
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA OKOLJE

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 7174

F: 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35409-251/2019/22
Datum:   3.7.2021

Ministrstvo za okolje in prostor  izdaja na podlagi 32. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 
21/12, 17/13-odlUS, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 90/14),  40. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 112/06-odl.US 33/07-
ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12-odl.US in 92/1, 56/15, 30/16, 
61/17-GZin 21/18 –ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10-ZUPUDPP- 106/10popr., 43/11ZKZ-C, 57/12, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13-skl, 76/14-odl.US, 14/15 ZUUJFO) v povezavi s 119. in 110 
členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Ur.l.,št.61/17), prvega odstavka 101. a člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 63/07-odl.US, 
117/07-odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg in 31/18), 144. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 
65/08, 47/09-odl.US, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti 
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje; za Spremembe in dopolnitve 3 Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec; pripravljavcu: MO Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, naslednjo:

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev 3 Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec NI treba izvesti postopka 
celovite presoje vplivov na okolje pod pogojem doslednega upoštevanja 
omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz hidravlično hidroloških študij. Prav tako ni 
potrebno izvesti postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in 
dopolnitev plana na varovana območja. 

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Predlagatelj Sprememb in dopolnitev 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj 
Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec je z vlogo (dopis št. 350-0010/2018-526 dne 10.5.2021) 
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za strateško presojo vplivov na 
okolje (vnaprej Ministrstvo) predložila vlogo za pridobitev mnenja o potrebnosti izdelave študije 
celovite presoje vplivov na okolje za zgoraj citirane tretje spremembe in dopolnitve Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec.
Gradivo je Mestna občina Slovenj Gradec v elektronski obliki objavila na spletnem strežniku 
DzP in je dostopno na spletnem  naslovu: 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/slovenj_ gradec/ SD_OPN3/ 

Izdelovalec gradiva, ki je objavljeno na strežniku DzP na gornjem naslovu je ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor;  november 2020.

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/slovenj_%20gradec/%20SD_OPN3/


Gradivo vsebuje: Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev 3 Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l.RS, št. 28/18) in spremembe Slepa o pričetku 
priprave sprememb in dopolnitev 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Ur.l. RS, št. 108/20), Tekstualni del novega osnutka Odloka o Spremembah in 
dopolnitvah 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec z obrazložitvijo, 
Grafični del strateški in izvedbeni del ter Priloge: Elaborat posegov na najboljša kmetijska 
zemljišča, Urbanistični načrt mesta Slovenj Gradec, študija variant južne obvoznice Slovenj 
Gradec – predlog najprimernejše rešitve južne obvoznice, Prometna študija, prostorska 
umestitev razbremenilnika Homšnica glede na rešitev južne obvoznice in državni prostorski 
načrt za tretjo razvojno os.  
Vlogi so priložena tudi mnenja ministrstev in organizacij, ki so udeleženi v postopku celovite 
presoje: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje in Zavoda RS za varstvo narave-OE 
Maribor, Direkcije RS za vode, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje 
kmetijstva in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za  področje gozdarstva.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja 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. Zakon o varstvu okolja 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 istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih 
o ohranjanju narave. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če 
Ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Ne glede na določbe 
prejšnjih odstavkov se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi 
plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, 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.

V skladu z določili 4. odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega 
poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe 
Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave. 

Mestna občina Slovenj Gradec je pričela s postopkom sprememb in dopolnitev št.3 Občinskega 
prostorskega načrta zaradi sprememb in dopolnitev na področju prometne infrastrukture, ki so 
potrebne, da lahko občina razvojno ustrezno sledi spremenjenim razmeram, ki jih v občinski 
prostor prinaša nova državna prometna infrastruktura - Tretja razvojna os. 
Poleg tega je Občina Slovenj Gradec vključila v gradivo sprememb in dopolnitev 3 rezultate 
hidrološko hidravličnih študij in omilitvene ukrepe, ki zagotavljajo poplavno varnost na širšem 
območju mesta Slovenj Gradec. V gradivo so vključeni tudi podrobnejši prostorski izvedbeni 
pogoji za natančnejše urejanje posameznih območij v mestu Slovenj Gradec, ki so že 
opredeljena kot stavbna zemljišča z ustrezno določeno podrobno namensko rabo ter so zanje v 
veljavnem občinskem prostorskem načrtu že sprejete usmeritve za podrobnejše izvedbeno 
načrtovanje in urejanje.
Izdelovalec prostorskega akta je vanj vključil naslednje vsebine: umestitev prometne 
infrastrukture v prostor: južna obvoznica od pokopališča do Celjske ceste, zahodna obvoznica 
mimo Starega trga, navezovalna cesta na Legen, dostop do naselja Ob Homšnici, obvoznica 



Krevh na Legnu, prometna ureditev na krožišču Šmartno, daljinske in lokalne kolesarske 
povezave.
V vsebino sprememb in dopolnitev št.3 Občinskega prostorskega načrta je Mestna občina 
Slovenj Gradec vključila tudi: zadrževalnik in razbremenilnik na Homšnici, nadomestna 
kmetijska zemljišča za načrtovane prometne povezave in  podrobnejše urejanje nekaterih enot 
urejanja prostora ali njihovih delov s posebnimi in podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji 
(EUP SG-149, OM-383, SG-80, SG-57, SG-48, SG-51, SG-52-del, ŠM-22, SG-91 in OM-
371/2). 

Ministrstvo je predloženo gradivo pregledalo in ugotovilo, da načrtovane prostorske ureditve 
deloma posežejo na poplavno območje. Za področje varovanja pred visokimi vodami so že bile 
izdelane naslednje študije: 
Protipoplavni ukrepi na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Mislinja, Suhodolnica in 
Jenina), IZVO-R d.o.o., št. H18-FR/15, maj 2016 - že izvedeni nekateri pomembni protipoplavni 
ukrepi regulirana Suhodolnica v vmesnem delu, izvedena ureditev reke Mislinje na območju 
Pameč, izvedeni nekateri dodatni ukrepi na reki Mislinji.
Hidrološko hidravlična študija v sklopu izdelave DGD za PC Pameče 3 – sklop A, IZVO-R, 
projektiranje in inženiring d.o.o., št. M04/19, december 2019.
V izdelavi so še: Hidrološko hidravlična analiza za območje gospodarske cone sever (Pameče) 
del B,  EUP SG-80, EUP SG-91 (Homški park), Hidrološko hidravlična analiza za načrtovano 
južno obvoznico Slovenj Gradca izven vplivnega območja Homšnice, Ureditev poplavne 
varnosti na območju Slovenj Gradca »Ureditev Homšnice in Mislinje«, Hidrološko hidravlična 
analiza za načrtovano Legensko cesto.
Kot izhaja iz mnenja pristojne Direkcije RS za vode se na podlagi že izdelanih strokovnih podlag 
za poseganje na poplavna območja, ki se trenutno še dopolnjujejo in usklajujejo, opredelijo 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji, s katerimi se zagotavljajo potrebni omilitveni ukrepi za 
varovanje pred visokimi vodami. S stališča vpliva izvedbe sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Slovenj Gradec na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda načrtovane ureditve, zlasti umestitev prometne infrastrukture verjetno ne bodo 
pomembneje vplivale na okolje ob pogoju doslednega upoštevanja omilitvenih ukrepov, ki 
izhajajo iz zaključkov hidrološko-hidravličnih študij.

Predlagatelj Sprememb in dopolnitev 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj 
Gradec je gradivu priložila mnenja pristojnih ministrstev in organizacij, kot sledijo:

- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-59/2019-17 z dne 7.12.2020 sklicujoč se na 
strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-69/2020-4 (256) z 
dne 3.12. 2020 iz katerega izhaja, da izvedba Sprememb in dopolnitev 3 Občinskega 
prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj Gradec ob upoštevanju načrtovanih 
omilitvenih ukrepov v zvezi s hrupom verjetno ne bo pomembneje vplivala na zdravje in 
počutje ljudi;

- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 3501-38/2019/20 z dne 9. 9. 2020, iz katerega izhaja, 
da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe Sprememb in dopolnitev 3 Občinskega 
prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj Gradec na kulturno dediščino, vpisano v 
register, majhna in izvedba celovite presoje na kulturno dediščino ni potrebna. Ustrezno 
varstvo kulturne dediščine bo nosilec urejanja prostora zagotavljal oziroma preverjal 
skozi postopek prostorskega načrtovanja;

- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor št. 4-III-1284/4-O-20/AŠ, z dne 31. 
8. 2020, iz katerega izhaja, da Spremembe in dopolnitve 3 Občinskega prostorskega 
načrta Mestne Občine Slovenj Gradec verjetno ne bodo pomembno vplivale na naravne 
vrednote in/ali biotsko raznovrstnost (zavarovane rastlinske in živalske vrste, habitatni 
tipi, ekološko pomembna območja), saj se območje večine predlaganih sprememb kot 
tudi njihov daljinski vpliv, nahaja izven območij Natura 2000 in izven zavarovanih 



območij; torej načrtovane prostorske ureditve ne bodo imele bistvenega vpliva na 
habitate in habitatne tipe (za)varovanih vrst oziroma na varstvene cilje posebnih 
ohranitvenih območij Natura 2000, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
varovana območja ni potrebno izvesti;

- Mnenje Direkcije RS za vode št. 35012-45/2020-12 z dne 11. 12. 2020, iz katerega 
izhaja, da se ob doslednem upoštevanju strokovnih podlag za poseganje na poplavna 
območja ki izhajajo iz hidrološko hidravličnih študij, opredelijo podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji, s katerimi se zagotavljajo potrebni omilitveni ukrepi za varovanje pred 
visokimi vodami; ob upoštevanju le teh ne bo pomembnega vpliva na vodni režim in 
stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda; zato presoja vplivov ne bo 
potrebna; 

- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področji gozdarstva in 
lovstva št.3401-106/2008/52 z dne 9.7.2020 in  Dopolnilno Mnenje Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3401-106/2008/52 z dne 7.9.2020, sklicujoč se 
na Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec št. 350-
9/2020-3 z dne 2. 9. 2020, iz katerega izhaja, da so predlagane Spremembe in 
dopolnitve 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj Gradec z vidika 
gozdarstva in lovstva sprejemljive in njihova presoja ni potrebna; 

- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva št. 
350-77/2008/124 z dne 6.12.2019 iz katerega izhaja, da z vidika varovanja kmetijskih 
zemljišč za predlagane Spremembe in dopolnitve 3 Občinskega prostorskega načrta 
Mestne Občine Slovenj Gradec ni potrebna njihova presoja vplivov na okolje.

Ministrstvo je predloženo gradivo pregledalo in ugotovilo, da predlagane Spremembe in 
dopolnitve 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj Gradec ne vključujejo 
vsebin in posegov, za katere bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
26/17 in 105/20).
Nadalje je Ministrstvo ugotovilo, da predlagane Spremembe in dopolnitve 3 Občinskega 
prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj Gradec ne vključujejo vsebin in posegov, za katere
je potreben predhoden postopek, v skladu z alineo F.7.1. poglavja Prometna infrastruktura 
Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Predlagan Osnutek sprememb in dopolnitev 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Slovenj Gradec ne vključujejo vsebin in posegov, za katere bi bilo treba izvesti presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, za katera se na podlagi 101. člena 
ZON-UPB2 izvede celovita presoja vplivov na okolje. Ta se izvede za plane, ki bi lahko 
pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno 
posebno ohranitveno območje samo po sebi ali v povezavi z drugimi plani. 

Predlagane spremembe in dopolnitve 3 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj 
Gradec ne vključujejo vsebin in posegov za katere Ministrstvo ocenjuje, da bi lahko njihova 
izvedba pomembneje vplivala na okolje, kot to določa tretji odstavek 40. člena Zakona o varstvu 
okolja, ki pravi, da se celovita presoja vplivov na okolje 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, so določena v Uredbi 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 (Ur.l. RS, št.9/09).  
Ministrstvo mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje za 
vsak plan, program, načrt ali drugi splošni akt oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje 
vplival na okolje, pri čemer mora upoštevati značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij, ki 
bodo verjetno prizadeta, ter pomen in ranljivost območij. 



Ministrstvo je v nadaljevanju ugotovilo, da predlagane vsebine Osnutka sprememb in dopolnitev 
3 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec ne predstavljajo 
pomembnejših vplivov za posege v okolje glede na lokacijo, značilnosti, velikost in razmere 
obratovanja, da ne vplivajo na druge plane, vključno s tistimi v hierarhiji, da vključujejo okoljske 
vidike v zadostni meri in ne povzročajo drugih okoljskih problemov ki se nanašajo na plan.

Ministrstvo je tudi ugotovilo, da predlagane spremembe in dopolnitve 3 Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec ne bodo vplivale na verjetnost, trajanje, 
pogostnost in reverzibilnost vplivov, ki jih bodo povzročile, da nimajo kumulativnih vplivov, da ne 
pomenijo tveganje za zdravje ljudi in okolje, njihova velikost in obseg ter delovanje pa ne bodo 
vplivali na območje in število ljudi, ki bodo lahko prizadeti.

Ob upoštevanju zgoraj citiranih mnenj ministrstev in organizacij, ki so udeležene v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje Ministrstvo ugotavlja, da ob doslednem upoštevanju 
omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz Hidrološko hidravličnih študij vezanih na vsebino predlaganih 
Sprememb in dopolnitev 3 Občinskega prostorskega načrta, Mestni občini Slovenj Gradec ni 
treba izvesti celovite presoje njihovih vplivov na okolje.

Upravni organ je glede na navedeno odločil, kakor izhaja iz izreka.
   
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 pisno ali ustno na zapisnik 
pri navedenem sodišču.

Pripravila:

Metka Černelč u.d.i.a.                       Vesna Kolar Planinšič
Višja sekretarka                                                                  Vodja sektorja za strateško                                
                                                                                            presojo vplivov na okolje

Vročiti:
- Občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5; 2380 Slovenj Gradec; 
- info@slovenjgradec.si;

V vednost po e-pošti:

Ministrstvo za kulturo Direktorat za kulturno dediščino;   gp.mk@gov.si;
Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za  javno zdravje;  gp.mz@gov.si;
Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor;  zrsvn.oemb@zrsvn.si; 
Direkcija RS za vode; gp.drsv@gov.si
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