za pridobitev mnenja o verjetno pomembnih vplivih  
oz. odločbe o obveznosti izvedbe CPVO (dopis št.: 430-0021/2016-134 z dne 25. 3. 2021). Vlogi je 
bilo priloženo dopolnjeno gradivo SD OPN2:

- obrazložitve k mnenju DRSV (št.: 35011-2/2020-4 z dne 3. 11. 2020) o verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje, 

- osnutek tekstualnega dela SD OPN2,
- shp datoteka s prikazom urejanja prostora in namenske rabe prostora,
- shp datoteka s prikazom pobud. 

V vlogi je občina pojasnila, da so na podlagi njihovega odgovora na seznanitev z dne 25. 11. 2020, 
potekala usklajevanja  med občino, izdelovalcem hidrološko hidravlične študije, MOP in DRSV. V 
februarju 2021 je bila pripravljena tudi novelirana projektna dokumentacija za državno kolesarsko 
povezavo (DGD in PZI ureditev državne kolesarske povezave G13 Ljubljana-Kamnik-Vransko-
Celje, v območju občin Prebold-Braslovče-Tabor-Vransko, št. proj.: PR-05/20, izdelal: Tehnični biro 
d.o.o.), ki spreminja prvotno načrtovano traso predvsem v delu mimo Dolenje vasi in Šešč. 
Izdelovalec plana je 26. 4. 2021 posredoval besedilo odloka o SD OPN2 z označenimi popravki ter 
shp datoteko s prikazom namenske rabe in enot urejanja prostora. 

Ministrstvo je 10. 5. 2021 od DRSV prejelo ponovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 
SD OPN2 Prebold na okolje (št.: 35011-17/2020-10 z dne 4. 5. 2021), iz katerega izhaja, da plan 
(osnutek SD OPN2 Občine Prebold – popravki vezani na usklajevanje z DRSV, 26. 4. 2021) 
verjetno ne bo pomembnejše vplival na okolje s  stališča vpliva izvedbe plana na vodni režim in 
stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 
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DRSV je obrazložil, da je izdelovalec plana le-tega dopolnil oz. popravil, upoštevanje pripomb 
DRSV pa obrazložil z dopisom. V zvezi z opozorilom glede nujnosti sanacije nevzdrževanega 
zadrževalnika nad Odelom, ki ga je v strokovni podlagi podal izdelovalec »Hidrološko hidravlične 
analize in zasnove omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih ob Savinji 
in Bolski v Občini Prebold« in objektivnih razlogov, ki to sanacijo onemogočajo, je DRSV 
izdelovalca elaborata pozval k določitvi vplivnega območja porušitvenega vala pregrade in 
predlogu omejitev posegov v tem prostoru, da se s pobudami ne povečuje poplavne ogroženosti. 
Izdelovalec strokovne podlage je določil vplivno območje porušitvenega vala nevzdrževanega 
zadrževalnika in v tem območju predlagal omejitev posegov. Izdelovalec plana je predlagane 
omejitve vključil v tekstualni in grafični del plana. 
DRSV je ugotovil, da je za predvideno spremembo namenske rabe v enoti urejanja prostora KA 8 
(PL – površine letališč), ki v celoti leži v razredu srednje poplavne nevarnosti, na obravnavanem 
območju pa že stoji legalno zgrajen objekt, določen ustrezen prostorsko izvedbeni pogoj, ki ne 
dopušča novih posegov. Iz plana je tudi umaknjena pobuda spremembe namenske rabe prostora v 
več enotah urejanja prostora v PC – površine cest, z namenom umestitve nove kolesarske 
povezave.

VII. Ugotovitev

Na podlagi vloge pripravljavca plana, mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku 
CPVO, dveh izjasnitev Občine Prebold, ministrstvo ugotavlja, da je osnutek SD OPN2 (z dne 26. 4. 
2021 dopolnjen tako, da ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje, kar izhaja tudi iz mnenja 
DRSV (št.: 35011-17/2020-10 z dne 4. 5. 2021). 

V skladu z določili tretjega odstavka 40. člena ZVO zato za plan, SD OPN2 Občine Prebold, ni 
treba izvesti postopka CVPO.

Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov 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 strateško 
         presojo vplivov na okolje
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Vročiti
- pripravljavec plana: Občina Prebold, obcina@prebold.si 

V vednost: 
- MOP – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje – Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Direkcija za vode RS; gp.drsv@gov.si 
- Zavod RS za varstvo narave - OE Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje; OECelje@zgs.si
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