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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o 

organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 

10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21) v povezavi z drugim odstavkom 22. člena 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) ter 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 in 158/20) v predhodnem postopku za 

nameravani poseg: Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, 

Apno in Šenturška Gora, nosilki nameravanega posega Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg 

Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, naslednji 

 

 

 

S K L E P 

 

 

1. Za nameravani poseg: Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, 
Ravne, Apno in Šenturška Gora na zemljiščih v k.o. 2078 Kokra, 2079 Šenturška Gora, 
2112 Šmartno in 2110 Grad, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja.  
 

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: 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 

opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 14.7.2021 s 

strani nosilke nameravanega posega Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 

4207 Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo 

za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Fekalna kanalizacija iz območja 

Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora na zemljiščih v k.o. 2078 

Kokra s parc. št. 133/70, v k.o. 209 Šenturška Gora s parc. št. 1035/59, 1035/57, 1035/36 

1035/22, 1035/58, 1035/37, 1035/38, 1035/33, 1035/3, 1035/44, 1034/28, 1889/15, 1040/38, 

1034/1, 1035/87, 1034/4, 1049, 1903/112, 1903/111, 1073/39, 1073/26, 1073/27, 1074/24, 

1903/108, 1903/107, 1903/105, 1077/4, 1903/80, 1077/3, 176/1, 1903/70, 1082/1, 1081/1, 

1083, 1081/2, 1082/6, 1085/2, 1085/16, 1085/140, 1085/139, 1085/138, 1085/144, 1085/204, 

1085/205, 1085/208, 1085/198, 1094/24, 1085/191, 1903/57,1903/56, 1903/55, 1903/54, 

 



 

1903/53, 1107/17, 1109/33, 1109/34, 1129/7, 1111, 1129/1, 1110/1, 1903/50, 1903/49, 

1903/48, 1903/47, 1903/40, 1903/39, 1903/38, 1903/37, 1903/36, 1903/35, 1903/34, 772/1, 

1903/31, 772/2, 922/2, 927/1, 932/1, 932/4, 933/1, 1870/2, 1903/17, 1903/16, 1903/11, 1877, 

973/2, 762/23, 766/6, 762/12, 762/11, 763/3, 768, 1871/1, 746/2, 746/1, 1881, 1876/3, 963, 

961, 872/2, 872/3, 1903/52, 1145/5, 1136/21, 1137/1, 520/3, 533, 534, 536, 520/4, 1866, 543, 

544, 545, 546, 542, 1867/1, 549/1, 1905/20, 1905/19,1905/21, 560/1, 467/2, 464/2, 463/5, 

463/7, 462/3,456, 565/21, 565/13, 451, 452, 1861, 1146/55, 1146/70, 1150/8, 1148/2, 1157/32, 

1150/5, 1146/65, 1145/53, 1146/71, 1146/40, 1146/28, 146/52, 1146/1, 1145/37, 1145/38, 

1153, 119/34, 1139/28, 1139/26, 1136/20, 568/1, 568/17, 570/9, 492/27, 1864/3, 492/1, 558/3, 

1905/24, 1905/23, 1905/22, 1862/1, 1857/1, 21, 19/1, 1845/1, 343/3, 419, 445, 449/1, 289/10, 

1851/3, 295/7, 1850, 1905/64, 478/6, 1905/28, 477/1, 1867/5, 471, 49, 1859/1, 1905/79, 

190/30, 1905/29, 1905/31, 1860, 1905/48, 1905/8, 1905/9, 1905/10, 591/21, 1905/114, 

1905/14, 1905/15, 1905/16, 1905/18, 1905/52, 1905/12, 1905/5, 1905/6, 1905/4, 1905/2, 640/6, 

637/7, 639/1, 565/13, 570/7, 645/24, 1867/3, 872/4, 1903/11, 1881, 861/9, 645/7, 645/20, 

624/1, 645/24, 1905/6, 1905/2 in 1819, k.o. 2112 Šmartno s parc. št.  961, 960/2, 533/2, 533/3, 

529/1, 544/2, 548/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552, 555, 518, 516, 633/3, 584/1, 585, 604/, 607, 608, 

459, 567/2 in 566/2 ter v k.o. 2110 Grad s parc. št. 289, 1045, 290, 292, 294/1, 1051/1, 351/1, 

1050/6, 366/74, 366/75, 1050/3 in 291, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni 

list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/0, 9-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 in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1). 

 

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:  

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 18. 6. 2021,   

- situacijo fekalne kanalizacije-1, v merilu 1:2500, 

- situacija fekalne situacije-2, v merilu 1:2500, 

- situacija fekalne situacije-3, v merilu 1:2500, 

- pregledna situacija, v merilu 1:5000. 

 

K zahtevi in dopolnitvi z dne 12.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 20.1.2022, 

21.1.2022 in 27.1.2022 je nosilka nameravanega posega priložila:  

- dopolnjen in popravljen obrazec za začetek predhodnega postopka z dne 11.11.2021, 

18.11.2021 in 20.1.2022, 

- DGD, št. P-2924, marec 2020, ki ga je izdelal PLANING BIRO KRANJ d.o.o., 

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, 

- DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, št. K 152390, 

avgust 2021, november 2021, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona 

A2, 4208 Šenčur, 

- pregledna situacija-1 v merilu 1:5000, 

- pregledna situacija-2 v merilu 1:5000, 

- soglasje za e-vročanje, z dne 24.1.2022, 

- dopolnjen in popravljen obrazec za začetek predhodnega postopka, z dne 27.1.2022; 

 

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 in 

105/20). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje 

obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje 

v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. 

 

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 

okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne 

dosega pragu, ki je za to vrsto določen v prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z 

naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori 

kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.  

 

Nadalje je v 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je kumulativni 

poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so 

med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če 

se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste 

industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega 

urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali 

pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje 

povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov 

nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s 

predpisi, ki urejajo gospodarske družbe. 

 

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 

Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba 

predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, 

skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen 

priključkov (za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture, ki spadajo 

po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte), če je skupna dolžina 

vodov 15.000 m ali več ali če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom (zavarovana 

ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, 

erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja 

kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje 

z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave) 2.000 m ali več. 

 

Iz predložene zahteve za izvedbo predhodnega postopka izhaja, da namerava nosilka 

nameravanega posega izgraditi fekalno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 19.085 m, pri 

čemer bo 11.776 m fekalne kanalizacije potekalo na zavarovanih ali varovanih območjih v 

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine ter poplavna, erozijska in vodovarstvena 

območja. Glede na to, da skupna dolžina vodov in dolžina vodov na zavarovanih ali varovanih 

območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine ter poplavna, erozijska in 

vodovarstvena območja presega prag, določen v točki E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je za nameravani poseg treba izvesti 

predhodni postopek. 

 

Opis nameravanega posega 

Nosilka nameravanega posega namerava na območju severnega dela občine izgraditi primarno 

in sekundarno fekalno kanalizacijo na območju Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, 

Apno in Šenturška Gora. Izgradnja fekalne kanalizacije, v skupni dolžini 19.085 m, bo potekala 

v dveh delih, ki sta obravnavana v dveh različnih projektih. Prvi del fekalne kanalizacije bo 



 

obsegal izgradnjo kanalizacije od zgornje kabinske žičnice na Krvavcu do Planine Jezerc, v 

dolžini 2.724 m (projekt izdelal Planing Biro Kranj d.o.o.), medtem ko bo drugi del obsegal 

izgradnjo kanalizacije od Jezerc do naselij Grad in Poženik  ter vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, 

Apno in Šenturška Gora, v dolžini 16.361 m (projekt izdelal Protim Ržišnik Perc arhitekti in 

inženirji d.o.o.). Drugi del kanalizacije bo potekal v dveh faza, pri čemer je predmet 

nameravanega posega samo prva faza nameravane izgradnje fekalne kanalizacije. Predvidena 

fekalna kanalizacija se v naselju Grad priključi na obstoječo fekalno kanalizacijo, ki se nato 

zaključi s centralno čistilno napravo Domžale.  

 

Prvi del previdene fekalne kanalizacije (od Krvavca do Planine Jezerc), v celotni dolžini 2.724 m 

poteka čez vodovarstveno območje VVOIII (občinski nivo) in delno čez erozijsko ogroženo 

območje. Drugi del predvidene fekalne kanalizacije (od Jezerc do naselij Grad in Poženik ter 

vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora - I.faza), v skupni dolžini 9.052 m pa 

poteka na vodovarstvenem območju VVOII in VVO III (občinski nivo), na območju Natura 2000 

erozijskem območju in ekološko pomembnem območju. 

 

Odločitev 

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, 

glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

 

Naslovni organ je namreč ugotovil: 

 

1. Značilnosti posega v okolje: 

- Velikost in zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega je načrtovana na 

zemljiščih na zemljiščih v k.o. 2078 Kokra s parc. št. 133/70, v k.o. 209 Šenturška Gora 

s parc. št. 1035/59, 1035/57, 1035/36 1035/22, 1035/58, 1035/37, 1035/38, 1035/33, 

1035/3, 1035/44, 1034/28, 1889/15, 1040/38, 1034/1, 1035/87, 1034/4, 1049, 

1903/112, 1903/111, 1073/39, 1073/26, 1073/27, 1074/24, 1903/108, 1903/107, 

1903/105, 1077/4, 1903/80, 1077/3, 176/1, 1903/70, 1082/1, 1081/1, 1083, 1081/2, 

1082/6, 1085/2, 1085/16, 1085/140, 1085/139, 1085/138, 1085/144, 1085/204, 

1085/205, 1085/208, 1085/198, 1094/24, 1085/191, 1903/57,1903/56, 1903/55, 

1903/54, 1903/53, 1107/17, 1109/33, 1109/34, 1129/7, 1111, 1129/1, 1110/1, 1903/50, 

1903/49, 1903/48, 1903/47, 1903/40, 1903/39, 1903/38, 1903/37, 1903/36, 1903/35, 

1903/34, 772/1, 1903/31, 772/2, 922/2, 927/1, 932/1, 932/4, 933/1, 1870/2, 1903/17, 

1903/16, 1903/11, 1877, 973/2, 762/23, 766/6, 762/12, 762/11, 763/3, 768, 1871/1, 

746/2, 746/1, 1881, 1876/3, 963, 961, 872/2, 872/3, 1903/52, 1145/5, 1136/21, 1137/1, 

520/3, 533, 534, 536, 520/4, 1866, 543, 544, 545, 546, 542, 1867/1, 549/1, 1905/20, 

1905/19,1905/21, 560/1, 467/2, 464/2, 463/5, 463/7, 462/3,456, 565/21, 565/13, 451, 

452, 1861, 1146/55, 1146/70, 1150/8, 1148/2, 1157/32, 1150/5, 1146/65, 1145/53, 

1146/71, 1146/40, 1146/28, 146/52, 1146/1, 1145/37, 1145/38, 1153, 119/34, 1139/28, 

1139/26, 1136/20, 568/1, 568/17, 570/9, 492/27, 1864/3, 492/1, 558/3, 1905/24, 

1905/23, 1905/22, 1862/1, 1857/1, 21, 19/1, 1845/1, 343/3, 419, 445, 449/1, 289/10, 

1851/3, 295/7, 1850, 1905/64, 478/6, 1905/28, 477/1, 1867/5, 471, 49, 1859/1, 

1905/79, 190/30, 1905/29, 1905/31, 1860, 1905/48, 1905/8, 1905/9, 1905/10, 591/21, 

1905/114, 1905/14, 1905/15, 1905/16, 1905/18, 1905/52, 1905/12, 1905/5, 1905/6, 

1905/4, 1905/2, 640/6, 637/7, 639/1, 565/13, 570/7, 645/24, 1867/3, 872/4, 1903/11, 

1881, 861/9, 645/7, 645/20, 624/1, 645/24, 1905/6, 1905/2 in 1819, k.o. 2112 Šmartno 

s parc. št.  961, 960/2, 533/2, 533/3, 529/1, 544/2, 548/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552, 555, 



 

518, 516, 633/3, 584/1, 585, 604/, 607, 608, 459, 567/2 in 566/2 ter v k.o. 2110 Grad s 

parc. št. 289, 1045, 290, 292, 294/1, 1051/1, 351/1, 1050/6, 366/74, 366/75, 1050/3 in 

291. Predvidena površina zemljišča, na katerem se bo nameravani poseg izvajal, znaša 

52.374 m2. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega 

opisa. 

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: na obravnavanem 

območju nameravanega posega kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, zato izgradnja 

fekalnega kanalizacijskega omrežja pomeni izboljšavo obstoječega stanja glede 

odvajanja odpadnih komunalnih vod. Po mnenju naslovnega organa bo glede na 

zasnovo fekalne kanalizacije, izgradnja primarne in sekundarne fekalne kanalizacije, z 

ustreznimi ukrepi, ki so potrebni za posege na zavarovanih ali varovanih območjih v 

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine ter poplavna, erozijska in 

vodovarstvena območja, v primerjavi z obstoječim stanjem (greznice), v obratovalni fazi 

imela pozitiven skupni učinek. Pri gradnji nameravanega posega gre za gradnjo 

linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih postopkih in relativno hitro (za obravnavani 

nameravani poseg je predvidena gradnja 24 mesecev), vplivi na posameznih odsekih 

pa so kratkotrajni, začasni in reverzibilni. Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema ni 

mogoče pričakovati poslabšanja bivalnega in naravnega okolja na trasi nameravanega 

posega ali v njegovi okolici, prav tako tudi ne zaradi skupnih učinkov z drugimi 

obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi, saj bo nameravani poseg linijski, s kratkimi 

zadrževalnimi obdobji izvajanja gradbenih del na določenih odsekih trase komunalne 

kanalizacije. Na podlagi zapisanega naslovni organ ocenjuje, tudi kumulativne vplive v 

času obratovanja v povezavi z drugimi posegi, kot manj pomembne. Glede na to, da je 

naslovni organ ugotovil, da je kumulativni vpliv v času gradnje, kot tudi v času 

obratovanja manj pomemben, se do slednjih v nadaljevanju ni več opredeljeval. 

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo 

nameravanega posega se bo za potrebe gradbišča uporabljala voda iz javnega 

vodovodnega omrežja. V času obratovanja se voda ne bo uporabljala. 

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. 

sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): 

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije snovi v vode, 

odlaganje/izpusti v tla, nastajanje odpadkov, hrup, smrad, vidna izpostavljenost, 

vibracije, sprememba rabe tal, sprememba vegetacije. 

- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije snovi v vode, 

odlaganje/izpusti v tla, nastajanje odpadkov, hrup, smrad, vidna izpostavljenost, 

vibracije, sprememba rabe tal, sprememba vegetacije. 

- 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: z gradnjo kanalizacije se ne predvideva, da bi prišlo do povzročitve večje 

okoljske nesreče, saj se v času gradnje ne bodo uporabljale niti skladiščile nevarne 

snovi. Goriva, ki se bodo uporabljala, bodo le v rezervoarjih tovornih vozil za dovoz 

materiala. Nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi 

predstavljala tovrstno tveganje za okolje.  

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

predstavlja tveganja za zdravje ljudi. 

 

2. Lokacija posega v okolje: 

- Namenska in dejanska raba zemljišč: Območje nameravanega posega se ureja z 

Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 

vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, 62/16, Uradno glasilo 



 

slovenskih občin, št. 11/17,48/17, 23/1, 32/18, 3/19, 6/21 in 30/21). Nameravani poseg 

se bo izvedel na zemljiščih z dejansko rabo: površine cest (PC), površine za turizem 

(BT), gozdna zemljišča (G), površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam 

kmetij manjšega obsega z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju (SKs), urbana 

prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs) stanovanjske površine, ki so namenjene 

bivanju s spremljajočimi dejavnostmi (SSc), površine počitniških hiš (SP), druga 

kmetijska zemljišča (K2) in druga območja centralnih dejavnosti, ki so pretežno 

namenjene poslovnim dejavnosti (CDb). 

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti 

naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in 

njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih 

zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): 

lokacija nameravanega posega se nahaja na vodovarstvenem območju (občinski nivo), 

ekološko pomembnem območju in delno erozijskem območju. Območje nameravanega 

posega se ne nahaja se na varovanih kmetijskih zemljiščih ali najboljših gozdnih 

zemljiščih, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu. 

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 

obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih 

in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, 

rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, 

varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že 

ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno 

obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega 

ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo 

kulturne dediščine: del območja nameravanega posega se nahaja v neposredni bližini 

območja Natura 2000 oz. je v njenem vplivnem območju. Na območju nameravanega 

posega ni registriranih enot kulturne dediščine.  

 

 

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov: 

- Emisije onesnaževal v zrak: v času gradnje bo povečana emisija snovi v zrak, 

predvsem zaradi izpušnih plinov gradbene mehanizacije (transportna vozila, za dovoz 

gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, …), ki se bo uporabljala na gradbišču. 

K omejevanju emisij snovi v zrak bo vsa gradbena mehanizacija obratovala le takrat, ko 

je to potrebno in ne bo obratovala v prostem teku brez posebnega razloga. V času 

zemeljskih del lahko, poleg izpušnih plinov, zaradi delovanja gradbene mehanizacije 

prihaja tudi do prašenja. Za zmanjšanje tega vpliva se bodo izvajale določene 

aktivnosti, kot na primer vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko 

nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih 

tovorov pri transportu, začasnih odlagališč gradbenih odpadkov, odpadnih materialov in 

izkopov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča ter vlaženje in 

pometanje. Glede na to, da gre za gradnjo  linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih 

gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve 

določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene. Pomembnejšega poslabšanja 

kakovosti zraka ob gradbišču ni za pričakovati. Izvajalec gradbenih del bo upošteval 

predpise pri izvajanju gradbenih del v skladu z Uredbo o preprečevanju in 

zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11 in 197/21). Na širšem 

območju vpliva na kakovost zraka ni. V času obratovanja se emisije snovi v zrak ne 

pričakuje, saj bo z izgradnjo nameravanega posega problem neprijetnih vonjav iz 

greznic rešen. 



 

Glede na navedeno naslovni organ vpliv emisije snovi v zrak v času gradnje in v času 

obratovanja ocenjuje kot nepomemben. 

- Emisije snovi v vode ter odlaganje/izpusti v tla: v času gradnje bi potencialni vir 

onesnaženja vod in tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije 

in transportnih vozil na območju gradbišča. Možnost izlitja se bo zmanjšala z uporabo 

dobro vzdrževane mehanizacije in vozil, v primeru dogodka izlitja pa bo zagotovljeno 

hitro ukrepanje. Izvajalec del bo dolžan takoj zagotoviti omejitev onesnaževanja in 

sanacijo, onesnaženo vodo in material pa bo moral predati pooblaščenemu zbiralcu 

tovrstnih odpadkov. Nosilka nameravanega posega je k zahtevi predložila mnenje 

Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova 52, 

1000 Ljubljana, št. 35508-5825/2021-3, dne 22.12.2021 (v nadaljevanju: mnenje 

DRSV), iz katerega je razvidno, da se območje nameravanega posega nahaja na 

vodovarstvenem območju VVO II in VVOIII (občinski nivo), kjer veljajo določila Odloka o 

varstvu pitne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 

Gorenjske, št. 11/87 in 4/88, in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/02, 

v nadaljevanju: Odlok). V skladu s citiranim Odlokom je gradnja fekalne kanalizacije na 

območju VVOII dovoljena pod posebnimi pogoji, kamor se uvršča specifičnost 

posameznega območja zaradi oblikovanosti območja (morfologije), poselitve in 

obstoječih dejavnosti. V nadaljevanju iz mnenja DRSV izhaja, da na območje VVOII 

posega le majhen del predvidene fekalne kanalizacije, ki pa bo izveden vodotesno, zato 

je nameravani poseg sprejemljiv.  Naslovni organ vpliv nameravanega posega na vode 

in tla v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.  

V času obratovanja se bodo emisije snovi v vode in tla zmanjšale oz. jih ne bo, saj bo z 

urejenim kanalizacijskim sistemom, ki bo vodotesen, urejeno odvajanje in čiščenje 

odpadnih vod, ki se sedaj zbirajo v greznicah, katere imajo lahko, zaradi ne 

vodotesnosti nekontroliran izpust v vode ali tla. Naslovni organ vpliv nameravanega 

posega na emisije snovi v vode in tla v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben. 

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali predvsem gradbeni odpadki, in sicer 

zemljina in kamenje, ki ne vsebujeta nevarnih snovi in bitumenske mešanice (asfalt). 

Predelave odpadkov na gradbišču ne bo. Del zemeljskega izkopa, ki se bo uporabil za 

zasip gradbene jame, se bo začasno skladiščil na gradbišču, na mestu, kjer ni možno 

onesnaženje tal in vode. Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno 

in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Ravnanje z 

odpadki bo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in Uredbo 

o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). V času 

obratovanja odpadki ne bodo nastajali.  

Naslovni organ vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in 

v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.  

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del se bo na območju nameravanega posega pojavil 

kratkotrajni vpliv hrupa, ki bo posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta 

povezanega z gradnjo. Omejena hitrost vozil na celotnem gradbišču bo 10 km/h, kar bo 

prispevalo k zmanjšanju vpliva hrupa. Gradbena dela bodo potekala samo v dnevnem 

času od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro ter v soboto med 8. in 14. uro. Glede na 

to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih 

postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve s hrupom 

časovno omejene. Delovni stroji, ki bodo v uporabi, bodo skladni z določbami Pravilnika 

o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, st. 106/02, 50/05, 

49/06 in 17/11 - ZTZPUS-1). V času obratovanja hrup ne nastajal.  

Glede na navedeno naslovni organ vpliv hrupa v času gradnje in v času obratovanja 

ocenjuje kot nepomemben.  



 

- Vidna izpostavljenost: zaradi gradbenih del bo v času gradnje prišlo do vidne 

izpostavljenosti, zaradi gradnje začasnih skladišč materiala in odpadkov ter  gradbene 

jame. Vpliv je začasen in reverzibilen in zato manj pomemben. V času obratovanja 

tovrstnega vpliva ne bo, vidni bodo le pokrovi jaškov.  

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da v času gradnje in v času obratovanja 

vpliv zaradi vidne izpostavljenosti ne bo pomemben. 

- Smrad: pri gradnji bo uporabljena gradbena mehanizacija z motorji z notranjim 

izgorevanjem. Za zmanjšanje vpliva smradu se bodo uporabljali redno servisirani stroji, 

uporaba le-teh pa bo časovno omejena. Z izgradnjo nameravanega posega se bo 

problem neprijetnih vonjav iz greznic rešil, zato v času obratovanja tovrstnega vpliva ne 

bo.  

Glede na navedeno naslovni organ v času gradnje in v času obratovanja vpliv smradu 

ocenjuje kot nepomemben. 

- Vibracije: v času izvajanja gradbenih del so možne vibracije, kot posledica  uporabe 

delovnih strojev in prevoza delovnih strojev. Povečanje vibracij bo omejeno na območje 

gradbišča in transportnih poti z neposredno okolico in bo kratkotrajno. Izvajanje 

gradbenih del je časovno in krajevno omejeno, zato gre za začasen vpliv in ni 

pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti na območju gradnje. V času 

obratovanja tovrstnega vpliva ne bo.  

Glede na navedeno naslovni organ v času gradnje in v času obratovanja tovrstni vpliv 

ocenjuje kot nepomemben. 

- Sprememba rabe tal: v času  gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal na 

območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih cest in lokacij začasnih deponij 

materiala. Po končani gradnji se bodo zemljišča povrnilo v prvotno stanje in spremembe 

namenske in dejanske rabe tal ne bo. V času obratovanja tovrstnega vpliva ne bo.  

Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv v času gradnje in v času obratovanja 

ocenjuje kot nepomemben. 

- Sprememba vegetacije: zaradi izvajanja gradbenih del, ureditve gradbišča in 

transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času gradnje prišlo do 

fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine, ki se bo po izvedbi gradbenih 

del vzpostavilo prvotno stanje. V času obratovanja tovrstnega vpliva ne bo. 

Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv v času gradnje in v času obratovanja 

ocenjuje kot nepomemben. 

- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: 

- Raba vode: v času gradnje se za potrebe gradbišča (vlaženje površin) 

uporabljala voda iz javnega vodovnega omrežja. Naslovni organ ocenjuje vpliv 

nameravanega posega na rabo vode kot nepomemben. 

- Vpliv na zavarovana območja: del območja nameravanega posega se nahaja v 

neposredni bližini območja Natura 2000 oz. je v njenem vplivnem območju, 

zato je nosilka nameravanega posega k zahtevi predložila mnenje Zavoda 

Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enota Kranj, Planina 3, 4000 

Kranj, št. 3562-0016/2021-9, z dne 24.11.2021 (v nadaljevanju: mnenje ZRVN), 

iz katerega izhaja, da del previdene fekalne kanalizacije posega v gozd, kjer je 

prebivališče in prehranjevalni habitat za netopirje malega podkovnjaka in 

navadnega netopirja. V nadaljevanju iz mnenja ZRSVN izhaja, da je 

nameravani poseg, ob upoštevanju pogoja, da se pri izvedbi zemeljskih del 

preprečuje morebitno razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (ITV), v 

kolikor so le-te že prisotne, se zemljina s tega območja ne odvaža na druga 

območja in da se vsaj štiri leta po nameravanem posegu spremlja pojavljanje 

ITV, sprejemljiv. 



 

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za 

nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 

2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 

ne bodo pomembni. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 

ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti 

okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, 

zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. 

 

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.  

 

V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja 

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) in na 

podlagi vašega soglasja z dne 24.1.2022 vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato 

vročitev na podlagi četrtega odstavka 306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni dan od 

dneva odpreme, razen če tega dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje. 

 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in 

prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. 

Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, 

Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. 

Upravno takso se plača v gotovini ali 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 25518-7111002-

00435422. 

   

 

Postopek vodila: 

 

dr. Darja Maučec 

   podsekretar 

 

 

   mag. Vesna Kolar Planinšič  

     vodja Sektorja za okoljske presoje 

 

 

Vročiti: 

- nosilki nameravanega posega: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem  - po elektronski pošti (obcinacerklje@siol.net); 

 

mailto:obcinacerklje@siol.net


 

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); 

 


