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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 42. 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, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v 
nadaljnjem besedilu ZVO-1) v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni 
prostorski načrt za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, pripravljavcu plana, 
Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki ga zastopa družba UMARH d.o.o., Cvetkov trg 4, 2250 
Ptuj 1, naslednje 

M N E N J E
o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje

Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za širitev pridobivalnega prostora 
kamnoloma Kresov grič (IPSUM, okoljske investicije d.o.o., št. proj.: 329/18, junij 2018) in Dodatek 
za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev 
pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič na varovana območja (IPSUM, okoljske investicije 
d.o.o., št. proj.: 329/18, junij 2018), za Občinski podrobni prostorski načrt za širitev pridobivalnega 
prostora kamnoloma Kresov grič, sta ustrezna.

Končno odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana - Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič Občine Idrija bo Ministrstvo za 
okolje in prostor sprejelo v nadaljnjem postopku skladno s 46. členom ZVO-1 v fazi predloga 
prostorskega akta.

Obrazložitev

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 19. 6. 2018 prispela vloga družbe UMARH d.o.o., 
Cvetkov trg 4, 2250 Ptuj, po pooblastilu pripravljavca plana Občine Idrija, št. 3500-0041/2016-3 z 
dne 23. 8. 2016, za izdajo mnenja o ustreznosti izdelanega poročila o CPVO, vključno z dodatkom 
na varovana območja za Občinski podrobni prostorski načrt za širitev pridobivalnega prostora 
kamnoloma Kresov grič Občine Idrija.

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:
- dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev 

pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (UMARH d.o.o., št. 12/16, junij 2018),
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za širitev pridobivalnega prostora 

kamnoloma Kresov grič (IPSUM, okoljske investicije d.o.o., št. proj.: 329/18, junij 2018),
- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega

načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič na varovana območja 
(IPSUM, okoljske investicije d.o.o., št. proj.: 329/18, junij 2018). 



V skladu z 42. členom ZVO-1 in 19. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. list RS, št. 73/05, v nadaljevanju:
Uredba o okoljskem poročilu) je ministrstvo gradivo posredovalo v mnenje Zavodu Republike 
Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN), saj je le –ta organizacija, ki sodeluje v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje, zahtevala izvedbo celovite presoje za obravnavani 
plan. Vse ostale organizacije in ministrstva celovite presoje vplivov na okolje niso zahtevale.

V postopku je dne 10. 7. 2018 prispelo mnenje ZRSVN, št.: 5-II-14/2-O-18/BFMS z dne 9. 7. 2018, 
iz katerega izhaja, da je okoljsko poročilo presodilo vplive plana na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost, da je ustrezno, da je skladno s 15. členom Pravilnika in da omogoča presojo vplivov 
izvedbe plana. V mnenju se je ZRSVN opredelil tudi do sprejemljivosti obravnavanega plana in 
sicer v njem navaja, da ocenjujejo, da dopolnjen osnutek obravnavanega plana verjetno ne bo 
pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, saj so omilitveni ukrepi iz 
okoljskega poročila v dopolnjen osnutek plana vključeni.   

Ministrstvo po pregledu celotnega gradiva in na podlagi mnenj ministrstev in organizacij iz 42. 
člena ZVO-1 ugotavlja naslednje:

- Okoljsko poročilo je pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu. Okoljsko poročilo 
ustrezno ugotovi, opiše in ovrednoti vplive izvedbe plana na okolje ter poda omilitvene 
ukrepe.

- Okoljsko poročilo za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja 
narave je skladno s 15. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov 
in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/2004, 53/2006, 38/2010, 
3/2011)

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribora, št. 5-II-14/2-O-18/BFMS z dne 9. 7. 2018 je  
podal pozitivno mnenja o ustreznosti okoljskega poročila, v katerem pa se je pozitivno 
opredelil tudi do sprejemljivosti plana.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu pristojno ministrstvo 
podaja tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priložena mnenja 
ministrstev oz. organizacij, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo 
naravnih dobrin krajine, ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine.

MOP bo o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev 
pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič na okolje odločil v fazi predloga, kot to določa 46. 
člen ZVO-1. Pripravljavec mora predlog prostorskega akta uskladiti z izsledki in omilitvenimi ukrepi 
iz okoljskega poročila.

Pripravila:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.

                             mag. Tanja Bolte
                  Generalna direktorica 

                                Direktorata za okolje

Priloga:
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št.:5-II-14/2-O-18/BFMS z dne 9. 7. 2018.

Vročiti (elektronsko):
- umarh@umarh.si, UMARH d.o.o., Cvetkov trg 4, 2250 Ptuj 1,

V vednost (elektronsko):
- Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, obcina.idrija@idrija.si,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribora, zrsvn.oemb@zrsvn.si. 
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