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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o
ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18; v nadaljevanju: ZON) in 273. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUREP-2) v povezavi s 4. odstavkom 58.
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. 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, 14/15 –
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, v nadaljevanju: ZPNačrt), na zahtevo stranke, v upravni zadevi
odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, Mestni občini Kranj, ki jo
zastopa RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, naslednjo
O D L O Č B O

1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja KR L1 Kranj Labore je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
2. Presoje sprejemljivosti na varovana območja narave v postopku celovite presoje
vplivov na okolje iz prejšnje točke ni treba izvesti.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 11. 10. 2018 prejelo vlogo
podjetja RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, ki ga zastopa direktor
Borut Ulčar, za izdajo odločbe na podlagi 40. člena ZVO in s 4. odstavka 58. člena ZPNačrt o
obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L1 Kranj Labore (v nadaljevanju:
OPPN), ki se začenja na podlagi sklepa Mestne občine Kranj, objavljenega v Uradnem listu RS
št. 35/2018. Priloženo je bilo gradivo OPPN na zgoščenki ter pooblastilo Mestne občine Kranj
za pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora. Vloga je bila na poziv ministrstva
dopolnjena s pravilnim pooblastilom za zastopanje v tem postopku, in sicer dne 24. 10. 2018 s
pooblastilom Mestne občine Kranj z dne 22. 10. 2018 za zastopanje v postopku, ki se vodi na
podlagi 40. in 46. člena ZVO, ter dne 7. 11. 2018 s pooblastilom Mestne občine Kranj z dne 26.
10. 2018 za zastopanje v postopku, ki se vodi na podlagi 40. člena ZVO.
Iz vloge in sklepa o pripravi OPPN sledi, da
 Območje OPPN zajema enoto urejanja prostora EUP z oznako KR L1 Kranj Labore , ki se
nahaja na južnem delu mesta Kranj, neposredno ob mestni obvoznici in meri okvirno
36.2025 ha;
 Območje OPPN predstavlja smiselno zaokrožen prostorski kompleks poslovno proizvodnih
dejavnosti v osrednjem južnem delu mesta Kranj, ki je tudi v strateških in izvedbenih aktih

Kot sledi iz 40. Člena ZVO in 58. člena ZPNačrt, ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi
mnenj nosilcev urejanja prostora, pisno sporoči občini, ali je za OPPN treba izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Skladno s 6. odstavkom 40. člena ZVO ministrstvo z javnim naznanilom na svetovnem spletu o
tem obvesti tudi javnost. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na svoji spletni strani
www.mop.gov.si (Delovna področja / Presoje vplivov na okolje / Celovita presoja vplivov na
okolje: Celovita presoja vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejemanja planov – 2.
Občinski podrobni prostorski načrti).
Skladno s 4. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) je ta odločba
izdana v elektronski obliki.
II.
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države za
področje urejanja prostora, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je
treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj
zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, ali če ministrstvo oceni, da
bi lahko izvedba plana imela verjetno pomembne vplive 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.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).
Tovrstna območja sodijo po citirani uredbi, Prilogi 1, med posege v okolje iz poglavja G, ki so
namenjeni industrijskim dejavnostim (industrijske cone), za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna, če presegajo 5 ha, oz. za katere se verjetnost pomembnih vplivov na okolje in
obveznost presoje vplivov na okolje ugotavljata v predhodnem postopku, če presegajo površino
1 ha.
Na podlagi navedenih dejstev je treba v postopku priprave OPPN izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
Po 101. členu ZON je treba za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ za področje urejanja prostora, in bi lahko pomembno vplival na zavarovano
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po
sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma
posledic glede na varstvene cilje teh območij. Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON
ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na podlagi mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Kot sledi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, št. 2-III-499/4—19/MR z dne 18.
10. 2018, območje OPPN leži izven varovanih območij narave in tudi ob upoštevanju daljinskih
vplivov izvedba OPPN nanje ne more vplivati, zato se zanj ne zahteva presoja sprejemljivosti po
predpisih o ohranjanju narave.
III.
Skladno z določbami 9. in 146. člena Zakona o upravnem postopku je bila stranka dne 7. 12.
2018 pisno seznanjena z dejstvi in okoliščinami navedenimi v prejšnji točki, ki so pomembne za
odločitev v postopku celovite presoje vplivov na okolje, z možnostjo, da se v roku 10 dni do
njih izreče.
Ministrstvo v zaprošenem roku odgovora stranke ni prejelo.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da je v skladu z določili drugega
odstavka 40. člena ZVO zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in
preventive treba v postopku priprave OPPN, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na
okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in
ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti
njegove izvedbe na okolje.

Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o nadaljnjem postopku: Kot sledi iz 42. člena ZVO in 59. člena ZPnačrt, je ob pripravi
dopolnjenega osnutka OPPN treba pripraviti tudi okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo,
opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev
in geografskih značilnosti območja, na katerega se OPPN nanaša. Vsebovati mora informacije,
potrebne za celovito presojo vplivov plana na okolje, pri njegovi pripravi pa se praviloma
uporablja obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter upošteva vsebina in natančnost OPPN.
Iz okoljskega poročila mora biti razvidno tudi, kako je pripravljavec pri izdelavi OPPN upošteval
okoljska izhodišča iz 39. člena ZVO, in predvideni način spremljanja vplivov OPPN na okolje pri
njegovem izvajanju.
Dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo pripravljavec plana posreduje ministrstvu, ki bo
ugotovilo, ali okoljsko poročilo omogoča presojo vplivov izvedbe OPPN na okolje oziroma ali ga
je treba dopolniti z dodatnimi ali podrobnejšimi informacijami. Ko bo izdano mnenje ministrstva,
da je okoljsko poročilo ustrezno izdelano, se dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo
lahko javno razgrneta in javnost povabi k dajanju predlogov in pripomb.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.
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