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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 – uradno prečiščeno besedilo, 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 – 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), 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in 145. 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 plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za 
Odlok o devetih spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino 
Kranjska Gora, pripravljavcu plana Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, 
naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o devetih spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, ni treba izvesti postopka celovite 
presoje vplivov na okolje.

2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o devetih spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, ni treba izvesti postopka 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Pripravljavka plana, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, je Ministrstvu 
za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po
pooblaščencu URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (pooblastilo 
Občine Kranjska Gora z dne 27. 2. 2020) posredovala vlogo št: 20-092-1945 (z dne 23. 4. 2020) za 
izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Odloka o devetih spremembah in 
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu: 
9 SD PUP KG), potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.    

Gradivo, pomembno za odločitev je objavljeno na svetovnem spletu na naslovu: 
https://obcina.kranjska-gora.si/objava/247940 in sicer:
- Izhodišča za pripravo devetih sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

Občino Kranjska Gora (izdelal: URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 
Ljubljana, št. projekta: URBI-1945, december 2019),

- Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 82/19).



V nadaljevanju postopka je ministrstvo prejelo mnenja ministrstev in drugih organizacij, ki so glede na 
vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolje, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, 
varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine in sicer: 
- mnenji Zavoda za varstvo narave, št. 2-III-152/2-O-20/MR z dne 8. 4. 2020 in št. 2-III-152/5-O-

20/MR z dne 11. 5. 2020, (prejeto 11. 5. 2020),
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-35/2020/3 z 9. 4. 2020 (prejeto 9. 4. 2020), 
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-15/2012-22 z dne 15. 4. 2020, ki je posredovalo mnenje

Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 212b-09/1649-20 / NP - 2418012 z dne 8. 4. 2020,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35020-28/2020-2 z dne 21. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3502-25/2020/4 z dne 5. 5. 2020,
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenija, Območna enota Bled, št. 3407-9/2020 z dne 27. 03. 2020,

(prejeto 21. 5. 2020).

II. Zakonska podlaga

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-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, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) 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 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-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, 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-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o 
ohranjanju narave in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 
96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON) celovita presoja vplivov 
na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno 
območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Na 
podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug 
plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu z določili 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17), ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 21 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči 
občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

III. Vsebina plana

Iz obravnavane dokumentacije izhaja, da je bil Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Kranjska Gora izdelan leta 1998 in objavljen v UL RS št. 58/1998. V vmesnem obdobju se je 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih spremenil in dopolnil osemkrat. Sprejeta so bila štiri uradna 
prečiščena besedila. Zadnje spremembe so bile sprejete leta 2016 in objavljene v UL RS št. 82/2016. 
Zadnje prečiščeno besedilo je bilo sprejeto leta 2017 in objavljeno v UL RS št. 18/2017. Predlagane 
devete spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (9 SD PUP) se bodo izdelale za celotno območje občine Kranjska Gora. V tem 
postopku se bodo spremenile samo določbe tekstualnega dela odloka. Ne bo se spremenila 
namenska raba prostora in grafični del PUP-a.

Zaradi dolgotrajnega sprejemanja OPN se je Občina Kranjska Gora odločila, da bo v vmesnem 
obdobju odlok o PUP prilagodila novim predpisom. S spremembami se bo posodobil odlok o PUP 
tako, da se bo uskladil z novo Uredbo o zahtevnosti objektov in tehnično smernico TSG-V-006:2018. 
Hkrati se načrtuje tudi sprememba tistih določb, za katere se je pri uporabi odloka izkazalo, da so 
pomanjkljive. To so predvsem določbe o odmikih med objekti in o parkirnih mestih za potrebe 
gostinstva. Odpravile se bodo tudi dvoumnosti med določbami, kot je na primer dvoumnost med 9. 
členom in 41. členom. Občina je prejela tudi pobude občanov, ki jih bo obravnavala v tem postopku 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP. Pobude se nanašajo na spremembe pogojev za urbanistično 
in arhitekturno oblikovanje.



Spremembe in dopolnitve PUP ne predstavljajo širitve stavbnih zemljišč. Gre za spremembo določil o  
urbanističnem in arhitekturnem oblikovanju gradenj na veljavnih stavbnih zemljiščih, ki so že 
integrirana v omrežje komunalne infrastrukture. Zaradi posamičnih objektov, ki se gradijo v skladu z 
odlokom o PUP, ne bo nastala potreba po investicijah v komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo. Za posamezne investicije občina zaračunava 
komunalni prispevek v skladu z Odlokom o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, 
ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini 
Kranjska Gora (Uradni vestnik gorenjske, št. 30/2000). Tako bo občina postopala tudi po sprejemu 
devetih sprememb in dopolnitev odloka o PUP.

IV. Razlogi za uvedbo postopka CPVO

1. Za navedeni plan ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 
in 57/15, v nadaljevanju: Uredba), saj na novo določeni prostorski ureditveni pogoji, brez spremembe 
namenske rabe, ne predstavljajo posegov, za katere je po Uredbi izvedba presoje vplivov na okolje 
obvezna.

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi plan 
lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno 
posebno ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani in je 
zanj potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Ministrstvo je pridobilo 
mnenji Zavoda RS za varstvo narave (št. 2-III-152/2-O-20/MR z dne 8. 4. 2020 in št. 2-III-152/5-O-
20/MR z dne 11. 5. 2020) iz katerih izhaja, da je ZRSVN OE Kranj dne 8. 4. 2020 pripravil prvo 
mnenje št. 2-III-152/2-O-20/MR o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, saj so 
ugotovili, da nekatere vsebine niso skladne z izhodišči varstva narave. Sledilo je usklajevanje, v 
dopolnitvi so bili izločeni posegi, ki bi verjetno lahko imeli vpliv na vsebine varstva narave, osnutek 
odloka je bil v členu, ki določa način osvetljevanja spremenjen. Iz mnenja št. 2-III-152/5-O-20/MR z 
dne 11. 5. 2020 v nadaljevanju izhaja, da 9 SD PUP ne bo imela bistvenega vpliva na varovana
območja zavarovane vrste, zato menijo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo ni 
potrebno izvesti. 

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in 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), je 
ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki 
bodo verjetno prizadeta in ugotovilo da:

- iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 35012-35/2020/3 z 9. 4. 2020 (prejeto 9. 4. 2020) izhaja, 
da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register 
nepremične kulturne dediščine, majhna in da bodo varstvo kulturne dediščine zagotavljali prek 
smernic in mnenj v postopku priprave prostorskega akta, zato celovite presoje vplivov izvedbe plana 
na kulturno dediščino ni potrebno izvesti, 

- iz mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št. 212b-09/1649-20 / NP - 2418012 z dne 
8. 4. 2020), ki je bilo posredovano preko mnenja Ministrstva za zdravje (št. št. 354-15/2012-22 z dne 
15. 4. 2020) izhaja, da za 9 SD PUP s stališča varovanja zdravja pred vplivi iz okolja ni treba izvesti 
celovite presoje vplivov na okolje, 

- območje ni del območja kulturne dediščine ali krajine s priznanim varstvenim statusom na 
nacionalni ravni, na ravni Evropske skupnosti ali na mednarodni ravni,

- iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 35020-28/2020-2 z dne 21. 4. 2020), 
izhaja, da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z voda,

- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3502-25/2020/4 z dne 5. 5. 
2020 izhaja, da 9 SD PUP z vidika pristojnosti ministrstva za kmetijstvo nimajo pomembnejših vplivov 
na okolje, 

- iz mnenja Zavoda za gozdove Slovenija, Območna enota Bled, (št. 3407-9/2020 z dne 27. 03. 
2020, (prejeto 21. 5. 2020)) izhaja, da 9 SD PUP ne bodo pomembno vplivale na okolje z vidika 
njihove pristojnosti, 

- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za 
kumulativne in čezmejne vplive.



V. Ugotovitev

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da v skladu z določili 2. in 
3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o devetih spremembah in 
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, ni treba izvesti 
celovite presoje vplivov na okolje, niti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 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:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.
         Višja svetovalka I                                                                                                  

Mag. Vesna Kolar –Planinšič
Vodja Sektorja za strateško presojo
           vplivov na okolje 

   mag. Katja Buda, 
                                                                                                                v.d. Generalne direktorice 
                                                                                                                     Direktorata za okolje

Vročiti elektronsko:
- obcina@kranjska-gora.si,
- info@urbi.si. 

V vednost:
- zrsvn.oekr@zrsvn.si, Zavod za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana,
- gp.drsv-kr@gov.si, Direkcija RS za vode, Sektor območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000
Kranj, 
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- oebled@zgs.gov.si, Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota, Ljubljanska c. 19, 4260
Bled.
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