MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA OKOLJE
1
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000
Maribor
2
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
3
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
4
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure,
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota

Smernice in mnenja k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za enoto urejanja prostora RA 9
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ODLOČBA GLEDE POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE
1
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
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1. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
1
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure,
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota *
2
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana *
3
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana
4
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor
5
Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
6
Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor
7
KTV Radenci, Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci
8
Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9502 Radenci
9
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

* Opomba: zaprošeno 1. mnenje ni bilo podano.
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Zeu družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
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ZADEVA:

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora RA 9 v Občini
Radenci
A.
B.

Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana
območja
Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne
vrednote in biotsko raznovrstnost

Z vlogo št. 90295 z dne 04.01.2022, prejeto dne 04.01.2022, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje
o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje v zvezi z izdelavo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9 v Občini Radenci. Mnenje
izdajamo na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
skladno s 3. 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 (Uradni list RS, št. 9/2009). Skladno s 101. a 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, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 11. členom ter Prilogo 2
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Uradni list RS, št. 130/2004, 53/2006, 38/2010, 3/2011) podajamo tudi mnenje o
obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja.
Vlogi ste priložili:
- Pooblastilo Občine Radenci št. dokumenta 431-105/2021-50 z dne 28.12.2021;
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 68/24.12.2021 na strani 2739;
- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora
RA 9 (projekt številka OPPN-18/21), ki jih je decembra 2021 v Murski Soboti izdelal ZEU
d.o.o.;
- Obvestilo št. 35040-262/2021-2550-2 z dne.03.01.2022 o dodelitvi identifikacijske številke
prostorskemu aktu v zbirki prostorskih aktov; Identifikacijska številka predmetnega akta v
zbirki prostorskih aktov je 2769.
Prostorski akt se nanaša na območje zemljišča s parcelnimi številkami 355/6, 355/7, 357, 360/1,
360/5, 362/1, 362/5, 363/1, 363/5, 364/12, 367/56, 367/58, 367/59, 367/60, 367/61, 367/7, 367/62,
367/63, 367/64, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15, 371/1, 371/7 in 419/2 vse v k.o. Šratovci. Gre za
nezazidana stavbna zemljišča, skupne površine 29.044,4 m2 (2,9 ha). Območje OPPN je po
podrobnejši namenski rabi opredeljeno pretežno kot stanovanjske površine (SS) in delno kot
površine cest (PC) ter druga območja centralnih dejavnosti (CD). Z OPPN se bodo določili
prostorski izvedbeni pogoji in usmeritve za projektiranje ter gradnjo enostanovanjskih in

dvostanovanjskih stavb, pomožnih in pripadajočih objektov ter prometne in ostale infrastrukture. Z
OPPN se načrtuje gradnja: enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb, gradbenih inženirskih
objektov (dostopne ceste, parkirišča, kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko ter
telekomunikacijsko omrežje), pomožnih in pripadajočih objektov, ter ureditev zunanjih on zelenih
površin. Na predmetnem območju je v naravi funkcionalno zemljišče bližnjih objektov, deloma so
tam evidentirani vrtovi, manjši objekti, travniške površine (zelenice) in poti.
A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja
Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se območje Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9 v Občini Radenci nahaja izven varovanih
območij in njihovega vplivnega območja.
Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti.
B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko
raznovrstnost
Ugotavljamo, da se območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora
RA 9 v Občini Radenci nahaja izven ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot. Predmetno
območje se nahaja v strnjenem delu naselja Radenci.
Zato ocenjujemo, da se s vplivi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja
prostora RA 9 v Občini Radenci verjetno ne bo pomembno vplivalo na biotsko raznovrstnost.
S spoštovanjem,
Pripravil(a):
Jožef Sedonja
višji naravovarstveni svetovalec

Simona Kaligarič
visoka naravovarstvena svetnica,
Vodja OE Maribor

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.

Poslati:
- Naslovniku
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
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Na podlagi poziva podjetja ZEU d.o.o., 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) 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 O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT RA 9

1. Podatki o vlogi
ZEU d.o.o. je z vlogo št. 90295 z dne 4. 1. 2022, prejeto dne 4. 1. 2022, pozvala Ministrstvo, da
izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in konkretne
smernice za občinski podrobni prostorski načrt RA 9 .
Vlogi je bilo priloženo:
- Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta RA 9 (št. OPPN18/21, december 2021).
2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor (dopis št. SŠ-350-0003/2022/2 z
dne 18. 1. 2022). Na območju urejanja in v območju vplivov novih posegov na okolje, se ne
nahaja nobena enota nepremične kulturne dediščine.

Ocenjujemo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.
Opozarjamo pa na naslednje:
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:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, se zato šteje, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice
V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič
sekretarka

Poslati po e- pošti:
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje,
- ZVKDS OE Maribor,

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

gp.mop@gov.si
tajnistvo.mb@zvkds.si
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Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
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ZEU d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5
9000 Murska Sobota
E-pošta: zeu@zeu.si
leon.cigut@zeu.si

Številka: 354-3/2022-4
Datum: 9. 2. 2022
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za
Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora RA 9
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe
plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora RA 9,
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 I

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-6/2022-2 (256) z dne 1. 2.
2022.
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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 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 40. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - 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, 30/16, 61/17-GZ, 21/18ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3), prvega odstavka 101. a člena 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) in 144. člena 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, 175/20ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) v upravni zadevi določitve planov, za katere je
treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – občinski podrobni
prostorski načrt za enoto urejanja prostora RA 9 – pripravljavcu plana Občini Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, ki ga zastopa ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta
Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, naslednjo

O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja plana, občinskega podrobnega prostorskega
načrta za enoto urejanja prostora RA 9, ni treba izvesti postopka celovite presoje
vplivov na okolje.
2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana
območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljevanju
ministrstvo) je 11. 2. 2022 od podjetja ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta
Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, prejelo vlogo s št.: 90295/2 z datumom 11. 2. 2022, za izdajo
odločbe o tem, ali je v postopku priprave plana - občinskega podrobnega prostorskega načrta za
enoto urejanja prostora RA 9 (v nadaljevanju OPPN) - treba izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO).
Priloženo je bilo naslednje gradivo:
- Sklep o začetku priprave OPPN (Uradno glasilo slovenskih občin št. 68/21),
- identifikacijska številka prostorskega akta, ki je 2769,
- pooblastilo Občine Radenci št.: 431-105/2021-50 z dne 28. 12. 2021 in
- izhodišča za pripravo OPPN (izdelal: ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., št.: OPPN18/21, december 2021).

Vlogi so bila priložena mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, o verjetno
pomembnih vplivih:
- Direkcije RS za vode (št.: 35021-3/2022-2 z dne 5. 1. 2022),
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor (št.: 3563-0004/2022-2 z dne 1. 2. 2022),
- Ministrstva za kulturo (št.: 35012-3/2022/4 z dne 1. 2. 2022) in
- Ministrstva za zdravje (št.: 354-3/2022-4 z dne 9. 2 2022), ki je posredovalo strokovno
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 354-6/20222-2 (256) z dne 1. 2. 2022).
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 CPVO, če se s planom določa ali načrtuje
poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena
istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
CPVO se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje
vplivala na okolje.
V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za
katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši
izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na
podlagi katerega je pripravljen.
V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju
prostora, ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21
dneh odloči, ali je za plan treba izvesti CPVO.
Iz Sklepa in izhodišč za pripravo OPPN je razvidno, da se s planom načrtuje:
- gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb, v katerih bo dopustno tudi opravljanje
mirnih vrst dejavnosti,
- gradnja gradbenih inženirskih objektov (dostopne ceste, parkirišča, kanalizacijsko, vodovodno,
plinovodno, energetsko ter telekomunikacijsko omrežje,
- gradnja pomožnih in pripadajočih objektov,
- ureditev zunanjih površin,
- ureditev zelenih površin in
- drugi gradbeni posegi.
Enota urejanja prostora RA 9 se nahaja v osrednjem delu naselja Radenci in ima skupno površino
2,9 ha. Gre za nepozidana stavbna zemljišča, ki so po podrobnejši namenski rabi opredeljena
pretežno kot stanovanjske površine (SS), delno kot površine cest (PC) ter druga območja
centralnih dejavnosti (CU).
Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da je bil za občinski prostorski načrt Občine Radgona
(OPN, Urad. glasilo slovenskih občin št. 33/16, 55/17 in 9/21) izveden postopek celovite presoje
vplivov na okolje, ki se je zaključil z odločbo ministrstva (št.: 3409-327/2009/40 z dne 6. 5. 2016) o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. V OPN Radenci za enoto urejanja prostora RA 9
predvidena izdelava OPPN.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin, da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine
Radenci, da pristojna ministrstva in organizacije: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje,
Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor in Direkcija RS za vode menijo, da plan ne bo imel
verjetno pomembnih vplivov na okolje z vidika njihove pristojnosti, ministrstvo ugotavlja, da plan
verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.
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Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor (št.: 3563-0004/2022-2 z dne 1. 2. 2022)
izhaja, da območje OPPN leži izven varovanih območij in njihovega vplivnega območja, zato
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja ni treba izvesti.
Zato v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave OPPN Spremembe in
dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9 ni treba
izvesti postopka CPVO.
Skladno z določbami 40. člena ZVO 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, pač pa se lahko sproži upravni spor in
sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Jelka Habjan
sekretarka
Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti elektronsko
- Pooblaščenec pripravljavca plana: ZEU d.o.o., zeu@zeu.si
- Pripravljavec plana: Občina Radenci, obcina@radenci.si

V vednost po e-pošti:
- Ministrstvo za kulturo gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje gp.mz@gov.si
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor, zrsvn-oemb@zrsvn.si
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