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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 – 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-1), 110. in 119. 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, 31/18  in 82/20) 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 planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na 
okolje, za plan - Občinski podrobni prostorski načrt za območje FO-01 Kamp Forme, 
pripravljavcu plana Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinski podrobnega prostorskega
načrta za območje FO-01 Kamp Forme, 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.

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju:
ministrstvo) je dne 22.5.2020 s strani pripravljavca plana Občine Škofja Loka, prejelo vlogo (št. 
3505-0009/2019) za izdajo odločbe o tem, ali je za Občinski podrobni prostorski načrt za 
območje FO-01 Kamp Forme (v nadaljevanju: OPPN) treba izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Skupaj z vlogo je pripravljavec plana ministrstvu poslal tudi naslednje gradivo: 
- Izhodišča za OPPN za območje FO-01 Kamp Forme, februar 2020, Domplan d.d.,
- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 

FO-01 Kamp Forme, z dne 8.5.2020, št.: 3505-9/2019.

Vlogi niso bila priložena mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo kot mnenje-dajalci v 
postopku sprejemanja akta, zaradi česar je ministrstvo na pripravljavca plana naslovilo prošnjo 
o dopolnitvi vloge (z dne 4.6.2020, št.: 35409-131/2020/3).
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Pripravljavec je s potrebnimi mnenji dopolnil vlogo 6.7.2020.
Dopolnjeni vlogi so bila priložena sledeča mnenja:

- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorat za javno zdravje, z dne: 23.6.2020, št.: 
350-54/2020/4, ki se strinja z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z dne: 
22.6.2020, št.: 354-136/2020-2 (256),

- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 8.6.2020, št.: 3401-
119/2008/44,

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, z dne: 23.6.2020, št.: 3-III-
579/2-O-20/AŠL in

- mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območja zgornje Save, z dne: 3.7.2020, št.: 
35021-54/2020-2.

II. Vsebina plana

Iz dokumentacije, ki je bila priložena k vlogi je razvidno, da se s planom načrtuje ureditev 
območja velikega 5.362 m², ki se nahaja v občini Škofja Loka v bližini naselja Dorfarje, delno na 
območju naselja Forme, delno pa na območju naselja Crngrob. Zajema zemljišča s parc. št.
65/4, 465/5, 465/6 vse k.o. 2028-Dorfarje in 1027/4, k.o. 2026-Pevno.

S planom se predvideva ureditev prostora namenjenega kampiranju: prostor za šotore, 
kamperje, 3 počitniške hišice ter prostor namenjen igri in druženju. Na tem območju že stoji 
stanovanjski objekt s turističnimi apartmaji, ki bi ga bilo treba legalizirati (kar je tudi namen 
investitorja) ter drug objekt, ki se ga s planom namerava spremeniti v recepcijo in gostinski 
objekt. Poleg tega se predvideva izgradnja novega objekta namenjenega sanitarijam.

Na območju je trenutno v naravi delno degradiran travnik z nasutimi površinami in dva 
obstoječa objekta, območje pa je obdano z gozdom.
Z izvedbo plana se bo spremenila tudi namenska raba prostora iz IK – površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo v BT – površino za turizem.

Plan je skladen z Občinskim prostorskim načrtom Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 
2/2014, 3/2014, 46/2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018, 52/2018; v nadaljevanju: 
OPN), saj ta v 9. členu pravi, da je območje Crngrob eno od turistično rekreativnih zaledij mesta 
Škofja Loka. Pri ureditvah se bo med drugim upoštevalo 96. in 53. člen OPN, ki določata 
prostorske izvedbene pogoje za gradnjo na posebnih območjih.

Iz priloženih Izhodišč je mogoče razbrati, da je območje plana že opremljeno z gospodarsko 
javno infrastrukturo: dovozom, vodovodnim, elektroenergetskim in telekomunikacijskim 
omrežjem ter malo čistilno napravo.

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu 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 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-1 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 istega zakona, 
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
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Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo 
oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu z navedenim drugim odstavkom 40. člena ZVO-1, je potrebno CPVO izvesti za vsak 
plan, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje, skladno z določbami 51. člena tega zakona. V 51. členu pa je v drugem odstavku 
zapisana brezpogojna obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje za posege, iz kategorije 
»PVO« v Prilogi 1 v  Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) ter v tretjem odstavku tudi izvedba 
predhodnega postopka po 51.a členu ZVO-1 za posege iz kategorije »PP« v Prilogi 1 k 
navedeni Uredbi.

Presojo sprejemljivosti je po 101. členu 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)(v 
nadaljevanju: ZON)  potrebno izvesti za vsak plan, ki bi lahko pomembno vplival na zavarovano 
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje. Po 53. 
členu ZON so zavarovana območja naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni 
rezervat (ožja zavarovana območja) ter narodni, regijski in krajinski park (široka zavarovana 
območja). Natančneje so ta območja opredeljena od 64. do 71. člena ZON. Posebna varstvena 
območja in potencialna posebna ohranitvena območja so območja omrežja Natura 2000, kot je 
to opredeljeno v 33. členu ZON.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2, ministrstvo pristojno za okolje na 
podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba izvesti 
CPVO. 

IV. Razlogi za uvedbo postopka CPVO

1. V skladu z navedenim drugim odstavkom 40. člena ZVO-1, s tem povezanim 51. členom
ZVO-1 in s tem povezano Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) velja, da je predhodni postopek za presojo 
vplivov na okolje treba izvesti za ureditve stalnih območij za kampiranje in postavljanje 
počitniških prikolic (kampi) za vsaj 100 enot.

Zato ministrstvo ugotavlja, da se s tu obravnavanim planom ne načrtuje posegov, za katere bi 
bila potrebna presoja vplivov na okolje, zaradi česar tudi ni potrebna izvedba celovite presoje
vplivov na okolje iz tega razloga.

2. V skladu z navedenim drugim odstavkom 40. člena ZVO-1 je potrebna izvedba CPVO, če se 
s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih 
o ohranjanju narave. 

Ministrstvo je na podlagi pregleda lokacije obravnavanega območja znotraj geografsko 
informacijskega sistema Atlas okolja ugotovilo, da se plan nahaja na območju varstvenega 
območja Natura 2000: Gozd Kranj - Škofja Loka (ID območja: SI3000100, SAC), na območju 
lokalne naravne vrednote Crngrob - Virmaše - ostanki nižinskega gozda (ID območja: 7868) ter 
na območju ekološko pomembnega območja Škofjeloško hribovje (ID območja: 24600).

Zaradi morebitnega vpliva izvedbe plana na našteta varstvena in zavarovana območja je bilo 
pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, z dne: 23.6.2020, št.: 3-III-
579/2-O-20/AŠL. ZRSVN je mnenja, da ker se plan načrtuje že na delno pozidanem in delno 
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degradiranem območju ter ker plan ne bo posegal v območje gozda, ni verjetno, da bi plan 
lahko imel pomembne daljinske ali neposredne vplive na varovana območja.
Ministrstvo se z mnenjem ZRSVN strinja in zato ocenjuje, da presoja sprejemljivosti ni potrebna, 
zaradi česar tudi ni potrebna izvedba CPVO iz tega razloga.

3. V skladu s tretjim odstavkom 40. člena ZVO-1, se CPVO izvede tudi za plan, za katerega 
ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Za namene 
ocenjevanja verjetno pomembnih vplivov plana se uporabljajo določila Uredbe 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). Preučena so bila pridobljena mnenja pristojnih ministrstev in 
drugih organizacij iz posameznih področij, na katera bi plan lahko imel pomemben vpliv.

Ministrstvo na podlagi pregleda lokacije v geografsko informacijskem sistemu Atlas okolja 
ugotavlja, da obravnavano območje ne spada v razred majhne, srednje ali visoke poplavne 
ogroženosti niti na vodovarstveno območje državnega ali lokalnega značaja. Pridobljeno je bilo 
tudi mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območja zgornje Save, z dne: 3.7.2020, št.: 35021-
54/2020-2, ki dodaja, da v bližini plana teče vodotok 2. reda Suha, vendar da plan ne posega na 
priobalna zemljišča in da ne bo povzročil verjetno pomembnih vplivov na okolje iz vidika voda. 
Ministrstvo se s tako oceno strinja.

Zaradi morebitnih vplivov plana na zdravje je bilo pridobljeno tudi mnenje Ministrstva za zdravje, 
Direktorata za javno zdravje, z dne: 23.6.2020, št.: 350-54/2020/4, ki se strinja z mnenjem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z dne: 22.6.2020, št.: 354-136/2020-2 (256). Nacionalni 
inštitut za javno zdravje podaja mnenje, da izvedba plana ne bo imela verjetno pomembnih 
vplivov na zdravje ljudi v okolici plana. Plan nima takih značilnosti, ki bi lahko ogrozila zdravje 
ljudi, prav tako v njegovi okolici ni iz vidika zdravja ranljivih območij. Ministrstvo se strinja z 
mnenjem Ministrstva za zdravje.

Pridobljeno je bilo tudi mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 8.6.2020, 
št.: 3401-119/2008/44, ki ugotavlja, da ni verjetnosti, da bi izvedba plana imela verjetno 
pomembne vplive na okolje z vidika njihove pristojnosti, vendar pa je potrebno upoštevati v tem 
mnenju podane usmeritve: 

- zaradi preprečevanja razmnoževanja invazivnih vrst je potrebno gradbeno mehanizacijo 
pred delom temeljito očistiti, 

- morebitni odvečni gradbeni in izkopni material se ne sme odlagati v gozdna območja, 
- zaradi skrbi glede hruševega ožiga je potrebno upoštevati Odločbo o določitvi mej 

okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom, 
- raba sosednjega gozda zaradi dejavnosti predmetnega območja urejanja ne sme 

presegati običajne javne rabe gozdnega prostora.

Glede na navedeno, izvedba CPVO po tretjem odstavku 40. člena ZVO-1 ni potrebna, saj glede 
na merila navedena v Uredbi o merilih sklepamo, da do verjetno pomembnih vplivov na okolje z 
izvedbo plana ne bo prišlo.

V. Ugotovitev

Ministrstvo je na podlagi izhodišč za pripravo OPPN ter mnenj ministrstev in organizacij 
ugotovilo, da v skladu z določili 40. člena ZVO-1 za plan – Občinski podrobni prostorski načrt za 
območje FO-01 Kamp Forme ni treba izvesti postopka CPVO. Kot je razvidno iz točke IV.1. se s 
planom ne načrtuje posega, za katerega bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje. Kot je 
razvidno iz točke IV.2 plan ne posega na varovana območja narave ter nanje verjetno ne bo 
imel vpliva. Kot je razvidno iz točke IV.3., upoštevajoč merila navedena v Uredbi o merilih ter 
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pridobljena mnenja pristojnih organizacij, izvedba plana ne bo verjetno pomembno vplivala na 
okolje z vplivom na zdravje.

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, 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:
mag. Vesna Kolar-Planinšič
Vodja Sektorja za strateško presojo

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

  

Vročiti:
- Pripravljavec plana: Občina Škofja Loka, obcina@skofjaloka.si

V vednost po e-pošti: 
- Kristina Onufrija, Občina Škofja Loka, kristina.onufrija@skofjaloka.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si
- Direkcije RS za vode, Sektor območja zgornje Save, gp.drsv-kr@gov.si
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