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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), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 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, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v 
nadaljevanju ZVO), 119. člena v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. 
list RS, št. 61/17), 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 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 odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
okolje, za plan Občinski podrobni prostorski načrt KA-104, pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni 
trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo 
  

ODLOČBO

1. Vplivi izvedbe plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje za plan, Občinski podrobni prostorski načrt KA-104, so sprejemljivi ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v predlogu odloku o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu KA-104 (izdelal: JUKUM d.o.o., št. proj.: 7/2018, 
Šmartno pri Litiji, april 2021).  

2. Spremljanje stanja okolja ni potrebno.
3. V tem postopku ni bilo stroškov. 

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Pripravljavec plana Občina  Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, je na Ministrstvo za okolje in 
prostor (v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo (št.: 3505-5/2017-5/1 z dne 26. 4. 2021) za 
izdajo mnenja za občinski podrobni prostorski načrt KA-104 (v nadaljevanju OPPN).
Ministrstvo je vlogo za mnenje, v skladu  s 46. členom ZVO, prekvalificiralo v vlogo za izdajo odločbe 
o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. 
Vlogi je bil priložen predlog odloka o OPPN (izdelal: JUKUM d.o.o., št. proj.: 7/2018, Šmartno pri 
Litiji, april 2021) z grafičnimi prilogami. 

Ministrstvo je za mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 30. 4. 2021 pozvalo Direkcijo RS za 
vode, Sektor območja srednje Save in Ministrstvo za zdravje.
   

II. Dosedanji postopek

V postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je ministrstvo pristojno za okolje z odločbo (št.: 
35409-130/2020/11 z dne 13. 7. 2020) odločilo, da je v postopku priprave OPPN KA-104 treba 
izvesti postopek CPVO.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
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Pripravljavec plana je 3. 11. 2020 posredoval vlogo za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega 
poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Ministrstvo je 5. 2. 2021 ugotovilo, da je 
okoljsko poročilo ustrezno in se lahko javno razgrne.
V skladu s 43. členom ZVO je bila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega 
poročila od 15. 3. 2021 do vključno 16. 4. 2021 v prostorih Občine Kamnik  in na njeni spletni strani. 
Javna obravnava je bila 24. 3. 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kmanik 

 V času javne razgrnitve in javne razprave na dopolnjen osnutek SD LN in okoljsko poročilo ni bilo 
pripomb.

 
III. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

V skladu s 46. členom ZVO ministrstvo v 30 dneh od prejema plana, ob upoštevanju mnenj 
ministrstev in organizacij, izda odločbo, s katero potrdi sprejemljivost plana, če presodi, da so vplivi 
njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi njegove izvedbe na 
okolje niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo na urejanje prostora, se za pisno mnenje 
šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po 
predpisih o načrtovanju prostora. 

Pripravljavec plana je na podlagi 119. člena v povezavi s 114. členom ZUreP-2 z vlogo z dne 5. 5. 
2021 pozval pristojne nosilce urejanja prostora, da posredujejo svoja mnenja k predlogu OPPN in da 
se hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje z vidika svoje pristojnosti. 

Na predlog odloka o OPPN sta bili prejeli pozitivni mnenji o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
okolje: 

- Direkcije RS za vode, Sektorja območja srednje Save (št.: 35021-51/2021-2 z dne 18. 5. 2021) in 
- Ministrstva za zdravje (št.: 350-31/2018-29 z dne 24. 5. 2021), ki je posredovalo strokovno 

mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 350-39/2021-2 (256) z dne 21. 5. 2021). 
Ministrstvo za kulturo je že hkrati z v mnenjem o ustreznosti okoljskega poročila (št.: 35012-
216/2018/9 z dne 11. 1. 2021) ugotovilo tudi, da so vplivi izvedbe plana na kulturno dediščino in 
arheološke ostaline sprejemljivi. 

IV. Omilitveni ukrepi in monitoring/spremljanje stanja okolja

Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi 
omilitveni ukrepi s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in 
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede, ter načini spremljanja izvajanja plana. 

Ministrstvo ugotavlja, da so omilitveni ukrepi vključeni v predlog Odloka o OPPN v poglavje V. 
Varovanje okolja in naravnih virov (19. člen - varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanja narave) ter 
v poglavju XIII. Drugi pogoji in zahteve (24. člen - ukrepi določeni pri analizi tveganja). 

Spremljanje stanja okolja na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ni potrebno.

 V. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

Po pregledu vseh posredovanih gradiv je naslovni organ ugotovil, da so vplivi izvedbe OPPN KA-104 
na okolje sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, s čimer se strinjajo tudi pristojna 
ministrstva, organizacije in javnost.  
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Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se lahko 
vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti. 

 

Postopek vodila:
   Jelka Habjan 
    Sekretarka

Mag. Andrej VIZJAK
                 MINISTER

 

Vročiti elektronsko:
- Pripravljavec plana: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si

V vednost – elektronska vročitev: 
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si

mailto:obcina@kamnik.si
mailto:gp.drsv-lj@gov.si
mailto:gp.mk@gov.si
mailto:gp.mz@gov.si
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