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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), četrtega odstavka 110. 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 Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik – spremembe št. 3 (SD 
OPN3), 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 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Kamnik – spremembe št. 3 (SD OPN3), je treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje.

2. Za plan je treba izvesti presojo 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

Pripravljavec plana, Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, je Ministrstvu za okolje in prostor 
(v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo št.: 3505-0004/2019-5/1 z dne 3. 1. 2020 (prejeli 13. 
1. 2020) za pridobitev odločbe o tem, ali je v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik – spremembe št. 3 (SD OPN3) treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). 

Izhodišča za SD OPN 3 Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica (izdelal: LOCUS d.o.o., Domžale, 
št. proj.: 1694, maj 2019; ID prostorskega akta: 1253) so dostopna na spletnem strežniku: 
https://dokumenti-
pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/0_sklep/kamnik/SD_OPN3/1253_Izhodisca_SDOPN_Kamnik_
3.pdf

Vlogi so bila priložena naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO:
- Ministrstva za kulturo št.: 3501-27/2019/4 z dne 19. 7. 2019,
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana št.: 3407-246/2019-2 z dne 2. 8. 2019, 
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- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje št.: 350-44/2019-4 z dne 20. 8. 2019, ki je 
posredovalo prvo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, št.: 354-174/2019-
2/256 z dne 9. 8. 2019), 

- Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj (ZRSVN, št.: 2-II-392/4-O-19/DK z dne 6. 8. 2019),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva (MKGP, št.: 3401-

33/2006/39 z dne 6. 8. 2019)
- Direkcije RS za vode (DRSV št.: 35011-3/2019 z dne 28. 10. 2019 in št.: 35010-6/2019-2 z dne 

28. 10. 2019). 

II. Vsebina plana

Iz izhodišč za SD OPN3 je razvidno, da se plan nanaša na razširitev območja namenske rabe 
prostora za namen površin nadzemnega pridobivalnega prostora – LN (širitev kamnoloma) v 
Stahovici, ki se nahaja severno in severozahodno od obstoječega območja EUP ŽN-07. Sedanji 
24,47 ha velik pridobivalni prostor se bi z upoštevanjem pobude povečal za 30,37 ha na skupno 57 
ha površin.

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu 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 in 30/16, v nadaljevanju ZVO), je treba v postopku priprave plana, programa, načrta 
ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva 
na okolje, izvesti CPVO, 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 CPVO izvede za plan, ki ga na podlagi zakona 
sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, 
gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z 
odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z 
njim 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.
Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa 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. CPVO se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi 
države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte države ali občine. 

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

Ministrstvo je preverilo razloge za uvedbo postopka CPVO iz ZVO in ugotovilo naslednje: 

a) Iz osnutka SD OPN3 je razvidno, da se s planom načrtuje sprememba namenske rabe za 
namene širitve kamnoloma (skupna površina 57 ha), kar je poseg v okolje, za katerega je  
treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami drugega odstavka 51. člena ZVO
in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 
RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17 – v nadaljevanju Uredba). Iz Priloge 1 Uredbe je razvidno, da je 
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za kamnolome in dnevne kope, kjer površina kopa presega 25 ha  (oznaka B.4), treba izvesti 
presojo vplivov na okolje. 

b) Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se CPVO 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. 

* Plan posega na posebno varstveno območje (območje Natura 2000) Grintovci 
(SI5000024), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000, Urad. list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 3/14, 21/16 in 47/18). 

Iz mnenja ZRSVN izhaja, da bo plan verjetno pomembno vplival na kvalifikacijske živalske 
vrste: planinski orel, črna žolna in mali muhar, zaradi katerih je bilo posebno varstveno 
območje opredeljeno, zato je za plan treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana v naravo na varovana območja.  

c) 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). Ministrstvo je prejelo naslednja, zgoraj citirana mnenja: 
- ZRSVN navaja, da je na območju plana tudi ekološko pomembno območje Kamniško-

Savinjske Alpe (ID 11300), širše območje pa je življenjski prostor zavarovanih živalskih 
vrst: bukov kozliček, alpski kozliček, rogač in drugih. ZRSVN ocenjuje, da bi izvedba 
plana lahko pomembno vplivala na biotsko raznovrstnost, zlasti na habitate in populacije 
zavarovanih vrst.  

- Zavod za gozdove meni, da bo izvedba plana imela bistven negativen vpliv na gozd oz. 
gozdni prostor in funkcije gozda zaradi spremembe namenske rabe skoraj 27 ha gozda. 

- Ministrstvo za kulturo meni, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno 
dediščino. 
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje na podlagi Uredbe, Ministrstvo za kulturo meni, da obstaja verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na arheološke ostaline.

- Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NIJZ iz katerega izhaja, da je verjetno, da 
bo izvedba plana imela pomemben vpliv na zdravje in počutje ljudi zaradi:
o emisije prahu iz postopkov pridobivanja mineralne surovine, onesnaževala motorjev z 

notranjim izgorevanjem in zaradi transporta surovin do proizvodnih obratov;
o emisije hrupa in vibracij, ki lahko povzročijo obremenitve prebivalstva s hrupom in 

vibracijami iz istih vzrokov, kot to velja za onesnaženje zraka;
o onesnaženja podzemnih in površinskih voda ter tal na vodovarstvenem območju  -

VVO III (v bližini VVO II in VVO I) zaradi netesnosti delovnih strojev in/ali  nezgodnega 
razlitja nevarnih snovi in s tem vpliv na oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo v zadostnih količinah.

- MKGP je podalo mnenje s področja gozdarstva, da bo imela izvedba plana negativen 
vpliv na gozd. 

- DRSV je ugotovil, da širitev kamnoloma v Stahovici leži na območju varovanja vodih 
virov, varovanih z Odlokom o določitvi  varstvenih pasov in ukrepov  za varovanje zajetja 
pitne vode Iverje (Urad. list SRS št. 3/86). V neposredni bližini obstoječega kamnoloma je 
podeljeno vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja 
kot gospodarska javna služba. Širitev sega tudi na priobalno zemljišče hudourniškega 
vodotoka II. reda Grohat. Glede na navedeno, bo plan verjetno pomembno vplival na 
okolje z vidika upravljanja z vodami. 
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V. Izjasnitev

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.: 35409-202/2019/8 z dne 20. 1. 2020 pozvalo pripravljavca 
plana, da se v 15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo 
postopka CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja za SD OPN3, ki so: poseg z vplivi 
na okolje, vplivi na območja Natura 2000, na biotsko raznovrstnost in zlasti na zavarovane vrste, na 
gozd, na arheološke ostaline, na zdravje in počutje ljudi ter na upravljanje z vodami. 
Pripravljavec plana je 29. 1. 2020 sporočil, da se strinja z vsebino seznanitve.

VI. Ugotovitev

Ministrstvo je na podlagi izhodišč za SD OPN3 ter mnenj ministrstev in organizacij ugotovilo, da bo 
v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan – SD OPN3 Občine Kamnik
treba izvesti postopek CVPO, zaradi posega z vplivi na okolje, ter zaradi verjetno pomembnih 
vplivov na biotsko raznovrstnost in zlasti na zavarovane vrste, na gozd, na arheološke ostaline, na 
zdravje in počutje ljudi ter na upravljanje z vodami. 
Zaradi vpliva na varovana območja je treba izvesti presojo 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:
   Jelka Habjan 
     sekretarka   

  mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica

Direktorata za okolje

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

V vednost po e-pošti: 
- MOP – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje – Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave - OE Kranj; zrsvn.oekr@zrsvn.si
- Direkcija za vode RS; gp.drsv@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana; OELjubljana@zgs.si
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