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Mnenje za OPPN Ob razbremenilniku, ID 2179
vloga št. 21/2020 z dne 25. 1. 2021

Stranka, TIURB d.o.o., Maribor, je po pooblastilu Občine Polzela, ki jo zastopa župan Jože
Kužnik, 27. 1. 2021 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:
ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega akta na
okolje: Občinski podrobni prostorski načrt v EUP MO PO 02 in MO PO 03 z oznako OPPN Ob
razbremenilniku (v nadaljevanju: OPPN), ID 2179, in navedla, da sta pobuda z izhodišči OPPN
in sklep objavljena na spletni strani Občine Polzela.
Po pregledu zgoraj navedenega 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@ti-urb.si

Leon Ravnikar
vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

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

TIURB d.o.o.
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Številka:
Datum:

35012-26/2021/4
22. 2. 2021

Na podlagi poziva podjetja TIURB d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju: TIURB
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) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT V EUP MO PO 02 in MO PO 03
V OBČINI POLZELA

1. Podatki o vlogi
Podjetje TIURB d.o.o. je z vlogo, št. 21/2020 z dne 25. 1. 2021, prejeto dne 26. 1. 2021,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino za Občinski podrobni prostorski načrt v EUP MO PO 02 in MO PO 03 z oznako
OPPN Ob razbremenilniku (v nadaljevanju: OPPN Ob razbremenilniku).
V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Polzela, kjer je bilo objavljeno gradivo:
- Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03 Ob
razbremenilniku, izdelal TIURB d.o.o., št. projekta: 21/2020, Maribor, september 2020;
- Sklep o začetku priprave SD Odloka o UN Center Polzela, objavljen v Polzelan – Uradne
objave, št. 7/2020 z dne 30. 10. 2020;
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. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

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 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, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

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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Številka: 354-11/2021-4
Datum: 19. 2. 2021
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za OPPN v
EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku, Občina Polzela
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
okolje za OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku, Občina Polzela,
s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-21 /
NP – 2938569 z dne 18. 2. 2021.

OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku, Polzela _CPVO

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ga. Breda Kralj
Štefanova ul. 5
1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

Številka: 212b-09/1649-21 / NP – 2938569
Povezava: 354-11/2021-2
DANTE-212b-DZ21MZ_OPPN EUP MO PO 2 in 3 ob razbremenilniku, Polzela_CPVO_2938569

Maribor, 18.2.2021

Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:
OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku, Občina Polzela

Z dopisom št. 354-11/2021-2 ste nas 28.1.2021 zaprosili za strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje za OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku v Občini Polzeli s
stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:
 Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03 z oznako Ob
razbremenilniku, št: 21/2020, TIURBI d.o.o. Maribor, september 2020 (OPPN).
Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17
(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne
smernice. Ker za konkretne smernice nismo bili pozvani v nadaljevanju podajamo samo mnenje o
verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje.
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, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.
Z OPPN je načrtovana izgradnja 14 stanovanjskih stavb na parc. št: 306/5, 306/6, 928/9, 928/10, 928/11,
928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/17, 928/18, 928/19, 928/20, 928/21, 928/22, 928/23, 928/24, 928/25,
928/26, 928/27, 928/28, 928/31, 928/32, 1166/2, vse k.o. 992 Polzela. Parcele velikosti 1,4 ha ležijo na JZ
robu območja s PNRP (SS) in delno mejijo na kmetijska zemljišča, zato ne pričakujemo pomembnih vplivov
na okolje in obratno.

DZ21MZ_OPPN EUP MO PO 2 in 3 ob razbremenilniku, Polzela_CPVO_2938569

NLZOH Maribor
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OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku, Polzela _CPVO

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije ocenjujemo, da za OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO
03, Ob razbremenilniku v Občini Polzela s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz
okolja ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž. grad.
ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Vodja:
mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
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NLZOH Maribor
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA OKOLJE
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7174
F: 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-73/2021/5
Datum: 21.4.2021

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, 17/13-odlUS, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl US, 33/07 - ZPNačrt
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ in
21/18 – ZNOrg, 84/18–ZIURKOE, 158/20), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US in14/15 ZUUJFO) v povezavi s 119. in 110 členom
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Ur. l. RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 63/07-odl.US, 117/07odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07,
65/08, 47/09-odl.US, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje; za Občinski podrobni prostorski načrt Ob
razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03; pripravljavcu:
Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, naslednjo

O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO
PO 03, Občina Polzela ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na
okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

Pripravljavec Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob razbremenilniku na območju
enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 Občina Polzela je pooblastila izdelovalca –
TIURB projektiranje in svetovanje d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor (dopis št. 35031/2020-12 z dne 14.12.2020) da Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju
za strateško presojo vplivov na okolje (vnaprej Ministrstvo), posreduje vlogo s pozivom za
odločitev o potrebnosti izdelave študije celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni
prostorski načrt Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03
(dopis z dne 15.3.2021).
Vlogi za izdajo odločitve o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje je predlagatelj
gradiva priložil: Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob
razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 (Uradno glasilo

občine Polzela št. 7/20), Pobudo z izhodišči za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega
načrta v enotah urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 z oznako Ob razbremenilniku.
Predloženo gradivo ima v prostorskem informacijskem sistemu ID 2179.
Osnutek gradiva Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob razbremenilniku na območju
enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 je objavljen na spletnih straneh Občine Polzela
na naslovu:
https://www.polzela.si/wp-content/upload/2020/09/pobuda-z-izhodisci.pdf
Predlagatelj gradiva je priložil tudi mnenja ministrstev in organizacij, pristojnih v postopku
celovite presoje vplivov na okolje: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Direkcije RS za
vode, Zavoda RS za varstvo narave OE Celje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Po 40. členu Zakona o varstvu okolja 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. Zakon o varstvu okolja 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
istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi
njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se
celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je
bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, 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 3. in 4. odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega
poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe
Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave.
Občina Polzela je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 z namenom
gradnje 14 stanovanjskih stavb kot nadaljevanje obstoječe poselitve na JZ robu območja. JV od
načrtovanega območja teče razbremenilnik Ložnica – levi pritok Savinje.
Območje načrtovane gradnje 14 stanovanjskih stavb zajema zemljišča s parcelnimi številkami:
306/5, 306/6, 928/9, 928/10, 928/11, 928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/17, 928/20, 928/21,
928/22, 928/23, 928/24, 928/25, 928/26, 928/27, 928/28, 928/31, 928/32, 1166/2; vse k.o.
Polzela na površini1,4 ha.
Del parcele na obravnavanem območju se nahaja na območju Uredbe o Državnem prostorskem
načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice
ob Savinji do Letuša (Ur. l. RS, št. 103/10); zato mora predlagatelj gradiva v nadaljevanju
postopka upoštevati vsebino vezano na ureditev razbremenilnika.
Načrtovano območje se nahaja v širšem varstvenem pasu VVO III vira pitne vode VBP 2/02
Breg. Zato je potrebno zagotoviti skladnost z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna
telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Ur.l. RS, št.

98/11 in dalje) Razbremenilnik Ložnica je vodotok 2. reda, ki mu je potrebno določiti mejo
vodnega zemljišča in priobalnega zemljišča.
Iz mnenj ministrstev in organizacij pristojnih v postopku odločitve o potrebnosti izdelave celovite
presoje vplivov na okolje, ki jih je predlagatelj priložil vlogi za odločitev ali je za načrtovano
ureditev potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje izhaja, da načrtovana gradnja ne bo
imela negativnega vpliva na okolje ob upoštevanju pogojev, ki izhajajo iz predloženih mnenj; in
sicer:
- Mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območja Savinje št. 35020-25/2021-2 z dne 5.3.2021, iz
katerega izhaja, da bo načrtovana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 sicer
imela vpliv na okolje z vidika varstva voda, vendar bo le ta ob doslednem upoštevanju pogojev,
ki izhajajo iz predmetnega mnenja, sprejemljiv;
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 1-III-49/2-O-21/GK z dne
16.2.2021, iz katerega izhaja, da se načrtovana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO
PO 03 nahaja v vplivnem območju naravne vrednote Savinja s pritoki (ID 269), vendar je vpliv
ocenjen kot daljinski; zato celovita presoja vplivov načrtovane gradnje na naravne vrednote ni
potrebna. Poleg tega je območje Savinja-Grušovlje-Petrovče posebno varstveno območje
Natura 2000, vendar presoja sprejemljivosti na varovana območja ni potrebna;
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-26/2021/4 z dne 22.2.2021, iz katerega izhaja, da na
območju načrtovane gradnje vsebovane v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob
razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 ni verjetnosti vpliva
na kulturno dediščino; zato celovita presoja vplivov na kulturno dediščino ni potrebna;
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-11/2021-4 z dne 19.2.2021 sklicujoč se na Mnenje
Nacionalnega Laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-21/NP-2938569 z dne
18.2.2021, iz katerega izhaja, da načrtovana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO
PO 03 v predlagani obliki in obsegu ne bo vplivala na zdravje in počutje ljudi; zato izdelava
celovite presoje vplivov na zdravje in počutje ljudi ni potrebna;
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3504-21/2021/2 z dne 28.1.2021
iz katerega izhaja, da načrtovana gradnja 14 stanovanjskih hiš ne posega na kmetijska
zemljišča.
Ministrstvo je predloženo gradivo proučilo in ob upoštevanju priloženih mnenj ministrstev in
organizacij pristojnih v postopku odločitve ali je za predmetni akt potrebna izdelava celovite
presoje njegovih vplivov na okolje ugotovilo, da načrtovana gradnja vsebovana v Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO
02 in MO PO 03 v občini Polzela ne bo imela pomembnega vpliva na okolje. Predlagana
ureditev ne predstavlja posega za katerega Ministrstvo ocenjuje, da bi lahko njegova izvedba
pomembneje vplivala na okolje, kot to določa tretji odstavek 40. člena Zakona o varstvu okolja,
ki pravi, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če Ministrstvo oceni,
da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje so določena v Uredbi 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 (Ur.l. RS, št.9/09).
Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 v občini
Polzela ne predstavlja pomembnejšega vpliva za posege v okolje glede na lokacijo, značilnosti,
velikost in razmere delovanja, da ne vpliva na druge plane, vključno s tistimi v hierarhiji, da

vključuje okoljske vidike v zadostni meri in ne povzroča drugih okoljskih problemov ki se
nanašajo na ureditev.
Ministrstvo nadalje ugotavlja, da predlagana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO
PO 03 v občini Polzela ne bo vplivala na verjetnost, trajanje, pogostnost in reverzibilnost
vplivov, ki bi jih povzročila, da nima kumulativnih vplivov, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi in
okolje, njena velikost in obseg ter delovanje pa ne bodo vplivali na območje in število ljudi, ki bi
bili lahko prizadeti.
Ministrstvo ugotavlja, da načrtovana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03 v občini
Polzela ne bo prizadela pomena in ranljivosti območja.
Ministrstvo mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje za
vsak plan, program, načrt ali drugi splošni akt oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje
vplival na okolje.
Pri pregledu gradiva Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja vsebovana v Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO
02 in MO PO 03 v občini Polzela ne predstavlja posega, za katerega bi bilo treba izvesti presojo
vplivov na okolje skladno z določbami Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 51/14, 105/20).
Nadalje Ministrstvo ugotavlja, da predlagana gradnja vsebovana v Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO
PO 03 v občini Polzela ne zapade med posege, za katere je potrebno v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja izvesti predhodni postopek v skladu s poglavjem Urbanizem in
gradbeništvo Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje.
Na osnovi predhodno navedenih dejstev Ministrstvo ugotavlja, da za Občinski podrobni
prostorski načrt Ob razbremenilniku na območju enot urejanja prostora MO PO 02 in MO PO 03
Občini Polzela ni treba izvesti celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Upravni organ je glede na navedeno odločil, kakor izhaja iz izreka.
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 pisno ali ustno na zapisnik
pri navedenem sodišču.
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