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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. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 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), 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) v povezavi s
tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS , št. 61/17),
prvega odstavka 101. a člena 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 in 31/18) 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 – spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2 (SD2 OPPN),
pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo
O D L O Č B O
1. V postopku priprave in sprejemanja plana, sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2, ni treba izvesti
postopka celovite presoje vplivov na okolje.
2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na
varovana območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
I. Vloga
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 8. 8. 2018 od pripravljavca plana Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, prejelo vlogo (št.: 3505-304/2018-5/1 z dne 6. 8. 2018) za izdajo odločbe o tem, ali je
za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan –
Svit št. 2 (SD2 OPPN), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Vlogi je bil priložen osnutek SD2 OPPN (Izdelal: POPULUS d.o.o. Ljubljana, št. načrta:
440/04/18, avgust 2018) in sklep o začetku priprave plana (Urad. list RS št. 36/18).
II. Vsebina plana
Iz osnutka plana je razvidno, da sta predmet sprememb dve območji. Na prvem, ki obsega parc.
št. 1272/1, 1272/5, 1272/4 in 1271/1 vse k.o. Podgorje, je s planom predvidena združitev
funkcionalnih enot P4, P5 in P6, kjer bo možno na celoti površini dograditi funkcionalno
zaokrožen proizvodni kompleks s proizvodno skladiščnimi in servisnimi objekti. Na drugem
območju s parc. št. 1322 k.o. Podgorje pa bo možno oblikovanje enovitega objekta skupaj z
garažo. Površina sprememb je približno 0,9 ha.

III. Zakonska podlaga
Po 40. členu ZVO in v povezavi s 58. členom ZPNačrt, 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 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO:
- 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;
- na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
V skladu s četrtim odstavkom 40. člena ZVO, se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi
plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede
na plan, na podlagi katerega je pripravljen.
Zakon o urejanju prostora v tretjem odstavku 273. člena določa, da se OPPN, začeti pred
uporabo tega zakona, končajo po ZPNačrt. V skladu z določili četrtega odstavka 58. člena
ZPNačrt ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30 dneh od prejema vloge pisno sporoči
občini, ali je za plan treba izvesti CPVO.
IV. Razlogi za uvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje
Ministrstvo ugotavlja, da je osnutek SD2 OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega
načrta Občine Kamnik (Urad. list RS št. 86/15 in 70/17), za katera je bil izveden postopek
CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva
pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-7/2010MOP/40 z dne 10. 9. 2015).
Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO se CPVO 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
tretjega odstavka 40. člena ZVO, 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 CPVO (Uradni list RS št. 9/09, v nadaljevanju Uredba o
merilih).
Ker je območje plana v območju pomembnega vpliva poplav, na vodovarstvenem območju in
ker se plan nahaja v bližini stanovanjskega območja, je ministrstvo za mnenje o verjetno
pomembnih vplivih zaprosilo Direkcijo RS za vode - Sektor območja srednje Save (DSRV) in
Ministrstvo za zdravje.
Iz mnenja Ministrstva za zdravje (št.: 354-152/2018-4 z dne 18. 9. 2018, ki je posredovalo
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št.: 354-218/18-2/256 z dne 13. 9. 2018) izhaja,
da bo izvedba plana imela verjetno pomemben vpliv na zdravje in počutje ljudi. Območje plana
je namreč po PNRP opredeljeno kot območje gospodarskih dejavnosti (IG) v neposrednem
stiku z območji stanovanj (SS). Neposreden stik med IG in SS se zaradi emisij, ki so prisotne na
območju IG, z vidika vplivov na zdravje ljudi obravnava kot konflikten. Poleg tega se lahko
pričakujejo še naslednji pomembnejši vplivi na okolje, ki imajo vpliv tudi na zdravje in počutje
ljudi: npr. vpliv dejavnosti, predvsem z emisijami snovi v zrak, emisijami hrupa in svetlobnim
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onesnaževanjem; vpliv emisij v okolje v okviru izvajanja dejavnosti ob morebitnih izrednih
razmerah, predvsem ob požaru; vpliv emisij v okolje zaradi naravne nesreče – poplave;
neustrezno ravnanje z morebitnimi nevarnimi snovmi, ki lahko povzroči onesnaženje podzemne
vode na vodovarstvenem območju in s tem ogrozi oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno
pitno vodo. Nacionalni inštitut še ugotavlja, da natančnejših podatkov o dejavnosti, ki se bo
izvaja, ni navedenih. Ob predložitvi ustreznih strokovnih podlag, ki bi podrobneje pojasnile vrsto
dejavnosti in z njo povezane emisije v okolje ter vrste, količine in lastnosti snovi, ki so na tem
območju predvidene za skladiščenje in s tem povezana tveganja v primeru izrednih razmer, bi
bilo možno ponovno preveriti, ali bi izvedba plana lahko pomembno vplivala na zdravje ljudi.
DRSV v mnenju (št.: 35021-82/2018-2 z dne 26. 9. 2018) navaja, da plan ne predvideva
poseganja na vodna in priobalna zemljišča. Glede na vrsto predvidenih objektov, brez navedbe
natančnejše dejavnosti in materiala, ki bo skladiščen na varstveno in ogroženo območje, je že v
Odloku o varstvenih pasovih vodnega vira Homec, Nožice, Volčji potok in ukrepih za
zavarovanje voda (Urad. vestnik Občine Domžale št. 5/98) na območjih varstvenih pasov z
blagim režimom varovanja (režim 3) zahtevana izdelava ocene vpliva posega na vodni vir.
Prostorske ureditve se načrtujejo tudi na poplavnem območju, kjer je na širšem območju
prisotna poplavna ogroženost. Gradnja nove nečiste industrije in obrti je na vodovarstvenem
območju (režim 3) z odlokom prepovedana. Glede na poplavne razmere po veljavni karti
poplavne nevarnosti, se možen negativni vpliv na vodni vir in poplavno ogroženost širšega
območja lahko precej poveča. Pri oceni vpliva na okolje morajo biti podani tudi potrebni
omilitveni ukrepi za preprečevanje morebitnih negativnih vplivov. Iz mnenja DRSV izhaja, da bo
plan imel verjetno pomemben vplive na okolje z vidika voda.
V. Izjasnitev pripravljavca plana
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku, ki določajo, da se stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za
odločitev, je ministrstvo z dopisom št.: 35409-337/2018/5 z dne 6. 11. 2018 pozvalo
pripravljavca plana, da se v 15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za
uvedbo postopka CPVO.
Občina Kamnik je prosila za podaljšanje roka za izjasnitev s pojasnilom, da je že izdelana nova
hidrološka študija z določitvijo novih poplavnih razredov, ki pa še ni potrjena. Ministrstvo je rok
podaljšalo do konca marca 2019.
Ministrstvo je 11. 1. 2019 prejelo mnenje Ministrstva za zdravje (št.: 354-152/2018-10 z dne 11.
1. 2019, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 354-218/184/256 z dne 8. 1. 2019) iz katerega izhaja, da bo plan imel verjetno pomembne vplive na
zdravje in počutje ljudi zaradi emisij snovi v zrak, emisij v tla in podzemne vode na
vodovarstvenem območju (VVO III), emisijami hrupa in svetlobnim onesnaževanjem.
Ministrstvo je 13. 3. 2019 prejelo dopis Občine Kamnik (št.: 3505-304/2018-5/1 z dne 12. 3.
2019) s prilogo »Strokovno mnenje o vplivu sprememb in dopolnitev OPPN za območje B11
Titan – Svit /P4-5-6 na stanje površinskih in podzemnih voda« (Geateh d.o.o., 10. 3. 2019). V
dopisu je občina navedla, da so na podlagi usklajevanja z Inštitutom za javno zdravje dopolnili
odlok, v katerem so upoštevana določila s področja varstva voda, varstva pred hrupom ter
določila glede dejavnosti, ki so v obravnavanem območju dopustne.
Poleg tega so imeli sestanek z DRSV. Pregledana je bila opredelitev do izdelane strokovne
podlage - Hidrološko-hidravlične presoje, ki potrjuje ugotovitve o bistveno zmanjšani
ogroženosti zaradi poplav na obravnavanem območju. Ker se območje plana nahaja v 3. coni
vodovarstvenega območja, je bilo na sestanku dogovorjeno, da je treba izdelati strokovno
presojo o verjetnosti bistvenih vplivov na vode pri posegih v prostor in na podlagi le-te
ugotovitve vključiti v odlok.
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Ministrstvo je 18. 3. 2019 »Strokovno mnenje o vplivu sprememb in dopolnitev OPPN za
območje B11 Titan – Svit /P4-5-6 na stanje površinskih in podzemnih voda« posredovalo DRSV
in jih zaprosilo za mnenje o tem, ali bo plan imel verjetno pomembne vplive na vode,
upoštevajoč navedeno strokovno mnenje. Glede na posredovano »Strokovno mnenje o vplivu
sprememb in dopolnitev OPPN za območje B11 Titan – Svit /P4-5-6 na stanje površinskih in
podzemnih voda«, DRSV v ponovnem mnenju (št.: 35021-19/2019-2 z dne 21. 3. 2019) meni,
da izvedba plana, glede na vodovarstveno območje in poplavno območje na katerega plan
posega, glede na zaključke strokovnega mnenja in novih kart poplavne nevarnost, verjetno ne
bo imelo bistvenega vpliva na vode in vodni režim. Pridobljena je bila tudi opredelitev DRSV do
hidrološko hidravlične presoje širšega območja, kjer so na Kamniški Bistrici že izvedeni
protipoplavni ukrepi in s katero je novo stanje v prostoru potrjeno. Po novem prikazu poplavnih
razmer ostanejo na obravnavanem območju le posamezni deli območja v razredu preostale
(Pp) poplavne nevarnosti.
Ministrstvo za zdravje je 17. 4. 2019 posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (št.: 354-218/18-8/256 z dne 8. 4. 2019) iz katerega izhaja, da na podlagi pregleda
dopolnjenega osnutka Odloka o SD OPPN B11 Titan-Svit št. 2 (izdelal: Populus d.o.o.,
december 2018) in »Strokovnega mnenja o vplivu sprememb in dopolnitev OPPN za območje
B11 Titan – Svit /P4-5-6 na stanje površinskih in podzemnih voda«, ugotavljajo da plan ne bo
imel verjetno pomembnih vplivov na zdravje in počutje ljudi
VI. Ugotovitev
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter mnenj DRSV z dne 21. 3 2019 in Ministrstva za zdravje
z dne 17. 4. 2019, ministrstvo ugotavlja, da v skladu z določili tretjega odstavka 40. člena ZVO
za plan - spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11
Titan – Svit št. 2 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Ker plan nima vpliva na varovana območja, ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na varovana
območja.

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

Postopek vodila:
Jelka Habjan
sekretarka

mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica
Direktorata za okolje

Vročiti:
- Pripravljavec plana: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si
V vednost – elektronsko:
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
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