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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 in 64/19) in 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: krčitev gozda in 

odstranitev vegetacije na celotnem območju Poslovne cone Sežana jugozahod, na površini 

velikosti cca. 24,8 ha, nosilcu nameravanega posega LOG CENTER A, d.o.o., Leskoškova 

cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Andreasa Liebscha zastopa E-NET 

OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednji 

 

 

S K L E P 

 

1. Za nameravani poseg: krčitev gozda in odstranitev vegetacije na celotnem območju 

Poslovne cone Sežana jugozahod, na površini velikosti cca. 24,8 ha na zemljiščih v k.o. 

2455 Sežana, nosilca nameravanega posega LOG CENTER A, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 

1000 Ljubljana, 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 2. 6. 2020 s 

strani nosilca nameravanega posega LOG CENTER A, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 

Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Andreasa Liebscha zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela 

zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: nivelacija terena na območju 

Poslovne cone Sežana jugozahod, v skladu z 51.a členom 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 nadaljevanju ZVO-1). Nosilec nameravanega posega je dne 2. 11. 

2020 zahtevo spremenil v: krčitev gozda, odstranitev vegetacije in nivelacija terena na območju 

poslovne cone Sežana jugozahod, dne 23. 11. 2020 pa je zahtevo ponovno spremenil, tokrat v: 

krčitev gozda in odstranitev vegetacije na celotnem območju Poslovne cone Sežana jugozahod, 

na površini velikosti cca. 24,8 ha.  
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K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:  

- pooblastilo z dne 26. 5. 2020; 

- potrdilo o plačilu upravne takse; 

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Nivelacija terena na 

območju poslovne cone Sežana jugozahod, ki  jo je pripravilo podjetje E-NET OKOLJE 

d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Št. 400720-mm, Ljubljana, 29. 5. 2020; 

- Kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za 

kulturno dediščino, Območne enote Nova Gorica, Delpinova 16, p.p. 87, 5000 Nova gorica, 

št. 35106-0296-2/2020-B/B z dne 19. 05. 2020; 

- Projektne pogoje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska cesta 

49, p.p.49, 6210 Sežana, št. 3407-71/2020-2 z dne 20. 5. 2020. 

 

Zahteva je bila dne 15. 6. 2020, 2. 11. 2020 in 23. 11. 2020 dopolnjena in spremenjena s/z: 

dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka; 

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Nivelacija terena na 

območju poslovne cone Sežana jugozahod, ki  jo je pripravilo podjetje E-NET OKOLJE 

d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Št. 400720-mm, Ljubljana, 29. 5. 2020, 

dopolnitev 15. 6. 2020; 

- strokovnim mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Nova 

Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica, št. 5-II-442/4-O-20/ALACG z dne 2. 6. 2020; 

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Krčitev gozda, odstranitev 

vegetacije in nivelacija terena na območju poslovne cone Sežana jugozahod, ki  jo je 

pripravilo podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Št. 401620-

tvv, Ljubljana, 30. 10. 2020; 

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Krčitev gozda in 

odstranitev vegetacije na območju poslovne cone Sežana jugozahod, ki  jo je pripravilo 

podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Št. 401620-tvv, 

Ljubljana, 30. 10. 2020, dopolnitev 23. 11. 2020. 

 

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).  

 

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribogojstvo, A.III.2 Pogozditev,6 osnovanje gozdne 

plantaže7 ali krčitev gozda8 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje, je potrebno izvesti predhodni postopek, če gre za površino najmanj 15 

ha pri pogozditvi, osnovanju gozdne plantaže ali krčitvi in površino 5 ha ali več, ko je poseg 

krčitve na varovanem območju po predpisih o ohranjanju narave. 

 
6  Ne vključuje poseka na golo zaradi obnove gozda. 
7 Nasadi drevja gozdnih vrst na kmetijskem zemljišču, ki po predpisih, ki urejajo gozdove, 

ni gozd. 
8 Po predpisih, ki urejajo gozdove, je krčitev odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma 

drugega gozdnega rastja zaradi spremembe namembnosti zemljišča. 
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Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega krčitev gozda in odstranitev 

vegetacije na površini 24,8 ha, zato je upoštevajoč točko A.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v 

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

predhodni postopek. 

 

Opis nameravanega posega 

Nosilec nameravanega posega namerava na območju Poslovne cone Sežana jugozahod izkrčiti 

gozd z odstranitvijo vegetacije, hkrati pa se bodo odstranile tudi vse korenine in plast humusa. 

Dela bodo trajala 5 tednov, izvajala se bodo izključno med 1. avgustom in 15. februarjem.  

 

Naslovni organ je z dopisom št. 35405-208/2020-3 z dne 15. 9. 2020 zaprosil Ministrstvo za 

okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju MOP) za podatek o morebitnem postopku celovite presoje vplivov na 

okolje na območju nameravanega posega. Dne 29. 9. 2020 je naslovni organ s strani MOP 

prejel odločbo št. 35409-18/2020/19 z dne 28. 9. 2020, iz katere je razvidno, da je na območju 

nameravanega posega v postopku priprave in sprejemanja plana, Spremembe in dopolnitve 

občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Sežana jugozahod, potrebno izvesti postopek 

celovite presoje vplivov na okolje, presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana 

območja pa za plan ni potrebno izvesti. Iz navedene odločbe izhaja, da se s planom ureja 

območje veliko 32,3 ha, z namenom izgradnje novega logističnega centra. Območje je trenutno 

v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18, v 

nadaljevanju OPN) opredeljeno po namenski rabi kot območje gospodarske cone (IG). 

 

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: nameravani poseg obsega krčitev gozda na 

površini 24,8 ha, odstranilo se bo vso vegetacijo, korenine in plast humusa v debelini od 

0 – 0,4 m. Vegetacijo se bo odstranilo iz lokacije nameravanega posega, humus pa se 

začasno deponiral na gradbišču. 

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: severno od lokacije 

nameravanega posega teče državna avtocesta A3, zahodno leži državna meja z Italijo, 

vzhodno pa obstoječa poslovna cona Suhozemni terminal. Južno od lokacije 

nameravanega posega leži kraški gozd, vse do naselja Orlek, ki je od lokacije 

nameravanega posega oddaljeno več kot 500 m.  Druge krčitve gozda v bližnji okolici 

niso predvidene. 

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri izvedbi 

nameravanega posega se bo odstranilo gozd, vegetacijo in plast humusa. 

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

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

- v času gradnje: nastajale bodo emisije snovi in toplogrednih plinov v zrak, 

odpadki, hrup; 

- v času obratovanja: emisij onesnaževal ne bo. 
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- 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 po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in 

zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16) z vidika nevarnih snovi ne 

predstavlja vira tveganja. 

- 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: glede na namensko rabo gre v celoti za IG – 

gospodarsko cono, glede na dejansko rabo pa za kmetijsko zemljišče – gozd. 

- 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 ne leži na vodovarstvenem območju, na območju 

varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij 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: na območju nameravanega posega se nahaja naravna vrednota št. 

41953 - Jama Brgevka, kot to določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 

(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19), v bližini območja 

nameravanega posega na razdalji manj kot 500 m pa še jame št. 48047 - Buža v 

Hušlovem dolu, št. 43726 - Helektitovo brezno, št. 43722 - Petrinova jama 1, št. 43723 - 

Petrinova jama 2, št. 47397 - Vojkova jama, št. 44859 Vodoravna jama in št. 43701 - 

Brezno pri Orleški. 130 m severno od območja nameravanega posega, na drugi strani 

hitre ceste pa se nahajata naravni vrednosti št. 49798 - Jama 2 v Polanah in št. 45533 - 

Jama pri Fernetičih. Vhod v jamo Brgevka se nahaja na kraškem zaraščenem travniku 

in je obrasel z različnimi drevesi ter grmovjem. Vhod v brezno je okrogle oblike s 

premerom 20 m, ki hitro preide iz okoliškega uravnanega terena v vertikalo. Glede na 

pretežno vertikalen potek gre za brezno, ki je nastalo na presečišču dveh prelomov, ki 

preide v zvonasto oblikovano končno dvorano. Dno dvorane je deloma iz grušča, ki je 

nastal ob rušenju stropa, dobršen del pa je bil v brezno odvržen ob melioraciji kraškega 

površja. Groba ocena prostornine pobočja z gruščem je 800 m3. Nikjer ni videti 

nadaljevanja, niti ni občutiti kakšnega prepiha, ki bi nakazoval nadaljevanje jame. Z 

izvedbo nameravanega posega se ne posega na območje jame, skladno s strokovnim 

mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica, Delpinova ulica 

16, 5000 Nova Gorica, št. 5-II-442/4-O-20/ALACG z dne 2. 6. 2020.   

Na območju nameravanega posega se nahaja registrirana enota kulturne dediščine 

Sežana – Strnišnikova hiška, EŠD 15619. Pastirska hiša se nahaja na območju 

širokega suhozida, notranji prostor hiške je dolg 4 m in širok do 2 m, ob zahodni steni 

so na tleh nameščene štiri kamnite plošče. Na sredini prostora je stojna višina. Na 

vhodnem portalu je podpora leve in desne strani kamnite preklade okrepljena z manjšo 
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betonsko podporno konstrukcijo. V radiu 10 m od enote kulturne dediščine gradbena 

dela niso predvidena, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Nova Gorica, 

Delpinova 16, p.p. 87, 5000 Nova gorica, št. 35106-0296-2/2020-B/B z dne 19. 05. 

2020.  

Območji Kras SPA – SI 5000023 in Kras SAC -  SI 3000276, kot ju določa Uredba 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, 21/16 in 47/18), sta od 

lokacije nameravanega posega oddaljeni okoli 300 m južno. Območje nameravanega 

posega se ne uvršča v območje daljinskega vpliva na omenjeni območji Natura 2000, ki 

sovpadata tudi z ekološko pomembnim območjem Kras, ID območja: 51100, kot to 

določa Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 

in 47/18). 

 

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov: 

- Emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak: v času gradnje bodo nastajale 

emisije onesnaževal v zrak zaradi: 

- delovanja motorjev gradbenih strojev za namen čiščenja terena na območju 

posega; 

- delovanja motorjev transportnih vozil za odvoz dreves in večjega grmičevja iz 

območja posega. 

Izvedba nameravanega posega bo trajala 5 tednov, od ponedeljka do sobote, med 7. in 

17. uro. Transport za potrebe gradnje bo omogočen preko javne Partizanske ceste 

(domačini ji pravijo Cesta proti Orleku), ki se navezuje na regionalno cesto (R3) Sežana 

– Fernetiči. Širša okolica dostopne ceste poteka izven poseljenih območij. Transportna 

vozila in mehanizacija bodo vir emisij dušikovih oksidov, delcev PM10, ogljikovega 

monoksida in dioksida ter benzena v zrak. Za podiranje dreves se bodo uporabile 

motorne žage, za čiščenje terena pa uporabljali klasični bagri, buldožerji in tovornjaki za 

odvoz materiala. Z območja se bo odpeljalo podrta drevesa in večje grmičevje (ca. 

10.000 m3), za kar bo potrebnih do 500 prevozov oziroma 20 tovornjakov na dan. Za 

zmanjšanje emisij snovi v zrak v času gradnje se bo upoštevalo določila Uredbe o 

preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), 

vlažilo in pometalo se bo prometne in manipulativne površine, prekrivalo začasna 

odlagališča materialov, redno čistilo dostopne površine do gradbišča, upoštevalo se bo 

čim manjše višine stresanja posekanih dreves in vegetacije pri nakladanju. Hitrost 

vožnje na območju gradbišča se bo omejila na max. 10 km/h, prav tako se bo redno 

čistilo kolesa transportnih sredstev pred vključevanjem v promet. Naslovni organ na 

podlagi tega ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v 

zrak manj pomemben. 

- Emisije snovi v vode in tla: do emisij snovi v vode in tla bi lahko prišlo le v primeru 

izrednega dogodka, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali 

tovornega vozila, kar pa pri predvidenem obsegu gradbenih del in ob ustrezni 

organizaciji gradbišča ni verjetno, saj: 

- bo v primeru nezgod zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 

delavcev; 

- bodo morebitna začasna skladišča nevarnih snovi (maziv, olj, ipd.) in pretakališča 

goriv zaščitena pred možnostjo izliva v tla; 

- bo zagotovljeno ločeno zbiranje gradbenih odpadkov, ki se jih bo čimprej oddalo 

ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov; 

- se bodo po končani gradnji odstranili vsi ostanki začasnih deponij; 



 

6 

 

- bodo uporabljeni stroji in transportna vozila redno vzdrževani in servisirani, kar bo 

zmanjšalo možnost nekontroliranega izlitja goriv in drugih nevarnih tekočin. 

Naslovni organ na podlagi tega ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije 

snovi v vode in tla manj pomemben. 

- Ravnanje z odpadki: ker je večji del območja nameravanega posega poraslo z gozdom 

in grmičevjem, ki se ga bo odstranilo, je nosilec nameravanega posega pridobil tudi 

projektne pogoje s strani Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana, št. 3407- 72/2020-

2 z dne 20. 5. 2020, kjer so določeni pogoji za sečnjo dreves ter ravnanje z odkopnim 

materialom. Vsi lesni odpadki bodo odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih 

zemljišč in zunanjih gozdnih robov in predani pooblaščenemu zbiralcu ali izvajalcu 

obdelave teh odpadkov. Možno je, da se bo na lokaciji nameravanega posega med 

izvedbo nameravanega posega našlo manjše količine divje odloženih nevarnih 

odpadkov, s katerimi se bo ravnalo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 

Pred oddajo odpadkov pooblaščenemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov bo 

na gradbišču zagotovljeno ločeno zbiranje gradbenih odpadkov glede na vir nastanka, z 

namenom preprečitve mešanja nevarnih in nenevarnih odpadkov. Pri morebitnem 

začasnem skladiščenju odpadkov na območju gradbišča do odvoza bodo upoštevana 

določila predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki in gradbenimi odpadki. Odpadki, ki 

bodo nastali v času krčitve gozda in odstranitve vegetacije, bodo oddane ustreznim 

zbiralcem ali predelovalcem odpadkov. Naslovni organ na podlagi tega ocenjuje, da bo 

vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov manj pomemben. 

- Hrup: območje nameravanega posega se glede na določbe OPN in Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19), nahaja v 

območju IV. stopnje varstva pred hrupom (SVPH), ki velja na območju gospodarskih 

con (IG). V širši okolici nameravanega posega se južno, v oddaljenosti okoli 500 m 

nahaja vas Orlek, kjer je določena stavbna namenska raba SSp – stanovanjske 

površine (p – tradicionalno oblikovanje), kjer je skladno z OPN velja III. SVPH. V sklopu 

naselja Sežana se najbližje stanovanjske površine z namensko rabo SS nahajajo ca. 

1.600 m vzhodno od območja posega, medtem ko se nahaja najbližji stanovanjski 

objekt na naslovu Partizanska cesta 76, kjer je določena namenska raba CU – območja 

centralnih dejavnosti, na razdalji ca. 1.400 m vzhodno od območja posega. Na območju 

namenskih rab z oznako SS in CU velja skladno z OPN III. SVPH. Na širšem območju 

nameravanega posega je prevladujoč vir hrupa cestni in železniški promet. V manjšem 

obsegu so vir hrupa tudi dejavnosti, ki se odvijajo na območju obstoječe poslovne cone 

»Suhozemni terminal« (pretovarjanje in promet po manipulativnih površinah, odprto 

parkirišče, ipd.). Glede na stanje iz strateških kart in primerjave z mejnimi vrednostmi, 

določenimi za obratovanje enega ali več linijskih virov, podanih v Tabeli 2 Priloge 1 

Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, lokacija nameravanega posega ni 

čezmerno obremenjena s hrupom. Emisije hrupa v času gradnje posega bodo 

predvsem posledica obratovanja gradbenih strojev (podiranje dreves, odstranjevanje 

vegetacije) znotraj območja posega in tovornega prometa za odvoz odpadkov (drevja in 

večjega grmovja - vegetacije). Izvedba nameravanega posega bo potekala od 

ponedeljka do sobote, med 7. in 17. uro. Gradbišče bo obsegalo relativno veliko 

površino (slabih 25 ha), vendar se dela ne bodo izvajala istočasno na celotnem 

območju gradbišča. Transport za potrebe gradnje bo omogočen preko javne 

Partizanske ceste (domačini ji pravijo Cesta proti Orleku), ki se navezuje na regionalno 

cesto (R3) Sežana – Fernetiči, širša okolica dostopne ceste poteka izven poseljenih 

območij. Za čiščenje terena se bodo uporabljali klasični bagri, buldožerji in tovornjaki za 

odvoz materiala, za podiranje dreves se bodo uporabile tudi motorne žage. Ocenjuje 

se, da bi se čiščenje celotnega terena (odstranitev dreves, grmičevja in humusa) 
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opravilo v roku 5 tednov. Z območja se bo odpeljalo podrta drevesa in večje grmičevje 

(ca. 10.000 m3), za kar bo potrebnih do 500 prevozov oziroma 20 tovornjakov na dan. 

Našteti stroji, ki se bodo uporabljali na območju posega, bodo skladni z zahtevami iz 

predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem – npr. 

opremljenost z oznako CE o skladnosti in zajamčeno ravnjo zvočne moči ter z ES 

izjavo o skladnosti, skladno s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na 

prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Emisije hrupa 

zaradi gradnje bodo zanemarljivo prispevale k skupnim količinam hrupa iz prometa na 

lokalni in državni ravni, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na 

povečanje hrupa kot manj pomemben. 

- Vidna izpostavljenost in fizična sprememba / preoblikovanje površine: lokacija 

nameravanega posega je v obstoječem stanju nepozidana, gre za kraški, heterogen 

teren z vrtačami in kraškimi jamami, porasel z avtohtono vegetacijo, nivo terena pada 

od severovzhodnega vogala območja nameravanega posega proti jugozahodnemu, kar 

se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenilo, zato naslovni organ ocenjuje 

vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost in fizično spremembo / 

preoblikovanje površine kot manj pomemben. 

- Sprememba rabe tal in vegetacije: na območju nameravanega raste gozd, prevladuje 

grmovna in srednje visoka drevesna avtohtona vegetacija, teren je z izjemo manjših 

kamnitih zložb in pastirske koče nepozidan. Pri izvedbi krčitve gozda in odstranitve 

vegetacije gre za trajno spremembo dejanske rabe tal, ki pa je skladna z veljavnim 

Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana JZ (UL RS, št. 

102/06), zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na spremembo rabe 

tal in vegetacije kot manj pomembno. 

- Raba vode: v času gradnje se bo voda iz javnega vodovodnega omrežja uporabljala 

tudi za potrebe gradbišča, glede na predvideni obseg in vrsto gradbenih del bodo 

količine majhne, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo 

vode kot manj pomemben.  

 

 

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 in 

82/13) 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.  
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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-

00435420. 

 

 

 

 

 

                           Ana Kezele Abramović 

                                                                                    sekretarka 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- pooblaščencu nosilca nameravanega posega E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 

13, 1000 Ljubljana (za: nosilca nameravanega posega: LOG CENTER A, razvoj 

nepremičninskih projektov, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana) – osebno.   

 

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); 

- Občina Sežana, Partizanska cesta 4 6210 Sežana – po elektronski pošti 

(obcina@sezana.si). 

 


