
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

Številka: 35409-2272017/6 
Datum: 8.3.2017 

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-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 
92/13), 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-
ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C in 
57/12), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-
ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14) 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 Občinski prostorski načrt občine Idrija - četrte spremembe in dopolnitve, pripravljavcu 
plana, Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki ga zastopa podjetje Ljubljanski urbanistični 
zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana, naslednjo 

O D L O Č B O 

1. V postopku priprave Občinskega prostorskega načrta občine Idrija - četrte spremembe 
in dopolnitve ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

2. V tem postopku ni bilo stroškov. 

O b r a z l o ž i t e v 

Pripravljavec plana, Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki ga zastopa podjetje Ljubljanski 
urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana, je z vlogo št. 01_1_00384_17/IB z 
dne 1. 3. 2017, prejeto 2. 3. 2017, obvestil Ministrstvo za okolje in prostor, (v nadaljnjem 
besedilu ministrstvo) o nameri priprave Občinskega prostorskega načrta občine Idrija - četrte 
spremembe in dopolnitve (v nadaljnjem besedilu SD OPN 4). 
Osnutek gradiva - Občinski prostorski načrt občine Idrija - četrte spremembe in dopolnitve, 
(LUZ d.d., št. projekta 8035, december 2016), je bil objavljen na svetovnem spletu na naslovu 
http://arhiv.mm.Qov.si/mop/interno/. 
Vlogi so bila priložena mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje in sicer: Zavoda RS za varstvo narave št. 5-III-5/2-O-2017/KBMS, 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje gozdarstva št. 3401-37/2006/27, 
Ministrstva za kulturo št. 3501-1/2017/3 in Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-17/NP-308061-1. 

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 
66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v 
nadaljnjem besedilu ZVO-1) 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 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 ter 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 
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vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja 
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da 
se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi 
njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. 

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14; v nadaljevanju: Uredba). 

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se s SD OPN 4 spreminjajo določbe 26. člena 
odloka, ki se nanašajo na merila in pogoje urejanja mirujočega prometa ter črtajo določbe 201. 
člena, ki se nanašajo na širitev kamnoloma Kresov grič izven območja Krajinskega parka 
Zgornja Idrijca in izvedbo sanacije. Ostale sestavine SD OPN 4 se ne spreminjajo. Za navedene 
spremembe ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51 člena ZVO-1 in Priloge 1 
Uredbe. 

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-
ZDru-1 in 46/14; v nadaljevanju 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. 

V postopku je Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN) podal mnenje št. 5-III-5/2-
O-2017/KBMS z dne 26. 1. 2017. V mnenju je navedel, da neposredni in daljinski vplivi SD OPN 
4 segajo v naslednja varovana območja: 

posebno varstveno območje (območje Natura 2000), določeno z Uredbo o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), (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 in 21/16) Trnovski gozd - Nanos 
(SI3000255) in 
zavarovano območje Krajinski park Zgornja Idrijca, razglašen z Odlokom o razglasitvi 
Krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14, 52/16; v 
nadaljnjem besedilu Odlok o KP). 

ZRSVN v mnenju ugotavlja, da spremembe 26. člena SD OPN 4 ne bodo pomembno vplivale 
na varovana območja narave, spremembe 201. člena SD OPN 4 pa se nanašajo na kamnolom 
Kresov grič (enota urejanja prostora ČP_11_LN (OPPN)), kije bil presojan v okviru Občinskega 
prostorskega načrta občine Idrija, za katerega je bilo izdelano okoljsko poročilo (LUZ d.d. in 
Aquarius d.o.o., avgust 2008 in december 2009). V okviru okoljskega poročila je bil za 
navedeno območje podan omilitveni ukrep, da je širitev območja kamnoloma možna le na 
vzhod, izven območja krajinskega parka. 
5 spremembo Odloka o KP se je spremenil varstveni režim na območju kamnoloma tako, je 
dopustno izkoriščanje mineralnih surovin na območju kamnoloma Kresov grič skladno z 
občinskim podrobnim prostorskim aktom. Ker območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta v delu, ki sega v zavarovano območje ni bilo presojano v okoljskem poročilu za Občinski 
prostorski načrt občine Idrija (avgust 2008 in december 2009), ZRSVN ocenjuje, da bilo na tem 
območju treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovano območje narave. SD OPN 4 
nima natančno opredeljenih prostorskih ureditev znotraj enote urejanja prostora ČP_11_LN 
(OPPN), zato meni, da bi se presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na 
varovana območja narave po 101. členu ZON lahko izvedla v okviru priprave in sprejemanja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, ko bodo podane natančnejše prostorske ureditve. 

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite 
presoje vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1. Pripravljavec plana je 
ministrstvu predložil mnenja ZRSVN št. 5-III-5/2-O-2017/KBMS, Ministrstva za kulturo št. 3501-



1/2017/3, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva št. 3401-
37/2006/27 in Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH) št. 212b-09/1649-17/NP-308061-1. 

ZRSVN je v mnenju št. 4 5-III-5/2-O-2017/KBMS z dne 26. 1. 2017 ugotovil, da SD OPN 4 
verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, zato zanj ni 
treba izvesti presoje vplivov na okolje. 

Ministrstvo za kulturo je v mnenju št. 3501-1/2017/3 z dne 24. 2. 2017 ugotovilo, da SD OPN 4 
nimajo vpliva na varstvo kulturne dediščine, se pa v bližini območja kamnoloma Kresov grič 
nahajata dva objekta kulturne dediščine, Zadlog - Lampetova kapelica (EŠD 13847) in Zadlog -
Spominska plošča Frančišku Lampetu (EŠD 24289), kar bo treba upoštevati pri načrtovanju v 
okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta. Skladno z navedenim za SD OPN 4 ni 
treba izvesti celovite presoje vplivov na kulturno dediščino. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v mnenju s področja gozdarstva št. 3401-
37/2006/27 z dne 30. 1. 2017 navedlo, da so v osnutku SD OPN 4 smernice ustrezno 
upoštevane, vplivi izvedbe plana na gozd pa sprejemljivi. 

Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NLZOH št. 212b-09/1649-17/NP-308061-1 z dne 
13. 2. 2017, v katerem je navedeno, da imajo lahko prostorske ureditve na območju kamnoloma 
Kresov grič pomembne vplive na varovanje zdravja ljudi. Ker se bodo ti vplivi podrobneje 
obravnavali v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Kresov grič, 
NZLOH meni, da za SD OPN 4 celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. 

Ministrstvo za okolje in prostor je po pregledu prejetega gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in 
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da 

SD OPN 4 predstavlja osnovo za posege v okolje ter vključuje dejavnosti, ki imajo lahko 
pomemben vpliv na varovana območja narave in zdravje ljudi, vendar gre za majhno 
območje posega, dejavnosti na njem pa niso dovolj natančno opredeljene; 
v SD OPN 4 načrtovane širitve dejavnosti ne bodo vplivale na kulturno dediščino, 
naravne vrednote, biotsko raznovrstnost in gozd ter ne zajemajo kmetijskih zemljišč; 
za SD OPN 4 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, prostorske ureditve v 
okviru območja enote urejanja prostora ČP_11_LN (OPPN), ki se nanašajo na 
kamnolom Kresov grič pa bodo predmet ugotovitvenega postopka o obveznosti izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje v okviru priprave in sprejemanja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta. 

Ministrstvo je skladno z navedenim ugotovilo, da v postopku sprejemanja SD OPN 4 po 40. 
členu ZVO-1 celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. 

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 pisno pri navedenem 
sodišču. 

Postopek vodila: 
Mojca Lenardič 
Višja svetovalka I i 

 olte 
rektorica 

ata za okolje 



Vročiti: 
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana 

V vednost (elektronsko): 
Občina Idrija, občina.idrija(S)idriia.si 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 
qp.mop(S)qov.si 
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, qp.mk@qov.si 
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, qp.mz(a)qov.si 
Direkcija RS za vode, qp.drsv@qov.si 
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zrsvn.oenq(5)zrsvn.si 
Zavod za gozdove Slovenije, zqs.tainistvo@zqs.si 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, 
qp.mkqp(5)qov.si 


