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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 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in petega 
odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-
ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22-
ZVO-2) v predhodnem postopku za nameravani poseg: Gradnja čistilne naprave, nosilki 
nameravanega posega Občini Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: Gradnja čistilne naprave, na zemljiščih v k.o. 200 Radenci s parcelnimi 
št, 502/1, 501, 508, 504/1 in 503/1, nosilki nameravanega posega Občini Radenci, 
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja. 

2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 29.3.2022 
s strani nosilke nameravanega posega Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (v 
nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejelo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka 
za nameravani poseg: Gradnja čistilne naprave, na zemljiščih v k.o. 200 Radenci s parcelnimi št, 
502/1, 501, 508, 504/1 in 503/1, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18-ZIURKOE, 158/20, in 44/22-ZVO-2 v nadaljevanju ZVO-1).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
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13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 44/22. ZVO-2 v 302. člena določa, da se predhodni postopki v povezavi s postopkom presoje 
vplivov na okolje, ki so bili začeti na podlagi 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06-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, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-
ZIURKOE in 158/20), končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek 
nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila: 
- mnenje k projektni dokumentaciji, št. 35104-0026/2022-2, z dne 17.2.2022, ki ga je izdala 

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
- Prečrpalna in čistilna naprava Radenci – Navodila za obratovanje in vzdrževanje, marec 

1974, 
- Projektne pogoje št. 13009223 (4001-169/2022-2), z dne 24.2.2022, ki jih je izdalo 

podjetje Elektro Maribor d.d. Območna enota Gornja Radgona, Lackova ulica 4, 9250 
Gornja Radgona,

- Mnenje k projektni dokumentaciji, št. 35104-0026/2022-3, z dne 17.2.2022, ki ga je izdala 
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, 

- Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-1171/2022-2, z dne 
22.2.2022, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,

- Mnenje o skladnosti predvidenega posega v prostor s prostorskimi akti, št. 35104-
00027/2022-2, z dne 16.2.2022, ki ga je izdala Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 
Radenci,

- Delno enotno dovoljenje za gradnjo, št. 35103-22/01-13/136, z dne 30.3.2001, ki ga je 
izdala Upravna enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,

- Soglasje, št. 3710-0002/2022-3, z dne 17.2.2022, ki ga je izdala Občina Radenci, 
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ,

- Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, št. 3562-0208/2022-3, z 
dne 15.3.2022, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna 
enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor,

- Geološko mehansko poročilo, št. 8-G-2011, december 2012, ki ga je izdelalo podjetje 
STABI d.o.o., Ulica Koroškega bataljona 22, 1231 Ljubljana-Črnuče.- 

Zahteva je bila dne 7.4.2022, 21.4.2022 in dopolnjena in sicer s/z:
- DGD, št. 22-006, februar 2022, ki ga je izdelalo podjetje Progrin d.o.o., Radgonska cesta 

9 g, 9252 Radenci,
- Opisom možnih vplivov nameravanega posega na okolje,
- Popravljenim in dopolnjenim opisom možnih vplivov nameravanega posega na okolje.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz 
tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani 
poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz 
prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti 
nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje. 

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-
ZVO-2). 
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Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se 
zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v 
Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o 
potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v 
Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.10.1 Priloge 1 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba 
predhodnega postopka obvezna, če gre za čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z 
zmogljivostjo najmanj 5.000 PE. 

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nosilka nameravanega posega namerava zgraditi čistilno 
napravo za čiščenje odpadnih voda (8600 PE), kar presega prag 5000 PE, določen v točki 
E.I.10.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 
zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanega posega
Nosilka nameravanega posega namerava zgraditi čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda 
(8.600 PE) in postavitev nove trafopostaje. Projektirana velikost nove čistilne naprave je 7.500 
ekvivalentov prebivalstva (EW) in se zato upošteva dnevna količina odpadne vode 975 m3/d. 
Predvidena čistilna naprava vsebuje elemente SBR in MBR tehnologije. Objekte čistilne naprave 
sestavljajo sama čistilna naprava, jašek črpalne postaje in območje grobega sita. Na čistilni 
napravi so predvidene bistvene stopnje procesa in čiščenja odpadne vode, in sicer: sistem 
grobega sita v dovodni kanalizaciji, zadrževalni bazen za deževnico, sistem za ločevanje peska 
fine grablje, denitrifikacija za zmanjšanje dušika v odpadnih vodah, dvopasovni biološki čistilni 
bazen za čiščenje odpadne vode do neposredne kakovosti izpusta, dvopasovno sekundarno 
čiščenje, kemijsko obarjanje fosfatov, filtriranje odpadne vode iztoka iz sekundarnega čiščenja za 
zadrževanje mikro onesnaženosti in optimizacijo kakovosti iztoki, aerobna stabilizacija 
odvečnega blata v ločenem bazenu, odstranjevanje vode iz blata z visokozmogljivo centrifugo. 
Očiščena odpadna voda se preko izpustne glave s protipovratno zaklopko kontrolirano zliva v 
površinski odvodnik  - Boračevski potok. Okolica objektov bo zasajena z avtohtonim drevjem in 
grmovjem, okoli čistilne naprave pa bo postavljena žična ograja, v višini 2.0 m. 
Nameravani poseg je predviden na območju vzhodno od že obstoječe čistilne naprave, ki se bo 
ob postavitvi nove čistilne naprave porušila oz. odstranila. 

Nosilka nameravanega posega je k zahtevi predložila Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in 
stanje voda, št. 35508-1171/2022-2, z dne 22.2.2022, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije 
za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota, iz katerega je razvidno, 
da je nameravani poseg skladen z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-
ZGO-1, 2/04-ZZdrl.A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12,100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in na njegovi 
podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju predpisanih pogojev.

Nosilka nameravanega posega je k zahtevi prav tako predložila Strokovno mnenje v postopku 
pridobitve gradbenega dovoljenja, št. 3562-0208/2022-3, z dne 15.3.2022, ki ga je izdal Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 
Maribor, iz katerega je razvidno, da bodo, ob upoštevanju projektnih in drugih pogojev, vplivi 
nameravanega posega v naravo sprejemljivi.
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Odločitev
Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovilo, da za nameravani poseg, glede na 
njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je namreč ugotovilo:

1. Značilnosti posega v okolje:
- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v 

k.o. 200 Radenci s parcelnimi št, 502/1, 501, 508, 504/1 in 503/1  Predvidena površina 
zemljišča, na katerem se bo izvajal nameravani poseg, znaša 1.628 m2. Velikosti in 
zasnova nameravanega posega sta razvidni iz predhodno navedenega opisa 
nameravanega posega.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: pri izvedbi 
nameravanega posega gre za gradnjo nove čistilne naprave v neposredni bližini 
obstoječe čistilne naprave, ki pa se bo ob zagonu nove čistilne naprave porušila. Na 
podlagi zapisanega ministrstvo ugotavlja in ocenjuje, da kumulativnih vplivov z drugimi 
posegi ni pričakovati. 

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo 
nameravanega posega za potrebe gradbišča in v času obratovana se bo uporabljala voda 
iz javnega vodovodnega omrežja. 

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. 
sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba):

- v času gradnje: emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode in tla, nastajanje 
odpadkov, hrup, smrad, vidna izpostavljenost, vibracije, spremembe rabe tal, 
sprememba vegetacije.

- v času obratovanja: emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode in tla, 
nastajanje odpadkov, smrad, sprememba rabe tal.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih 
nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih 
sprememb: nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi 
predstavljala tovrstno tveganje za okolje.

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne 
predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z 

Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo 
Občine Gornja Radgona, št. 3/15, 6/17 – popravek). Izgradnja čistilne naprave bo 
potekala na zemljiščih, kjer je dejanska raba zemljišč pozidano in sorodno zemljišče 
(3000), njiva (1100), neobdelano kmetijsko zemljišče (1600) in travniške površine (1300). 

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih 
virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem 
podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, 
najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): območje 
nameravanega posega se nahaja na poplavno ogroženem območju in na območju 
vodovrelčnega območja. Območje nameravanega posega se ne nahaja na varovanih 
kmetijskih zemljiščih ali najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območju mineralnih surovin 
v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 
obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih 
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in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, 
rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, 
varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena 
čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; 
gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega 
pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: 
nameravani poseg se ne nahaja v območju varovalnih gozdov, se pa nameravani poseg 
nahaja na priobalnem zemljišču reke Mure, na območju daljinskega vpliva na posebno 
ohranitveno območje Mura in na rob posebnega območja varstva Mura. Na območju 
nameravanega posega ali v bližini ni registriranih enot kulturne dediščine.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:
- Emisije toplogrednih plinov: v času gradnje se ne bodo izvajala nobena takšna gradbena 

dela, ki bi povzročala emisije toplogrednih plinov. V času obratovanja čistilne naprave je 
neizogibno nastajajo CO2 in N2O, in sicer kot del procesov biološke razgradnje v čistilnih 
napravah za odpadne vode, vendar bodo le-te v majhnih količinah. 
Ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov v času gradnje in 
v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje ne bo prihajalo do izpuščanja in odlaganja 
kakršnih koli snovi v vode. V času obratovanja čistilne naprave nastajajoče obremenitve 
sestavin odpadne vode ne bodo presegale predpisanih mejnih vrednosti za izpust v vode. 
Ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije snovi tla in podzemne vode v času 
obratovanja ocenjuje kot nepomemben. 

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje ni prevideno nastajanje gradbenih odpadkov. Ves 
material, ki bo nastal med gradbenimi deli, bo ponovno uporabljen in/ali vgrajen na 
območju gradbišča. V času obratovanja čistilne naprave se bo stabilizirano in mehansko 
obdelano dehidrirano blato oddajalo pooblaščenemu prevzemniku. V začetku 
obratovanja čistilne naprave je predvidena rušitev obstoječe dotrajane čistilne naprave, 
katere gradbeni odpadki se bodo v skladu z rušitvenim načrtom predali pooblaščenemu 
prevzemniku tovrstnih odpadkov.
Ministrstvo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in 
obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

- Hrup: v času gradnje ni predvideno povzročanje prekomernega hrupa, kot je le-ta 
dovoljen na gradbišču. V času obratovanja čistilna naprava, zaradi zaprte namestitve 
vseh sestavnih delov v obratovalni stavbi in delne zvočne izolacije za vse stroje, ne bo 
povzročala prekomernega hrupa oziroma v času obratovanja ne bo prihajalo do 
preseganja mejnih vrednosti, določenih v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolje (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-ZVO-2). Čistilna naprava je odmaknjena 
od naselja.
Ministrstvo vpliv hrupa v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben. 

- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in 
transportnih poti prišlo do spremembe podobe obravnavanega območja, ki pa bo le 
začasen. Po izvedbi nameravanega posega vpliva vidne izpostavljenosti ne bo, saj bodo 
objekti vkopani pod teren, okolica pa povrnjena v prvotno stanje.  

- Smrad: v času gradnje se lahko pojavi vpliv smradu v obliki izpušnih plinov iz gradbene 
mehanizacije, ki pa bo začasen in omejen na območje gradbišča. V času obratovanja se 
smrad lahko pojavi na čistilni napravi v primeru nedelovanja posameznega sklopa 
čiščenja. Nosilka nameravanega posega bo skrbela za pravilno delovanje čistilne 
naprave in s tem zagotovila, da vpliva smradu ne bo. 
Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s 
smradom v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
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- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica 
komprimacije temeljnih tal in nasipov/zasipov s komprimacijskimi sredstvi (valjar, vibro 
plošča), ki pa zaradi oddaljenosti območja nameravanega posega od naselja ne bodo 
imele bistvenega vpliva na okolje. V času obratovanja nameravanega posega vibracije 
ne bodo nastajale.
Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje ne bo bistven in ne bo vplival na 
bližnjo okolico.

- Sprememba rabe tal: na območju nameravanega posega v obstoječem stanju stoji 
zastarela čistilna naprava. V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Gornja Radgona je predvidena gradnja nove čistilne naprave in rušitev stare čistilne 
naprave. Posegi v zemljišča bodo minimalni. V času obratovanja nameravanega posega 
ne bo prihajalo do spremembe rabe tal.
Glede na navedeno ministrstvo vpliv tovrstni vpliv v času gradnje in obratovanja ocenjuje 
kot nepomemben.

- Sprememba vegetacije: vpliv nameravanega posega na vegetacijo bo prisoten v času 
gradnje zaradi vzpostavitve gradbišča. Po zaključeni gradnji je na območju 
nameravanega posega predvidena setev trave in postavitev grmovnic.
Glede na navedeno ministrstvo tovrstni vpliv v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.

- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času gradnje bo zaradi izvajanja 
gradbenih del prišlo do začasnega preoblikovanja površine in dviga nad obstoječo koto 
terena, zaradi poplavne ogroženosti. Ob dokončanju gradbenih del se bodo površine 
okoli čistilne naprave sanirale, pohumunizirale in ponovno ozelenele. 

- Raba vode: v času gradnje in za potrebe preizkusa tesnosti izvedene čistilne 
naprave se bo uporabljala voda iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja. 
Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo vode kot 
nepomemben.

- Vpliv na zavarovana območja: območje nameravanega posega se nahaja na 
priobalnem zemljišču reke Mure, na območju daljinskega vpliva na posebno 
ohranitveno območje Mura (v nadaljevanju POO), na rob posebnega območja 
varstva Mura (v nadaljevanju POV), na poplavno ogroženem območju in na 
območju vodovrelčnega območja.
Iz Strokovnega mnenja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja (v 
nadaljevanju strokovno mnenje), št. 3562-0208/2022-3, z dne 15.3.2022, ki ga je 
izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je razvidno, da se nameravani 
poseg nahaja na območju POO in POV Mura s 66 kvalifikacijskimi vrstami in 8 
kvalifikacijskimi habitatnimi tipi, in sicer: HT91Fo Obrečni hrastovo-jesenovo-
brestovi gozdovi, pivka (Picus canus), srednji detel (Dendrocopus medius), 
vijeglavka (Jynx torquilla), črna žolna (Dryocopus martius), bela storklja (Ciconia 
ciconia), prepelica (Coturnix coturnix), Sršenar (Pernis apovirus), velika bela 
čaplja (Egretta alba), zvezdogled (Gobio uranoscopus), Keslerjev globoček 
(Gobio kessleri), beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus), vodomec (Alcedo 
atthis), kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), veliki pupek (Triturus carnifex), 
panonski pupek (Triturus dobrogicus), hribski urh (Bombina variegata), bober 
(Castor fiber), vidra (Lutra lutra), črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
in rogač (Lucanus cervus). Prostorska umestitev čistilne naprave in nove trafo 
postaje ne bo imela bistvenega vpliva na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe 
POO in POV Mura, lahko pa pride zaradi nepravilnega delovanja čistilne naprave 
oz. neučinkovitega čiščenja odpadne vode do negativnega vpliva, zlasti na vrste 
(zvezdogled, globočka, vidra, vodomec…) vezane na vodni habitat – Boračevski 
potok in reko Muro, zmanjša se uspešnost razmnoževanja in prehranjevanja 
varovanih vrst. Prav tako lahko pride do negativnih vplivov na habitate varovanih 
vrst pri neustrezni izvedbi posegov na brežini vodotoka v času gradnje, kjer je 
predviden iztok iz čistilne naprave. Glede na to, da bodo določeni pogoji, s 
katerimi se zagotavlja, da izvedba nameravanega posega ne bo povzročala 
poslabšanja stanja habitatov zavarovanih vrst, vključeni v izrek gradbenega 
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dovoljenja, je gradnja nameravanega posega sprejemljiva in ne bo imela vpliva 
okolje.
Iz prejetega Mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanja voda št. 35508-
1171/2022-2, z dne 22.2.2022, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije za 
vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota (v 
nadaljevanju DRSV), je razvidno, da izvedba nameravanega posega ne bo 
pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami, zato DRSV meni, 
da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za 
nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 
2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 
ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 
ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato 
je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove 
izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom 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, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega 
sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je 
bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa. 

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji 
ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora 
določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Glede na dejstvo, da se v predhodnem postopku uporablja določila 51.a člena ZVO-1 ter glede 
na to, da ZVO-1 v petem odstavku 51.a členu določa, da je zoper sklep, izdan v predhodnem 
postopku, možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, 
o pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada RS.

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega 
sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno 
takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži 
ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: 
Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 
11 25500-7111002-35400022.

Pripravila:

 dr. Maučec Darja
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič 
     vodja Sektorja za okoljske presoje
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Vročiti: 
- Nosilki nameravanega posega: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci - 

osebno.

Poslati:
- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
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