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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/2006-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, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) v postopku celovite
presoje vplivov na okolje za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, pripravljavcu plana, Ministrstvu za okolje
in prostor, Direktoratu za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslednje
M N E N J E
o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje
Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Aquarius d.o.o., št. projekta 1371-16 OP, maj
2019, dopolnjeno avgust 2019, dopolnjeno december 2019) je ustrezno.
Končno odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 bo Ministrstvo za
okolje in prostor sprejelo v postopku skladno s 46. členom ZVO-1 v fazi predloga prostorskega akta.
Obrazložitev
Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju Ministrstvo), je dne 12.12.2019 prispela vloga
pripravljavca plana, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, št. 350-9/2015MZIP/167 z dne 11.12.2019, s katero je zaprosil za mnenje o ustreznosti dopolnjenega Okoljskega poročila za
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050.
Gradivo, dopolnjeno okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti ter dopolnjen osnutek plana, je bilo
dostopno na spletnem naslovu:
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/drzavni_akti/sprs/.
Na zgoraj navedenem spletnem naslovu je bilo dostopno naslednje gradivo:
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, osnutek, 3. september 2019);
- Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Aquarius d.o.o., št. projekta 1371-16 OP,
maj 2019, dopolnjeno avgust 2019, dopolnjeno december 2019);
- Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 – Dodatek za presojo sprejemljivosti na
varovana območja (Aquarius d.o.o., št. projekta 1371-16 VO, maj 2019, dopolnjeno avgust 2019, dopolnjeno
december 2019).
Pripravljavec plana je zgoraj navedeno gradivo posredoval na podlagi dopisa št. 35409-62/2015/53 z dne
30.08.2019, v katerem je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, zahtevalo dopolnitev okoljskega
poročila na podlagi pripomb iz mnenja Ministrstva za zdravje št. 350-53/2019-4 z dne 09.08.2019 ter mnenja
Ministrstva za kulturo št. 350-1/2015/95 z dne 29.08.2019.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 19. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05, v nadaljevanju Uredba o okoljskem poročilu) je Ministrstvo
z dopisom št. 35049-62/2015/57 z dne 12.12.2019 gradivo posredovalo v mnenje Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu
za kulturo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo je prejelo mnenja Ministrstva za zdravje št. 350-53/2019-2 z dne 18.12.2019, Ministrstva za kulturo št.
350-1/2015/117 z dne 18.12.2019 ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 350-4/2015/49 z dne
23.12.2019.
Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 350-53/2019-2 z dne 18.12.2019, prejetem istega dne, v katerem soglašajo s
priloženim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-19/NP-1047615-12 z dne
17.12.2019, posredovalo mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila, v katerem ugotavljajo, da je
dopolnjeno okoljsko poročilo pripravljeno v skladu z zahtevami Uredbe o okoljskem poročilu in omogoča presojo
vplivov in ugotavljanje sprejemljivosti s stališča varstva človekovega zdravja.
Ministrstvo za kulturo v mnenju št. 350-1/2015/117 z dne 18.12.2019, prejetem 23.12.2019, ugotavlja, da je
dopolnjeno okoljsko poročilo ustrezno za nadaljnjo obravnavo v postopku priprave Strategije prostorskega razvoja
Slovenije 2050.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je posredovalo mnenje s področja kmetijstva št. 350-4/2015/49 z
dne 23.12.2019, prejeto 24.12.2019, v katerem ugotavlja, da pripombe iz dopisa št. 350-4/2015/46 z dne 26.09.2019
niso bile ustrezno upoštevane. Ministrstvo ugotavlja, da se pripombe navedene v dopisu nanašajo na dokument
Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050, konkretnih pripomb na okoljsko poročilo pa Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v dopisu ni podalo.
Ministrstvo za okolje in prostor po pregledu celotnega gradiva ugotavlja:
- da je na podlagi vloge pripravljavca plana Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in
stanovanja, št. 430-9/2015-MZIP/130 z dne 07.05.2019, dne 08.05.2019, skladno z 42. členom ZVO-1, zaprosil
ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje za mnenje o ustreznosti
okoljskega poročila, in sicer: Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo ter Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Direkcijo RS za vode, Zavod za gozdove
Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe ter Direktorat za vode in investicije, Sektor za
zmanjševanje posledic naravnih nesreč. V postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila in
sprejemljivosti vplivov plana na okolje je Ministrstvo prejelo naslednja mnenja: mnenje Direkcije RS za vode št.
35027-1/2019-5 z dne 29.05.2019, mnenje Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino št. 3501/2015/89 z dne 03.06.2019, mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje št. 354-72/2019-4 z
dne 31.05.2019, mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 8-III-267/2-O-19/TK z dne 31.05.2019, mnenje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo št. 350-4/2015/29 z dne
29.05.2019 ter mnenje Direktorata za kmetijstvo št. 350-4/2015/30 z dne 31.05.2019. Negativno mnenje na
predmetno okoljsko poročilo so podali: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za
zdravje, Direktorat za javno zdravje ter oba direktorata Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo in Direktorat za gozdarstvo in lovstvo. Pomanjkljivosti redakcijske narave v okoljskem
poročilu sta ugotovila Direkcija RS za vode in Zavod RS za varstvo narave.
- da je pripravljavec plana, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, dne
07.08.2019 posredoval gradivo, dopolnjeno na podlagi pripomb podanih v dopisu Ministrstva št. 3540962/2015/39 z dne 29.07.2019, ter pripomb podanih v mnenjih Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno
dediščino, Ministrstva za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorata za kmetijstvo in Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, Direkcije RS za vode in Zavoda RS za varstvo
narave.
- da je bilo dopolnjeno gradivo dne 08.08.2019 posredovano v mnenje Ministrstvu za kulturo, Direktoratu za
kulturno dediščino, Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in

-

-

-

prehrano, Direktoratu za kmetijstvo in Direktoratu za gozdarstvo in lovstvo, Direkciji RS za vode in Zavodu RS
za varstvo narave. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje in Ministrstvo za kulturo, Direktorat za
kulturno dediščino sta na dopolnjeno okoljsko poročilo ponovno podala negativno mnenje, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa mnenja ni podal v zakonsko določenem roku; mnenje s področja
kmetijstva je Direktorat za kmetijstvo podal dne 30.09.2019.
da je pripravljavec plana Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja dne
12.12.2019 posredoval gradivo, dopolnjeno na podlagi pripomb, ki jih je Ministrstvo posredovalo z dopisom št.
35409-62/2015/53 z dne 30.08.2019.
da je bilo dopolnjeno gradivo dne 12.12.2019 posredovano v mnenje Ministrstvu za kulturo, Direktoratu za
kulturno dediščino, Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje je dne 18.12.2019 posredovalo mnenje št. 35053/2019-2, v katerem soglaša s priloženim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št.
212b-09/1649-19/NP-1047615-12 z dne 17.12.2019. V tem mnenju ugotavljajo, da je dopolnjeno okoljsko
poročilo pripravljeno v skladu z zahtevami Uredbe o okoljskem poročilu in omogoča presojo vplivov in
ugotavljanje sprejemljivosti s stališča varstva človekovega zdravja. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno
dediščino je posredoval mnenje št. 350-1/2015/117 z dne 18.12.2019, v katerem ugotavlja, da je dopolnjeno
okoljsko poročilo ustrezno za nadaljnjo obravnavo v postopku priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije
2050. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poslalo mnenje s področja kmetijstva št. 3504/2015/49 z dne 23.12.2019, v katerem pripomb na okoljsko poročilo ne navaja, navedene pripombe se
nanašajo na dokument – dopolnjen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Ministrstvo
predlaga, da se navedene pripombe uskladi v nadaljnjem postopku priprave Strategije prostorskega razvoja
Slovenije 2050.
da je dopolnjeno okoljsko poročilo pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu. Okoljsko poročilo
ustrezno ugotovi, opiše in ovrednoti vplive izvedbe plana na okolje in poda omilitvene ukrepe.
da je dopolnjeno okoljsko poročilo ustrezno in da se lahko razgrne.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu pristojno Ministrstvo podaja tudi mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priložena mnenja ministrstev in organizacij, pristojnih za
posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin krajine, ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo
kulturne dediščine.
Ker se v mnenjih vsa ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v tem postopku niso opredelili do plana - Strategije
prostorskega razvoja Slovenije 2050, bo pristojno Ministrstvo o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje
odločilo v fazi predloga, kot to določa 46. člen ZVO-1. Pripravljavec plana mora predlog prostorskega akta uskladiti z
izsledki in omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila.

Pripravila:
mag. Alenka Cof
Višja svetovalka
mag. Tanja Bolte
Generalna direktorica
Direktorata za okolje

Priloge:
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 350-1/2015/117 z dne 18.12.2019
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 3540-53/2019-2 z dne 18.12.2019
- Mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-19/NP-1047615-12 z dne
17.12.2019
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, št. 350-4/2015/49 z dne
23.12.2019

Vročiti (elektronsko):
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, gp.mop@gov.si

V vednost (elektronsko):
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave – Osrednja enota, zrsvn.oe@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si

