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Zadeva:

Dopolnitev Okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti
na varovana območja za Spremembe in dopolnitve državnega
prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo
ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Spoštovani,
Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) je dne
18. 06. 2021 prispela vloga Direktorata za prostor, graditev in stanovanja št. 35008-2/2017-2550100, z dne 17. 06. 2021, za podajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in dodatka za presojo
sprejemljivosti na varovana območja za Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta
za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske-Toplice-Zidani MostRadeče (v nadaljnjem besedilu SD DPN).
Gradivo, okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti na varovana območja in študija
variant z utemeljitvijo rešitve, je bilo dostopno na spletnem strežniku na naslovu:
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/.
Na zgoraj navedenem spletnem naslovu je dostopno naslednje gradivo:
- Okoljsko poročilo (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., št. 200-2019, junij 2021);
- Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja (ERANTHIS, presoja vplivov na
okolje, Maja Divjak Malavašič s.p., junij 2021);
- Študija variant z utemeljitvijo rešitve (Ljubljanski urbanistični zavod d.d., št. 8576, junij 2021).
Ministrstvo je skladno z 42. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – ZVO1-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, 84/18-ZIURKOE in 158/20; v
nadaljevanju ZVO-1) in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05; v nadaljevanju Uredba o okoljskem
poročilu) ter v povezavi z 48. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr. ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2; v nadaljevanju ZPNačrt)
in 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2)
preverilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov SD DPN. V postopku je za
mnenje zaprosilo ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na
okolje in sicer: Direkcijo RS za vode, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Direktorat za kmetijstvo in Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za zdravje,
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije.
Ministrstvo je v postopku prejelo naslednja mnenja:
- mnenje Direkcije RS za vode št. 35006-6/2021-2, z dne 23. 07. 2021;

-

-

mnenje Ministrstva za kulturo št. 35002-9/2019/21, z dne 06. 07. 2021;
mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-10/2012-23, z dne 12. 07. 2021, ki je priložilo tudi
strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-81/2019-9(256), z dne 12.
07. 2021;
mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja kmetijstva, št. 35238/2005/32, z dne 06. 07. 2021;
mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 3562-0140/2021-2, z dne
12. 07. 2021;
mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, št. 3407-56/2019-9, z dne
06. 07. 2021.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, dne 09. 07. 2021, poslalo mnenje s področja
kmetijstva, št. 352-38/2005/32, z dne 06. 07. 2021, v katerem ugotavlja, da je okoljsko poročilo
za SD DPN ustrezno.
Ministrstvo za zdravje je v mnenju št. 350-10/2012-23, z dne 12. 07. 2021, prejetem dne 13. 07.
2021, priložilo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu
NIJZ) št. 354-81/2019-9(256) z dne 12. 07. 2021, s katerim v celoti soglaša. NIJZ v mnenju
ugotavlja, da je predmetno okoljsko poročilo za SD DPN z vidika vplivov na zdravje in počutje
ljudi ustrezno in omogoča presojo vplivov na zdravje ljudi.
Zavod za gozdove Slovenije v mnenju št. 3407-56/2012-9, z dne 06. 07. 2021, prejetem dne 07.
07. 2021, ugotavlja, da je okoljsko poročilo za SD DPN s stališča gozdarstva in lovstva ustrezno
in omogoča presojo vplivov na okolje.
Direkcija RS za vode v mnenju št. 35006-6/2021-2, z dne 23. 07. 2021, prejetem dne 30. 07.
2021, ugotavlja, da predmetno okoljsko poročilo za SD DPN z vidika upravljanja z vodami ni
ustrezno in ga je zato treba dopolniti v skladu s priloženim mnenjem.
Ministrstvo za kulturo v mnenju št. 35002-9/2019/21, z dne 06. 07. 2021, prejetem dne 08. 07.
2021, ocenjuje da okoljsko poročilo za SD DPN z vidika varstva nepremične kulturne dediščine
ni ustrezno zato ga je treba dopolniti v skladu s priloženim mnenjem.
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) v mnenju št. 3562-0140/2021-2 z
dne 12. 07. 2021, prejetem dne 12. 07. 2021, ugotavlja, da sta predmetno okoljsko poročilo za
SD DPN in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja pomanjkljiva in ne
omogočata ustrezne presoje vplivov plana na okolje. Okoljsko poročilo in dodatek za varovana
območja je treba zato dopolniti v skladu s priloženim mnenjem ZRSVN.
Na podlagi gradiva in prejetih mnenj Ministrstvo ugotavlja, da predmetno okoljsko poročilo za SD
DPN in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja nista ustrezna in ju je treba
dopolniti skladno s pripombami iz mnenja Direkcije RS za vode, mnenja Ministrstva za kulturo in
mnenja ZRSVN. Ministrstvo bo dopolnjeno okoljsko poročilo posredovalo v mnenje resorjem, ki
so podali pripombe. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila bo Ministrstvo podalo na podlagi
dopolnjenega gradiva.
S spoštovanjem.
Pripravila:
Mag. Alenka Cof
Višja svetovalka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Priloge:
- mnenje Direkcije RS za vode št. 35006-6/2021-2, z dne 23. 07. 2021
- mnenje Ministrstva za kulturo št. 35002-9/2019/21, z dne 06. 07. 2021
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-10/2012-23, z dne 12. 07. 2021, ki je priložilo tudi
strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-81/2019-9(256), z dne 12.
07. 2021
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja kmetijstva, št. 35238/2005/32, z dne 06. 07. 2021
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 3562-0140/2021-2, z dne
12. 07. 2021
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, št. 3407-56/2019-9, z dne
06. 07. 2021

Vročiti (elektronsko):
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
gp.mop@gov.si
V vednost (elektronsko):
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, zrsvn.oece@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, OELjubljana@zgs.gov.si

