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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, 158/20 in 44/22-
ZVO-2) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: Javna 
infrastruktura in rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur – Kranj, nosilki 
nameravanega posega Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo po pooblastilu 
župana Matjaža Rakovca zastopa LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: Javna infrastruktura in rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje do 
glavne ceste Šenčur – Kranj, na več zemljiščih v k.o. 2123 Čirče in k.o. 2124 Hrastje ter na 
zemljišču v k.o. 2121 Klanec, nosilke nameravanega posega Mestne občine Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, 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: ministrstvo), je dne 15. 2. 
2022 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki 
jo po pooblastilu župana Matjaža Rakovca zastopa LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega 
postopka za nameravani poseg: Javna infrastruktura in rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje 
do glavne ceste Šenčur – Kranj, na več zemljiščih v k.o. 2123 Čirče in k.o. 2124 Hrastje ter na 
zemljišču v k.o. 2121 Klanec, 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, 158/20 in 44/22-ZVO-2, v nadaljevanju ZVO-1).

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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Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v 
nadaljevanju: ZVO-2), ki v 302. členu določa, da se predhodni postopki v povezavi s postopkom 
presoje vplivov na okolje, začeti na podlagi 51.a člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede 
na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:
- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 1. 2. 2022;
- pooblastilo št. 351-5/2021-25-405209 z dne 30. 6. 2021;
- kulturnovarstveno mnenje št. 35101-1225/2021-2, ki ga je dne 8. 11. 2021 izdal Zavod 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota 
Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;

- mnenje št. 3407-150/19-1, ki ga je dne 6. 11. 2021 izdal Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;

- mnenje št. 35508-7562/2021-2 z dne 12. 11. 2021, ki ga je dne 12. 11. 2021 izdala 
Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 
4000 Kranj;

- mnenje št. 3562-0428/2021-3, ki ga je dne 18. 11. 2021 izdal Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;

-  DGD, Javna infrastruktura in rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje do glavne ceste 
Šenčur – Kranj, št. projekta 8849_1, september 2021, LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 
1000 Ljubljana;

- Skica nameravanega posega, M 1 : 10.000.

Dne 28. 3. 2022 je bila zahteva dopolnjena z naslednjimi dokumenti:
- Dopisom št. 01_1_00481_22/ŠB z dne 23. 3. 2022;
- Pooblastilom za zastopanje z dne 30. 6. 2021;
- Dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 1. 2. 2022;
- Skicami s prikazom lokacije posega. 

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, 105/20 in 44/22-
ZVO-2). 

Ministrstvo najprej pojasnjuje, da je, v skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I 
Urbanistični posegi42, G.I.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, za posege, ki so namenjeni trgovski, športni, rekreativni, zabaviščni, kulturni, 
izobraževalni, zdravstveni dejavnosti (urbanistični projekti), če presegajo 10 ha, potrebno izvesti 
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 
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.

Iz predložene dokumentacije in njene dopolnitve izhaja, da je namen nameravanega posega 
vzpostavitev prostorske ureditve na območju poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje, v 
Mestni občini Kranj, na površini 14,67 ha na severnem delu in površini 13,29 ha na južnem, skupaj 
torej 27.96 ha. Iz dokumentacije tudi izhaja, da se na jugozahodnem delu poslovno – proizvodne 
cone HR 6/1 Hrastje že nahajajo proizvodni objekti Agromehanike Hrastje d.d.
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Ministrstvo ugotavlja, da je prostorska ureditev z novo komunalno infrastrukturo in cestnimi 
povezavami na območju poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje poseg, ki je namenjen 
kasnejši ureditvi poslovno – proizvodne cone, torej urbanistični projekt, v skupni izmeri 27.96 ha, 
zato je, glede na določila točke G.I.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, za prostorsko ureditev treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti 
okoljevarstveno soglasje.

Pri tem pa ministrstvo opozarja na tretji odstavek 9. člena Uredbe o vsebini poročila o vplivih 
nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09, 40/17 in 
44/22-ZVO-2), ki določa, da je treba v opis in oceno vključiti tudi pričakovane vplive, ki so 
posledica s posegom povezanih aktivnosti ali drugih posegov v okolje; tako med pripravljalnimi 
deli ali gradnjo, uporabo ali obratovanjem ali trajanjem ter odstranitvijo ali opustitvijo posega. 

Predmet nameravanega posega je namreč tudi rekonstrukcija lokalne ceste od naselja Hrastje 
do glavne ceste Šenčur – Kranj, LC 183241 Kranj – Hrastje, ki poteka ob poslovno – proizvodni 
coni HR 6/1 Hrastje, zato se mora pri presoji vplivov na okolje ter pridobitvi okoljevarstvenega 
soglasja za nameravani poseg obravnavati kumulativno kot poseg, povezan z glavnim posegom.

Z ugotovitvami ministrstva je bila nosilka nameravanega posega seznanjena z dopisom št. 35431-
39/2022-2550-7 z dne 6. 4. 2022. Dopis je bil nosilki nameravanega posega vročen dne 8. 4. 
2022. Nosilka nameravanega posega na dopis za izjavo v določenem ji 8 dnevnem roku in vse 
do dneva izdaje tega sklepa ni odgovorila.

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 drugega odstavka 88. člena ZVO-2 je treba pred začetkom izvajanja posega, 
ki lahko pomembno vpliva na okolje in vključuje gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje po predpisih o graditvi, v okviru izdaje integralnega gradbenega dovoljenja izvesti 
presojo vplivov na okolje.

Na podlagi določila 92. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri mora priložiti projekt nameravanega posega 
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, 40/17 in 44/22-ZVO-2). 

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 postopku prijave spremembe smiselno 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 
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predhodnem postopku, možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za 
odločanje o pritožbi, o pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada Republike Slovenije.

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.

mag. Irena Lapuh
sekretarka mag. Vesna Kolar Planinšič 
 Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:
- pooblaščencu nosilke nameravanega posega: LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 

Ljubljana (za: Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj) – osebno.

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).

mailto:gp.irsop@gov.si
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