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Zadeva: Spremembe in dopolnitve št. 1 OPPN za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja
B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in 

biotsko raznovrstnost

Z vlogo št. 803-10-2022 z dne 1. 6. 2022, prejeto dne 1. 6. 2022, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje o 
verjetno pomembnih vplivih na varovana območja v zvezi z izdelavo Sprememb in dopolnitev št. 1 OPPN za 
območje OP16, Rikidence v Opatjem selu. Mnenje izdajamo na podlagi 128. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 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 (Uradni list RS, št. 9/09). Skladno s 101. a členom 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – 
ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 
53/06, 38/10, 3/11) podajamo tudi mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana 
območja.

Pri pripravi mnenja smo upoštevali priloženo gradivo Spremembe in dopolnitve št. 1 občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu, osnutek, načrt št. 803-22, STUDIO 3 d.o.o. 
Ajdovščina Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, junij 2022, ki obsega tekstualni del, grafični del in priloge – 
obrazložitev.

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se območje Sprememb in dopolnitev št. 1 
OPPN za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu nahaja na varovanih območjih narave Natura 2000: 

- SPA - SI5000023 Kras in SAC - SI3000276 Kras (Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih 
Natura 2000 – UL RS 49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012, 33/2013, 35/2013 - popr., 
39/2013 - Odl. US, 3/2014, 21/2016, 47/2018).

Izhajajoč iz lastnosti varovanih območij ter vrste in obsega predvidenih sprememb in dopolnitev OPPN 
ocenjujemo, da plan ne bo pomembno vplival na varovana območja. Zato menimo, da presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
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B.     Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost 

Ocenjujemo, da plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost.
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