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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, 90/14 in 51/16), 85. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUREP) v zvezi z s 5. členom Uredbe o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list
RS, št. 73/05; v nadaljevanju: Uredba), na vlogo Direktorata za prostor, graditev in stanovanja
Ministrstva za okolje in prostor kot koordinatorja priprave sprememb in dopolnitev državnega
prostorskega načrta za cesto G2–108 Hrastnik–-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske
Toplice–Zidani Most–Radeče, v zadevi določitve obsega in natančnosti informacij, ki morajo biti
vključene v okoljsko poročilo, naslednjo dopolnilno
O D L O Č B O
1. Obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo za
spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2–108 Hrastnik –
Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče, sta
določena v izhodiščih za izdelavo okoljskega poročila, ki jih je izdelalo podjetje ADSVETOVANJE, Anes Durgutovič, s. p., v aprilu 2020.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
Sektor za strateško presojo pri Direktoratu za okolje Ministrstva za okolje in prostor (v
nadaljevanju: ministrstvo) je dne 28. 11. 2019 prejel dopis Direktorata za prostor, graditev in
stanovanja Ministrstva za okolje in prostor (DzPGS), dopolnjen dne 15. 5. 2020, s katerim
prosijo, da na podlagi izhodišč za izdelavo okoljskega poročila odločimo o obsegu in
natančnosti informacij, ki jih mora vsebovati okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve
državnega prostorskega načrta za cesto G2–108 Hrastnik – Zidani Most in deviacijo ceste G1-5
Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče (v nadaljevanju: SD DPN). Priložili so:


OP za SD DPN za cesto G2–108 Hrastnik–-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske
Toplice–Zidani Most–Radeče, OKOLJSKA IZHODIŠČA (AD-SVETOVANJE, Anes
Durgutovič, s. p., november 2019, april 2020 – dopolnitev 1),
 Prilogo 1 – problemska karta (LUZ d. d., Ljubljana, julij 2019).
Kot sledi iz drugega odstavka prvega odstavka 85. člena ZUREP, ministrstvo, pristojno za
okolje, določi obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo na
podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, izdanih na podlagi 84. člena ZUREP.
Ministrstvo je v postopku do izdaje delne odločbe št. 35409-34/2019/15 z dne 10. 6. 2019 že
pridobilo mnenja, iz katerih sledi, da morajo biti v okoljsko poročilo vključene informacije v
obsegu in natančnosti, kot sledi:
1. v dodatku s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave je treba izvesti dodatno
presojo (glede na presojo, izdelano za veljavni DPN) na vrste:
 v območju Posavsko hribovje SI5000026: belovrati muhar (Ficedula albicollis), črna
štorklja (Ciconia nigra) in velika uharica (Bubo bubo) ter
 v območju Kum SI3000181: kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), črtasti medvedek
(Callimorpha quadripunctaria), bukov kozliček (Morimus funereus), navadni koščak

2.
3.

4.
5.

(Austropotamobius torrentium), mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in navadni
netopir (Myotis myotis);
z vidika prilagajanja na podnebne spremembe je treba preveriti spremembe padavin in
visokih pretokov rek po scenariju RCP8.5 ob koncu stoletja (obdobje 2071-2100);
ker DPN posega v vodna in priobalna zemljišča, v poplavno ogrožena območja, v območje
s podeljeno pravico za rabo pitne vode in v območje prihodnjih načrtovanih hidroelektrarn
na reki Savi (Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in
HE Renke na srednji Savi št. 35000-7/2013/4), je treba ovrednotiti poplavno nevarnost in
tveganje škodljivega delovanja voda, stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč ter omejitev
rabe vode, kjer so podeljene vodne pravice;
ovrednotiti je treba verjetnost naravnih nesreč, kot so poplavnost, visoka podtalnica,
erozivnost in plazovitost terena, možnost razlitja nevarnih snovi ter požarno ogroženost
naravnega okolja;
ovrednotiti je treba vpliv na varovana območja kulturne dediščine:
 Arheološko območje Kaič (EŠD 29679),
 Arheološko najdišče Trubarjev grič (EŠD 25253),
 Prometno križišče Zidani Most (EŠD 22699).

Kot sledi iz 5. člena Uredbe, lahko pripravljavec plana zaprosi ministrstvo za mnenje o
ustreznosti izhodišč za pripravo okoljskega poročila za konkretne primere celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje. Vlogi, s katero pripravljavec plana zaprosi ministrstvo za
mnenje, je treba priložiti podatke o planu, na katerega se bo okoljsko poročilo nanašalo, in
izbrana izhodišča za pripravo okoljskega poročila z obrazložitvijo izbora.
Ministrstvo je izhodišča, izdelana v novembru 2019, prejelo v mnenje dne 28. 11. 2019 in za
mnenje zaprosilo Upravo za zaščito in reševanje, Ministrstvo za kulturo, Direkcijo RS za vode,
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, in Agencijo RS za okolje, Urad za meteorologijo in
hidrologijo, Sektor za analize podnebja in vodnega kroga. Zahtevalo je dopolnitev izhodišč in
priložilo prejeta mnenja Ministrstva za kulturo, Direkcije RS za vode in Zavoda RS za varstvo
narave, OE Celje.
Iz mnenja ZRSVN z dne 9. 4. 2020 sledi, da je treba ponovno izdelati presojo sprejemljivosti
izvedbe DPN na območji Posavsko hribovje SI5000026 in Kum SI3000181, saj je treba
upoštevati nastale spremembe (razširitev območja, dodatne kvalifikacijske vrste, nove študije in
raziskave). Opozarjajo tudi na potrebo po presoji vplivov na zavarovane vrste v celotnem
območju razširjenosti, torej tudi izven varovanih območij narave ter na upoštevanje kumulativnih
vplivov DPN in SD DPN.
Ministrstvo ugotavlja, da je Direkcija RS za vode potreben obseg in vsebino okoljskega poročila
že opredelila v konkretnih smernicah z dne 23. 4. 2019. Navodilo za presojo, ki se lahko
smiselno uporabi, je objavljeno na njihovi spletni strani, prav tako podatki o stanju površinskih
vodnih teles.
Ministrstvo za kulturo predlaga, da se za presojo vpliva na kulturno dediščino uporabi priročnik,
dostopen na njihovi spletni strani.
Dopolnjena izhodišča, izdelana v aprilu 2020, so po mnenju ministrstva izdelana skladno s 4.
členom Uredbe, saj obsegajo osnovne podatke o SD DPN, opis metodologije, okoljske cilje SD
DPN, merila vrednotenja in vire informacij.
Ministrstvo lahko skladno s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe tudi kasneje zahteva dopolnitev
izhodišč za pripravo okoljskega poročila, zato bo v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega
poročila na podlagi 42. člena ZVO preverilo, ali so bili pogoji iz te odločbe upoštevani in po
potrebi zahtevalo dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali podrobnejšimi informacijami.
S tem je odločba utemeljena.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je izdaja te odločbe oproščena takse.
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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.
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