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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, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in petega 
odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-
ZMetD, 66/06-OdlUS, 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, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v 
predhodnem postopku za nameravani poseg: ureditev zemljišč v k.o. 1905 Moste s parcelnimi 
št. 2272, 2273, 2274 in 2275 za namen izvajanja storitvene oz. proizvodne dejavnosti oz. 
variantno za obratovanje parkirnih prostorov za osebna in tovorna vozila, nosilcu nameravanega 
posega Poslovna cona Komenda d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda, ki ga zastopa direktor 
Matija Romšak, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: ureditev zemljišč v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 2273, 2274 
in 2275 za namen izvajanja storitvene oz. proizvodne dejavnosti oz. variantno za obratovanje 
parkirnih prostorov za osebna in tovorna vozila, nosilca nameravanega posega Komenda 
d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje.

2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 8. 12. 
2021 s strani nosilca nameravanega posega Poslovna cona Komenda d.o.o., Pod lipami 10, 1218 
Komenda, ki ga zastopa direktor Matija Romšak (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), 
prejelo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: dodatne parcele k 
parcelam z že izdanim gradbenim dovoljenjem na območju PC Komenda na zemljiščih v k.o. 
1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 2273, 2274 in 2275, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 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, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:
- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 11. 11. 2021;
- Grafični prikaz lokacije nameravanega posega.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
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V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz 
tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani 
poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz 
prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti 
nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). Prvi 
odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 
določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje 
v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 
1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti 
izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi42, G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe 
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je za druge industrijske 
cone, če presegajo 1 ha, potrebno izvesti predhodni postopek. 
Ob tem je v opombi 42 navedeno: prostorska ureditev je sklop usklajeno načrtovanih posegov v 
prostor, dejavnosti in omrežij s pripadajočimi površinami na določenem območju, ki se načrtujejo 
s prostorskimi akti.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje nadalje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne 
dosega pragu, ki je za to vrsto določen v prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z 
naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori 
kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.
V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v 
okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj 
funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje 
posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, 
obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega 
projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora 
izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi 
tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali 
več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske družbe.

Iz predložene dokumentacije in njene dopolnitve izhaja, da nameravani poseg obsega ureditev 
zemljišč v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 2273, 2274 in 2275 za namen izvajanja 
storitvene oz. proizvodne dejavnosti oz. variantno za obratovanje parkirnih prostorov za osebna 
in tovorna vozila.
Del območja PC Komenda je bil v preteklosti že predmet presoje vplivov na okolje in izdaje 
okoljevarstvenega soglasja. S strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana, je bilo dne 13. 5. 2009 izdano Okoljevarstveno soglasje št. 35402-11/2008-34 za 
poseg: izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovno-proizvodni coni Ozka dela – II. faza. 
Nadalje je bil s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, dne 
15. 6. 2018 izdan Sklep v predhodnem postopku št. 35405-548/2017-19, iz katerega izhaja, da 
je za nameravani poseg izgradnje komunalne infrastrukture na območju OC Komenda Ozka dela 
II. faza – 2. etapa na zemljiščih v k.o. 1905 s parcelnimi št. 2269, 2270, 2271, 2279, 2280, 2281, 
2287 in 2288, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
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Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, je dne 4. 3. 2020 v integralnem postopku izdal nosilcu nameravanega posega 
Gradbeno dovoljenje št. 35105-117/2018/46 1096-05 za gradnjo komunalne infrastrukture v PC 
Komenda – 2. faza 2. etapa 1. del na zemljiščih v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2130, 2131, 
2137, 2279, 2280, 2287, 2288. Za predmetno gradnjo je bila prav tako izvedena presoja vplivov 
na okolje, in sicer na zemljiščih v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2130, 2131, 2137, 2279, 2280, 
2287, 2288.

Območje nameravanega posega, ki obsega zemljišča v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 
2273, 2274 in 2275, meri 9.442 m2 in samo po sebi ne dosega pragu 1 ha. Vendar pa je 
nameravani poseg po svojih dejanskih lastnostih funkcionalno in ekonomsko povezan z 
obstoječim delom PC Komenda. Na podlagi tega ga je treba obravnavati kot kumulativni poseg v 
skladu z določilom 2. točke 1. a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje. Vendar pa ministrstvo ugotavlja, da je bil večji del zemljišč PC Komenda že 
predmet presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja, kar pa ne velja za 
zemljišča v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2269, 2270 in 2271, ki so bila prav tako predmet 
predhodnega postopka in izdaje Sklepa št. 35405-548/2017-19 z dne 15. 6. 2018. Za navedena 
zemljišča presoja vplivov na okolje v okviru postopka izdaje gradbenega dovoljenja št. 35105-
117/2018/46 1096-05 z dne 4. 3. 2020 ni bila izvedena. Upoštevajoč navedeno dejstvo, površino 
teh zemljišč, ki znaša 7.500 m2 in upoštevajoč površino zemljišč nameravanega posega, ki znaša 
9.442 m2, ministrstvo ugotavlja, da je za nameravani poseg v skladu s točko G.I.1.1 v povezavi s 
prvim odstavkom 3.a člena in 2. točko prvega odstavka 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje potrebno izvesti predhodni postopek, saj skupna 
površina vseh navedenih zemljišč znaša 16.942 m2 in presega 1 ha površine.

Opis nameravanega posega
Namen nameravanega posega je ureditev zemljišč v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 2273, 
2274 in 2275 za namen izvajanja storitvene oz. proizvodne dejavnosti.  Navedena zemljišča ležijo 
ob notranji cesti, kjer so vsi komunalni vodi pripravljeni za priključitev navedenih zemljišč. Vsa 
potrebna komunalna infrastruktura je že zgrajena oz. položena v cestnem telesu, ki se razteza 
ob severovzhodni strani območja navedenih zemljišč, in sicer fekalna in meteorna kanalizacija, 
elektrika, vodovod, plin in TKK. Na zemljiščih je predvidena postavitev poslovnih objektov, s 
proizvodno storitveno dejavnostjo (proizvodnja, trgovina, gostinstvo, skladiščenje, pisarne, servisi 
…), tlorisnih gabaritov  do 17 x 34 x in višine do 16 metrov (K + P + 4). Izjema je zemljišče v k.p. 
1905 s parcelno št. 2275, kjer je tloris do 17 x 17 m in višina do 14 m (K + P + 3). Na zemljiščih, 
po navedbah nosilca nameravanega posega, ne bo gradnje objektov, ki predelujejo oz. 
uporabljajo nevarne snovi. Nosilec nameravanega posega namerava variantno na obravnavanih 
zemljiščih urediti ograjene parkirne prostore za osebna in tovorna vozila, zaradi pomanjkanja 
parkirnih prostorov. 

Ministrstvo je, v skladu s četrtim odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko 
ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in 
organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za 
nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, z dopisom 
št. 35431-63/2021-2550-4 z dne 23. 11. 2021 zaprosilo za mnenje:

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja:
- dne 15. 12. 2021 mnenje št. 35019-52/2021-3 z dne 14. 12. 2021 s strani Direkcije 

Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 
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Ljubljana (v nadaljevanju DRSV);
- dne 23. 12. 2021 mnenje št. 354-187/2021-4 z dne 22. 12. 2021 s strani Ministrstva za 

zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana s prilogo: 
Strokovnim mnenjem, ki ga je pod št. 212b-09/1649-21/NP-3512995 dne 22. 12. 2021 
pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, 
Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju 
NLZOH);

- dne 4. 1. 2022 mnenje št. 3563-0060/2021-3 z dne 4. 1. 2022 s strani Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju 
ZRSVN).

Iz mnenja DRSV št. 35019-52/2021-3 z dne 14. 12. 2021 izhaja, da se glede na evidence DRSV 
in Atlasa voda nameravani poseg nahaja na območju, kjer se nahaja neimenovan vodotok in se 
ne nahaja na erozijsko, plazljivo ali poplavno ogroženem območju, niti na vodovarstvenem 
območju; da na območju predvidene gradnje teče neimenovan vodotok, ki je vodotok 2. reda ter, 
da je mejo vodnega zemljišča potrebno določiti na podlagi 11. In 12. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 
65/20; v nadaljevanju ZV-1) in Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega 
zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06) ter v projektni dokumentaciji tudi prikazati. Pri 
določitvi meje vodnega zemljišča je potrebno upoštevati obstoječe razmere. Iz mnenja DRSV 
nadalje izhaja, da je gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču (kamor sodijo vsi 
objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, 
cesto ter drugimi ureditvami), ki sega na vodah II. reda 5 m od meje vodnega zemljišča, 
prepovedana in da navedeno velja za vse objekte in posege, razen za izjeme, navedene v 37. 
členu ZV-1, ter v primerih, ki so navedeni v 201. členu ZV-1. Kot mejo vodnega zemljišča je šteti 
zgornji rob brežine vodotoka. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v projektu 
označiti in kotirati. Iz mnenja DRSV še izhaja, da je zacevljanje in prekrivanje vodotokov strogo 
prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oz. prehod preko potoka v primeru, 
da gre za objekte javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah).
DRSV v mnenju zaključuje, da morajo so bili v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo 
objektov ter izvajanje gradbenih del na podlagi predložene dokumentacije preverjeni morebitni 
vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter da s stališča pristojnosti DRSV presoja vplivov 
na okolje ni potrebna.

Iz mnenja št. 354-187/2021-4 z dne 22. 12. 2021 izdanega s strani Ministrstva za zdravje, 
Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, oz. mnenja NLZOH št. 212b-
09/1649-21/NP-3512995 dne 22. 12. 2021 izhaja, da za nameravani poseg presoja vplivov na 
okolje s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ni potrebna.

Iz mnenja ZRSVN št. 3563-0060/2021-3 z dne 4. 1. 2022 izhaja, da vse navedene parcele ležijo 
v območju poslovne cone na njenem južnem robu; da so navedene parcele v namenski rabi 
nezazidana stavbna zemljišča, v dejanski rabi pa mlad gozd, ki se vzpostavlja po nedovoljeni 
sečnji v času gradnje infrastrukture v poslovni coni; da so zemljišča v neposredni bližini 
prehodnega/šotnega barja in v prispevnem območju odtoka enega glavnih odvodnikov iz 
poslovne cone. Iz mnenja ZRSVN nadalje izhaja, da so obravnavane parcele na območju vpliva 
na ekološko pomembno območje (ID 28200) Zadnje struge pri Suhadolah (Uredba o ekološko 
pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18), posebno varstveno 
območje Natura 2000 (ID SI3000011) Zadnje struge pri Suhadolah (Uradni list RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18), naravno 
vrednoto Zadnje struge (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15 ter sklep št. 
35600-46/17 z dne 16. 2. 2018) ter, da je območje nameravanega posega in njegovo vplivno 
območje habitat več zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0818
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2436
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Iz mnenja nadalje izhaja, da sta bila za Poslovno cono Komenda II faza v okviru pridobivanja 
dovoljenj za izvedbo komunalne infrastrukture že izvedena dva postopka presoje vplivov na okolje 
in pridobljeni naslednji odločbi:
I. Okoljevarstveno soglasje št. 35402-11/2008-34 z dne 13. 5. 2009, za izgradnjo komunalne 

infrastrukture v Poslovno-proizvodni coni Ozka dela – II. Faza, ki je v  III. točki  zavrnilo izdajo 
okoljevarstvenega soglasja za t.i. »izvzeto območje«, katerega del so tudi obravnavane 
parcele, zaradi preprečitve bistvenih vplivov na biotsko raznovrstnost in bližnje območje 
Natura 2000. Okoljevarstveno soglasje, poleg izvzema dela zemljišč, podaja tudi številne 
omilitvene ukrepe, med katerimi so:
- “izvzeto območje” – omilitveni ukrep, mora biti ograjeno v času gradnje in ves čas 

izvajanja dejavnosti na območju PC Komenda;
- v izvzeto območje se ne sme posegati (izven območja predvidenega in zgrajenega 

vodnega zadrževalnika).
ZRSVN prav tako navaja, da okoljevarstveno soglasje določa, da je v primeru sprememb ali 
razširitev posega, ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi tako, da zapade pod določila 
predpisa, ki določa vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 
potrebno izvesti novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje.

II. Gradbeno dovoljenje št. 35105-117/2018 (46)-05 z dne 4. 3. 2020 izdano v okviru 
integralnega postopka, ki je obravnavalo izgradnjo komunalne infrastrukture na zemljiščih v 
k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2131 in 2130 ter posredno 2279, 2280, 2281, 2287, 2288, 
2289 in 2355 ter 2356. V okviru postopka izdaje gradbenega dovoljenja je bilo izdelano 
poročilo o vplivih na okolje, ki je določilo omilitvene oz. nadometne ukrepe za nameravani 
poseg ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti omilitvenih ukrepov iz navedenega 
okoljevarstvenega soglasja.

ZRSVN v mnenju nadalje opozarja, da je vse od začetka gradnje komunalne infrastrukture in 
zagona delovanja poslovne cone, izvajanje omilitvenih ukrepov, določenih v navedenih odločbah, 
zelo oteženo; da ZRSVN redno sodeluje z upravljavcem in občino in išče rešitve za izboljšanje 
učinkovitosti omilitvenih ukrepov; da tudi zadnje Poročilo o spremljanju nadomestnih habitatov v 
PC Komenda za leto 2021 (Ipsum d.o.o., oktober 2021) opozarja na neustrezno stanje omilitvenih 
ukrepov, npr. izsušenost in zaraščenost nadomestnih habitatov (kostanj) za dvoživke, posušene 
sadike dreves, razrast tujerodnih vrst, večje razraščanje navadnega rogoza v območju Natura 
2000 Zadnje struge, v katerega se stekajo padavinske vode iz Poslovne cone zaradi 
spremenjenega kemizma vode (ocena). ZRSVN navaja, da rezultatov analize vode ni pridobil.
Na podlagi navedenega ZRSVN, skladno s četrtim odstavkom 51a. člena ZVO-1 meni, da je za 
navedene posege treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, s 
poudarki na:

- oceni kumulativnih vplivov na biotsko raznovrstnost in območja z naravovarstvenim 
statusom z izhodišči iz stanja pred vzpostavitvijo cone in sedanjega stanja, ter

- izvedljivosti in učinkovitosti omilitvenih in nadomestnih ukrepov.

Zgoraj navedena mnenja, ki so se nanašala na izvedbo posega ureditve zemljišč za namen 
izvajanja storitvene oz. proizvodne dejavnosti, je ministrstvo nosilcu nameravanega posega 
posredovalo v opredelitev z dopisom št. 35431-85/2021-2550-9 z dne 12. 1. 2022.

Nosilec nameravanega posega je na poziv ministrstva odgovoril dne 19. 1. 2022 po e-pošti s 
posredovanjem dodatnih podatkov v zvezi z nameravanim posegom. Nosilec nameravanega 
posega je, med drugim, navedel, da namerava variantno na dveh parcelah urediti ograjene 
parkirne prostore za osebna in tovorna vozila, zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov. 

Nosilec nameravanega posega je zahtevo, po prejemu seznanitve št. 35431-85/2021-2550-13 z 
dne  31. 1. 2022, ponovno dopolnil po e-pošti dne 4. 2. 2022, in sicer, kot je sam navedel, z 
variantno rešitvijo izdaje okoljevarstvenega soglasja za vse štiri navedene parcele, pod pogojem, 
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da se na parcelah uredi urejeno parkirišče, katerega delovanje in uporaba na biotsko 
raznovrstnost obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom ne bo imelo 
velikega vpliva.

Odločitev
Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovilo, da je za nameravani poseg, glede 
na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo je namreč ugotovilo naslednje:

1. Značilnosti posega 
- Velikost in zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega je načrtovana na 

zemljiščih v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 2273, 2274 in 2275. Nameravani 
poseg obsega ureditev zemljišč za namen izvajanja storitvene oz. proizvodne dejavnosti. 
Navedena zemljišča ležijo ob notranji cesti, kjer so vsi komunalni vodi, pripravljeni za 
priključitev navedenih zemljišč. Vsa potrebna komunalna infrastruktura je že zgrajena oz. 
položena v cestnem telesu, ki se razteza ob severovzhodni strani območja navedenih 
zemljišč, in sicer fekalna in meteorna kanalizacija, elektrika, vodovod, plin in TKK. V tej 
fazi še ni znano, kakšne dejavnosti se bodo izvajale na navedenih zemljiščih. Na 
zemljiščih je predvidena postavitev poslovnih objektov, s proizvodno storitveno 
dejavnostjo (proizvodnja, trgovina, gostinstvo, skladiščenje, pisarne, servisi …), tlorisnih 
gabaritov  do 17 x 34 x in višine do 16 metrov (K + P + 4). Izjema je zemljišče v k.o. 1905 
s parcelno št. 2275, kjer je tloris do 17 x 17 m in višina do 14 m (K + P + 3). Na zemljiščih, 
po navedbah nosilca nameravanega posega, ne bo gradnje objektov, ki predelujejo oz. 
uporabljajo nevarne snovi. Nosilec nameravanega posega namerava alternativno na 
parcelah urediti ograjene parkirne prostore za osebna in tovorna vozila, zaradi 
pomanjkanja parkirnih prostorov. 

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se 
funkcionalno in ekonomsko navezuje na obstoječo PC Komenda. Del območja PC 
Komenda je bil v preteklosti že predmet presoje vplivov na okolje in izdaje 
okoljevarstvenega soglasja. S strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana je bilo dne 13. 5. 2009 izdano Okoljevarstveno soglasje št. 35402-
11/2008-34 za poseg: izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovno-proizvodni coni 
Ozka dela – II. faza. Nadalje je bil s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 
1b, 1000 Ljubljana dne 15. 6. 2018 izdan Sklep v predhodnem postopku št. 35405-
548/2017-19, iz katerega izhaja, da je za nameravani poseg izgradnje komunalne 
infrastrukture na območju OC Komenda Ozka dela II. faza – 2. etapa na zemljiščih v k.o. 
1905 s parcelnimi št. 2269, 2270, 2271, 2279, 2280, 2281, 2287 in 2288, potrebno izvesti 
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
je dne 4. 3. 2020 v integralnem postopku izdal nosilcu nameravanega posega Gradbeno 
dovoljenje št. 35105-117/2018/46 1096-05 za gradnjo komunalne infrastrukture v PC 
Komenda – 2. faza 2. etapa 1. del na zemljiščih v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2130, 
2131, 2137, 2279, 2280, 2287, 2288. Za predmetno gradnjo je bila prav tako izvedena 
presoja vplivov na okolje, in sicer na zemljiščih v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2130, 
2131, 2137, 2279, 2280, 2287, 2288.
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2. Lokacija posega v okolje
- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z 

Odlokom o lokacijskem načrtu 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela II. 
faza (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/08, 03/14 -obvezna razlaga, 08/16, 
11/20 in 12/21). Površina zemljišča, na katerem se bo izvajal nameravani poseg, meri 
9.442 m2. Namenska raba območja je naslednja: območja proizvodnih dejavnosti. 
Dejanska raba površin, kjer je predviden nameravani poseg je gozd (šifra: 2000; vir: 
https://gis.iobcina.si/). Glede na navedbe ZRSVN v mnenju št. 3563-0060/2021-3 z dne 
4. 1. 2022, gre za mlad gozd, ki se vzpostavlja po nedovoljeni sečnji v času gradnje 
infrastrukture v poslovni coni.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih 
virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem 
podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih 
zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: 
lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, ni na 
območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. Prav tako ne posega na območja 
mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 
obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih 
in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, 
rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, 
varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že 
ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno 
obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega 
ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo 
kulturne dediščine: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na poplavnem območju 
in ni na erozijskem, plazljivem ali plazovitem območju. Nameravani poseg se ne nahaja 
na območjih, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. Južno od območja 
nameravanega posega se nahaja ekološko pomembno območje Zadnje struge pri 
Suhadolah (ID 28200), Natura 2000 območje Zadnje struge pri Suhadolah (SAC, 
SI3000011) in naravna vrednota lokalnega pomena Suhadole – mokrišče (evid. št. 5393). 
Zemljišča so v neposredni bližini prehodnega/šotnega barja in prispevnem območju 
enega glavnih odvodnikov iz poslovne cone. Na območju nameravanega posega oz. v 
njegovi neposredni bližini se ne nahajajo registrirane enote kulturne dediščine.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate posebnih varstvenih 

območij (Natura 2000): ZRSVN se je v mnenju št. 3563-0060/2021-3 z dne 4. 1. 2022 
skliceval na Okoljevarstveno soglasje št. 35402-11/2008-34 z dne 13. 5. 2009, ki je bilo 
izdano za poseg: izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovno-proizvodni coni Ozka 
dela – II. faza. Iz III. točke citiranega okoljevarstvenega soglasja izhaja, da se zahteva 
stranke Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., 
Glavarjeva cesta 61/a, 1218 Komenda, za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: 
izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovno – proizvodni coni Ozka dela – II. faza 
zavrne na zemljiščih s parcelnimi številkami, ki so navedene v Prilogi 2. Gre za t.i. 
»izvzeto območje«, katerega del so tudi zemljišča, ki so predmet nameravanega posega. 
Območje je bilo izvzeto zaradi preprečitve bistvenih vplivov na biotsko raznovrstnost in 
bližnje območje Natura 2000 - območje Zadnje struge pri Suhadolah (SAC, SI3000011). 
Citirano okoljevarstveno soglasje podaja tudi številne omilitvene ukrepe oz. pogoje, med 
katerimi sta naslednja ukrepa: v izvzeto območje (izven območja predvidenega 
zadrževalnika) se ne sme posegati; izvzeto območje mora biti ograjeno med gradnjo in 
ves čas izvajanja dejavnosti na območju Poslovno – industrijske cone Komenda. Eden 

https://gis.iobcina.si/
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od pogojev citiranega okoljevarstvenega soglasja je prav tako, da je potrebno v primeru 
spremembe ali razširitve posega, ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi, tako, da zapade 
pod določila predpisa, ki določa vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje, izvesti novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje. 
Iz mnenja ZRSVN št. 3563-0060/2021-3 z dne 4. 1. 2022 je nadalje izhajalo, da je bilo 
Gradbeno dovoljenje št. 35105-117/2018 (46)-05 z dne 4. 3. 2020 izdano v okviru 
integralnega postopka, ki je obravnavalo izgradnjo komunalne infrastrukture na zemljiščih 
v k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2131 in 2130 ter posredno 2279, 2280, 2281, 2287, 
2288, 2289 in 2355 ter 2356. V okviru postopka izdaje gradbenega dovoljenja je bilo 
izdelano poročilo o vplivih na okolje (št. 335/18, november 2018, dopolnitev marec 2019, 
junij 2019 in september 2019, IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 
1230 Domžale), ki je določilo omilitvene oz. nadometne ukrepe za nameravani poseg ter 
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti omilitvenih ukrepov iz navedenega okoljevarstvenega 
soglasja.
Glede na navedbe ZRSVN, je bilo vse od začetka gradnje komunalne infrastrukture in 
zagona delovanja poslovne cone, izvajanje omilitvenih ukrepov, določenih v navedenih 
odločbah, zelo oteženo. Iz mnenja ZRSVN je nadalje izhajalo, da zadnje Poročilo o 
spremljanju nadomestnih habitatov v PC Komenda za leto 2021 (Ipsum d.o.o., oktober 
2021) opozarja na neustrezno stanje omilitvenih ukrepov, npr. izsušenost in zaraščenost 
nadomestnih habitatov (kostanj) za dvoživke, posušene sadike dreves, razrast tujerodnih 
vrst, večje razraščanje navadnega rogoza v območju Natura 2000 Zadnje struge pri 
Suhadolah (SAC, SI3000011), v katerega se stekajo padavinske vode iz Poslovne cone 
zaradi spremenjenega kemizma vode (ocena). ZRSVN je še navedel, da rezultatov 
analize vode ni pridobil.
Na podlagi vsega navedenega je ministrstvo ugotovilo, da bi nameravani poseg v času 
gradnje in obratovanja lahko imel verjetno pomemben vpliv na biotsko raznovrstnost 
obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom, in se je strinjal z 
navedbo ZRSVN, da je potrebno v okviru presoje vplivov na okolje oceniti predvsem 
kumulativni vpliv na biotsko raznovrstnost obravnavanega območja in območja z 
naravovarstvenim statusom, in sicer kot posledica izvajanja del oz. obratovanja 
dejavnosti znotraj PC Komenda in izvajanja del in obratovanja nameravanega posega. 
Nadalje mora biti v poročilu o vplivih na okolje dan poseben poudarek izvedljivosti in 
učinkovitosti omilitvenih in nadomestnih ukrepov. Ugotovitve ministrstva so bile nosilcu 
nameravanega posega posredovane v izjasnitev z dopisom št. 35431-85/2021-2550-9 z 
dne 12. 1. 2022. 
Ministrstvo je pri pregledu zahteve nadalje ugotovilo, da je nosilec nameravanega posega 
v predloženem obrazcu zahteve za začetek predhodnega postopka, pri opisu 
nameravanega posega navedel, da je namen nameravanega posega ureditev zemljišč v 
k.o. 1905 Moste s parcelnimi št. 2272, 2273, 2274 in 2275 za namen izvajanja storitvene 
oz. proizvodne dejavnost; da navedena zemljišča ležijo ob notranji cesti, kjer so vsi 
komunalni vodi, pripravljeni za priključitev navedenih zemljišč; da je vsa potrebna 
komunalna infrastruktura že zgrajena oz. položena v cestnem telesu, ki se razteza ob 
severovzhodni strani območja navedenih zemljišč, in sicer fekalna in meteorna 
kanalizacija, elektrika, vodovod, plin in TKK; da v tej fazi še ni znano kakšne dejavnosti 
se bodo izvajale na navedenih zemljiščih. V nadaljevanju pa je v točki 10. Možni vplivi 
nameravanega posega na okolje navedel, da se bo v času izvajanja gradbenih del 
odstranilo krovno plast in izvajalo izkope zaradi gradnje objektov. V povezavi z 
navedenim je ministrstvo nosilca nameravanega posega z dopisom št. 35431-85/2021-
2550-9 z dne 12. 1. 2022 prav tako pozvalo, da se v zahtevi natančno opredeli glede 
tega, kaj je dejansko predmet nameravanega posega oz. pojasni, katera gradbena dela 
so predvidena v okviru nameravanega posega. V kolikor je predmet nameravanega 
posega tudi izvedba izkopov zaradi gradnje objektov, je potrebno zahtevo dopolniti s 
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podrobnejšim opisom stavb, ki bodo izvedene na posameznem zemljišču, opisom 
dejavnosti, ki se bodo izvajale v teh objektih in opisom s tem povezanih vplivov. V kolikor 
pa izvedba izkopov zaradi gradnje objektov ni predmet nameravanega posega, je 
potrebno navedeno v zahtevi tudi jasno navesti. 

Nosilec nameravanega posega je na poziv ministrstva odgovoril dne 19. 1. 2022 po e-
pošti s posredovanjem dodatnih podatkov v zvezi z nameravanim posegom. Podal je 
dodatna pojasnila v zvezi z nameravanim posegom, in sicer je navedel, da je na 
zemljiščih predvidena storitvena in proizvodna dejavnost; da glede na dejstvo, da gre po 
namenski rabi za zemljišča s poslovno dejavnostjo in da so vsa štiri zemljišča že popolno 
komunalno opremljena, dodatni posegi v komunalno opremo niso potrebni. Iz njegovega 
odgovora je nadalje izhajalo, da je na zemljiščih predvidena postavitev poslovnih 
objektov, s proizvodno storitveno dejavnostjo (proizvodnja, trgovina, gostinstvo, 
skladiščenje, pisarne, servisi …), tlorisnih gabaritov  do 17 x 34 m in višine do 16 metrov 
(K + P + 4). Izjema je zemljišče v k.o. 1905 s parc. št. 2275, kjer je tloris do 17 x 17 m in 
višina do 14 m (K + P + 3); da na parcelah ne bo gradnje objektov, ki predelujejo oz. 
uporabljajo nevarne snovi. Nosilec nameravanega posega je prav tako navedel, da 
namerava variantno na dveh parcelah urediti ograjene parkirne prostore za osebna in 
tovorna vozila, zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov. 

Ministrstvo je na podlagi proučitve odgovora nosilca nameravanega posega ugotovilo, da 
je nosilec nameravanega posega sicer podal dodatna pojasnila glede tega, kaj je 
dejansko predmet nameravanega posega oz. katera gradbena dela so predvidena v 
okviru nameravanega posega, še vedno pa z odgovorom ni izkazal, da nameravani 
poseg v času gradnje in obratovanja ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na biotsko 
raznovrstnost obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom oz. se 
ni opredelil do navedb in ugotovitev ministrstva podanih v prvi alineji točke III./3., poziva 
št. 35431-85/2021-2550-9 z dne 12. 1. 2022. 

Glede na navedeno in upoštevajoč ugotovitve, podane v pozivu št. 35431-85/2021-2550-
9 z dne 12. 1. 2022, je ministrstvo ostalo še vedno na stališču, da bi nameravani poseg, 
v času gradnje in obratovanja lahko imel verjetno pomemben vpliv na biotsko 
raznovrstnost obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom, in se 
mora posledično zanj izvesti postopek presoje vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje. Ministrstvo se je tudi strinjalo z navedbo Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj v mnenju št. 
3563-0060/2021-3 z dne 4. 1. 2022, da je potrebno v okviru presoje vplivov na okolje 
oceniti predvsem kumulativni vpliv na biotsko raznovrstnost obravnavanega območja in 
območja z naravovarstvenim statusom, in sicer kot posledica izvajanja del oz. 
obratovanja dejavnosti znotraj PC Komenda in izvajanja del in obratovanja 
nameravanega posega. Nadalje mora biti v poročilu o vplivih na okolje dan poseben 
poudarek izvedljivosti in učinkovitosti omilitvenih in nadomestnih ukrepov. 

S stališčem ministrstva je bil nosilec nameravanega posega seznanjen z dopisom št. 
35431-85/2021-2550-13 z dne 31. 1. 2022.

Nosilec nameravanega posega je na dopis ministrstva odgovoril po e-pošti dne 4. 2. 2022 
z dodatno utemeljitvijo. Navedel je, da je prejel odgovor ministrstva, v katerem je 
zapisano, da je za zemljišča v k.o. 1905 Moste s parc. št. 2272, 2273, 2274 in 2275, v 
primeru gradnje poslovnih objektov, s proizvodno storitveno dejavnostjo (proizvodnja, 
trgovina, gostinstvo, skladiščenje, pisarne, servisi…), tlorisnih gabaritov do 17 x 34 
metrov in višine do 16 metrov, s prepovedano izjemo gradnje objektov, ki predelujejo oz. 
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uporabljajo nevarne snovi in gradnje ograjenih parkirnih prostorov za osebna in tovorna 
vozila, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje. 
Nadalje je navedel, da zahtevo po izdelavi PVO in okoljevarstvenega soglasja ministrstvo 
utemeljuje z navedbo, da bo v času gradnje in obratovanja v poslovnih objektih verjetno 
prepoznan pomemben vpliv na biotsko raznovrstnost obravnavanega območja in 
območja z naravovarstvenim statusom. Tej navedbi nosilec nameravanega posega ni 
nasprotoval, svojo prošnjo pa je dodatno utemeljil z variantno možnostjo gradnje 
ograjenega in urejenega parkirišča na zemljiščih v k.o. 1905 s parc. št.  2272, 2273, 2274 
in 2275, z namenom rešitve prometnega režima v PC Komenda, danes in v bodoče. V 
cono se namreč selijo novi uporabniki in parkiranje že postaja problem. Nosilec 
nameravanega posega je tako navedel, da je variantna rešitev izdaja okoljevarstvenega 
soglasja za vse štiri navedene parcele, pod pogojem, da se na parcelah uredi urejeno 
parkirišče, katerega delovanje in uporaba na biotsko raznovrstnost obravnavanega 
območja in območja z naravovarstvenim statusom ne bo imel velikega vpliva.

Ministrstvo v zvezi z navedbami nosilca nameravanega posega v odgovoru prejetim dne 
4. 2. 2022 najprej pojasnjuje, da iz seznanitve št. 35431-85/2021-2550-13 z dne 31. 
1. 2022 ne izhaja, da bi ministrstvo podalo prepoved gradnje ograjenih parkirnih prostorov 
za osebna in tovorna vozila. Nasprotno, ministrstvo je v seznanitvi med drugim navedlo, 
da namerava nosilec nameravanega posega variantno na dveh parcelah urediti ograjene 
parkirne prostore za osebna in tovorna vozila, zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov. 
Torej je ministrstvo pri pripravi seznanitve upoštevalo tudi morebitno variantno rešitev 
ureditve ograjenih parkirnih prostorov za osebna in tovorna vozila na dveh parcelah in 
nadalje ugotovilo, da nosilec nameravanega posega še vedno ni izkazal, da nameravani 
poseg, in sicer tako ureditev zemljišč oz. gradnja in obratovanje poslovnih objektov, z 
proizvodno storitveno dejavnostjo (proizvodnja, trgovina, gostinstvo, skladiščenje, 
pisarne, servisi …), kot morebitna variantna izvedba in obratovanje parkirišč, v času 
gradnje in obratovanja ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na biotsko raznovrstnost 
obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom. 

Ministrstvo prav tako, upoštevajoč navedbo nosilca nameravanega posega, da je 
»variantna rešitev izdaja okoljevarstvenega soglasja za vse štiri navedene parcele, pod 
pogojem, da se na parcelah uredi urejeno parkirišče, katerega delovanje in uporaba na 
biotsko raznovrstnost obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom 
ne bo imel velikega vpliva«, dejansko ugotavlja, da se nosilec nameravanega posega 
strinja z izvedbo presoje vplivov na okolje in pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja tudi 
za izgradnjo in obratovanje parkirišč. Prav tako nosilec nameravanega posega ne 
nasprotuje navedbi ministrstva, da bo v času gradnje in obratovanja v poslovnih objektih 
verjetno prepoznan pomemben vpliv na biotsko raznovrstnost obravnavanega območja 
in območja z naravovarstvenim statusom. 
Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da rezultat predhodnega postopka ni izdaja 
okoljevarstvenega soglasja, temveč ugotovitev, ali je za nameravani poseg glede na 
njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive treba izvesti presoje vplivov na okolje in 
pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo je tako, upoštevajoč značilnosti nameravanega posega, lokacijo nameravanega 
posega ter upoštevajoč pričakovan vpliv nameravanega posega v času gradnje in obratovanja na 
biotsko raznovrstnost obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom, 
prepoznalo verjetno pomemben vpliv nameravanega posega na okolje. Zato je treba za 
nameravani poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
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Ministrstvo se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb; v nadaljevanju ZUP), ki določa, da 
je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in 
druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko 
pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in 
pravilna odločitev, odločilo, da ne bo preverjalo drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, saj je ugotovilo, da bo nameravani 
poseg lahko pomembno vplival v času gradnje in obratovanja na biotsko raznovrstnost 
obravnavanega območja in območja z naravovarstvenim statusom.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, 
da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno 
soglasje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila 57. člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri mora priložiti projekt ter poročilo o vplivih na 
okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini 
poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 
in 40/17). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. 
člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje 
idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove 
izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno 
v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso 
nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji 
ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora 
določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.
Glede na dejstvo, da se v predhodnem postopku uporablja določila 51.a člena ZVO-1 ter glede 
na to, da ZVO-1 v petem odstavku 51.a členu določa, da je zoper sklep, izdan v predhodnem 
postopku, možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, 
o pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada RS.

V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) in na podlagi 
vašega soglasja vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato vročitev na podlagi četrtega odstavka 
306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega 
dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega 
sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno 
takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži 
ustrezno potrdilo. 
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Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse 
– državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-
35400022.

Pripravila:

Ana Kezele Abramović
sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič 
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:
- Nosilcu nameravanega posega: Poslovna cona Komenda d.o.o., Pod lipami 10. 1218 

Komenda – po elektronski pošti (matic@pc-komenda.si).

Poslati:
- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda – po elektronski pošti (obcina 

@komenda.si);
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – 

po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 

1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 

Kranj – po elektronski pošti (zrsvn.oekr@zrsvn.si).
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