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Številka: 35409-44/2018/39
Datum: 5. 1. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a 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, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 
51. 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, 14/15-
ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) v povezavi z 2. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101.a člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 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-
UBP2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na okolje za plan Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Metlika, stranki pripravljavcu plana Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, 
naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O 

1. Vplivi izvedbe plana Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine 
Metlika, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, so sprejemljivi ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov in izvedbi monitoringa, ki so navedeni v Okoljskem poročilu 
za prve Spremembe in dopolnitve št. PV_SDOPN1 Metlika, Erhanthis s. p., Krško. Občina z 
rezultati monitoringa seznani ministrstvo v petih letih po sprejemu plana. 

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje je dne 5. 1. 2021 prejel vlogo pripravljavca plana (v nadaljevanju stranka) Občine Metlika 
št. 3500-1/2014-241, za izdajo odločbe o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje 
za plan Spremembe in dopolnitve OPN Metlika (v nadaljevanju SD OPN Metlika). 

Stranka in ministrstva so predložili dokumentacijo, ki je bila podlaga za odločanje:
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 6-III-52/5-O-19/AŠP, 28. 5. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3401/17/2008/22, 10. 6. 

2019,
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 350-76/2008/62, 3. 7. 

2020,
- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 3407-9/2018-6, 31. 5. 2019,
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije št. 420-328/2011/10, 1. 10. 2020,
- Mnenje Direkcije RS za vode št. 35012-41/2020-9, 21. 10. 2020,
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 3501-8/2018/14, 22. 10. 2019,
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-31/2011-29, 14. 6. 2019,
- Mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-19/NP-

1012073-3, 14. 6. 2019,
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- Mnenje Ministrstva za okolje in prostor št. 35032-68/2016-2550-49, 24. 12. 2020,
- Predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika, Acer 

Novo mesto d. o. o., julij 2020, dopolnitev oktober 2020.

V skladu s 46. členom Zakona o varstvu okolja mora ministrstvo v 30 dneh od prejema plana, 
ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij, izdati odločbo, s katero potrdi sprejemljivost 
plana, če presodi, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrniti, če 
presodi, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo 
na urejanje prostora, se za pisno mnenje ministrstev in organizacij šteje mnenje nosilcev 
urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o 
načrtovanju prostora. 

A) Dosedanji postopek 
Ministrstvo za okolje in prostor je 20. 7. 2018 z odločbo št. 35409-44/2018/18 odločilo, da je za 
SD OPN Metlika, v postopku priprave plana, treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na 
okolje. 

Ministrstvo je dne 13. 11. 2018 poslalo stranki mnenje št. 35409-44/2018/27, da je okoljsko 
poročilo pripravljeno v skladu s predpisi o celoviti presoji vplivov na okolje in se lahko javno 
razgrne. 

Javna razgrnitev je trajala od 10. 12. 2018 do vključno 16. 1. 209 v prostorih Občine Metlika.  

Ministrstva in organizacije (nosilci urejanja prostora), navedene v drugem odstavku obrazložitve 
te odločbe, so v svojih mnenjih podale oceno, da so vplivi obravnavanega plana sprejemljivi. 

Občina Metlika je vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje 
podala 5. 1. 2021. 

B) Omilitveni ukrepi
Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) morajo biti v sklepu 
oziroma odločitvi o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi s katerimi se odpravljajo 
pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan 
lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana. 

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ugotavlja, da so omilitveni ukrepi opredeljeni  v 
Okoljskem poročilu za prve Spremembe in dopolnitve št. PV_SDOPN1 Metlika, Erhanthis s. p., 
Krško. 

C) Sprejemljivost vplivov izvedbe plana
Ministrstvo je v ugotovitvenem postopku ugotovilo, da je izvedba SD OPN Metlika dovoljena in 
okoljsko sprejemljiva le ob upoštevanju ukrepov iz okoljskega poročila, zato je odločilo tako, kot 
izhaja iz točke 1 izreka te odločbe. 

D) Stroški
V tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz točke 
2 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, 1000 Ljubljana. Tožba se vloži pisno pri navedenem 
sodišču. 
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Postopek vodil:

    Jernej Per
   podsekretar

               mag. Vesna Kolar Planinšič
                  vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vročiti:

- Občina Metlika, obcina.metlika@siol.net 

V vednost po e-pošti: 
- Zavod RS za varstvo narave – OE Novo mesto; zrsvn.oenm@zrsvn.si 
- Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si 
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si 

mailto:obcina.metlika@siol.net
mailto:zrsvn.oenm@zrsvn.si
mailto:gp.mz@gov.si
mailto:gp.mk@gov.si
mailto:zgs.tajnistvo@zgs.si
mailto:gp.mkgp@gov.si
mailto:gp.drsv@gov.si

	odločba potrditev plana SD OPN Metlika.doc

		2021-01-05T11:16:32+0100


		2021-01-06T13:46:54+0100




