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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, 89/07-odl. US, 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-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg), 110. in 119.
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 101.a člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 46/14, 21/18-ZNOrg in
31/18) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUPUBP2, 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 Občinski podrobni
prostorski načrt za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik, Občini
Šenčur, Kranjska 11, 4208 Šenčur, ki jo po pooblastilu zastopa Mega team d. o. o., Britof 292,
4000 Kranj, naslednjo
ODLOČBO
1. V postopku priprave in sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik, stranki Občini Šenčur
ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
2. Pripravljavcu plana Občini Šenčur ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na
varovana območja za plan naveden pod zaporedno številko 1.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 4. 12. 2018 prejelo vlogo pooblaščenca Mega team d. o. o., z dne 30. 11.
2018 za stranko – pripravljavca plana Občino Šenčur (v nadaljevanju stranka), za pridobitev
odločbe o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje za plan Občinski podrobni
prostorski načrt za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik v občini
Šenčur (v nadaljevanju OPPN hlev Globočnik Šenčur).
Stranka je predložila dokumentacijo, ki je bila na voljo za vodenje upravnega postopka:
- Osnutek OPPN hlev Globočnik Šenčur, november 2018, Mega team d. o. o.,
- Vloga pooblaščenca Mega team d. o. o., z dne 30. 11. 2018,
- Pooblastilo št. 350-10/2018-6 z dne 14. 11. 2018, Občina Šenčur,
- Sklep o začetku priprave OPPN hlev Globočnik Šenčur, Uradno glasilo slovenskih
občin št. 58/2018,
- Dopolnitev vloge Mega team d. o. o., e pošta z dne 17. 12. 2018,
- Dopolnitev vloge mega team d. o. o., dopis z dne 7. 1. 2019.
Ministrstvo je ugotovilo, da se z OPPN hlev Globočnik Šenčur ne načrtuje poseg, za katerega je
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
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presojo vplivov na okolje iz Priloge 1, rubrike PVO1 in da ne gre za poseg, za katerega bi bila
zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Ministrstvo je še ugotovilo,
da plan ni tak, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. Navedeno pomeni,
da po 40. členu Zakona o varstvu okolja za OPPN hlev Globočnik Šenčur celovite presoje
vplivov na okolje ni treba izvesti. Ministrstvo je decembra 2018 in januarja 2019 (po zahtevi
Ministrstva za zdravje) od stranke zahtevalo dodatna pojasnila glede kapacitet objektov in
dejavnosti, ki se načrtujejo z obravnavanim planom in ugotovilo, da so kapacitete, vključno z
obstoječimi (kumulativni vpliv) pod pragom iz omenjene uredbe.
Ministrstvo je skladno z določilom 3. člena 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 dne 12. 12. 2018 zaprosilo za
mnenje o tem ali bi obravnavan plan lahko imel pomembnejše vplive na okolje Direkcijo RS za
vode s področja upravljanja z vodami, Ministrstvo za zdravje s področja vpliva na človekovo
zdravje, Zavod RS za varstvo narave s področja ohranjanja narave, Ministrstvo za kulturo s
področja varovanja kulturne dediščine, Zavod za gozdove Slovenije s področja varovanja
gozdov in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja varovanja kmetijske
zemlje.
Zavod RS za varstvo narave (mnenje št. 2-III-603/2-O-18/AŠ), Zavod za gozdove Slovenije
(mnenje št. 350-23/18), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mnenje št. 35013/2018/79) in Ministrstvo za zdravje (mnenje št. 354-214/2018-10, mnenje NIJZ št. 354321/18-4/256) v svojih mnenjih niso ugotovili, da bi plan lahko imel verjetne pomembnejše
vplive na okolje z vidika njihove pristojnosti, zato je ministrstvo odločilo kot izhaja iz prve in
druge točke izreka te odločbe, preostala zaprošena organa (Ministrstvo za kulturo ter Direkcija
RS za vode) svojih mnenj nista poslala v postavljenem 15 dnevnem roku, niti do dneva izdaje te
odločbe, zato je ministrstvo odločilo brez njih.
V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka
te odločbe.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se
pošlje po pošti.
Postopek vodil:
Jernej Per
podsekretar
mag. Tanja Bolte
v. d. generalne direktorice Direktorata za okolje
Vročiti (elektronsko):
- Občina Šenčur, obcina@sencur.si
- Mega team d. o. o., firma@mega.si
V vednost (elektronsko):
- ZRSVN, zrsvn.oekr@zrsvn.si
- ZGS, zgs.tajnistvo@zgs.si
- MKGP, gp.mkgp@gov.si
- MZ, gp.mz@gov.si
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