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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-ZDU-
1-UPB4, 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. 39/2006 - 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 in 30/16, v nadaljevanju ZVO), 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, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), prvega odstavka 101. a člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) 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 
in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na 
okolje, za plan – občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Dobrna 27 (DO27) – zunanja 
bivalna enota CUDV Dobrna, pripravljavcu plana Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ki ga zastopa Euro tehnik, 
d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
enote urejanja prostora Dobrna 27 (DO27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna, ni treba izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje.

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Euro tehnik, d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, je ministrstvu pristojnemu za okolje posredoval vlogo z dne 03. 01. 2018, za izdajo odločbe o tem, 
ali je v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. 

Vlogi je bil priložen osnutek OPPN (izdelal: Studio OPPIDUM d.o.o., Kašeljska c. 91a, Ljubljana Polje, št. projekta:
09-17-U, Ljubljana, september 2017) in pooblastilo Občine Dobrna.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1UPB1, 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 in 30/16, 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 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-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 istega 
zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Na podlagi tretjega 



odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi 
lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. V skladu z določili 4. odstavka 58. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZPNačrt) ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje. 

Iz posredovanega gradiva izhaja, da se območje OPPN nahaja jugozahodno od centra naselja Dobrna in predstavlja 
nepozidan prostor med stanovanjsko gradnjo na robu naselja Dobrna ter sklopom objektov Novega gradu. Območje 
OPPN obsega parcelo št. 1515/10 k.o. Dobrna. Na severu je območje zamejeno s pobočjem manjšega griča, na 
vzhodu z zemljišči stanovanjskih hiš, na jugu z obstoječo regionalno cesto, na jugo-zahodni in zahodni strani pa s 
predvidenim krožiščem in traso predvidene lokalne ceste. Okvirna površina območja je 0,45 ha. To območje je v 
OPN Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) opredeljeno kot območje namenske rabe C – območja centralnih 
dejavnosti in podrobno namensko rabo zemljišč CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, katera so namenjena 
prepletanju trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, 
verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju. Iz osnutka OPPN je razvidno, da je na obravnavanem območju 
predvidena gradnja dveh objektov zunanjih bivalnih enot Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, kjer bo 
nameščenih v vsakem po 14 do 16 varovancev doma. Dostop do objektov je urejen preko dovoza z lokalne ceste na 
jugo-zahodni strani parcele. 

Ministrstvo po preučitvi vseh dejstev ugotavlja naslednje:

1. Navedeni OPPN za del enote urejanja prostora Dobrna 27 (DO27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna ne 
predstavlja podlage za projekte, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ali predhodni postopek, na 
podlagi 51. in 51.a člena Zakona o varstvu okolja in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

2. Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave 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 ocenjuje, da za OPPN za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna, po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 3/11), presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana na varovana območja ni treba izvesti, saj se predvidene prostorske ureditve nahajajo izven območja 
neposrednega in daljinskega vpliva na varovana območja ter so od varovanega območja oddaljene več kot 6 km.

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 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, skladno z določbami 3. odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo 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. 9/09, v nadaljnjem 
besedilu Uredba o merilih). V skladu z 2. odstavkom Uredbe o merilih je ministrstvo preverilo verjetno pomembne
vplive in ugotovilo:
- V zvezi z značilnostmi plana je ugotovilo, da se plan nanaša na gradnjo dveh objektov zunanjih bivalnih enot 

Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in da se na območju ne bo bistveno povečala intenzivnost 
izrabe prostora, zato ni pomembnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

- V zvezi z značilnostmi vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, je ugotovilo, da ne gre 
za kumulativne in čezmejne vplive, ker se območje nahaja jugozahodno od centra naselja Dobrna, kjer ni 
funkcionalno in prostorsko povezanih planov, ki bi pomembno vplivali na okolje, in ker je plan oddaljen od meje 
več kot 35 km.

- V zvezi s pomenom in ranljivostjo območij, ki bodo verjetno prizadeta je ministrstvo ugotovilo:
o da na območju plana ni naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij, kar izhaja iz javno dostopnih baz 

podatkov na Atlasu okolja,



o da na območju plana ni poplavnih območij, zato ne bo verjetno pomembnega vpliva na okolje s stališča 
varstva pred škodljivim delovanjem voda,

o da na območju plana ni vodnih pojavov ali vodovarstvenih območij, kar izhaja iz javno dostopnih baz 
podatkov na Atlasu okolja,

o da na območju plana ni krajin s priznanim varstvenim statusom na nacionalni ravni, na ravni Evropske 
skupnosti ali na mednarodni ravni,

o da se območje plana nahaja v neposredni bližini kulturne dediščine z režimom priporočilno Lokovina – Park 
dvorca Dobrna (EŠD 240011) in v bližini spomenika kulturne dediščine Dobrna – Dvorec (EŠD 4371), kar 
izhaja iz Registra nepremične kulturne dediščine http://giskd6s.situla.org/giskd/, zato je za mnenje o tem ali 
bi obravnavani plan lahko imel pomembnejše vplive na področja varovanja kulturne dediščine zaprosilo 
Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo je dne 20.02.2018 podalo mnenje št. 35012-23/2018/6 iz 
katerega izhaja, da izvedba plana ne bo imela negativnega vpliva na varovano območje kulturne dediščine in 
izvedba celovite presoje vplivov plana na kulturno dediščino ni potrebna.

4. Pristojno ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenja resorja 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 sprejemanju obravnavanega plana ne bo prišlo do pomembnih vplivov na okolje 
in zato zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določbah tretjega odstavka 40. člena ZVO-1.

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, 1000 
Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Pripravila:
Mag. Alenka Cof
Višja svetovalka

Postopek vodila:
Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje

Mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica
Direktorata za okolje

Vročiti (elektronsko):
- pooblaščenec pripravljavca plana: Euro tehnik, d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana
- pripravljavec plana: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

V vednost (elektronsko):
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
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