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Številka:
Datum:

35409-344/2021-2550-9
6. 1. 2022

Zadeva:

Obvestilo pripravljavcu plana o ustreznosti okoljskega poročila in mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje
Vloga za pridobitev mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov
plana na okolje za OPPN Poslovna cona Radna v občini Sevnica

Zveza:

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) izdaja na podlagi določil tretjega in
petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06ZMetD, 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, 84/18-ZIURKOE, 158/20, 61/17-ZUreP-2, 199/21ZUreP-3, v nadaljevanju ZVO) v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan OPPN
Poslovna cona Radna, pripravljavcu plana Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ki jo
zastopa pooblaščenec Lozej d. o. o., Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (pooblastilo št. 35050003/2018, 6. 1. 2022), naslednje:
1. Obvestilo o ustreznosti Okoljskega poročila za OPPN Poslovna cona Radna, št. 01/21SP, DN 0985/21: Okoljsko poročilo je ustrezno.
2. Pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje: Na podlagi zgoraj
navedenega Okoljskega poročila in mnenj:
-

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3504-132/2021/2, 29. 7. 2021,
Ministrstva za kulturo št. 35012-47/2020, 12. 8. 2021,
Ministrstva za zdravje št. 350-97/2021-7, 19. 8. 2021 in mnenja NIJZ št. 350-55/20212 (256), 19. 8. 2021,
Zavoda za gozdove Slovenije št. 350-20/21-2, 9. 8. 2021,
Zavoda za ribištvo Slovenije št. 4201-19/2020-6, 4. 8. 2021,
Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0047/2021-2, 29. 7. 2021,
Direkcije RS za vode št. 35024-155/2021-2, 12. 10. 2021,

ministrstvo pristojno za varstvo okolja podaja pisno mnenje pripravljavcu plana, da sta
dopolnjen osnutek plana in okoljsko poročilo primerna za javno razgrnitev ter da bo
ministrstvo odločilo o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje skladno z
določilom 46. člena ZVO.
Obrazložitev
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Na ministrstvo je dne 14. 9. 2021 prispela vloga pooblaščenca Lozej d. o. o., Ajdovščina za
stranko Občino Sevnica, za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila za prostorski plan
OPPN Poslovna cona Radna. Pooblaščenec je vlogi predložil mnenja navedena na prvi strani,
dne 13.10.2021 pa vlogo dopolnil še z mnenjem Direkcije RS za vode.
Ministrstva in organizacije, ki so po ZVO opredeljeni kot varstveni resorji za posamezne segmente
varstva okolja, so podali svoja mnenja (navedena v točki 2) in ocenili, da je OP ustrezen in
primeren za nadaljevanje postopka.
V skladu z 42. členom ZVO in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/2005) pristojno ministrstvo
podaja tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Temu mnenju so priložena
tudi mnenja ministrstev in organizacij, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo
ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine. Ker se v teh
mnenjih vsa ministrstva in organizacije niso opredelili do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN,
bo pristojno ministrstvo o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje odločilo v fazi predloga
plana, po opravljeni javni razgrnitvi, kot to določa 46. člen ZVO.
Jernej Per
podsekretar
Elektronsko vročiti (stranki oziroma pooblaščencu):
- Občina Sevnica, obcina.sevnica@siol.net
- Lozej d. o. o., info@lozej.si, tajnistvo@lozej.si, ales.krasna@lozej.si
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Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Savaprojekt Krško d.d.
silvija.umek.toth@savaprojekt.si

Številka:
Datum:

35012-47/2020/
12. 8. 2021

Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško (v
nadaljevanju: Savaprojekt Krško d.d.) izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. 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); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA POSLOVNA CONA RADNA
V OBČINI SEVNICA

IN
MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA

1. Podatki o vlogi
Podjetje Savaprojekt Krško d.d. je z vlogo, št. 19192-00/SUT z dne 16. 7. 2021, prejeto istega
dne pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Poslovna cona Radna v Občini Sevnica (v nadaljevanju: OPPN Poslovna cona Radna) in
mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno
naslednje gradivo:
- Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna, izdelal
Savaprojekt Krško d.d., št. projekta 19192-00, februar 2021;
Dne 19. 7. 2021 in dne 27. 7. 2021 je Ministrstvo prejelo dopolnitvi vloge z navedbo povezave
do strežnika Občine Sevnica, kjer je bilo na objavljeno:

-

Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna, izdelal
Lozej d.o.o. Ajdovščina, št. projekta 01/21-SP, 2. 7. 2021;

2. Podatki o smernicah
Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na
spletnih straneh Ministrstva:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016 in 350-84/2016/2 z dne 14. 6.
2019).
Ker v samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine, konkretne smernice za
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov niso bile izdane. V mnenju o verjetnosti
pomembnejših vplivov na kulturno dediščino, št. 35012-47/2020/4 z dne 29. 4. 2020, so bile
vezano na bližino registrirane stavbne dediščine Radna - Tariški dvorec (EŠD 17317) podane
usmeritve za načrtovanje, ob upoštevanju katerih bi bili ukrepi za varstvo kulturne dediščine
ustrezni.

3. Mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Radna
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so splošne smernice in
usmeritve podane v dopisu št. 35012-47/2020/4 z dne 29. 4. 2020 upoštevane in so načrtovane
ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva dediščine sprejemljive.
V osnutku Odloka v 28. členu, ki obravnava varstvo kulturne dediščine pa je besedilo potrebno
dopolniti še s splošnimi zakonskimi določili za varstvo arheoloških ostalin:
- strokovni nadzor nad posegi
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del obvesti
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred
pričetkom zemeljskih del.
- odkritje arheološke ostaline
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki
jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo
odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin,
oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke
ostaline.
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4. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da je okoljsko poročilo v
vsebini presoje vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino ustrezno.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
Zemljiške operacije
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 28
F: 01 478 90 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Številka: 3504-132/2021/2
Datum: 29. 7. 2021

Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
Goriška c. 62
5270 Ajdovščina

Zadeva:
Zveza:

Mnenje za OPPN PC Radna v Občini Sevnica
vloga z dne 19. 7. 2021

Stranka, Inštitut za varnost Lozej d.o.o., Ajdovščina, je 19. 7. 2021 pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) podala vlogo za izdajo mnenja k
prostorskemu aktu: Občinski podrobni prostorski načrt na območju poslovne cone Radna v
Občini Sevnica in navedla, da je gradivo dostopno na povezavi: https://www.obcinasevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807340462/oppn-poslovna-cona-radna
Po pregledu predmetnega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska ureditev ne
posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne opredeljuje.
Lepo pozdravljeni!
Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar

Vročiti po elektronski pošti:
info@lozej.si
ales.krasna@lozej.si

Leon Ravnikar
vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Po pooblastilu:
Podpisnik: TJAŠA KODELA
Čas podpisa: 07:39:03 04.08.2021
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Podpisnik: DANILO PUKLAVEC
Čas podpisa: 10:03:01 04.08.2021
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Štev: 4201-19/2020-6
Datum: 04. 08. 2021
Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
G. Aleš Krašna
Goriška cesta 62
5270 Ajdovščina

Zadeva:

Mnenje na upoštevanje smernic in mnenje o ustreznosti okoljskega
poročila za OPPN PC Radna (ID 1606) s stališča naše pristojnosti

Dne 19. 07. 2021 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli obvestilo
od Inštituta za varnost Lozej d.o.o., Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina, kjer smo kot nosilec
urejanja prostora bili pozvani k podaji mnenja na upoštevanje smernic in mnenja o ustreznosti
okoljskega poročila za OPPN PC Radna s stališča naše pristojnosti.
Za pripravo mnenja smo pregledali naslednje gradivo:
-

Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt poslovna cona Radna vključno
z grafičnimi prilogami (Inštitut za varnost Lozej d.o.o., Ajdovščina, julij 2021),
Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovna cona Radna
(Savaprojekt d.d, Krško, februar 2021).

ZZRS je mnenje s področja ribištva o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje za
poslovno cono Radna izdal v dopisu št. 4201-19/2020/2 z dne 14. 4. 2020.
Po pregledu gradiva dostopnega na spletnem strežniku Občine Sevnica ugotavljamo, da so
bile naše smernice upoštevane in da so vsebine ki se nanašajo na ugotavljanje vplivov na ribje
populacije in njihove habitate ustrezne in hkrati tudi ugotavljamo, da so vplivi izvedbe OPPN
PC Radna na okolje sprejemljivi.

Pripravila:

Direktor:

Tjaša Kodela, univ. dipl. geog.

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:
-

Inštitut za varnost Lozej d.o.o., Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina, ales.krasna@lozej.si,
po elektronski pošti,
Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, sasa.leksan@gov.si,
v vednost po elektronski pošti,
ZZRS arhiv, tu
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Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

LOZEJ d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 62
5270 Ajdovščina
E-pošta: Ales.Krasna@lozej.si
info@lozej.si

Številka: 350-97/2021-7
Datum: 19. 8. 2021
Zadeva: Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona
Radna v Občini Sevnica
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt
Poslovna cona Radna v Občini Sevnica, 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. Katja Povhe Jemec
po pooblastilu št. 020-3/2020/138
z dne 14. 12. 2020

Priloge:
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-55/2021-4 (256) z dne 19. 8.
2021.

OBMOČNA ENOTA CELJE

Vodnikova ulica 3  3000 Celje
T 03 42 60 343
E zrsvn.oece@zrsvn.si

Številka zadeve: 3563-0046/2021-2
Datum: 29. 7. 2021

SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Zadeva:

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna – mnenje nosilcev urejanja
prostora na osnutek načrta

Na osnovi vaše vloge št. 19192-00/SUTz dne 16. julij 2021, prejete istega dne po elektronski pošti,
podajamo na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in v
skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) mnenje k osnutku OPPN
Poslovna cona Radna.
Gradivo za obravnavo vloge je objavljeno na spletnih straneh Občine Sevnica https://www.obcinasevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807340462/oppn-poslovna-cona-radna.
Pri obravnavi vloge smo upoštevali naslednje gradivo:
-

-

Dopolnjena izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Radna (IP RN07.ppn), projektanta Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, št. Projekta
19192-00, marec 2020,
Osnutek plana, februar 2021,
Okoljsko poročilo za OPPN PC Radna, izdelovalca Inštitut za varnost Lozej d.o.o. iz Ajdovščine z dne
2.7.2021, št. 01/21-SP.

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.3.2021 izdal posodobljene Splošne naravovarstvene smernice za
urejanje
prostora
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1nenaravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf ter dne 12. 6 2020 konkretne naravovarstvene
smernice in Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in mnenje o
verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, št naloge 1III-295/2-0-20/TKS. Iz tega mnenja izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno
izvesti in da plan verjetno ne bo pomembno vplival na biotsko raznovrstnost. Podane so bile konkretne
usmeritve za varstvo biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnem območju.

Mnenje vsebuje:
1. Preveritev, kako so bile upoštevane splošne in konkretne smernice oziroma predpisi s področja
ohranjanja narave.
Območje plana v manjšem delu sega v ekološko pomembno območje. V priloženem osnutku plana so
naravovarstvene smernice za varstvo biotske raznovrstnosti v ekološko pomembnem območju korektno
povzete in upoštevane.
Ugotavljamo, da osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna upošteva
splošne in konkretne smernice ter predpise s področja ohranjanja narave.
2. Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na vsebine ohranjanja narave
Izdelano je bilo okoljsko poročilo. V njem je varstvo narave obravnavano:
- v poglavju 3.3.1, v katerem je navedeno: “Območje OPPN PC Radna se ne nahaja na varstvenih,
varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, zaradi katerih je zaradi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni režim,
razen v primeru ekološko pomembnega območja EPO, ki pa sega le z zelo majhnim delom v OPPN
Radna, zato tega dejansko nismo nadalje upoštevali.”
- v poglavju 3.3.2.7, kjer je podan komentar na naše smernice, iz katerega je razvidno, da so smernice
upoštevane v planu.
Potrjujemo oceno potrebnosti ugotavljanja vplivov plana na vsebine ohranjanja narave iz okoljskega
poročila in hkrati ugotavljamo, da so naravovarstvene smernice korektno povzete in upoštevane v
priloženem osnutku plana.
Vplivi izvedbe plana za Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Radna so s stališča varstva
narave sprejemljivi.

Tanja Košar Starič
naravovarstvena svetnica, vodja
OE Celje
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3563-0046/2021 - 2
Podpisnik: TANJA KOŠAR STARIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00FE40C541000000005725A87B
Veljavnost: 29.01.2026
Datum in ura: 29.07.2021 16:05
ODOS - www.odos.si

Poslati:
- Naslovniku po elektronski pošti: Silvija.Umek.Toth@savaprojekt.si,
-

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
po elektronski pošti: gp.mop@gov.si.

