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Na podlagi vloge ZUM, d. o. o., Grajska 7, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino Zreče,
Cesta na Roglo 13 b, Zreče (v nadaljevanju vlagatelj), št. SI.6/6-19 z dne 18. 3. 2019, izdaja
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi drugega odstavka 273.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje
prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje
PRVO MNENJE
k osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Zreče (spremembe št. 3)
Vlagatelj je z vlogo, št. SI.6/6-19 z dne 18. 3. 2019, ki smo jo prejeli 19. 3. 2019, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda prvo
mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Zreče (spremembe št. 3). Vlagatelj je
omogočil elektronski vpogled preko ftp strežnika do vsega potrebnega gradiva. Predmet
sprememb št. 3 je sprememba velikosti dveh območij enot urejanja prostora in sprememba
prostorskih izvedbenih pogojev.
Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred
požarom so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os61.htm.
Po pregledu veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Zreče (UGSO, št.
64/15, 25/18) ugotavljamo, da so v njem opredeljene vsebine s področja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba, zaradi spremenjene zakonodaje,
spremeniti besedilo 123. člen:
- črta se besedilo drugega odstavka 123. člena (zahteva za izdelavo študije oziroma
zasnove požarne varnosti). Obrazložitev: na podlagi 122. člena Gradbenega zakona
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) preneha veljati Pravilnik o zasnovi in študiji
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13, 61/17-GZ), ki pa se uporablja do
uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi Gradbenega zakona.
Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- ZUM, d. o. o., Grajska 7, Maribor (zum@zum-mb.si),
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče (info@zrece.eu),
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48,
Ljubljana (gp.mop@gov.si).
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ZUM URBANIZEM, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE d.o.o.
Grajska ulica 7
2000 Maribor
E-pošta: zum@zum-mb.si

Številka: 350-13/2011-13
Datum: 10. 5. 2019
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje za Spremembe in
dopolnitve št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče (prvo mnenje)
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje za
Spremembe in dopolnitve št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče (prvo mnenje) s
stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih
bolezni, okolje in hrano

Priloge:
- strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-76/14-4/413 z dne 26. 4.
2019.
Poslati iv vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si
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Na podlagi poziva podjetja ZUM d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ZUM d.o.o.),
izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na
podlagi 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012ZUPUDPP-A, 109/2012; v nadaljevanju: ZPNačrt) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV SPREMEMB IN DOPOLNITEV (3)
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ZREČE NA KULTURNO DEDIŠČINO

1. Podatki o vlogi
Podjetje ZUM d.o.o. je z vlogo, št. SI.-676-19 z dne 28. 3. 2019, prejeto dne 29. 3. 2019,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino za Spremembe in dopolnitve (3) občinskega podrobnega prostorskega načrta Občine
Zreče (v nadaljevanju: SD OPN 3 Občine Zreče).
V prostorskim informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Zreče
(za območje UN1/107), Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/30 z dne 30. 5. 2018,
- Osnutek SD OPN Občine Zreče št. 3, izdelal: ZUM d.o.o., Maribor, št. projekta 18062,
januar 2019.
2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Spremembe in dopolnitve se
nanašajo na tekstualni, grafični del ter priloge in sicer na EUP 1/107 v naselju Zreče – Loška
gora, ki se nahaja izven varovanih območij kulturne dediščine (povečanje in pomanjšanje
območja, sprememba PIP) in na preoblikovanje splošnega besedila o PIP, ki se nanaša na
tloris in oblikovanje streh. Po pregledu gradiv menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov
plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov 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 PVO), in
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZUM d.o.o., Alenka Sever Keršinar, alenka@zum-mb.si
- MOP, Direktorat za okolje, gp.mop@gov.si
- MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, gp.mop@gov.si
- Občina Zreče, info@zrece.eu
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA OKOLJE
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

ZUM d.o.o.
zum@zum-mb.si

Številka:
Datum:

35409-54/2019/2
21. marec 2019

Zadeva:

Tretje spremembe in dopolnitve OPN Zreče
- Poziv na dopolnitev vloge

Prejeli smo vašo vlogo za odločitev glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v postopku
priprave tretjih sprememb in dopolnitev OPN Zreče (SDOPN3), vloženo v imenu Občine Zreče.
Prosite, da vam odločbo izdamo v roku 30 dni.
Kot sledi iz petega odstavka 47a. člena ZPNačrt, o tem odločimo na podlagi vloge občine in
priloženih mnenj nosilcev urejanja prostora, v katerih podajo tudi mnenje o verjetnosti
pomembnejših vplivov na okolje z vidika svoje pristojnosti.
Ugotavljamo, da vaši vlogi mnenja niso priložena, zato je nepopolna in je ne moremo
obravnavati.
Zahtevo, da odločimo v roku 30 dni od prejema vloge z dne 18. 3. 2019, moramo zato zavrniti.
Pozivamo vas, da pridobite vsa mnenja in nam jih v roku 45 dni z dopolnjeno vlogo dostavite, ali
izjavo z dokazili, da so bili nosilci urejanja prostora za mnenje zaprošeni, vendar ga v roku 30
dni niso izdali.
Dopolnitev vloge (pridobljena mnenja) pričakujemo najkasneje do 6, maja 2019, sicer bomo
vašo vlogo z dne 18. 3. 2019 s sklepom zavrgli.

Lep pozdrav,
Katarina Celič,sekretarka
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje

V vednost
e-naslov Občine Zreče
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35409-54/2019/8
13. junij 2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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; v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o
ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B in 46/14; v nadaljevanju: ZON) in 273. člena Zakona o urejanju prostora (v
nadaljevanju: ZUREP-2) v povezavi s 47a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. 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), na zahtevo
stranke, v zadevi določitve obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za občinski
prostorski akt, Občini Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki jo zastopa podjetje ZUM
d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, naslednjo

O D L O Č B O

1. V postopku priprave tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine
Zreče (za območje UN1/107) ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 19. 3. 2019 prejelo vlogo
podjetja ZUM d.o.o. iz Maribora, ki ga zastopa direktorica Marinka Konečnik Kunst, za izdajo
odločbe o obveznosti celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave tretjih sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Zreče (v nadaljnjem besedilu: SDOPN3).
Gradivo SDOPN3 je bilo dostopno na spletnem naslovu »http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/«
med osnutki in pod oznako »SD OPN3«. Priložili so pooblastilo Občine Zreče št. 35050008/2018-14 z dne 4. 3. 2019.
Kot sledi iz Obrazložitve in utemeljitve prostorskega akta za osnutek SDOPN3, ZUM d.o.o.,
januar 2019, je bil sklep o začetku postopka priprave SDOPN3 objavljen v Uradnem listu RS št.
26 dne 30. 5. 2019. Po 273. členu ZUREP-2 se postopki priprave občinskega prostorskega
načrta, začeti pred 1. 6. 2018, končajo po določbah ZPnačrt, ki je v 47.a členu določal, da
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v 21 dneh
pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, na podlagi vloge občine in priloženih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, v
katerih podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov občinskega prostorskega
načrta na okolje z vidika njihove pristojnosti.
Ker vlogi niso bila priložena tudi mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših
vplivov SDOPN3 na okolje z vidika njihove pristojnosti, kot to določa ZPNačrt v 5. odstavku
47.a člena, je bila stranka dne 21. 3. 2019 napotena na pridobitev teh mnenj in dopolnitev
vloge. Vloga je bila zato dopolnjena:

1. dne 7. 5. 2019 z mnenji:
 Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje (ZRSVN), št. 1-III-195/2-O-19/LS z dne 12. 4.
2019;
 Ministrstva za kulturo (MK), št. 3501-15/2019/4 z dne 15. 4. 2019;
 Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, št.
35032-84/2018/7 z dne 15. 4. 2019; ter
2. dne 22. 5. 2019 z mnenji:
 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), št. 350-115/2006/128 z dne
8. 5. 2019;
 Ministrstva za zdravje (MZ), št. 350-13/2011-13 z dne 10. 5. 2019, s priloženim
strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-76/14-4/413 z dne
26. 4.2019 in
 Zavoda za gozdove, OE Celje, št. 3407-86/2019-2 z dne 8. 5. 2019.
Direkcija RS za vode na poziv podjetja ZUM d.o.o., ki ga je prejela dne 1. 4. 2019, kot sledi iz
dokazila, predloženega ob dopolnitvi vloge dne 7. 5. 2019, ministrstvu do dne izdaje te odločbe
svojega mnenja ni posredovala.
V postopku je ministrstvo ugotovilo, da


se z SDOPN3 spreminja Občinski prostorski načrt Občine Zreče (OPN), za katerega je bila
v postopku celovite presoje vplivov na okolje potrjena njegova okoljska sprejemljivost z
odločbo ministrstva št. 35409-121/2011/56 z dne 15. 9. 2015;



je bil OPN v letu 2016 spremenjen (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/16) in so bile te
spremembe v letu razveljavljene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18),
za katerega je bilo odločeno, da celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti (odločba
št. 35409-240/2017/9 z dne 1. 12. 2017);



je Občina Zreče v letu 2018 sprejela dva sklepa o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev OPN, in sicer:
 dne 20. 3. 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2018) in
 dne 29. 5. 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2018),
pri čemer za druge spremembe in dopolnitve OPN na podlagi sklepa z dne 20. 3. 2018
ministrstvo še ni prejelo vloge ali obvestila o nameri priprave plana po 5. odstavku 40. člena
ZVO.
II.

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 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 ZVO, ali če je zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se
celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko
njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
Kot sledi iz 6. odstavka 40. člena ZVO, ministrstvo na podlagi obvestila o nameri pisno sporoči
pripravljavcu plana, ali je treba za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje, z javnim
naznanilom na svetovnem spletu pa o tem obvesti tudi javnost. Ministrstvo podrobnejših
navodil o obveščanju javnosti ni sprejelo, zato je treba odločiti, kot je navedeno v izreku.
Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na strani:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_presoja_vplivov
_na_okolje/obcinski_prostorski_nacrti/odlocitve_o_izvedbi_celovite_presoje_vplivov_na_okolje/.
Skladno s 4. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) je ta odločba
izdana v elektronski obliki.

III.
Ministrstvo je s pregledom vloge in objavljenega gradiva ter pridobljenih mnenj nosilcev urejanja
prostora, citiranih v točki I. zgoraj, ugotovilo, da SDOPN3:
a) v grafičnem delu OPN spreminja mejo med dvema sosednjima enotama urejanja prostora,
tako da se poveča površina enote urejanja prostora z oznako UN1/009 z namensko rabo
SS in za isto površino zmanjša površina enote urejanja prostora z oznako UN1/107 z
namensko rabo IG;
b) ukinja obveznost izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo v enoti
urejanja prostora UN1/107;
c) spreminja prostorsko izvedbene pogoje glede tlorisa in strehe stavb;
d) ne določa niti načrtuje izvedbe posegov v okolje, za katere bi treba izvesti presojo vplivov
na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO 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);
e) ne posega v posebna varstvena območja, zato se ne zahteva presoja sprejemljivosti po
predpisih o ohranjanju narave po 101. členu ZON;
f) ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje, vključno z vplivi na varstvo ali rabo
naravnih dobrin, krajine, zdravje ljudi ali kulturno dediščino, ob upoštevanju značilnosti
SDOPN3, vplivov in območij, ki bi lahko bila prizadeta zaradi vplivov SDOPN3, ter pomena
in ranljivosti teh območij, skladno z 2. členom Uredbe 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. list RS
9/09),
zato za SDOPN3 niti na podlagi drugega niti tretjega odstavka ZVO ni treba izvesti celovite
presoje vplivov na okolje.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Katarina Celič
sekretarka

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica
Direktorata za okolje

Prejmeta e-naslova:
 ZUM d.o.o.
 Občina Zreče
V vednost:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za zdravje,
Direkcija RS za vode,
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

.

