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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 in 90/14), 40. člena 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, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 47a. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-
A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 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 planov, za katere je treba izvesti 
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za Spremembe in dopolnitve št. 5
občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, pripravljavcu plana, Občini Cerkno, Bevkova 
ulica 9, 5282 Cerkno, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave Sprememb in dopolnitev št. 5 občinskega prostorskega načrta 
Občine Cerkno je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

2. V postopku priprave Sprememb in dopolnitev št. 5 občinskega prostorskega načrta 
Občine Cerkno je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo 
na varovana območja.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec plana, Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, je na Ministrstvo za okolje 
in prostor (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) podal vlogo, št. 350-0001/2018, z dne 2. 6. 2020, 
prejeto dne 3. 6. 2020, za izdajo odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na 
okolje za Spremembe in dopolnitve št. 5 občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, (v 
nadaljnjem besedilu: SD OPN 5).

Vlogi so bila priložena mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje in sicer:
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, št. 350-4/2019-2, z dne 11. 10. 2019;
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 5-III-899/2-O-19/ACG, z dne 6. 11. 2019
- dokazila o prejetih pošiljkah (povratnice).

Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletnem strežniku, na naslovu http://dokumenti-
pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/ in sicer: 
- Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (SD OPN 5) –
(Locus d.o.o., avgust 2019);
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 05 Občinskega prostorskega načrta Občine 
Cerkno (Uradni list RS, št. 34/2018);



- priloge.

Ministrstvo je v postopku prejelo še mnenje Ministrstva za kulturo, 3501-47/2019/3, z dne 25. 
10. 2019, prejeto 25. 10. 2019; mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
področje gozdarstva, št. 3401-27/2008/32, z dne 23. 10. 2019, prejeto 4. 11. 2019; mnenje 
Ministrstva za zdravje s priloženim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano, št. 212b-09/1649-19/NP-667101-1, z dne 4. 11. 2019, prejeto 5. 11. 2019 in mnenje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva, št. 350-19/2008/50, z 
dne 11. 11. 2019, prejeto 25. 11. 2019.

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, 70/80, 108/09, 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) 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 ter 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. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na 
okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje 
vplivala na okolje. 

Po določbah 47. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 
70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2; v 
nadaljevanju ZPNačrt) ministrstvo, pristojno za okolje na podlagi vloge občine in priloženih 
mnenj iz tretjega odstavka tega člena pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v drugem odstavku 273. člena določa, da se občinski 
prostorski načrti, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, končajo po ZPNačrt.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in spremembe; v nadaljevanju: 
Uredba).

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se SD OPN 5 nanaša na spremembe besedila in 
grafike izvedbenega dela odloka ter prilog. Spremembe besedila predstavljajo zlasti 
spremembe in določitve novih prostorskih izvedbenih pogojev ter načinov urejanja. Spremembe 
grafičnega dela se nanašajo zlasti na spremembe namenske rabe prostora, načinov urejanja in 
na spremembe enot urejanja prostora. Spreminja se podrobnejša namenska raba prostora 
znotraj območij stavbnih zemljišč iz območij okoljske infrastrukture v območja za turizem, iz 
območij za turizem, stanovanjskih območij in območij gospodarskih con v osrednja območja 
centralnih dejavnosti ter znotraj različnih območij centralnih dejavnosti in znotraj stanovanjskih 
območij. V plan se vnese tudi trasa državne kolesarske povezave na območju Občine Cerkno 
med Reko in Želinom ter območje za začasno vzletanje in pristajanje helikopterjev. 
Na podlagi predloženih podatkov za SD OPN 5 ni treba izvesti presoje vplivov na okolje po 
določbah 51. člena ZVO-1 v povezavi z Uredbo. 



Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-
ZDru-1 in 46/14; v nadaljevanju ZON) se 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.

V postopku je Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN) podal mnenje št. 5-
III-899/2-O-19/ACG, z dne 6. 11. 2019, v katerem ugotavlja, da se s SD OPN 5 v prostor 
umešča trasa državne kolesarske povezave Reka-Želin. Del zarisane trase poteka po 
posebnem ohranitvenem območju Idrijca s pritoki (POO – SI3000230), določenem z Uredbo o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 
43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – odl US, 3/14, 21/16 in 47/18, ki je izjemno pomembno za 
ohranjanje varovanih vrst kot sta npr. kranjski jeglič (Primula carniolica) in rak koščak 
(Austropotamobius torrentium). ZRSVN meni, da zaradi ohranjanja ugodnega stanja kranjskega 
jegliča predlagana trasa na odseku od km 0,0 do km 0,9 pododseka A in na odseku od km 0,7 
do km 1,45 pododseka B ni sprejemljiva, zato predlaga, da se ta del trase izloči. ZRSVN je 
namreč že v postopku presoje sprejemljivosti, v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
kolesarsko pot od Reke do Želina, podal mnenje, da trasa na navedenih odsekih ni sprejemljiva. 
Na podlagi navedenega ZRSVN ocenjuje, da bo vpliv načrtovanega posega lahko vključeval 
izgubo osebkov in habitata, spremembo kakovosti habitata, spremembo abiotskih dejavnikov in 
razdrobitev habitata. ZRSVN meni, da bo zaradi navedenega SD OPN 5 pomembno vplival na 
varovano območje, zato je zanj treba izvesti presojo sprejemljivosti na varovana območja 
narave po 101. a členu ZON.

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite 
presoje vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom 
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; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Skladno s 3. 
členom Uredbe o merilih je v postopku prejelo mnenja ZRSVN, Ministrstva za kulturo, 
Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH), Zavoda za gozdove Slovenije ter Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu MKGP) za področje kmetijstva in 
področje gozdarstva.

ZRSVN je v mnenju, št. 5-III-899/2-O-19/ACG, z dne 6. 11. 2019, ugotovil, da se s SD OPN 5 
umešča kolesarska pot na relaciji Reka-Želin, ki deloma sega na območje naravne vrednote 
Idrijca s pritoki, na ekološko pomembno območje Idrijca s pritoki (ID 56700) ter na območje 
redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, npr. kranjskega jegliča in raka koščaka (Pravilnik 
o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list RS, št. 82/02 in 
42/10; Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah, Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 
115/07, 36/09 in 15/14; Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, Uradni list RS, št. 
46/04, 109/04, 84/05,, 115/07, 32/08 – odl US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). 
ZRSVN meni, da bi zaradi navedenega posega SD OPN 5 lahko pomembno vplival na 
hidrološke, botanične, geomorfološke in zoološke lastnosti naravne vrednote in sestavine 
biotske raznovrstnosti. Vplivi bi lahko vključevali izgubo osebkov, izgubo habitata, spremembo 
njegovih kakovosti in abiotskih dejavnikov ter razdrobitev habitata. ZRSVN na podlagi 
navedenega meni, da je za SD OPN 5 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Zavod za gozdove Slovenije je podal mnenje št. 350-4/2019-2, z dne 11. 10. 2019, v katerem je 
navedel, da SD OPN 5 ne bo pomembno vplival na gozd in gozdni prostor, saj so načrtovane 
spremembe v celoti izven gozdnega prostora ter ne segajo v varovalne gozdove ali gozdove s 



posebnim namenom, razglašene z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 1/13 in 39/15).

MKGP je podal mnenje za področje gozdarstva, št. 3401-27/2008/32, z dne 23. 10. 2019, v 
katerem je navedel, da se s SD OPN 5 načrtovane spremembe nahajajo izven gozda ter ne 
posegajo v gozdove s posebnim namenom ali varovalne gozdove. V SD OPN 5 so ustrezno 
upoštevane smernice ter strokovne in pravne podlage s področja gozdarstva in lovstva. MKGP 
meni, da je verjetnost pomembnejših vplivov SD OPN 5 z vidika gozdarstva in lovstva 
minimalna. 

MKGP je v mnenju s področja kmetijstva, št. 350-19/2008/50, z dne 11. 11. 2019, navedel, da 
SD OPN 5 ne bo imel pomembnejših vplivov na okolje z vidika njegovih pristojnosti.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 3501-47/2019/3, z dne 25. 10. 2019, ugotovilo, da SD 
OPN 5 ne zadeva vsebin varstva kulturne dediščine. Na podlagi navedenega Ministrstvo za 
kulturo meni, da je verjetnost vpliva na kulturno dediščino majhna in izvedba celovite presoje 
vplivov na kulturno dediščino ni potrebna. 

Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NLZOH, št. 212b-09/1649-19/NP-667101-1, z dne 
4. 11. 2019. NLZOH je v mnenju navedel, da se s SD OPN 5 načrtujejo spremembe, zaradi 
katerih lahko nastanejo pomembni neposredni, daljinski in kumulativni vplivi zaradi 
preobremenitve s hrupom, povečanega elektromagnetnega sevanja in svetlobnega 
onesnaževanja, zaradi vplivov na oskrbo s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano. 
NLZOH meni, da bo SD OPN 5, glede na značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij, ki 
bodo verjetno prizadeta ter pomena in ranljivosti prizadetih območij, pomembno vplival na 
zdravje ljudi.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se 
nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo 
verjetno prizadeta, ugotovilo, da:
- se s SD OPN 5 načrtuje sprememba besedila in grafike izvedbenega dela odloka v zvezi s 

spremembami namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev zaradi novih 
pobud;

- s DS OPN 5 načrtovane ureditve ne bodo pomembno vplivale na kulturno dediščino, kar je v 
mnenju ugotovilo tudi Ministrstvo za kulturo;

- se s SD OPN 5 načrtovane ureditve umeščajo na območje naravne vrednote in v ekološko 
pomembno območje Idrijca s pritoki, zato je pričakovati pomembne vplive na ta območja, kar 
je v mnenju ugotovil tudi ZRSVN;

- s SD OPN 5 načrtovane ureditve ne bodo pomembno vplivale na gozdove in gospodarjenje 
z njimi ter na kmetijska zemljišča, kar sta v mnenjih ugotovila tudi MKGP in Zavod za 
gozdove Slovenije;

- se s SD OPN 5 v prostor umeščajo tudi dejavnosti, ki bi lahko same po sebi ali v povezavi z 
obstoječimi dejavnostmi pomembno vplivale na zdravje ljudi in njihovo bivalno okolje, kar je 
v mnenju ugotovil NLZOH.

Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je ministrstvo 
ocenilo, da bo SD OPN 5 verjetno pomembno vplival na okolje in je zanj treba izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje.

Skladno z določbami 9. in 146. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-
ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je ministrstvo z dopisom št. 35409-
297/2019/9 z dne 15. 6. 2020 seznanilo pripravljavca plana z dejstvi in okoliščinami, 
pomembnimi za odločitev o uvedbi celovite presoje vplivov na okolje za predmetni plan in ga 



pozvalo, da se do njih pisno opredeli v petnajstih dneh od prejema dopisa. Pripravljavec plana 
je v sporočilu, z dne 22. 6. 2020, navedel, da se z ugotovljenimi dejstvi strinja. 

Po pregledu vseh prejetih gradiv in mnenj je ministrstvo ugotovilo, da je v postopku sprejemanja 
SD OPN 5 treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določbah drugega in tretjega 
odstavka 40. člena ZVO-1. Za njeno izvedbo mora pripravljavec plana, Občina Cerkno, 
zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi 
izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti 
območja, na katerega se plan nanaša, in sicer skladno z določili Uredbe o okoljskem poročilu in 
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS, št. 73/05). 
Ločen del okoljskega poročila je okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja narave.

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 pisno pri navedenem 
sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič
Podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za SPVO mag. Katja Buda

V. d. generalne direktorice
Direktorata za okolje

Vročiti (elektronsko):
- Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, obcina@cerkno.si

V vednost (elektronsko):
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zrsvn.oeng@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
gp.mkgp@gov.si
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