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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 -
UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO), 47. a člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B in 
108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 57/12 ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C), prvega 
odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2) in 
145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je 
treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Občinski 
podrobni prostorski načrt za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, 
pripravljavki plana Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki jo zastopa UMARH d.o.o., Cvetkov 
trg 4, 2250 Ptuj, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana – Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič
- je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sestavni del 
postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na 
varovana območja.

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

A) Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju:
ministrstvo) je dne 06. 10. 2017 preko UMARH d.o.o., Cvetkov trg 4, 2250 Ptuj, ki je 
pooblaščenec pripravljavca plana Občine Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, prejelo vlogo (z dne 
03. 10. 2017) za izdajo odločbe o tem, ali je za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za 
širitev pridobivalnega prostora kamnolom Kresov grič potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. Vlogi je bil priložen osnutek OPPN za širitev pridobivalnega prostora 
kamnolom Kresov grič (izdelal: UMARH d.o.o., št. projekta 12/16, Avgust 2017) in Sklep o 
začetku priprave odloka OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnolom Kresov grič 
(Uradni list RS, št. 46/2016). 

B) Vsebina plana

Iz priloženega gradiva izhaja, da se z OPPN namerava skladno z namensko rabo, ki jo 
predvideva OPN Občine Idrija, širiti pridobivalni prostor kamnoloma Kresov grič. Izkoriščanje 



mineralne surovine na tej lokaciji se bo nadaljevalo v približno enakem obsegu kot do sedaj, 
kolikor dopušča dopolnilna dejavnost na kmetiji. Lastnik Kosmač predvideva minimalno 
povečanje letnega izkopa do povprečja 13500 m³ mineralne surovine, maksimalno pa do 
15000 m3 na leto. Navedeni povprečni letni izkop predstavlja letno storitev kamnoloma. Za 
izvedbo širitve pridobivalnega prostora je potrebnih 29581,27 m² zemljišč. Na območju je 
predvideno površinsko izkoriščanje mineralne surovine v etažah in sanacija površin po 
končanem pridobivanju.

C) Zakonska podlaga

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 
- odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,  
92/13, 56/15 in 30/16, v nadaljevanju: ZVO-1) in v povezavi z 58. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15–
ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt), je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali 
drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno 
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi 
in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 

ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na 
okolje:
- če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1;
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave in sicer se 
na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljevanju: ZON) celovita presoja vplivov na okolje izvede za 
plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali 
potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.
- na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede 
tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na 
okolje.

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO-1, se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za 
plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na 
okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne 
vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je 
pripravljen.
V skladu z določili 4. odstavka 58. člena ZPNačrt ministrstvo, pristojno za varstvo okolja v 30 
dneh od prejema vloge pisno sporoči občini, ali je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje. 

Č) Razlogi za uvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje 

Glede na zgoraj navedene vrste razlogov iz ZVO-1, je ministrstvo gradivo preučilo in  
ugotovilo: 

a) Za OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
51/14 in 57/15, v nadaljevanju: Uredba), ker kamnolom s površino 2,95 ha zemljišč ni 
poseg, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna (priloga 1 uredbe, B. 4).   

b) Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi 
lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali 



potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.
Ministrstvo je ugotovilo, da kamnolom z neposrednim ali daljinskim vplivom sega v 
naslednja varovana območja: leži v posebnem varstvenem območju (območju Natura 
2000) Trnovski gozd – Nanos (SI3000255), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 
35/13, 3/14 in 21/16) in v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki je določen z Odlokom o 
razglasitvi Krajinskega parka Zgornja Idrijca (Ur. list RS št. 11/93, 52/16, v nadaljevanju: 
odlok). 

     Ministrstvo je pridobilo mnenje Zavoda RS za varstvo narave – OE Nova Gorica (št.: 5-II-
871/2-O-17/ACGKBMS z dne 08.11.2017; v prilogi), iz katerega izhaja, da glede na vrsto 
posegov v naravo, načrtovanih z obravnavanim planskim aktom, znotraj zgoraj navedenih 
varovanih območij in upoštevajoč kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, zaradi katerih so 
bila ta območja opredeljena, bodo lahko pričakovani vplivi posegov v naravo pomembno 
vplivali na navedena varovana območja, zato je za obravnavani OPPN treba izvesti presojo 
sprejemljivosti na varovana območja. Z OPPN se načrtuje širitev pridobivalnega prostora 
kamnoloma z namenom zagotovitve zalog mineralne surovine (tehničnega kamna). 
Območje OPPN se deloma nahaja na območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca, kjer je 
potrebno upoštevati varstvene režime, ki jih določa Odlok o razglasitvi Krajinskega parka 
Zgornja Idrijca (Ur. list RS št. (Ur. list RS št. 11/93, 52/16). Ta v 4. členu prepoveduje 
izvajanje obsežnih zemeljskih del, med drugim tudi gospodarsko izkoriščanje kamnin. 
Navedeni 4. člen odloka je bil leta 2016 dopolnjen s sledečo izjemo: »izjema je območje 
peskokopa Kresov grič; izkoriščanje rudnin je dopustno skladno z občinskim podrobnim 
prostorskim aktom.« Območje OPPN se nahaja tudi na NATURA 2000 območju Trnovski 
gozd – Nanos. V skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), 
Priloga 2, poglavje XIII, Območje mineralnih surovin, je v primeru določitve oz. razširitve 
pridobivalnih in raziskovalnih prostorov nahajališč mineralnih surovin (prod, pesek, glina, 
trda kamnina, gramoz, kamen), določen neposredni vpliv na vse kvalifikacijske vrste in 
habitate varovanega območja in sicer v 20 metrskem pasu izven pridobivalnega območja 
mineralnih surovin. Obravnavano območje se nahaja ob prehodu (prelazu) med dolino 
Belce in Zadlogom, ki ga živali uporabljajo za selitev. Na tem prelazu so bili najdeni tudi 
medvedji iztrebki. Z OPPN načrtovana širitev kamnoloma bi lahko povzročila npr. prekinitev 
selitvenih koridorjev in poslabšanje habitata velikih zveri (medveda, volka, risa). Pričakovati 
pa je tudi povečan konflikt s človekom kar posledično vpliva na manjšo toleranco 
prisotnosti npr. medveda in volka ter posledično večji odstrel.

Ministrstvo je dne 27.12.2018 prejelo dopis Lovske zveze Slovenije, Zveze lovskih družin z 
dne 18. 12. 2017, v katerem prerekajo mnenje ZRSVN in sicer navajajo, da po vedenju 
lovske zveze, ki temelji na dolgoletnih opazovanjih divjadi in spremljanju sledi in aktivnosti 
divjadi na tem področju lahko z gotovostjo trdijo, da čez peskokop ne potekajo nobene 
selitvene poti divjadi. Selitvene poti potekajo po koridorju Tisovec, Mala gora, Zakrižna 
gora, Mrzli log, Javornik in po Koridorju Randič, Griže, Pevc, Bela, Čekovnik ter vertikalno 
med temi koridorji po z gozdom bolj poraščenih predelih. Seveda je medved vedno 
prisoten tudi v okolici peskokopa saj je to del njegovega življenjskega okolja. Videli smo ga 
že sredi Zadloškega polja med skupinami Zadloških hiš, pa tudi v pobočju med Zadlogom 
in Belo pod peskokopom. Isto je z volkom. Največ trupel pokončane divjadi od volka so 
našli na Travnikih in njivah med hišami v Zadlogu kamor hodi ponoči lovit. Vendar je malo 
verjetno, da bi volk prihajal na Zadloško planoto čez peskokop, ker ima bolj ugoden dostop 
z vseh drugih območij okoli Zadloga. Če pa katera od divjadi zaide na območje peskokopa, 
nima nobene ovire za prehod,  saj peskokop ni fizično ograjen in to verjetno tudi v bodoče 
ni mišljeno. Poleg tega peskokop ne deluje v nočnem času, ko poteka večina migracij 
divjadi v naravi. Izvajanje del v peskokopu nima praktično od njegovega roba naprej 
nikakršnega vpliva na okolje in na divjad, razen hrupa, ki ni nič večji kot na lokalni cesti.  

Ministrstvo je posredovalo navedeni dopis ZRSVN, da se opredeli do prerekanih navedb 
Lovske zveze Slovenije, Zveze lovskih družin z dne 18. 12. 2017. ZRSVN je v dopisu št.: 5-
II-14/2-O-2018/KB z dne 15. 01. 2018, prejeto 16.01.2018 navedel, da svojem mnenju št.: 



5-II-871/2-O-17/ACGKBMS z dne 08. 11. 2017 ne trdijo, da selitvene poti potekajo čez 
obstoječi peskokop ampak znotraj neposrednega vpliva območja peskokopa 
(obravnavanega OPPN) na varovano območje in sicer preko prelaza, ki se nahaja 
neposredno ob oz. na zahodni strani obravnavanega OPPN in preko katerega poteka tudi 
gozdna prometnica. Nadalje navedejo, da navedbe Lovske zveze Slovenije potrjujejo 
opažanja ZRSVN s terena in navedbe v mnenju z dne 08. 11. 2017, da je medved prisoten 
v neposredni okolici (obravnavanega OPPN). Hkrati pa v dopisu Lovske zveze Slovenije ni 
natančno navedeno, katero pot ta medved uporablja za prehajanje z območja v okolici 
peskokopa v dolino Bele pod peskokopom. Nadalje navajajo, da v dopisu Lovske zveze 
Slovenije ni natančno navedeno, kje zveri, v tem primeru volk, prehajajo iz zahodnega dela 
Zadloga v dolino Belce. Glede na konfiguracijo terena ocenjujemo, da je najugodnejše 
območje za prehajanje varovalnih vrst zveri (tudi medveda) preko prehoda (prelaza) na 
zahodni strani obravnavanega OPP, saj je preko prelaza speljana tudi gozdna prometnica.
Znano je namreč, da tako medved, kot volk, za gibanje znotraj svojega teritorija, zelo 
pogosto uporabljajo prometnice. Z obravnavanim planskim aktom se v okviru širitve 
kamnoloma načrtuje odstraniti manjšo vzpetino, ki se nahaja na zahodni strani OPPN in ki 
z vzhodne smeri omejuje naravni prehod (prelaz) med zahodnim delom Zadloga in dolino 
Belce,  s tem pa se bodo povečali vplivi kamnoloma na tem prelazu. Zaradi tega bi lahko 
prišlo da preusmeritev zveri na druge poti, kjer pa je pričakovati povečan vpliv konflikta s 
človekom, kar posledično vpliva na manjšo toleranco prisotnosti medveda in volka ter 
posledično večji odstrel. Cpvo je tako za obravnavani plan potrebno izvesti.  

c) Na podlagi 3. odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja in Uredbe o merilih za 
ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega 
splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov 
in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta.
- Iz mnenja Direkcije RS za vode – Sektorja območja Soče izhaja (mnenje št.: 35021-

58/2017-3 z dne 26.10.2017 – v prilogi), da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembno 
vplivala na okolje s stališča urejanja voda. 

- Iz v točki b) navedenega mnenja ZRSVN izhaja tudi, da se območje OPPN nahaja 
znotraj ekološko pomembnih območij Trnovki gozd – Nanos (ID 51300) in osrednjega
območja življenjskega prostora velikih zveri (ID80000), Uredba o ekološko pomembnih 
območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13). Zavod ocenjuje, da bo plan 
verjetno lahko pomembno vplival na nekatere sestavine biotske raznovrstnosti (npr. 
na zavarovane živalske vrste kot npr. medveda in volka).   

- Ministrstvo za kulturo ugotavlja (mnenje št.: 35012-139/2016/10 z dne 27. 10. 2017 –
v prilogi), da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, 
vpisano v register nepremične kulturne dediščine majhna, zato izvedba celovite 
presoje vplivov plana na kulturno dediščino ni potrebna.

- Zavod za gozdove ugotavlja (mnenje št. 350-7/2017 z dne 25. 10. 2017- v prilogi), da 
na območju predvidenega posega ni izjemno poudarjenih funkcij gozda in ocenjujejo, 
da poseg ne bo bistveno negativno vplival na gozdni ekosistem in funkcije gozda, zato 
z vidika varovanja gozdnega ekosistema in funkcij gozda za predmetni OPPN ni 
potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.   

D) Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku, ki določajo, da se stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za 
odločitev, je ministrstvo z dopisom (št.: 35409-313/2017/9 z dne 12. 12. 2017) pozvalo 
pooblaščenca pripravljavca plana, da se v 14 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in 
dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje. 
Pooblaščenec pripravljavca plana na seznanitev ni odgovoril. Na seznanitev pa je odgovorila 
pripravljavka plana Občina Idrija, ki se strinja z obveznostjo izvedbe celovite presoje vplivov 
na okolje, saj se območje Kamnoloma Kresov grič nahaja na območjih, ki bi lahko pomembno 



vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno 
ohranitveno območje.  

E) Ugotovitev

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da je v skladu z določili drugega in 
tretjega  odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja za plan Občinski podrobni prostorski 
načrt za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, treba izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti na varovana območja, zaradi verjetno 
pomembnih vplivov na naravo.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor 
in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.

                    mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica
 Direktorata za okolje

Vročiti elektronsko:
-Pooblaščenec pripravljavca plana: umarh@umarh.si,
-Pripravljavec plana: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, obcina.idrija@idrija.si

V vednost po e-pošti: 
- ZRSVN – OE Nova Goric; zrsvn.oeng@zrsvn.si
- DRSV- Sektorja območja Soče; gp.drsv-ce@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Zavod za gozdove, Območna enota Tolmin, zgs.tajnistvo@zgs.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
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