
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35431-3/2022-2550-9
Datum: 18. 2. 2022

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: širitev upepeljevalnice v Ljubljani – pokopališče 
Žale, nosilcu nameravanega posega ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 
Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Roberta Martinčiča zastopa Ipsum, d.o.o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: širitev upepeljevalnice v Ljubljani – pokopališče Žale, na zemljišču v 
k.o. 1735 Stožice s parcelno št. 1649/4, nosilcu nameravanega posega ŽALE javno podjetje, 
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in 
pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

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 ministrstvo), je dne 5. 1. 2022 
s strani nosilca nameravanega posega ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 
Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Roberta Martinčiča zastopa Ipsum, d.o.o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejelo zahtevo za 
izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: širitev upepeljevalnice v Ljubljani – 
pokopališče Žale, na zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelno št. 1649/4, 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:

- Pooblastilo za zastopanje z dne 21. 2. 2019;
- Izpolnjen Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 20. 2. 2019, 

dopolnitev 30. 10. 2019, dopolnitev 5. 1. 2022;
- Grafično prilogo R.1 – Prikaz ožje okolice posega;
- Grafično prilogo R.2 – Prikaz vodovarstvenih območij;
- Grafično prilogo R.3 – Prikaz poplavnih območij;

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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- Grafični prikaz R.4 – Prikaz območij varstva narave;
- Grafični prikaz R.5 – Prikaz kulturnovarstvenih območij;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 4. 1. 2022.

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, 57/1, 26/17 in 105/20). Citirana 
uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste 
posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem 
postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena izvede 
predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri 
kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek; s katero bi 
poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri 
kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik 
višine pragu.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.3 Priloge 1 Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega 
postopka obvezna, če gre za krematorij.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da načrtuje nosilec nameravanega posega izvesti prizidek k 
obstoječemu objektu krematorija, v katerem bosta locirani dve novi peči za upepelitev in pomožni 
prostori, Glede na navedeno je je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek, v 
skladu s točko G.II.3 Priloge 1 v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Opis nameravanega posega
Objekt se bo gradil kot dvoetažni in sicer kletni del in pritličje. Fizično bo povezan z obstoječimi 
objektom, katerega bruto tlorisna površina znaša 3.600 m2. Namen objekta je postavitev dveh 
novih peči za upepelitev v kletnem delu (2 x 640 kW) in pomožnih prostorov v pritličnem delu. 
Bruto tlorisna površina kletnega dela objekta znaša 290,00 m2, pritličnega dela objekta pa 480,00 
m2. Novi del bo prizidan na vzhodni strani obstoječega objekta. Nov objekt bo dimenzije ca. 17,30 
x 16,40 m v kletnem delu in pritlični del ca. 17,30 x 28,90 m + svetlobni jašek 2,5 x 10 m. Površina 
gradbišča bo znašala 675 m2.
V sklopu gradnje projektiranega objekta se uredijo vse zunanje površine in priključki na javno 
infrastrukturo. Objekt bo priključen na cestno, kanalizacijsko, vodovodno, električno, plinsko in 
telekomunikacijsko omrežje.

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. 35431-3/2022-2550-3 z dne 21. 1. 2022 zaprosilo za mnenje:

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

Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo je dne 3. 2. 2022 prejelo mnenje št. 3562-0068/2022-2 z dne 31. 1. 2022 s strani 
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZRSVN). ZRSVN v mnenju navaja, da se na obravnavanem 
območju nahajajo naslednja območja z naravovarstvenimi statusi: 
- del zavarovanega območja Pot spominov in tovarištva (Odlok o določitvi »Poti spominov in 
tovarištva« za spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana, Uradni list SRS, št. 3/88), 
- del oblikovane naravne vrednote Pot spominov in tovarištva (ident. št. 8706, Pravilnik o določitvi 
in varstvu naravnih vrednot, 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, 7/2019, sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21. 1. 2021). 
ZRSVN meni, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in ni potrebno 
pridobiti okoljevarstvenega soglasja. ZRSVN ocenjuje, da bo z ustreznimi ukrepi med gradnjo 
možno preprečiti nastajanje poškodb na zavarovanem območju ter da se bo poseg dalo izvesti 
brez povzročitve bistvenih vplivov na cilje zavarovanega območja.

Ministrstvo je dne 10. 2. 2022 prejelo mnenje št. 35019-4/2022-3 z dne 9. 2. 2022 s strani Direkcije 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju DRSV). Iz mnenja DRSV izhaja, da se nameravani poseg po podatkih iz Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 
43/15 in 181/21) nahaja na podobmočju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A. 
Gradnja pokopališke stavbe – krematorija (CC-SI 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči 
objekti) na VVO II A je v tabeli 1.1. (Priloga 3) označena kot ʺ-ʺ, kar po 6. členu citirane uredbe 
pomeni prepovedano gradnjo pokopališke stavbe. Ne glede na prvi odstavek 6. člena citirane 
uredbe, je na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na delu območja 
pokopališče Žale na območju krematorija na parcelah iz priloge 5 citirane uredbe dovoljena 
gradnja in se izda vodno soglasje, če so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaževanje 
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda, in sicer za:

- ureditev dovozne poti in ploščadi za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov na parceli 
1648/2 – del k.o. Stožice; padavinska voda z dovozne poti in ploščadi, očiščena v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, se mora odvajati v javno 
kanalizacijo;

- gradnjo objekta za shranjevanje delovnih strojev in vozil za potrebe upravljanja 
pokopališča ter gradnjo zbiralnika padavinske vode s strešnih površin za rabo vode za 
zalivanje grobov in drugih zelenih površin pokopališča na parcelah št. 1648/2 – del, 
1647/2, 1649/2 in 1650/2, obe k.o. Stožice, pri čemer spodnja etaža ne sme segati pod 
nivo obstoječega objekta.

Iz mnenja DRSV nadalje izhaja, da se navedeno zemljišče ne nahaja med izjemami na parcelah 
navedenih v Prilogi 5, ki je del citirane uredbe. Gradnja ponikovalnice za odvajanje meteornih 
odpadnih voda na VVO II A je v tabeli 1.1 (priloga 3) označena kot ʺ-ʺ, kar po 6. členu citirane 
uredbe pomeni prepovedano gradnjo. Dovoljena je le, če gre za začasno rešitev v prehodnem 
obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do 
zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema in je 
treba pridobiti vodno soglasje. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino 
podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Pred iztokom 
mora biti zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj.
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DRSV nadalje navaja, da morajo biti v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter 
izvajanje gradbenih del na podlagi predložene dokumentacije preverjeni vplivi na vodni režim in 
stanje vodnega telesa ter nadalje, da s stališča pristojnosti DRSV presoja vplivov na okolje ni 
potrebna.
DRSV v mnenju še navaja, da predmetno zemljišče po dostopnih podatkih (Atlas okolja) ne leži 
na erozijsko ali na plazljivo ali na plazovito ogroženem področju, niti na poplavno ogroženem 
območju. Nahaja se na vodovarstvenem območju. V bližini ni vodotokov.

Ministrstvo je dne 11. 2. 2022 prejelo mnenje št. 354-20/2022-4 z dne 10. 2. 2022 s strani 
Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, s prilogo, 
mnenjem, ki ga je pod št. 354-25/2022-2 (256) dne 9. 2. 2022 pripravil Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
NIJZ). Iz mnenja NIJZ med drugim izhaja, da se nameravani poseg nahaja na območju Vodnega 
telesa podzemnih voda SAVSKA KOTLINA IN LJUBLJANSKO BARJE (šifra vodnega telesa: 
SIVTPODV1001), ki je zaradi kraških in razpoklinskih značilnosti drugega vodonosnika ranljiv za 
posledice različnih virov onesnaženja, zaradi česar so lahko ogroženi vodni viri za oskrbo s pitno 
vodo, tudi v oddaljenih predelih. Predvideni poseg se nahaja tudi na območju, za katerega je v 
veljavi Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
77/17).
NIJZ nadalje meni, da izvedba nameravanega posega najverjetneje ne bo pomembneje vplivala 
na zdravje ljudi ter da zanj s stališča varovanja zdravja ljudi ni treba izvesti presoje vplivov na 
okolje.

Ministrstvo do dneva izdaje tega sklepa mnenja s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana ni prejelo, zato je 
odločalo brez njega.

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 za nameravani poseg, glede na 
njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da:

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

zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelno št. 1649/4. Zasnova nameravanega posega je 
razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: načrtovani objekt 
krematorija bo izveden kot prizidek k obstoječemu objektu, ki se nahaja na samem robu 
območja pokopališča Žale, na skrajnem severnem delu.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji se bo 
uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja za potrebe gradbišča (vlaženje 
površin proti prašenju, čiščenje, izdelava betona). V času obratovanja predvidenega 
objekta se bo voda prav tako zagotavljala iz javnega vodovodnega omrežja.

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. 
sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje 
vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije 
snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije in raba 
vode;
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- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije 
snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost in raba vode.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih 
nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih 
sprememb: gradnja in obratovanje nameravanega posega ne predstavlja povečanega 
tveganja za povzročitev večjih nesreč. 

- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil 
povečanja vpliva na zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, 
povečanih emisij hrupa in svetlobe in podobno). Da z vidika varovanja zdravja ljudi za 
nameravani poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje izhaja tudi iz mnenja 
Ministrstva za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana št. 
354-20/2022-4 z dne 10. 2. 2022 oz. Strokovnega mnenja, ki ga je pod št. 354-25/2022-2 
(256) dne 9. 2. 2022 pripravil NIJZ.

2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: lokacija objekta krematorija se nahaja na samem 

robu območja pokopališča Žale, na skrajnem severnem delu. Obstoječ objekt se nahaja 
na zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelnimi št. 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5,1649/4. 
Na severni strani objekt meji na kmetijska zemljišča, na vzhodni in južni strani na območje 
pokopališča in na zahodni strani na območje parkirišč. Objekt je vizualno zelo 
neizpostavljen, saj je grajen večinoma pod koto terena in ima ˝zeleno streho˝. Na površju 
je več ali manj viden kot zelene površine z nekaj odprtinami za svetlobne jaške in 
prezračevanje. Nameravan poseg je načrtovan na podoben način, kot obstoječi. 
Prometni dostop do objekta je mogoč iz severne strani, kjer poteka navezovalna cesta 
na avtocestni krak ljubljanske obvoznice in sicer po lokalni cesti Tomačevska cesta, 
oznaka odseka 212311. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – 
DPN, 12/18 – DPN in 42/18), Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – 
ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 
17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 
– popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN). Oznaka enote urejanja: BE-210, Oznaka 
podrobnejše namenske rabe prostora: ZK, Podrobnejša namenska raba: pokopališča. 
Dejanska raba zemljišč na območju nameravanega posega je opredeljena kot 3000 
Ostala nekmetijska zemljišča, vrsta: pozidano in sorodno zemljišče.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih 
virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem 
podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, 
najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): nameravani 
poseg se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju vodnega vira Hrastje (VVO IIA), 
določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS; št. 43/15 in 181/21), ni na območju varovanih 
kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč, niti na območju mineralnih surovin v 
javnem interesu. 

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 
obravnavajo naslednja območja tj. 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 
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pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine:  
nameravani poseg se ne nahaja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Najbližji vodotok reka 
Sava se nahaja ca. 1,2 km severno od območja nameravanega posega. Nameravani 
poseg se prav tako ne nahaja na poplavnih območjih in ni na erozijskem območju. 
Nameravani poseg se ne nahaja na gorskih ali gozdnih območjih, niti na območjih, 
varovanih po predpisih s področja ohranjanja narave. V neposredni bližini se nahaja 
naravna vrednota lokalnega pomena Pot spominov in tovarištva (EVD št. 8706), ki je 
hkrati tudi zavarovano območje Pot spominov in tovarištva, spomenik oblikovane narave  
(Odlok o določitvi Poti spominov in tovarištva za spomenik skupnega pomena za mesto 
Ljubljana, Uradni list SRS, št. 3/1988). Najbližje Natura 2000 območje SAC, SI3000262 
Sava – Medvode – Kresnice, se nahaja v oddaljenosti ca. 1200 m proti severu. Območje 
nameravanega posega ne leži na območju registrirane kulturne dediščine, se pa v 
neposredni bližini nahajajo naslednji zavarovani spomeniki kulturne dediščine: Ljubljana 
– Pot POT (EŠD 1116), Ljubljana – Plečnikove Žale (EŠD 14625), Ljubljana – Spominski 
park na Žalah (EŠD 384), Ljubljana – Pokopališče Žale (EŠD 384), Ljubljana – Kenotaf 
žrtvam vojne za Slovenijo (EŠD 30314), Ljubljana – Gramozna jama (EŠD 342), Ljubljana 
– Italijansko vojaško pokopališče Žale (EŠD 890).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:
- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času izvajanja gradbenih del 

bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, kot posledica 
izgorevanja pogonskih goriv pri obratovanju gradbene mehanizacije in tovornih vozil in 
emisije prahu. Vpliv prašenja v času gradnje bo majhen, saj bo površina gradbišča 
majhna (675 m2). V primeru suhega vremena bo poskrbljeno za zadostno vlaženje terena 
in sipkih materialov na tovornih vozilih. Vplivi bodo prostorsko omejeni pretežno na 
območje gradbišča in časovno omejeni na čas gradnje. Vpliv bo začasen in reverzibilen 
ter bo najbolj zaznaven na samem območju posega. Vpliv prašenja v času gradnje bo 
manj pomemben, saj bo izvajalec del upošteval organizacijske ukrepe izhajajoče iz 
Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 
21/11). Najbližji stanovanjski objekti so od objekta krematorija oddaljeni ca. 300 m v smeri 
severovzhod. Dovoz gradbenih strojev in material se bo vršil po Tomačevski cesti, ki je 
najkrajša pot iz avtocestnega kraka oz. obvoznice in ne gre skozi naselje. Glede na 
navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oz. na 
kakovost zraka v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravanega posega bodo prisotne emisije snovi v zrak zaradi 
obratovanja peči, ki kot gorivo pri delovanju upepeljevalnice uporablja zemeljski plin, in 
zaradi osebnih vozil zaposlenih. V objektu krematorija v obstoječem stanju obratujejo štiri 
peči za upepeljevanje, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Običajno delujejo tri peči 
hkrati. Menjavajo se tako, da je število obratovalnih ur na leto za vse štiri peči približno 
enako. Na leto je to 3.940 ur za vsako peč. Temperatura v pečeh je okoli 750°C, v kanalu 
pa okoli 850°C. Delovna moč peči je 640 kW. Poraba zemeljskega plina je 69 m³/h. Na 
obstoječi lokaciji v Ljubljani se izvajajo meritve emisij snovi v zrak na vsake tri leta, v 
skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni 
list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Meritve so bile opravljene pri polni obremenitvi 
peči (Poročilo o emisiji snovi v zrak, ZVD, marec 2018). Emisijski parametri (snovi) so 
bili: celotni prah, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi izraženi kot NO2, žveplovi oksidi 
izraženi kot SO2, celotni organski ogljik TOC, kisik O2. Iz rezultatov meritev izhaja, da so 
bile emisijske koncentracije merjenih parametrov v dovoljenih mejah, določenih s citirano 
uredbo. Upoštevajoč navedeno ministrstvo tudi vpliv nameravanega posega v času 
obratovanja z vidika emisij snovi v zrak ne ocenjuje kot pomemben. 

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje obstaja možnost onesnaženja tal z naftnimi 
derivati iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil npr. v primeru nesreče. Vpliv na 
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tla in podtalnico bo v primeru razlitja omejen na površino razlitja, ob gradbišču ter 
manipulativnih površinah. Ker bo izvajanje nameravanega posega potekalo ob stalni 
prisotnosti izvajalcev del, se bo vsa morebitna izpuščanja hitro opazilo. Večjega 
onesnaženja tal in posredno podtalnice ob ustrezno vzdrževanih strojih in transportnih 
sredstvih se ne pričakuje. Na obravnavani lokaciji ni površinskih vodotokov, najbližji 
vodotok reka Sava se nahaja ca. 1,2 km severno od območja nameravanega posega. 
Nameravani poseg se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju vodnega vira Hrastje 
(VVO IIA), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS; št. 43/15 in 181/21). Četrti odstavek 13. člena citirane 
uredbe določa, da je, ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe na podobmočju ožjega 
VVO s strogim vodovarstvenim režimom na delu območja pokopališče Žale na območju 
krematorija na parcelah iz priloge 5 te uredbe dovoljena gradnja in se izda vodno 
soglasje, če so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda, in sicer za:
- ureditev dovozne poti in ploščadi za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov na parceli 

št. 1648/2 – del, k. o. Stožice; padavinska voda z dovozne poti in ploščadi, očiščena 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, se mora 
odvajati v javno kanalizacijo;

- gradnjo objekta za shranjevanje delovnih strojev in vozil za potrebe upravljanja 
pokopališča ter gradnjo zbiralnika padavinske vode s strešnih površin za rabo vode 
za zalivanja grobov in drugih zelenih površin pokopališča na parcelah št. 1648/2 – del, 
1647/2, 1649/2 in 1650/7, k. o. Stožice;

-  razširitev objekta upepeljevalnice na delu parc. št. 1649/4 in na parc. št. 1650/2, obe 
k. o. Stožice, pri čemer spodnja etaža ne sme segati pod nivo obstoječega objekta.

Upoštevajoč velikost in značilnosti nameravanega posega ter upoštevajoč mnenje DRSV 
št. 35019-4/2022-3 z dne 9. 2. 2022, iz katerega izhaja, da za nameravani poseg ni 
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje 
kot pomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje objekta bodo zaradi izkopa tal nastajali viški 
zemeljskega izkopa. Višek izkopnega materiala se bo predalo pooblaščenemu 
prevzemniku in zbiralcu gradbenih odpadkov, nekaj pa se ga bo uporabilo na lokaciji 
zaradi izravnave višinske razlike terena. Rodovitni sloj tal se bo uporabil za sanacijo tal 
ter za urejanje zelenih površin. Prst se bo odstranila in premestila na drugo lokacijo tako, 
da ne bo prišlo do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. 
Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim 
zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Ob upoštevanju ukrepov za ravnanje z 
nastalimi gradbenimi odpadki ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel 
pomembnega vpliva z vidika nastajanja in ravnanja z odpadki. 
V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali mešani komunalni odpadki. 
Območje Mestne občine Ljubljana ima urejeno zbiranje ločenih frakcij odpadkov ter 
odvoz komunalnih odpadkov, ki ga izvaja javno podjetje Snaga d.o.o. Zbiranje in odvoz 
odpadkov se izvaja skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki. Vpliv nameravanega 
posega na povečanje količine nastalih odpadkov ne bo pomemben.

- Hrup: med izvajanjem gradbenih del se bo pojavil kratkotrajni vpliv na raven hrupa v ožji 
okolici nameravanega posega. V času gradbenih posegov bodo emisije hrupa posledica 
uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Na podlagi 
predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje 
v IV. območje varstva pred hrupom. Tudi ožja okolica, kjer je gozd in kmetijske površine 
sodi v IV. območje varstva pred hrupom. Izvajalec del bo upošteval predpise o emisijskih 
normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se bodo  
izvajala v dnevnem času od 6. do 18. ure, v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih 
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kazalcev hrupa (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Pri tem se bo upoštevalo omejitev 
hitrosti tovornih vozil na gradbišču do 10 km/h. Zvočni signali na gradbišču se bodo 
uporabljali le v nujnih primerih. Vpliv hrupa na okolje v času gradnje nameravanega 
posega ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravani poseg ne bo povzročal hrupa. Vsi procesi, vključno s 
prezračevanjem, se bodo odvijali v zaprtih prostorih, zato obratovanje objekta ne bo 
povzročalo hrupa v okolju. Najbližje hiše so od območja nameravanega posega 
oddaljene ca. 300 m. Ministrstvo ocenjuje, da obratovanje objekta ne bo povzročalo 
pomembnih vplivov emisij hrupa v okolje

- Elektromagnetno sevanje: nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo 
predstavljal vira elektromagnetnega sevanja.

- Vibracije: vibracije, ki bodo nastajale v času izvajanja gradbenih del bodo kratkotrajnega 
značaja. V neposredni bližini tudi ni stanovanjskih objektov, na katere bi imela gradnja 
vpliv zaradi temeljenja in morebitnih nastalih vibracij. Nameravani poseg v času 
obratovanja prav tako ne bo povzročal pomembnih vibracij. Ministrstvo glede na 
navedeno ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje in v času obratovanja ne bo 
pomembno vplival na okolico.

- Sevanje svetlobe v okolico: dela bodo v času izvajanja gradbenih del potekala v dnevnem 
času, od 6. do 18. ure, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna, ali pa bo ta prisotna 
le občasno v večernem času.  Vpliv bo prostorsko omejen, začasen, kratkotrajen, stopnja 
intenzivnosti bo nizka. Objekt bo v pretežni meri vkopan v zemljo in bo minimalno 
osvetljen, zato se dodatnih emisij svetlobnega onesnaževanja zaradi prizidave oz. 
razširitve objekta ne pričakuje. Ministrstvo glede na navedeno tovrstni vpliv na okolje ne 
ocenjuje kot pomemben.

- Vidna izpostavljenost: v času gradnje bo objekt predstavljal vidno izpostavljenost v ožji 
okolici, ki pa bo začasna, vezana le na čas gradnje in do končne ureditve. Ministrstvo 
ocenjuje, da objekt ne bo imel pomembnega vpliva na vidno izpostavljenost v času 
gradnje. Nahaja se na območju, ki meji na kmetijska zemljišča in območje pokopališča. 
Glede na to, da se objekt gradi pod koto terena, vidna izpostavljenost ne bo toliko 
poudarjena. Obstoječi objekt krematorija vizualno ni izpostavljen, saj je grajen večinoma 
pod koto terena in ima ˝zeleno streho˝. Na površju je viden kot zelene površine, z 
vgrajenimi posameznimi odprtinami za svetlobne jaške in prezračevanje. Načrtovani 
objekt prizidka je načrtovan na podoben način, kot obstoječi objekt. Glede na navedeno 
ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja ne bo imel vpliva na vidno 
izpostavljenost.

- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih 
območij (Natura 2000): na obravnavanem območju se nahajajo naslednja območja z 
naravovarstvenimi statusi: del zavarovanega območja Pot spominov in tovarištva (Odlok 
o določitvi »Poti spominov in tovarištva« za spomenik skupnega pomena za mesto 
Ljubljana, Uradni list SRS, št. 3/88), del oblikovane naravne vrednote Pot spominov in 
tovarištva (ident. št. 8706, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 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, 
7/2019, sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21. 1. 2021). Ministrstvo upoštevajoč dejstvo, 
da se sama lokacija nameravanega posega ne nahaja na območjih, varovanih po 
predpisih s področja ohranjanja narav, in upoštevajoč navedbe ZRSVN v mnenju št. 
3562-0068/2022-2 z dne 31. 1. 2022, da bo z ustreznimi ukrepi med gradnjo možno 
preprečiti nastajanje poškodb na zavarovanem območju ter da se bo poseg dalo izvesti 
brez povzročitve bistvenih vplivov na cilje zavarovanega območja, tovrstni vpliv na okolje 
ne ocenjuje kot pomemben.

- Vpliv na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se nahaja v 
neposredni bližini kulturnega spomenika lokalnega pomena (EŠD 1116 Ljubljana - Pot 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2667
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POT). Glede na to, da se z nameravanim posegom ne bo posegalo v navedeni kulturni 
spomenik, ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.

Ministrstvo nadalje ugotavlja, da drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za 
ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v 
prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo 
pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, 
da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega 
soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, 
kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

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 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) 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. 
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
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Vročiti: 
- pooblaščencu nosilca nameravanega posega: Ipsum, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 

Domžale (za: ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana) – po 
elektronski pošti (info@ipsum.si, aleksander.jenko@ipsum.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);
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti 

(glavna.pisarna@ljubljana.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 

1000 Ljubljana – po elektronski pošti (zrsvn.oelj@zrsvn.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).
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