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Tabela 1 – Postopek CPVO 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum pošiljanja Številka odločbe 

/ mnenja 

Datum odločbe Opomba 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito 

presojo vplivov na okolje, Dunajska 

cesta 22, 1000 Ljubljana 

18.11.2019 35409-311/2019/9 7.1.2020  

a. Zavod RS za varstvo narave, Območna 

enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje 

7.10.2019 1-III-576/2-O-

19/TA 

14.10.2019  

b. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 

10, 1000 Ljubljana 

7.10.2019 35012-147/2019/4 6.11.2019  

c. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Direktorat za hrano in 

ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana 

7.10.2019 350-3/2019/253 13.11.2019  

d. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje 

Gameljne 61a, 1211 Ljubljana 

7.10.2019 4201-19/2019/4 4.12.2019  

e. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Direktorat za gozdarstvo in 

lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana  

7.10.2019 3401/56/2006/77 11.11.2019  

f. Zavod za gozdove Slovenije, Območna 

enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje 

7.10.2019 3407-202/2019-3 4.11.2019  

g. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 

javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 

Ljubljana 

7.10.2019 350-76-2019-4 4.11.2019  

h. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

7.10.2019 35021-94/2019-3 24.12.2019  

 
Priloge:  

- Odločba o CPVO ter mnenja državnih nosilcev urejanja prostora 
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Tabela 2 – Mnenja nosilcev urejanja prostora ter zainteresirane javnosti na izhodišča 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka mnenja Datum mnenja Opomba 

1. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (ceste) 

10.1.2020 3510-0002/2020-2 20.1.2020  

2. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 

2000 Maribor 

10.1.2020 3902-1/2020-2 27.1.2020  

3. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 

Ljubljana 

10.1.2020 DSK-180/20 30.1.2020  

4. Telekom Slovenije d.d., Sektor za 

dostopovna omrežja, Center za 

dostopovna omrežja Celje – Novo 

mesto, Lava 1, 3000 Celje 

10.1.2020 17610202-

00131202001130005 

6.2.2020  

5. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske 

brigade 21, 1000 Ljubljana 

10.1.2020 024/1-2020 22.1.2020  

 
Priloge:  

- mnenja nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti na izhodišča 
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Tabela 3 – Mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka mnenja Datum mnenja Opomba 

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 

1000 Ljubljana 

10.1.2020 350-5/2020-3-DGZR 22.1.2020  

2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 

10, 1000 Ljubljana 

10.1.2020 35012-147/2019/12 12.2.2020  

3. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

10.1.2020 35024-5/2020-3 4.3.2020  

4. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (ceste) 

10.1.2020 3510-0002/2020-2 20.1.2020  

5. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (kanalizacija) 

10.1.2020 3510-0003/2020-2 28.1.2020  

6. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (vodovod) 

10.1.2020 3510-0004/2020-2 12.2.2020  

7. Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica 

Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

10.1.2020 / 11.2.2020  

8. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 

2000 Maribor 

10.1.2020 3902-1/2020-2 27.1.2020  

9. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 

Ljubljana 

10.1.2020 DSK-180/20 30.1.2020  

10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za 

dostopovna omrežja, Center za 

dostopovna omrežja Celje – Novo 

mesto, Lava 1, 3000 Celje 

10.1.2020 17610202-

00131202001130005 

6.2.2020  

11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske 

brigade 21, 1000 Ljubljana 

10.1.2020 024/1-2020 22.1.2020  

12. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na 

Roglo 13b, 3214 Zreče 

10.1.2020 / / molk organa 

 
Priloge:  

- mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN 
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Tabela 4 – Mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN 

ŠT. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Datum 

pošiljanja 

Številka mnenja Datum mnenja Opomba 

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 

1000 Ljubljana 

    

2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 

10, 1000 Ljubljana 

    

3. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, Sektor območja 

Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

    

4. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (ceste) 

    

5. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (kanalizacija) 

    

6. Občina Zreče, cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče (vodovod) 

    

7. Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica 

Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

    

8. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 

2000 Maribor 

    

9. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 

Ljubljana 

    

10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za 

dostopovna omrežja, Center za 

dostopovna omrežja Celje – Novo 

mesto, Lava 1, 3000 Celje 

    

11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske 

brigade 21, 1000 Ljubljana 

    

12. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na 

Roglo 13b, 3214 Zreče 

    

 
Priloge:  

- mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN 
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Številka: 35409-311/2019/9
Datum: 7. 1. 2020

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), 40. 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), 
110. in 119. 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 in 31/18) 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 določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje 
njihovih vplivov na okolje, za pripravo OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti Vinter – 2 
(območje UN 1/109 – del) v Občini Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, ki jo po pooblastilu 
zastopa Katjuša Črešnar, naslednjo 

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti –
Vinter – 2 (območje UN 1/109-del) v občini Zreče, pripravljavcu plana Občini Zreče, 
celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. 

2. Pripravljavcu plana Občini Zreče ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana 
območja za plan naveden pod zaporedno številko 1. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 21. 11. 2019 prejelo vlogo Občine Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, 
za izdajo odločbe ali je za prostorski akt, ki je v pripravi, potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. Vloga se je nanašala na pripravo OPPN za stanovanjsko naselje ob 
Ilirski poti – Vinter – 2 (območje UN 1/109 – del) v občini Zreče (v nadaljevanju OPPN naselje 
Vinter – 2). Vlogo je vložila pooblaščenka Katjuša Črešnar za stranko Občino Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče (v nadaljevanju stranka). 

Vlogi je bila predložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:
- Vloga stranke št. 3505-0009/2019-30, 19. 11. 2019,
- Pooblastilo Občine Zreče št. 3505-0009/2019-11, 18. 11. 2019,
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-76/2019-4, 4. 11. 2019 in mnenje Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje št. 354-279/2019-2 (256), 25. 10. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-147/2019/4, 6. 11. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3401-56/2006/77, 11. 11. 

2019,
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije št. 4201-19/2019/4, 4. 12. 2019,
- Mnenje Direkcije RS za vode št. 35021-94/2019-3, 24. 12. 2019,
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- Izhod išča za OPPN,  ident .  š t .  1392,  na sp le tnem nas lovu:  https://www-
zrece.si/objava/216581

- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 1-III-576/2-O-19/TA, 14. 10. 2019,
- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 3407-202/2019-3, 4. 11. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 350-3/2019/253, 13. 11. 

2019.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1) 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 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 ter pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 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-1 ali, 
če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem 
odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če 
ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21. dneh, 
po določilu 110. člena ZUreP-2, odloči ali je za plan ali njegovo spremembo, treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje.   

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih 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). 

Ministrstvo je gradivo, ki je bilo predloženo preučilo in ugotovilo, da se s pripravo OPPN naselje 
Vinter – 2, ne načrtuje poseg iz Uredbe iz Priloge 1 iz rubrike PVO1. Ministrstvo je v 
ugotovitvenem postopku ugotovilo, da za obravnavani plan ni treba izvesti presoje vplivov na 
okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 v povezavi z Uredbo, Prilogo 1 iz rubrike PVO1 (vrste 
posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna). Navedeno pomeni, da 
presoja vplivov na okolje ni potrebna, zato posledično tudi celovita presoja vplivov na okolje ni 
potrebna. 

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) se celovita presoja 
vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, 
posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje, sami po sebi ali v 
povezavi z drugimi plani. 

Ministrstvo je ugotovilo, da območje OPPN naselje Vinter - 2 ni na območju Natura 2000 
oziroma daljinski vpliv ni na teh območjih, je pa o pomembnosti vplivov izvedbe plana pridobilo 
mnenje ZRSVN. 

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami 
tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih 
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09, v 
nadaljevanju Uredba o merilih). 
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Tekom postopka je bilo v tem upravnem postopku predloženih devet mnenj ministrstev in 
organizacij (citirana v drugem odstavku Obrazložitve te odločbe), ki so pristojni za posamezne 
segmente varstva okolja. Nihče od ministrstev in organizacij se v svojem mnenju ni opredelil, da 
bi plan lahko imel pomembnejše škodljive vplive na okolje in nihče ni ocenil, da bi bila potrebna 
izvedba celovite presoje vplivov na okolje za obravnavani plan.

Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorjev in meril iz 2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov ter pomen in 
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da pri izvedbi obravnavanega plana 
verjetno ne bo prišlo do pomembnih vplivov na okolje. Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo 
ocenjuje, da za obravnavani plan ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z 
določbami 40. člena ZVO-1, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te 
odločbe. 

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka 
te odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen 
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti. 

Postopek vodil:

Jernej Per                                                                                  mag. Tanja Bolte
podsekretar                                                                  generalna direktorica Direktorata za okolje

Elektronsko vročiti:
- Občina Zreče, info@zrece.eu

V vednost:
- Zavod RS za varstvo narave, zrsvn.oece@zrsvn.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si







Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-147/2019/4
Datum: 6. 11. 2019

Na podlagi poziva Občine Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče (v nadaljevanju: Občina 
Zreče), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) 
na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE             
OB ILIRSKI POTI – VINTER 2 (območje UN 1/109 - del) V OBČINI ZREČE

1. Podatki o vlogi

Občina Zreče je z vlogo št. 350-0009/2019-16 z dne 7. 10. 2019, prejeto dne 9. 10. 2019,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno 
dediščino za Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter 2
(območje UN 1/109 - del) (v nadaljevanju: OPPN stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter 2).

Na spletnem naslovu Občine Zreče je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje 

ob Ilirski poti – Vinter 2 (območje UN 1/109-del), ki je bilo objavljeno v UGSO št. 45/19 z 
dne 4. 10. 2019,

- Pobuda in izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Viter 2 (območje UN 1/109-del, parcela 529/3, k.o. 
Zreče), izdelal Savaprojekt d.d., Krško, št. projekta 19086-10, september 2019,

- Ureditvena situacija, izdelal Savaprojekt d.d., Krško, št. projekta 19086-10, september
2019.

Občina Zreče

info@zrece.eu
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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. Predvidena gradnja stanovanjske 
stavbe in dopolnilnih stavb s pripadajočo infrastrukturo predstavlja poseg v vplivno območje 
spomenika Zreče – Hlev pri Winterju (EŠD 3150). Glede na lokacijo predvidene gradnje 
menimo, da negativnega vedutnega vpliva na območje spomenika ne bo v kolikor bo gradnja 
sledila arhitekturni tipologiji tega prostora. Ob tem ugotavljamo, da bomo ustrezno varstvo 
vplivnega območja spomenika lahko zagotovili skozi postopek prostorskega načrtovanja (z 
izdajo smernic in mnenj).

Glede na navedeno menimo, da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na 
kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine, majhna in izvedba 
celovite presoje vplivov plana na kulturno dediščino ni potrebna.

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, 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 Maja Bahar Didović
višja svetovalka generalna direktorica

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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