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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 osmega 
odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v predhodnem postopku 
za poseg: Dom za starejše Šenčur - novogradnja, nosilcu nameravanega posega Curatum 
Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik, ki ga zastopa podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, 
Cesta XVI 3, 6000 Koper, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

I. Za nameravani poseg: Dom za starejše Šenčur - novogradnja na zemljiščih v k.o. 2119 
Šenčur s parc. št. 746/3, 749/1, 752/2, 752/4, 754/3 in 750/1, nosilca nameravanega 
posega Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik, ni potrebno izvesti 
presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju 
naslednjih ukrepov:

• v sušnem in vetrovnem času je treba izvajati namakanje in čiščenje odprtih površin,
• gradbena dela se lahko izvajajo le v dnevnem času od 7. do 18. ure,
• vsa začasna skladišča in pretekališča goriv, olj maziv in drugih nevarnih snovi bodo 

zaščitena pred možnostjo izlitja v nadzemne in podzemne vode z uporabo lovilne 
sklede, ki bo brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej 
nahajajo in dovolj velika za vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi,

• izkopani humus je potrebno ustrezno skladiščiti in ga uporabiti za zunanjo ureditev 
zelenice in parkovne ureditve ob objektu,

• izkopni material se mora ponovno vgraditi na gradbeni parceli,
• nosilna konstrukcija mora biti izvedena iz masivnega betona, stene iz armiranega 

betona, debeline, ki zagotavljajo optimalno zvočno zaščito, okenske zasteklitve 
morajo biti izvedene s troslojnim steklom,

• ob cesti mora biti urejena krajinska ureditev, ki blaži vpliv cestnega prometa,
• pred izvedbo krožišča in cestnega priključka doma starostnikov na javno cesto, ki je 

je povezan z aktivnostjo nameravanega posega, vendar je predmet drugega projekta, 
se mora prestaviti kapelico skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od 
njene pravnomočnosti.

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


III. 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 28.4.2022 
prejelo vlogo nosilca nameravanega posega Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 
Brnik, ki ga zastopa podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: 
nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Dom za starejše 
Šenčur - novogradnja na zemljiščih v k.o. 2119 Šenčur s parc. št. 746/3, 749/1, 752/2, 752/4, 
754/3 in 750/1, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v 
nadaljevanju ZVO-2). 

Vlogi je bilo priloženo:
- Pooblastilo o zastopanju, z dne 7.12.2021;
- Potrdilo o plačilu upravne takse, z dne 25.4.2022;
- Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-8659/2021-2, z dne 

23.12.2021, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje 
Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;

- Mnenje k projektu št. 646394, št. 3-1251149/2022/3, z dne 10.1.2022, ki ga je izdalo 
podjetje Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;

- Mnenje, št. 180/2022, z dne 5.4.2022, ki ja je izdalo podjetje Komunala Kranj d.o.o., Ulica 
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

- Mnenje za gradnjo, št. 351-0105/2021-19, z dne 16.3.2022, ki ga je izdala Občina 
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;

- Mnenje glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom, št. 351-0105/2021-25, z dne 
7.4.2022, ki ga je izdala Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;

- Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, št. 3562-0516/2021-3, 
z dne 24.12.2021, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna 
enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;

- Kulturnovarstveno dovoljenje, št.35101-1401/2021-6, z dne 18.2.2022, ki ga je izdal 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 
7, 4000 Kranj;

- DGD, dec 2021, dop. Feb.2022, dop. Mar. 2022, ki ga je izdelalo podjetje EM.STUDIO 
d.o.o., Prade, Cesta XVI/3, 6000 Koper.

Vloga je bila dne 5.5.2022 dopolnjena s popravljenim pooblastilom o zastopanju z dne 4.5.2022.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz 
četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani 
poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno 
gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. 
člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v 
okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, 
rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost 
(četrti odstavek 90. člena ZVO-2). 

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). 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.II, Graditev objektov, G.II.1.1 priloge 1 Uredbe 
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega 
postopka obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali nadzemno 
višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo doma za starejše – 
novogradnja, z bruto tlorisno površino 10.385 m2, kar presega prag iz točke G.II.1.1 priloge 1 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za 
nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek 

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno 
dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi 
javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. 
člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu 
državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in 
pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-127/2022-2550-4 z dne 11.5.2022 obvestilo 
zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu 
s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka 
določenega v javnem naznanilu, to je od  16.5.2022 do 15.6.2022.

V tem času na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana oziroma na 
gp.mop@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo 
nobenih zahtev za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz 
nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja
Lokacija nameravanega posega je načrtovana na zemljiščih v k.o. 2119 Šenčur s parc. št. 746/3, 
749/1, 752/2, 752/4, 754/3 in 750/1, s predvideno skupno površino 9.363 m2. Nameravani poseg 
se bo nahajal na zahodni strani naselja Šenčur, izven oz. na robu strnjenega naselja, ob 
Weingerlovi ulici.  

Območje nameravanega posega se ureja z Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje urejanja prostora Šenčur ŠE-14 CDZ. Glede na namensko rabo zemljišč gre za druga 
območja centralnih dejavnosti. 

Opis nameravanega posega
Predmet nameravanega posega je gradnja doma za starejše - novogradnja, s kapaciteto 157 
postelj, v katerem se bo izvajalo institucionalno varstvo, skupaj s pripadajočo ureditvijo in s 
pripadajočimi priključki na objekte javne gospodarske infrastrukture. Objekt je tlorisne oblike črke 
H, dimenzij 80,9 m x 56,1 m, ki obsega K (delno) in P + 2. Višina objekta znaša 10.78 m nad 
terenom. Objekt je SZ strani delno podkleten, nivo kleti znaša – 3.23 m. Stranice na koncih v 
nadstropjih so odprte, v pritličju pa jih povezuje zastekljen hodnik. V objekt se vstopa na središču 



daljše stranice, ki med seboj povezuje vse štiri krake objekta. Enako se v nadstropjih nahajajo 
skupni prostori v centralnem delu stavbe, v krakih pa se nahajajo sobe za oskrbovance. V pritličju 
so predvidene štiri demenčne enote (v vsakem kraku po ena enota) in centralni hali, ki vključuje 
interno kavarno in jedilnico, sprejemne pisarne, frizerja, zdravniško oskrbo in pedikuro. V 1. 
nadstropju so predvidene 4 enote, s prostori za fizioterapijo in druge terapije. Zahodni dve enoti 
omogočata kapaciteto do 15 oskrbovancev, vzhodni enoti pa do 13 oskrbovancev. V 2. nadstropju 
sta na južni strani dve enoti do 15 oskrbovancev na severni strani pa enota za 8 oskrbovancev, 
z možnostjo razširitve do 16 oskrbovancev, enota s pisarnami, enota “oaza” s paliativno nego in 
enota do 16 oskrbovancev. 
Objekt je zasnovan v klasični armiranobetonski oz. zidani izvedbi. Nosilna konstrukcija je 
armiranobetonska, fasadne stene bodo armiranobetonske, notranje stene pa deloma v mavčno 
kartonski izvedbi. Vse konstrukcije bodo ustrezno toplotno, hidro in zvočno izolirane. Streha 
objekta je ravna  in sestavljena iz vodotesne PVC folije, filca, termo izolacije iz mineralne volne 
ali EPS, parne zapore in nosilne pločevine. Naklon strehe bo 2-3 %, kar zagotavlja odvajanje 
površinske vode v žloto. 

Komunalni priključki objekta se urejajo po načrtu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja prostora Šenčur ŠE-14 CDZ (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
54/2021). Objekt bo imel lasten meteorni sistem s ponikovalnico, uredila se bo fekalna 
kanalizacija, ki se bo priključila na sistem javne kanalizacije, oskrba z električno energijo bo 
urejena iz obstoječe transformatorske postaje, urejena bo priključitev na javni vodovod.

Na območju nameravanega posega bo urejeno tudi parkirišče s 54 parkirnimi mesti ter parkirna 
za kolesa in enosledna vozila. Parkirišče bo osvetljeno z lastno razsvetljavo preko lastnega 
prižigališča, vezano na interno električno napeljavo objekta.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih
Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območjih 
varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih 
narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. območje nameravanega posega 
leži izven vodnih in priobalnih zemljišč, območij ogroženih zaradi poplav. Lokacija nameravanega 
posega v vplivno območju registrirane nepremičninske dediščine Šenčur-Vas (EDŠ 14469) in 
registrirano nepremičninsko dediščino Šenčur-Kapelca severozahodno od naselja (EDŠ 14457).

Ministrstvo je v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi 
postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke potrebne za ugotovitev dejstev, 
pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj za pisno mnenje o sprejemljivosti gradnje doma za starejše Šenčur 
na območju kulturne dediščine.

Ministrstvo je s strani Zavoda za kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 
ulica 7, 4000 Kranj (v nadaljevanju ZVKDS), dne 30.6.2022 prejelo mnenje, št. 35101-1401/2021-
8, (v nadaljevanju mnenje), iz katerega izhaja, da je za nameravani poseg bilo izdano 
kulturnovarstveno mnenje, št. 35101-1401/2021-6, z dne 18.2.2022. V nadaljevanju iz mnenja 
izhaja, da so dne 4.3.2020 bili izdani kulturnovarstveni pogoji, št. 35101-1215/2018-3 za 
prestavitev kapelice, na katere pa še ni bilo izdano soglasje. Pred izvedbo krožišča in cestnega 
priključka doma starostnikov na javno cesto, ki je predmet drugega projekta, se mora v sklopu 
tistega projekta prestaviti kapelico skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji, št. 35101-
1215/2018-3, z dne 4.3.2022, na katere je predhodno potrebno pridobiti soglasje. Glede na 
navedeno ZVKDS meni, da za nameravani poseg, s stališča varstva kulturne dediščine presoja 
vplivov na okolje ni potrebna.



Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od 7. do 

18. ure), zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja se bo za 
zunanje površine v območju objekta uporabljala zunanja razsvetljava, ki pa bo pod 
mejnimi vrednostmi  določenimi v Uredbi o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22-ZVO-2).
Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s 
svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben. 

- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica 
obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Vpliv bo začasen, in 
kratkotrajen. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje ne bo bistven in ne bo 
vplival na bližnjo okolico.
V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.

- Sprememba rabe tal:  v času gradnje bo prišlo do spremembe rabe tal iz nepozidanega 
v pozidano zemljišče. Površine v okolici objekta bodo bogato ozelenjene s travnatimi 
površinami in drevesi. Zasajale se bodo avtohtone vrste dreves.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za 
potrebe gradbišča in v času obratovanja predvidenega objekta se bo uporabljala voda iz 
javnega vodovodnega omrežja.  

- 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: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja 
za okolje. 

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne 
predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: Dom za starejše 
Šenčur, ki je predmet nameravanega posega, je zasnovan kot samostojen poseg, ki ni 
odvisen ali povezan z drugimi posegi v okolici nameravanega posega. Objekt se z 
drugimi objekti funkcionalno ne povezuje in ima jasno določene meje, ki se ne dotikajo 
drugih objektov v okolici. 

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je 
nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, 
predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, ki so tudi 
sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni,  da nameravani 
poseg nima verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje 
vplivov na okolje..

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Prav tako je ministrstvo preverilo ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na 
okolje in ugotovilo, da so ključni naslednji ukrepi, ki jih je določilo v točki I. izreka te odločbe:

- Emisije onesnaževal v zrak: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak posledica 
izvajanja gradbenih in pripravljalnih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih 
strojev ter prometa po poteh znotraj gradbišča. Izvedba nameravanega posega bo 
krajevno in časovno omejena, zato bo vpliv onesnaževal v zrak kratkotrajen. Emisije 
prahu bodo v sušnem in vetrovnem času nekoliko povečane, zato se bo v tem času 
izvajalo namakanje in čiščenje odprtih površin. Emisije toplogrednih plinov bodo v času 
gradnje nastajale kot posledica izpuhov motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih 



strojev in tovornih vozil. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na 
emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov v času gradnje ocenjuje kot 
nepomemben.
V času obratovanja bodo emisije snovi v zrak  in emisije toplogrednih plinov nastajale kot 
posledica ogrevanja objekta in prometa zaposlenih in obiskovalcev. Ogrevanje objekta 
bo urejeno preko lastne naprave na sekance. Glede na namembnost objekta, frekvenco 
dovoza in odvoza (54 parkirnih mest) ter uporabe kurilne naprave ministrstvo ocenjuje 
vpliv emisij onesnaževal v času obratovanja kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje bodo vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitena pred možnostjo izlitja v nadzemne in 
podzemne vode. Urejeni bodo zadrževalni sistemi – lovilne sklede, brez odtokov, 
neprepustne za vodo, odporne na vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo in dovolj velike, 
da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi. V bližini nameravanega 
posega ni vodotokov in poplavnega območja. Izkopni material se bo ponovno vgradil na 
gradbeni parceli. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na tla in 
podzemne vode v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.
V času obratovanja bo objekt priključen na javni kanalizacijski sistem. Ponikanje 
površinski voda pa bo urejeno v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-
ZVO-2 in 75/22). Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi tla in 
podzemne vode v času obratovanja kot nepomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje se bo izkopani material za temelje in klet ponovno 
uporabil na gradbeni parceli. Material za embalažo, odrezki in drug odpadki, ki bodo 
nastajali v času gradnje se bodo zbirali ločeno v zbiralnikih in odvažali k pooblaščenemu 
zbiralcu odpadkov. V času obratovanja bo urejeno zbiranje odpadkov v ločenih frakcijah 
– papir, steklo, plastika in mešani odpadki. Zabojniki bodo zaščiteni pred vremenskimi 
vplivi tako, da ne bo prihajalo do poškodovanja zabojnikov ali onesnaževanja okolice. 
Odvoz smeti bo urejen s pogodbo z javnim ali zasebnim zbiralcem odpadkov. 

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale vibracije, kot posledica obratovanja 
gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-ZVO-2), bodo 
zagotovljeni pogoji, ki so določeni za območje II. stopnje varstva pred hrupom. Vse 
naprave in vsa delovna mehanizacija, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne 
certifikate. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. Gradbena dela se bodo izvajala le v 
dnevnem času od 7. do 18. ure. V času gradnje bodo emisije hrupa nastajale zaradi 
obratovanja prezračevalne naprave in toplotne črpalke, ki pa se bodo v prostor umeščale 
v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolje. V času obratovanja objekta 
ne bo pomembnih emisij hrupa. Ustrezna zvočna zaščita v objektu bo zagotovljena z 
izvedbo obodne in nosilne konstrukcije, ki bo iz masivnega betona, ter debeline, ki 
zagotavljajo optimalno zvočno zaščito. Okenske zasteklitve bodo izvedene s troslojnim 
steklom. Ob cesti bo urejena hortikulturna ureditev, ki blaži vpliv cestnega prometa. 
Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega z vidika emisij hrupa v času gradnje in 
v času obratovanja kot nepomemben.

- Varstvo kulturne dediščine: Ministrstvo je s strani Zavoda za kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj (v nadaljevanju 
ZVKDS), dne 30.6.2022 prejelo mnenje, št. 35101-1401/2021-8, (v nadaljevanju mnenje) 
iz katerega izhaja, da je bilo za nameravani poseg izdano kulturnovarstveno mnenje, št. 
35101-1401/2021-6, z dne 18.2.2022. V nadaljevanju iz mnenja izhaja, da so bili s strani 
ZVKDS dne 4.3.2020 izdani kulturnovarstveni pogoji, št. 35101-1215/2018-3 za 
prestavitev kapelice, na katere pa še ni bilo izdano soglasje. Pred izvedbo krožišča in 
cestnega priključka doma starostnikov na javno cesto, ki je predmet drugega projekta, 
se mora v sklopu tistega projekta prestaviti kapelico skladno z izdanimi 
kulturnovarstvenimi pogoji, št. 35101-1215/2018-3, z dne 4.3.2022, na katere je 



predhodno potrebno pridobiti soglasje. Glede na navedeno ZVKDS meni, da za 
nameravani poseg, s stališča varstva kulturne dediščine presoja vplivov na okolje ni 
potrebna.

Veljavnost odločbe 

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku 
preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne 
izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to 
zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke 
izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te 
odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je 
bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

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.
Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je 
začeti upravni spor. 

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem 
sodišču ali pošlje po pošti. 

Pripravila:

   dr. Maučec Darja
  višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič 
     vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:
- Pooblaščencu nosilca nameravanega posega: EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 

6000 Koper (za: Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik) – e-vročanje 
(em.studio@siol.net).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:
- 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 Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur – po elektronski pošti.
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