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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o 

organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) v zadevi 

izdaje naravovarstvenega soglasja po 105a. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 

št 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - OdI. US, 8110 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg 

in 31/18) in na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, 

Pobreška c. 20, 2000 Maribor št 4-11-576/2-0-18/AG z dne 29. 5. 2018, na zahtevo stranke 

Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa pooblaščenec lEI d.o.o., 

Ljubljanska c. 9, 2000 Maribor, naslednje 

NARAVOVARSTVENO SOGLASJE 

1_ Stranki Občini Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, se izda 

naravovarstveno soglasje za gradnjo črpališča Čreta v k.o. 704 Čreta, občina Hoče

Slivnica v skladu z idejno zasnovo št 6V-17257, ki jo je aprila 2018 izdelal lEI d.o.o., 

Ljubljanska c. 9, 2000 Maribor. 

2_ Naravovarstveno soglasje se izda pod naslednjimi pogoji: 
• Gradnjo črpališča je treba izvesti vsaj 5 metrov od struge vodotoka. 
• Struge in brežin vodotoka ni dovoljeno utrjevati oziroma nanje odlagati materiala. 

3. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje 

dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Če je za poseg v 

naravo treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, 

naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja 

ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. 

4. V tem postopku stroški niso nastali. 

Obrazložitev 

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 

opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 30. 4. 2018 v 

pristojno reševanje prejela vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105a. členu Zakona 

o ohranjanju narave (Uradni list RS, št 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odI. US in 

8110 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg in 31/18, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka Občina 

Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa pooblaščenec lEI d.o.o., 

Ljubljanska c. 9, 2000 Maribor, prosi za gradnjo črpališča Čreta v k.o. 704 Čreta, občina Hoče

Slivnica. Vlogi je bila priložena idejna zasnova št 6V-17257, ki jo je aprila 2018 izdelal lEI 

d.o.o., Ljubljanska c. 9, 2000 Maribor in pooblastilo z dne 8.5. 2018. 
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Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo 

sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom 

ZON. 

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v 

naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 

105a. člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33a. členu ZON je 

med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja 

ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, 

na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo 

sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105a. členom ZON. Odločba, s katero 

se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor se izda v nasprotju s predhodno navedenim. 

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti 

vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130104, 

53106, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot 

območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti zavarovana območja, posebna varstvena 

območja in potencialna posebna varstvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in 

posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja. 

Po pregledu vloge je naslovni organ ugotovil, da namerava stranka na obravnavanem zemljišču 

zgraditi črpališče Creta v skladu s priloženo idejno zasnovo. 

Predvideni poseg je načrtovan na zemljišču z naslednjim naravovarstvenim statusom: 
• območju varstva Natura 2000: Pohorje (SAG - koda SI3000270), ki je določeno z 

Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110104, 59/07, 43/08, 

8/12, 33/13, 35/13, 39/13-0dl. US, 3114 in 21/16), 
• ekološko pomembnem območju: Pohorje (ev. št. 41200), določenem z Uredbo o 

ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13). 

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo 

izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se nameravani 

poseg nahaja na varovanih območjih, je naslovni organ ugotovil, da je treba na podlagi 105a. 

člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti 

nameravanega posega v naravo. Zato je dne 14. 5. 2018 pozval Zavod RS za varstvo narave, 

Območna enota Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Zavod), da pripravi 

ustrezno mnenje. Zavod je mnenju pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika ter 

ga poslal naslovnemu organu z dopisom št. 4-11-576/2-0-18/AG z dne 29. 5. 2018. Zavod v 

mnenju navaja, da je ocena G - nebistven vpliv pod pogoji. 

Po pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da načrtovan poseg spada med posege, 

za katere je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega v okviru naravovarstvenega soglasja. 

Na podlagi 25. člena Pravilnika podajamo oceno posledic učinkov izraženo v velikostnih 

razredih za kvalifikacijske vrste, na katere bo imel poseg vpliv: navadni koščak 

(Aus/ropotamobius /orrentium*) kot G - nebistven vpliv pod pogoji. 

Navadni koščak (Austropotamobius torrentium*) prebiva v mrzlih, hitro tekočih, tudi gorskih 

potokih. Vrsta potrebuje ohranjeno naravno konfiguracijo in strukturo struge s sklenjeno 

obrežno vegetacijo. Program upravljanja območij Natura 2000 (Vlada RS, št. 00719-6/2015/13 z 
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dne 9.4.2015, popravek 28.5.2015 in 24.3.2016; v nadaljevanju PUN2000) za vrsto v zvezi s 

potencialnimi vplivi posega navaja naslednje podrobne varstvene cilje: 

ohrani se velikost populacije in habitata, ohrani se specifične lastnosti, strukture in procese 

habitata. 

Ocenjujemo, da bi lahko predvidena gradnja v primeru, da bi bili z njo povezani ali kasneje 

povzročeni posegi v strogo in brežine vodotoka (utrditve brežin zaradi varovanja stavbe), 

povzročila hidromorfoloSke in fizikalne spremembe vodotoka, ter lahko imela bistven vpliv na 

ohranjanje ugodnega stanja vrste. V skladu z 43. členom, ki se smiselno nanaša na 25. člen 

Pravilnika je posledice učinkov rabe mogoče opredeliti kot C - nebistven vpliv pod pogoji. Zato 

se naj pri obravnavani rabi vode upoštevajo naslednji pogoji oz. omilitveni ukrepi, ki so navedeni 

tudi v izreku te odločbe: 
• Gradnjo črpališča je treba izvesti vsaj 5 metrov od struge vodotoka. 
• Struge in brežin vodotoka ni dovoljeno utrjevati oziroma nanje odlagati materiala. 

Naslovni organ je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje 

naravovarstvenega soglasja ugotovil, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na 

ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna ob izvedbi omilitvenih 

ukrepov (ocena C - nebistven vpliv pod pogoji). Zaradi navedenega naslovni organ ugotavlja, 

da obravnavani poseg ob izpolnitvi v izreku navedenih naravovarstvenih pogojev, s katerimi se 

odpravljajo pričakovani škodljivi vplivi posega v naravo, ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje 

varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter ustreza zahtevam s področja varstva 

narave. 

V osmem odstavku 105a. člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda v primerih iz 

šestega odstavka 105. člena ZON tudi naravovarstveno soglasje s pogoji. V šestem odstavku 

105. člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda naravovarstveno soglasje, v katerem se 

na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec 

nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali 

odstranil škodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda tudi naravovarstveno soglasje, v 

katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje. 

Glede na navedeno je naslovni organ ugotovil, da lahko v obravnavanem primeru v skladu z 

osmim odstavkom 105a. člena ZON izda naravovarstveno soglasje s pogoji, zato je v 2. točki 

izreka odločbe določil pogoje, ki jih mora stranka upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali 

odstranila škodljive vplive posega v naravo. V skladu z navedenim je naslovni organ odločil, kot 

je razvidno iz 1. in 2. točke izreka odločbe. 

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se 

poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi 

pravnomočnosti. Če je za poseg v naravo treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o 

graditvi objektov, naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega 

dovoljenja ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je naslovni 

organ odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe. 

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 

47/09 OdI. US, 48/09, 8110 in 82/13) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških 

postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, 

kot izhaja iz 4. točke izreka odločbe. 
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Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list 

RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14115 - ZUUJFO, 84/15 - ZZeIP-J in 32/16) ne 

plača. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in 

prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba 

se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 

cesta 1 b, 1000 Ljubljana in je takse prosta. 

Postopek vodila: 

Mojca Holozan 

višja svetovalka II  

Vročiti: 
• lEI d.o.o., Ljubljanska c. 9, 2000 Maribor - osebno. 
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Republika Slovenija 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Agencija Republike Slovenije za okolje 
Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana 

I El inštitut za ekološki inženiring d.o.o. 
Ljubljanska ul. 9 
2000 MARIBOR 
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