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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
Mestni trg 1

2250  Ptuj

ZADEVA: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora (EUP) PB05, del naselja ob cesti v 
Tržec v občini Videm
Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti plana na varovana območja

Z vlogo št. 3505-5/2021-20 z dne 10. 10. 2022, prejeto dne 11.10.22, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje o verjetno 
pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti v zvezi z izdelavo Občinski 
podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora (EUP) PB05, del naselja ob cesti v Tržec v občini Videm. Mnenje 
podajamo na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) skladno s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, 
št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik).

Vlogi ste priložili:
- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora (EUP) PB05, del 

naselja ob cesti v Tržec v občini Videm, TIURB d.o.o., april 22

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da območje Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja 
prostora (EUP) PB05, del naselja ob cesti v Tržec v občini Videm leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 
2000) in zavarovanega območja. Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na 
varovana območja ni treba izvesti.
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Poslano:
- Naslovniku
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v vednost).
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave (v vednost).
- arhivu
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