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1 POVZETEK  

1.1 Uvod 

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Direktorata za okolje, je bila izdana 

odločba št.: 35409-338/2016/7, datum: 1.3.2017, skladno s katero je treba za predmetni OPPN izvesti 

postopek CPVO. 

1.2 Stanje okolja 

 

Zrak 
Na širšem območju OPPN se lahko pojavljajo koncentracije onesnaževal kot posledica industrije, cestnega prometa 

in kurišč iz individualnih stanovanjskih objektov. Značilnost kurišč je, da emitirajo le v zimskem času (kurilna 

sezona), industrija in promet pa so enako aktivni tudi v poletnem času. Bistveno na širjenje onesnaževal vplivajo 

vremenske razmere – najneugodnejša situacija se pojavlja ob visokem zračnem pritisku, majhni hitrosti vetra in 

visoki temperaturi zraka. 

Širše območje OPPN se glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka uvršča: 

 v območje SIC (celinsko območje) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede na žveplov 

dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM 10 in PM 2,5 benzen, ogljikov monoksid ter 

benzo(a)piren v zunanjem zraku, 

 v območju SITK-ZMD (območje težke kovine) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede na 

svinec, arzen, kadmij in nikelj v zunanjem zraku. 

Na vplivnem območju OPPN so sledeča podjetja IED
1
 zavezanci: 

 MPI Reciklaža d.o.o.; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih kovin 

 MPI Reciklaža d.o.o., Odlagališče NOMO; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Odlagališče nevarnih 

odpadkov 

 TAB d.d.; Lokacija: Žerjav, Črna na Koroškem; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih kovin 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Po podatkih poročila so bile vse meritve opravljene v l. 2014 v 

skladu z zakonodajo in izdanim OVD. 

Naslednji vir onesnaževanja zraka, ki prispeva k onesnaženosti širšega območja OPPN s težkimi kovinami, 

predstavlja promet, posredno iz transportnih poti ter neposredno z emisijami izpušnih plinov iz vozil. Emisije iz 

transportnih poti so povezane s stanjem cestišč, za katere skrbijo druge službe, in jih ni možno ovrednotiti. Emisije 

izpušnih plinov so odvisne od vrste vozil, načina vožnje, prevoženih kilometrov poti in drugega. 

Prometne obremenitve regionalne ceste so bile v letu 2015 na odseku Mežica – Črna 3.140 vozil (PLDP), od tega 

365 lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil, tovornih vozil s priklopnikom ter vlačilci. 

 

Tla 
Širše območje Žerjava se nahaja na ozemlju severnih Karavank. Severne Karavanke so zgrajene iz silursko-

devonskih filitoidnih skrilavcev štalenskogorske serije in permotriasnih klasičnih sedimentov. Največje območje 

zavzemajo triasne kamnine; zastopani so praktično vsi členi od skita do retija. 

Po pokrovnosti tal Corine (CLC 2006) se širše območje OPPN uvršča v umetne površine - Industrijske, Trgovinske 

in transportne površine. 

Glede na karto projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let spada območje OPPN med potresno srednje 

ogrožena območja v RS, projektni pospešek tal znaša 0,125 (po EC8). 

Glede potresne nevarnosti je območje uvrščeno v VII. cono potresne intenzitete (po MSK-64). 

 

Vode 
Zahodno od meje OPPN teče reka Meža. Na tem območju gre za vodotok 2-3 kategorizacije urejanja vodotokov. 

Severno od industrijske cone pa je reka Meža uvrščena v 3 kategorijo urejanja vodotokov. V reko Mežo se izliva 

Jazbinski potok, ki je na območju naselja Žerjav uvrščen v 3-4 kategorijo urejanja vodotokov. Leta 2012 je bilo 

kemijsko in ekološko stanje Meže na merilnem mestu Polena ocenjeno kot dobro. 

Območje OPPN v večjem delu leži v razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp), nekaj pa tudi v razredu majne 

poplavne nevarnosti (Pm). 

                                                 
1IED-The Industrial Emissions Directive - Direktiva o emisijah iz industrije 
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Po podatkih iz Atlasa okolja, območje OPPN ne sovpada s karto Poplavnih dogodkov oz opozorilno karto poplav. 

Območje OPPN, ne leži na vodovarstvenem območju za varovanje vodnih virov. 

Obravnavano območje leži na robu območja vodnega telesa podzemne vode (VTPodV) 1005 Karavanke. Vodno 

telo Karavanke se nahaja v dveh tipičnih vodonosnikih. Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo kemijsko stanje 

vodnega telesa Karavanke v letu 2007 do 2013 na osnovi rezultatov monitoringa podzemne vode ocenjeno kot 

dobro. 

Poraba vode se bo z implementacijo OPPN in posegom namestitve pretočnih hladilnih sistemov, povečala. Letna 

poraba vode pretočnega hladilnega sistema bo 20.000 m3 (E-net okolje, 2017). Ocenjujemo, da ima podjetje skladno 

z zgoraj citiranim dokumentom na razpolago še dovolj vode, ki jo lahko uporabi. 

 

Hrup 
Območje OPPN je locirano v območju, kjer je namenska raba prostora opredeljena kot stavbno zemljišče znotraj 

Žerjav (osnovna namenska raba) oz. stavbno zemljišče znotraj industrijske cone (podrobna namenska raba) in torej 

sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom (IV. območje), kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi 

povzročanja hrupa.  

V začetku l. 2017 je bilo izdano poročilo o meritvah hrupa v okolju. Meritve so bile izveden v okolici TAB –IPM 

d.o.o.. Meritve je izvedlo podjetje ZVD. Podatki kažejo, da emisije niso presegale mejnih vrednosti. 

Opis vira hrupa: 

V neposredni okolici so slišni naslednji viri hrupa: 

-ventilacija in klimatizacija 

-vpliv proizvodnje – sekalnik Pb palic 

-vpliv notranjega transporta 

Proizvodnja in s tem hrupni viri, obratujejo kontinuirano, 24 ur. Od zunanjih virov hrupa, ki niso povezani z 

obratovanjem TAB IPM, je pomembno predvsem vpliv sosednjih podjetij MPI in Gradbeni materiali d.o.o.  

Od zunanjih virov, ki ne pripadajo TABu, izstopa hrup cestnega prometa 

 

Kulturna dediščina in Krajina 
Na območju OPPN ni identificiranih enot kulturne dediščine. Območje z EŠD 9320 se nahaja v razdalji približno 

100 m južno od območja OPPN. 

 

Narava 
Na območju obravnave ni opredeljenih območij varstva narave. 

 

Ravnanje z odpadki 
Javno komunalno podjetje (JKP) Log, d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Način izvajanja obvezne gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki je določen z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki v koroški regiji. 

Storitev ravnanja z odpadki vključuje ločeno zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov na odlagališče nenevarnih 

odpadkov Lokovica, katerega upravljavci so. Storitev izvajajo za cca. 25.500 občanov. 

Pred odlaganjem se iz odpadkov izloči koristne odpadke (ročno sortiranje), ki se jih preda pooblaščenim zbiralcem 

oz. predelovalcem. 

Na območju OPPN oz v industrijski coni pa že nastajajo oz bodo nastajali tudi nekomunalni odpadki, s katerimi je 

potrebno ravnati skladno s predpisi določene vrste odpadkov.  

V času gradnje se pričakuje gradbene odpadke, s katerimi se ravna skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). 

Po podatkih iz Geopedie, na širšem območju OPPN ni divjih odlagališč. 

 

EMS  
Glede na podatke ARSO je na širšem območju OPPN ena bazna postaje (v nadaljevanju BP) za prenos signala 

mobilne telefonije in en TV oddajnik. 

Bazna postaja: 

 Lokacija: Žerjav RTV; lastnik: Mobitel d.d.; sistem: GSM 900 

TV oddajnik: 

 Lokacija: Žerjav; lastnik: RTV Slovenija, frekvence (MHz) / maksimalna moč oddajanja (W): (495,25, 

500,75, 543,25, 548,75 / 5) 

 

Svetlobno onesnaženje 
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Na območju OPPN ni elementov javne razsvetljave. 

1.3 Okoljsko poročilo 

 

Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe 

plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne smiselne 

alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V okoljskemu 

poročilu se ocenjuje dopolnjeni osnutek OPPN. 

 
Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev glede 

na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja in glede na vplive plana na posamezen vidik okolja 

Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

Vrednotenje glede na spremembe kazalcev stanja okolja in glede na vplive plana na 

posamezen vidik okolja 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Stanje segmenta okolja se ne bo spremenilo oz. se bo izboljšalo. 

Ne pričakujemo spremembe vrednosti izbranih kazalcev stanja okolja oziroma 

pričakujemo izboljšanje kazalcev stanja okolja. 

B nebistven vpliv 
Stanje segmenta okolja se ne bo bistveno poslabšalo. 

Ne pričakujemo bistvenih sprememb izbranih kazalcev stanja okolja. 

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Stanje segmenta okolja se bi lahko bistveno poslabšalo, če se ne bi upoštevali 

omilitveni ukrepi. 

Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.  

D bistven vpliv 

Stanje segmenta okolja se bo bistveno poslabšalo. Na voljo ni ustreznih omilitvenih 

ukrepov. 

Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.  

E uničujoč vpliv 

Stanje segmenta okolja se bo bistveno, ireverzibilno,  poslabšalo. Remediacija 

okolja ni možna. 

Pričakujemo uničujoče poslabšanje večine izbranih kazalcev stanja okolja. 

Spremembe kazalcev stanja okolja ni mogoče omiliti z omilitveni ukrepi. 

X 
ugotavljanje vpliva 

ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih 

ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

1.4 Ocene vplivov OPPN 

 

V okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe OPPN na okolje, ohranjanje 

narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.  

 

Ključni negativni vplivi in negativni pojavi, ki jih lahko pričakujemo ob izvedbi OPPN, so povezani z 

emisijami prašnih delcev, predvsem v času gradnje. 

 

Ocene za postavljene okoljske cilje OPPN 
Ocene za postavljene cilje OPPN 

Segment 

okolja 
Okoljski cilji OPPN 

Ocena vpliva za dosego 

okoljskega cilja 

Ocena za vidik 

okolja 

TLA 

Izboljšanje kakovosti tal na območju OPPN 
Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Čim manjša obremenitev tal z zemeljskim 

izkopom iz območja OPPN 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

VODE Zagotavljanje poplavne varnosti območja 

OPPN 
Nebistven (B) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na 

območju OPPN 
Nebistven (B) 
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Ocene za postavljene cilje OPPN 

Segment 

okolja 
Okoljski cilji OPPN 

Ocena vpliva za dosego 

okoljskega cilja 

Ocena za vidik 

okolja 

Dobro kemijsko in ekološko stanje 

površinskih in podzemnih vod na širšem 

območju OPPN 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

ZRAK Umeščanje dejavnosti in objektov stran od 

bivanjskih objektov 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi 

vrednostmi 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

HRUP Varovanje življenjskega okolja pred 

hrupom v času gradnje 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Obremenjenost stanovanjskih območij s 

hrupom pod mejnimi vrednostmi 
Nebistven (B) 

KULTURNA 

DEDIŠČINA 

/ 

/ 

Vpliva OPPN na 

kulturno 

dediščino ni 

možno podati, 

(ocena X)  

KRAJINA / / Nebistven (B) 

NARAVA / / Nebistven (B) 

RAVNANJE Z 

ODPADKI Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje 
Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

EMS / / Nebistven (B) 

SVETLOBNO 

ONESNAŽEVAN

JE 

/ 

/ 

Nebistven (B) 

VAROVANJE 

ZDRAVJA LJUDI 

Zdravo okolje za ljudi 
/ 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 
 

1.5 Omilitveni ukrepi (OU) 

 

Omilitveni ukrepi (OU) so zaradi boljše preglednosti označeni z zaporednimi številkami.  
Segment OU/zap. št OU OU 

Tla in Varovanje zdravja ljudi 

OU 1 Zemljino se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohranita rodovitnost in 

količina, ter se uporabi za rekultivacijo poškodovanih in manj kakovostnih tal. 

Prepreči se mešanje živice z mrtvico in rodovitna zemlja se začasno odlaga na 

največ 1,2 m visoke nasipe. Tako zemljino se v primeru viškov lahko uporabi za 

zelene ureditve v sklopu OPPN. 

Vode in Varovanje zdravja ljudi 

OU 2 Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično 

brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na 

gradbenih strojih morajo potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih 

delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej predvideni in za 

naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da je 

preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. Točenje goriva v 

gradbene stroje na območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za 

razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih mestih. Točenje 

goriva in olja iz sodov ni dopustno. 

OU 3 V kolikor v neposredni bližini gradbišča ni dostopnih ustreznih sanitarij, naj se 

na gradbišču uporabljajo kemična stranišča. 

OU 4 Strogo je prepovedano vrtati v tla z namenom izkoriščanja-črpanja podzemne 

vode za potrebe gradnje ali za druge potrebe. 

OU 5 Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi 

derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z 
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neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen načrt ravnanja za takojšnje 

ukrepanje. V načrtu morajo biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za 

organizacijo intervencije 24 ur na dan. 

OU 6 V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, 

kontaminirano zemljino odstraniti in jo neškodljivo deponirati, obenem pa je 

potrebno takoj oz. čim prej izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno 

odpadka s strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala je potrebno 

kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost 

registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri ARSO kot zbiralec teh odpadkov. 

Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. 

OU 7 Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorbcijska sredstva za 

omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti 

uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj bodo takoj dostopna.   

OU 8 Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj 

obvestiti pristojne službe (najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce 

upravljavca vodovoda, inšpekcijske službe). Pristojne službe po potrebi odredijo 

ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne ukrepe za 

sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop 

onesnaženega materiala ipd.). 

OU 9 Sistem kanalizacije na območju OPPN mora biti izveden vodotesno, kar je 

potrebno dokazati s preskusom. 

Zrak in Varovanje zdravja ljudi 

OU 10 Ob severo-vzhodni in jugo-vzhodni strani urejevalne enote pet (Ue 5) se 

vzpostavi vegetacijski pas 

-severo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine ca 7 m, višina vegetacije 

v optimalni starosti naj znaša do 10 m. Obstoječe drevesne in grmovne vrste na 

tem območju se lahko vključi v zasnovo zelenega pasu.  

 

-jugo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine ca 7 m, višina vegetacije v 

optimalni starosti naj znaša do 10 m.  

Rastlinska sestava bariere naj bo sestavljena iz gostejšega in zimzelenega tipa 

vegetacije do višine 2 m, višje pa lahko segajo debla posameznih dreves.  

 

Dop. osn. sicer predvideva zelen pas vzdolž celotne severo-vzhodne in jugo-

vzhodne meje OPPN. Pomembno pri predmetnem ukrepu je, da se ga 

konkretizira za območje stika med bodočim ind. objektom in bivanjskimi 

enotami. 

OU 11 Vse povozne poti znotraj območja OPPN, se dnevno čistijo s čistilnimi avti, ki 

preprečuje prašenje ob delovanje le te, poleg tega pa čiščenje doseže tudi težje 

dostopna mesta (npr: čiščenje robnik/kotnih delov povoznih površin) 

OU 12 Odvozi in dovozi dostavnih vozil na območje OPPN naj bodo vezani na čas med 

6 uro zjutraj in 20 zvečer. 

OU 13 Prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, čistiti s stisnjenim 

zrakom ali suhim pometanjem. 

OU 14 Gradbene odpadke je potrebno zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah 

ali zabojnikih. 

OU 15 Uporabljati se mora gradbena mehanizacija take vrste, ki je opremljena za 

odsesavanje prahu ali zaprtimi viri prahu. 

OU 16 Premične naprave za obdelavo gradbenih odpadkov morajo biti opremljene za 

zajem in čiščenje izstopnega zraka (v kolikor se bodo take naprave na območju 

gradbišča uporabljale). 

OU 17 Količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, naj bo 

najmanjša možna. 

OU 18 Skladiščeni gradbeni material je treba prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi 

vetra. 

OU 19 Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni 

promet je treba zagotoviti da gradbena mehanizacija ne onesnažuje cestišča. 

OU 20 Gradbiščne ceste je potrebno redno čistiti z učinkovitimi namenskimi stroji. 

OU 21 Na območju gradbišča se omejiti hitrost na največ 40 km/h. Gradbena 

mehanizacija dostopa do gradbišča na južni strani OPPN, preko interne ceste 
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obstoječega proizvodnega kompleksa. 

OU 22 Transportna sredstva za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti pokrita ali 

zaprta. 

OU 23 Po končani gradnji, se po potrebi poskrbi za čiščenje fasad na objektih s hišno 

številko: Žerjav 75; Žerjav 74, Žerjav 72 in Žerjav 71. Posebej temeljito se 

očistijo strani fasad, ki so obrnjene proti gradbišču. Pranje fasad se izvede v 

primeru, če bi med gradnjo na območju OPPN prišlo do poslabšanja obstoječega 

stanja posamezne fasade. Obstoječe stanje fasad se preveri in ustrezno 

dokumentira pred začetkom gradbenih del. 

OU 24 Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo na gradbišču, morajo biti 

skladiščene na način, ki onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje v 

primeru razlitja, ob upoštevanju veljavnih predpisov in standardov. 

Hrup in Varovanje zdravja ljudi 

OU 25 Promet dostavnih vozil znotraj OPPN je omejen na čas med 6 uro zjutraj in 18 

uro popoldan. 

Ravnanje z odpadki in Varovanje zdravja ljudi 

OU 26 Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 

na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih 

delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama 

odpadkov. 

OU 27 V primeru, da bodo v času izkopov za objekte naleteli na nasutja  

odpadkov, je potrebno slednje odstraniti v celoti, vključno z morebitno  

onesnaženo podlago. 

OU 28 Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati ločeno (prepovedano  

je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi odpadki). Določeno mora biti  

ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča (izven gradbene  

jame) za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode  

za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na  

skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka,  

oznaka nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje  

nevarnih snovi v tla in podtalnico. 

OU 29 Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča, pri čemer mora biti 

zagotovljeno, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 

gradbenih odpadkov in nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za 

zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano. 

Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla (ali v 

kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen). 

OU 30 Skladiščenje nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri gradnji in ki so kot nevarne 

opredeljene skladno z določili Zakona o kemikalijah, mora ustrezati veljavnim 

normativom, da se preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in okolje. 

 

 

 

Na podlagi ugotovitev Okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPPN za del 

območja »IP 3 Žerjav«SPREJEMLJIV. Na voljo so ukrepi, ki poseg v prostor v zadostni meri 

omilijo. 

 

 



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 18 od 147 

2 OZADJE 

2.1 Uvod 

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Direktorata za okolje, je bila izdana 

odločba št.: 35409-338/2016/7, datum: 1.3.2017, skladno s katero je treba za predmetni OPPN izvesti 

postopek CPVO. 

 

2.2 Namen poročila 
 

Osnovni namen okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) je zagotoviti objektiven pregled in evaluacijo 

verjetnih vplivov izvedbe OPPN na vse segmente okolja, družbenega okolja, kulturne dediščine in narave 

ter s temi informacijami pripomoči pri procesu CPVO.  

Postopek CPVO vodi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) s ciljem zagotavljanja visoke 

ravni varstva okolja z vključevanjem okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje OPPN, ki vodijo k 

trajnostnem razvoju območja.  

 

Po 40. Členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta, ki ga 

na podlagi zakona sprejme pristojni organ države za področje urejanja prostora, če se s planom določa ali 

načrtuje poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. 

Člena ZVO. 

Po določilu drugega odstavka 51. Člena ZVO je Vlada RS predpisala 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 v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje (Ur. L. RS št.: 51/14 in 57/15). 

Ugotavljamo, da: 

 

Se v neposredni bližini lokacije OPPN že nahajajo: 

-naprava za taljenje svinca (poseg z oznako C.V.10) 

-naprava za proizvodnjo svinčevega oksida (poseg z oznako C.V.8/C.III.2) 

-3 IČN (poseg z oznako E.I.12) 

-skladišča in rezervoarji kemikalij, vnetljivih snovi in nevarnih odpadkov (posegi z oznakami C.III.3.1, 

D.I.6.1., E.I.8) 

 

Se z OPPN načrtujejo naslednje ureditve: 

-dva medsebojno povezana industrijska objekta 

-hala za sestavo baterij, površine 1.380 m
2
 in višine 12 m 

-skladišče končnih izdelkov in repro materiala, površine 2.520 m
2
 in višine 12 m 

-IČN površine 425 m
2
 in višin 6 m 

-manipulativne površine in dovozne poti 

 

So obstoječe naprave in nove ureditve med seboj funkcionalno in prostorsko povezne. 

 

Z OPPN se torej načrtuje poseg v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje skladno z 

2. členom zgoraj citirane uredbe, v kolikor dosegajo ali presegajo predpisane pragove.  

 

Celovita presoja varstva okolja mora biti izvedena med pripravo OPPN ter pred njegovim sprejetjem. 
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2.3 Izhodišča okoljskega poročila 

 

Okoljska izhodišča so pravni režimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih 

ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v 

skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. V okviru 

priprave predmetnega OP okoljska izhodišča izhajajo iz: 

 nacionalnih zakonov (vsaki obravnavani segment v tem poročilu navaja relevantno zakonsko 

podlago), 

 Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06), 

 Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 

 odlokov Občine Črna na Koroškem, 

 pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora, 

 strokovnih podlag, ki so bile delane v preteklosti ter ostalih javno dostopnih podatkov. 

 

Izhodišča za pripravo OP so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in 

vrednotenja vplivov plana na: okolje, naravo, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino. 

 

2.4 Struktura poročila 

 

Vsebina 

Okoljsko poročilo mora vsebovati najmanj vsebine, ki so zahtevane v Uredbi o okoljskem poročilu in 

podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe načrtov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 

 

Okoljsko poročilo je sestavljeno iz naslednjih vsebin: 

 splošni del: predstavljeno ozadje, namen, izhodišča poročila ter metoda dela; 

 Opis ključnih okoljskih problemov, in predvidenih negativnih vplivov plana;  

 opis plana: opis osnovnih značilnosti plana; 

 vrednotenje vplivov plana za posamezne segmente okolja (voda, tla, zrak, hrup, kulturna 

dediščina, narava, odpadki, naravni viri in kmetijska zemljišča), ki so sestavljena iz podpoglavij: 

- stanje okolja: predstavljene naravnogeografske in družbeno-geografske značilnosti 

obravnavanega območja, izhodiščno stanje okolja, varstvena, varovana in zavarovana 

območja s pravnimi režimi ter smernice nosilcev urejanja prostora; 

- okoljski cilji plana in kazalci stanja okolja: opredelitev okoljskih ciljev plana in kazalcev 

stanja okolja za spremljanje doseganja okoljskih ciljev plana; 

- merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov: predstavljan metodološki pristop; 

- vplivi plana in presoja: ovrednoteni vplivi plana za posamezne segmente, presoja vplivov na 

postavljene okoljske cilje, omilitveni ukrepi; 

- program spremljanja ali monitoring: opredeljeni kazalci za spremljanje stanja okolja oziroma 

doseganje okoljskih ciljev plana.      

 

POMEMBNO! 

Priporočljivo je, da se okoljski cilji, kazalci ter način spremljanja kazalcev ter odgovorni subjekti za to, 

navedejo v OPPN. 

 

V predlog OPPN mora biti vključen način spremljanja stanja okolja s kazalci kot izhaja iz tega OP. Z 

rezultati monitoringa pripravljavec plana seznani MOP v petih letih po sprejemu plana oz. v roku, 

ki bo naveden v CPVO odločbi o sprejemljivosti plana glede vplivov na okolje.  

 
Posamezna poglavja s segmenti okolja se začnejo z navedbo zakonskih osnov ter ostalih virov. V kolikor 

se v nadaljevanju teksta ponovi določen zakonski predpis, se številka in leto uradnega lista ne ponavlja, 

ampak se navaja samo besedilo zakonskega predpisa; 

 alternative: opredelitev do alternativnih rešitev za posamezne predvidene ureditve; 
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 opozorilo o celovitosti; 

 sklepna ocena o sprejemljivosti. 

 

2.5 Merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov OPPN 
 

Na podlagi okoljskih ciljev, analize posameznih sestavin okolja, določitve dejanskega stanja okolja ter 

analize predvidenih sprememb, je bila opredeljena ocena vplivov plana na okolje, naravo, kulturno 

dediščino ter družbeno okolje.  

 

Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 

na okolje je potrebno v okoljskem poročilu opredeliti neposredne, daljinske, kumulativne, sinergijske, 

kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, trajne in začasne vplive izvedbe plana. 

 

V prej omenjeni uredbi so zgoraj omenjeni vplivi obrazloženi kot: 

1. Neposredni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju plana 

neposredno vpliva na izbrane kazalce stanja okolja. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja 

iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih 

okoliščin.  

2. Daljinski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe 

plana in se zgodijo oddaljeno od posega v okolje.  

3. Kumulativni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na 

izbrane kazalce stanja okolja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so 

načrtovani in grajeni na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrane kazalce stanja okolja, ali kadar 

ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana 

združen vpliv, katerega učinki na izbrane kazalce stanja okolja niso zanemarljivi. 

4. Sinergijski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od 

vsote posameznih vplivov. Sinergijski vplivi se ugotavljajo zlasti v primerih, ko se količina vplivov 

na habitate, naravne vire ali poseljena območja približa zmogljivosti kompenziranja teh vplivov. 

5. Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih (5) letih od 

začetka vplivanja. 

6. Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med petimi (5) in 

desetimi (10) leti od začetka vplivanja. 

7. Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v desetih (10) letih 

od začetka vplivanja. 

8. Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice. 

9. Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave. 

 

Doseganje okoljskih ciljev plana smo vrednotili na podlagi ocenjenih sprememb kazalcev stanja okolja 

(trend gibanja kazalca), ki smo jih opredelili za ugotavljanje doseganja okoljskih ciljev plana.  

V tabelah se, poleg opisanih pričakovanih smeri–trendov gibanja kazalcev, grafično s pomočjo 

»smeškov« orisuje možnost oz. verjetnost doseganja okoljskih ciljev.  

 

Tabela 1: Znaki ocene razvoja posameznega kazalca 
 Znaki ocene razvoja posameznega kazalca 

 

razvoj v smeri, ki pomeni doseganje kakovostno ali 

količinsko opredeljenega cilja 

 

neopredeljiva smer razvoja, nezadosten razvoj za dosego 

kakovostnih oz. količinskih ciljev,  

 

neugoden razvoj 

 

 

Spremembo posameznega kazalca stanja okolja smo predvideli na podlagi dostopnih podatkov in trendov 

za ta kazalec ter opredeljenih potencialnih vplivov OPPN. Na podlagi postavljenih velikostnih razredov, 

smo vrednotili vplive plana na postavljene okoljske cilje. Lestvica velikostnih razredov z načinom 
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vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe 

kazalcev stanja okolja je prikazana v tabeli 2. V sklopu vrednotenja vplivov je bila za vsak vidik okolja 

določena pripadajoča lestvica vrednotenja: 

 Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred A (pozitiven vpliv), 

vplivi izvedbe le tega delujejo pozitivno na uresničevanje okoljskih ciljev. Z ocena A (ni vpliva) se 

oceni kadar se ne pričakuje niti pozitivnih niti negativnih vplivov plana.  

 Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred B (nebistven vpliv), 

vplivi izvedbe le tega na uresničevanje okoljskih ciljev niso pomembni.  

 Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred C (nebistven vpliv 

zaradi izvedbe OU), vplivi izvedbe le tega na uresničevanje okoljskih ciljev so pomembni, vendar 

obstajajo ustrezni in izvedljivi omilitveni ukrepi, ki vplive zmanjšajo na sprejemljivo raven.  

 Če se podojene in ocene za katerikoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred D ali E, so 

vplivi izvedbe za uresničevanje okoljskih ciljev pomembni in škodljivi. 

 
Tabela 2: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja in glede na 

vplive plana na posamezen vidik okolja 

Razred 

učinka 
Opredelitev razreda učinka 

Vrednotenje glede na spremembe kazalcev stanja okolja in glede na 

vplive plana na posamezen vidik okolja 

Izbrani kazalec stanja okolja 

A 
ni vpliva oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Stanje segmenta okolja se ne bo spremenilo oz. se bo izboljšalo. 

Ne pričakujemo sprememb vrednosti izbranih kazalcev stanja okolja 

oziroma pričakujemo izboljšanje kazalcev stanja okolja. 

B nebistven vpliv 
Stanje segmenta okolja se ne bo bistveno poslabšalo. 

Ne pričakujemo bistvenih sprememb izbranih kazalcev stanja okolja. 

C 
nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov-OU 

Stanje segmenta okolja se bi lahko bistveno poslabšalo, če se ne bi 

upoštevali omilitveni ukrepi. 

Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.  

D bistven vpliv 

Stanje segmenta okolja se bo bistveno poslabšalo. Na voljo ni ustreznih 

omilitvenih ukrepov. 

Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.  

E uničujoč vpliv 

Stanje segmenta okolja se bo bistveno, ireverzibilno,  poslabšalo. 

Remediacija okolja ni možna. 

Pričakujemo uničujoče poslabšanje večine izbranih kazalcev stanja 

okolja. Spremembe kazalcev stanja okolja ni mogoče omiliti z 

omilitveni ukrepi. 

X ugotavljanje vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o 

predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem 

stanju okolja. 

2.5.1 Omilitveni ukrepi (OU) 

Omilitveni ukrepi 

V poročilu so za vsak vidik okolja lahko navedeni omilitveni ukrepi.  
 

Omilitveni ukrepi so ključni, da ne pride do bistvenega (ocena D) ali celo uničujočega vpliva (ocena E).  

Tovrstni ukrepi MORAJO biti navedeni v planu oz. se morajo pri posegih izvajati. Vsebovat jih mora 

dopolnjen osnutek OPPN, ki ga pripravljavec odda z vlogo na MOP za mnenje o sprejemljivosti vplivov 

izvedbe plana na okolje. 

V kolikor omilitveni ukrepi niso vključeni v dopolnjen osnutek OPPN in plan ne dobi pozitivnega 

mnenja (OP pa dobi od MOP mnenje o ustreznosti), se jih lahko vključi naknadno v predlog OPPN. V 

tem primeru lahko MOP hkrati z odločbo o potrditvi plana izda tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov 

izvedbe plana na okolje. 

 

Za vse omilitvene ukrepe je naveden(o)(a):  

 nosilec izvedbe omilitvenega ukrepa,  
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 časovna opredelitev izvedbe omilitvenega ukrepa (v kateri fazi oz. postopku ga je treba izvesti),  

 način spremljanja uspešnosti izvedbe/izvedenega omilitvenega ukrepa. 

 

Priporočila in zakonske obveznosti 

Poleg omilitvenih ukrepov so, v podpoglavjih Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN, navedena tudi 

priporočila in zakonske obveznosti. 

1) Zakonske obveznosti: Poudariti je treba, da v poročilu niso navedene vse zakonske zahteve, ki jih 

mora posamezen zavezanec izvajati. Izpostavili smo samo tiste, ki se po naši oceni, ne izvajajo 

oz. se izvajajo pomanjkljivo in/ali je izvajanje določb ključno, da vpliv ni bistven (ocena D). 

2) Priporočila: Z upoštevanjem le-teh se dodatno zmanjša vpliv izvedbe plana na posamezen vidik 

okolja.  

 

Navedene zakonske obveznosti se morajo upoštevati pri načrtovanju plana. 
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3 PREGLED POJAVOV, ZNAČILNOSTI TER POMEMBNIH 

PRIČAKOVANIH VPLIVOV OPPN 
 

V OP se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na: okolje,  naravo, varstvo 

človekovega zdravja in na kulturno dediščino. Obravnavajo se: 

 elementi okolja (zrak, tla, voda, hrup, odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno 

onesnaževanje),  

 narava (vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote),  

 človek (družbeno okolje, zdravje),  

 kulturna dediščina ter krajina.  

 

V začetni fazi priprave OP se je na podlagi obstoječih podatkov, pogovora z naročnikom in planerjem ter 

terenskih ogledov, identificiralo ključne okoljske probleme, pojave in značilnosti lokalnega okolja. Nato 

so se predvideli bistveni vplive ob izvajanju OPPN na okolje, zdravje ljudi, naravo in kulturno dediščino.  

 

V tem poglavju so zajete tudi informacije, ki jih zahteva Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem 

postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 

v Prilogi I, Točka 1.g) Vsebina okoljskega poročila; Potrebe po naravnih virih in Točka 1.h) Vsebina 

okoljskega poročila; Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi. 

 

Tabela 3: Pregled obstoječih pomembnih negativnih vplivov, pojavov ter značilnosti na območju 

OPPN 
Segment Negativni vplivi, pojavi ter značilnosti 

Zrak Na širšem območju OPPN se lahko pojavljajo koncentracije onesnaževal kot posledica industrije, 

cestnega prometa in kurišč iz individualnih stanovanjskih objektov. Značilnost kurišč je, da 

emitirajo le v zimskem času (kurilna sezona), industrija in promet pa so enako aktivni tudi v 

poletnem času. Bistveno na širjenje onesnaževal vplivajo vremenske razmere – najneugodnejša 

situacija se pojavlja ob visokem zračnem pritisku, majhni hitrosti vetra in visoki temperaturi zraka. 

Širše območje OPPN se glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka uvršča: 

 v območje SIC (celinsko območje) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede 

na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM 10 in PM 2,5 benzen, 

ogljikov monoksid ter benzo(a)piren v zunanjem zraku, 

 v območju SITK-ZMD (območje težke kovine) glede ocenjevanje in upravljanje 

kakovosti zraka glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj v zunanjem zraku. 

Na vplivnem območju OPPN so sledeča podjetja IED
2
 zavezanci: 

 MPI Reciklaža d.o.o.; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih kovin 

 MPI Reciklaža d.o.o., Odlagališče NOMO; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: 

Odlagališče nevarnih odpadkov 

 TAB d.d.; Lokacija: Žerjav, Črna na Koroškem; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih 

kovin 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Po podatkih poročila so bile vse meritve 

opravljene v l. 2014  v skladu z zakonodajo in izdanim OVD. 

Naslednji vir onesnaževanja zraka, ki prispeva k onesnaženosti širšega območja OPPN s težkimi 

kovinami, predstavlja promet, posredno iz transportnih poti ter neposredno z emisijami izpušnih 

plinov iz vozil. Emisije iz transportnih poti so povezane s stanjem cestišč, za katere skrbijo druge 

službe, in jih ni možno ovrednotiti. Emisije izpušnih plinov so odvisne od vrste vozil, načina 

vožnje, prevoženih kilometrov poti in drugega. 

Prometne obremenitve regionalne ceste so bile v letu 2015 na odseku Mežica – Črna 3.140 vozil 

(PLDP), od tega 365 lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil, tovornih vozil s priklopnikom ter 

vlačilci. 

Vode Zahodno od meje OPPN teče reka Meža. Na tem območju gre za vodotok 2-3 kategorizacije 

urejanja vodotokov. Severno od industrijske cone pa je reka Meža uvrščena v 3 kategorijo urejanja 

vodotokov. V reko Mežo se izliva Jazbinski potok, ki je na območju naselja Žerjav uvrščen v 3-4 

                                                 
2IED-The Industrial Emissions Directive - Direktiva o emisijah iz industrije 



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 24 od 147 

kategorijo urejanja vodotokov. Leta 2012 je bilo kemijsko in ekološko stanje Meže na merilnem 

mestu Polena ocenjeno kot dobro. 

Območje OPPN v večjem delu leži v razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp), nekaj pa tudi v 

razredu majne poplavne nevarnosti (Pm). 

Po podatkih iz Atlasa okolja, območje OPPN ne sovpada s karto Poplavnih dogodkov oz 

opozorilno karto poplav. 

Območje OPPN, ne leži na vodovarstvenem območju za varovanje vodnih virov. 

Obravnavano območje leži na robu območja vodnega telesa podzemne vode (VTPodV) 1005 

Karavanke. Vodno telo Karavanke se nahaja v dveh tipičnih vodonosnikih. Po podatkih Agencije 

RS za okolje je bilo kemijsko stanje vodnega telesa Karavanke v letu 2007 do 2013 na osnovi 

rezultatov monitoringa podzemne vode ocenjeno kot dobro. 

Poraba vode se bo z implementacijo OPPN in posegom namestitve pretočnih hladilnih sistemov, 

povečala. Letna poraba vode pretočnega hladilnega sistema bo 20.000 m3 (E-net okolje, 2017). 

Ocenjujemo, da ima podjetje skladno z zgoraj citiranim dokumentom na razpolago še dovolj vode, 

ki jo lahko uporabi 

Tla Širše območje Žerjava se nahaja na ozemlju severnih Karavank. Severne Karavanke so zgrajene iz 

silursko-devonskih filitoidnih skrilavcev štalenskogorske serije in permotriasnih klasičnih 

sedimentov. Največje območje zavzemajo triasne kamnine; zastopani so praktično vsi členi od 

skita do retija. 

Po pokrovnosti tal Corine (CLC 2006) se širše območje OPPN uvršča v umetne površine - 

Industrijske, Trgovinske in transportne površine. 

Glede na karto projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let spada območje OPPN med 

potresno srednje ogrožena območja v RS, projektni pospešek tal znaša 0,125 (po EC8). 

Glede potresne nevarnosti je območje uvrščeno v VII. cono potresne intenzitete (po MSK-64). 

Na širšem območju OPPN se redno izvajajo analize tal v okviru Raziskav onesnaženosti tal 

Slovenije (v nadaljevanju ROTS
3
). Lokacije: 

 Žerjav; GK: X=493000 m, Y=148000 m; koda: 03129; leto raziskave 2007; prvo 

vzorčenje. 

Ravnanje z 

odpadki 

Javno komunalno podjetje (JKP) Log, d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. 

Način izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je določen z 

Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 

koroški regiji. 

Storitev ravnanja z odpadki vključuje ločeno zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov na 

odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica, katerega upravljavci so. Storitev izvajajo za cca. 

25.500 občanov. 

Pred odlaganjem se iz odpadkov izloči koristne odpadke (ročno sortiranje), ki se jih preda 

pooblaščenim zbiralcem oz. predelovalcem. 

Na območju OPPN oz v industrijski coni pa že nastajajo oz bodo nastajali tudi nekomunalni 

odpadki, s katerimi je potrebno ravnati skladno s predpisi določene vrste odpadkov.  

V času gradnje se pričakuje gradbene odpadke, s katerimi se ravna skladno z Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). 

Po podatkih iz Geopedie, na širšem območju OPPN ni divjih odlagališč. 

Hrup Območje OPPN je locirano v območju, kjer je namenska raba prostora opredeljena kot stavbno 

zemljišče znotraj Žerjav (osnovna namenska raba) oz. stavbno zemljišče znotraj industrijske cone 

(podrobna namenska raba) in torej sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom (IV. območje), kjer je 

dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.  

V začetku l. 2017 je bilo izdano poročilo o meritvah hrupa v okolju. Meritve so bile izveden v 

okolici TAB –IPM d.o.o.. Meritve je izvedlo podjetje ZVD. Podatki kažejo, da emisije niso 

presegale mejnih vrednosti. 

Opis vira hrupa: 

V neposredni okolici so slišni naslednji viri hrupa: 

-ventilacija in klimatizacija 

-vpliv proizvodnje – sekalnik Pb palic 

-vpliv notranjega transporta 

Proizvodnja in s tem hrupni viri, obratujejo kontinuirano, 24 ur. Od zunanjih virov hrupa, ki niso 

povezani z obratovanjem TAB IPM, je pomembno predvsem vpliv sosednjih podjetij MPI in 

Gradbeni materiali d.o.o.  

                                                 
3 V okviru državnega monitoringa tal se izvajajo analize: pedoloških lastnosti, anorganskih in organskih nevarnih snovi. 
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Od zunanjih virov, ki ne pripadajo TABu, izstopa hrup cestnega prometa 

Svetlobno 

onesnaževanje 

Na območju OPPN ni elementov javne razsvetljave. 

EMS Nizkofrekvenčni viri sevanja 

Čeprav podjetje TAB, d.d. SPE IB Žerjav nima virov elektromagnetnega sevanja in zato ni 

zavezanec za prve meritve ali obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja, zaradi prikaza 

obremenjenosti območja povzemamo meritve (ker so bile izvedene in so na voljo) 

elektromagnetnih sevanj zaradi transformatorskih postaj, ki jih je za upravljavca teh virov izvedel 

Inis – Inštitut za neionizirana sevanja je 22.05.2006 izvedel meritve elektromagnetnih sevanj zaradi 

transformatorskih postaj. Meritve so potekale v okolici, zunaj ograjenih dvorišč tovarne.  

Rezultati meritev so pokazali, da so izmerjeni nivoji magnetnega in električnega polja zaradi 

obratovanja transformatorskih postaj TP na celotnem območju meritev okolja izven tovarniškega 

dvorišča na človeku dostopnih mestih pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi glede na Uredbo o 

elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za II. območje varstva pred EMS. 

Na vseh merilnih mestih so vrednosti magnetnega polja na višini 1 m nad tlemi sorazmerno nizke 

in ne presegajo vrednosti 0,18 μT oz. 1,20 V/m, kar pa že predstavlja splošno raven onesnaženosti 

okolja z elektromagnetnimi sevanji omrežne frekvence 50 Hz. Torej so bili vsi nivoji magnetnega 

in električnega polja na višini 1 m nad tlemi praktično na nivoju splošnega onesnaženja okolja z 

EMS. 

Visokofrekvenčni viri sevanja na širšem območju OPPN 

Glede na podatke ARSO je na širšem območju OPPN ena bazna postaje (v nadaljevanju BP) za 

prenos signala mobilne telefonije in en TV oddajnik. 

Bazna postaja: 

 Lokacija: Žerjav RTV; lastnik: Mobitel d.d.; sistem: GSM 900 

TV oddajnik: 

 Lokacija: Žerjav; lastnik: RTV Slovenija, frekvence (MHz) / maksimalna moč oddajanja 

(W): (495,25, 500,75, 543,25, 548,75 / 5) 

Kulturna 

dediščina 

Na območju OPPN ni identificiranih enot kulturne dediščine. Območje z EŠD 9320 se nahaja v 

razdalji približno 100 m južno od območja OPPN. 

Krajina Območje spada v krajinsko enoto »Koroška«, podenota »Dolina Meže«. Gre za razgibano 

hribovito krajino, ki je poraščena s pretežno iglastim gozdom in pa z izredno malo ravnatimi 

površinami, ki se pojavljajo le na dnu doline. To vpliva tudi na značilno poselitev na dnu dolin. 

Orientacijo doline določa reka Meža. Reka Meža v večjem delu teče v smeri Z-V, na odseku od 

Črne do Mežice v smeri J-S. Smeri se pridružuje tudi magistralna cesta, ki teče vzporedno z reko. 

Svojevrstna posebnost, čeprav v negativnem smislu, je tudi Dolina dimnikov. 

Območje OPPN leži na desnem bregu reke Meže, v občini Črna na Koroškem, in sicer na 

jugozahodnem delu naselja Žerjav. Ozka dolina ob Meži je v območju naselja Žerjav zajedena med 

Veliki Vrh in Šumahov Vrh na levi ter Pogorevc in Ovčji Vrh na desni strani. Severno od območja 

OPPN se dolini reke Meže priključi dolina Jazbinskega potoka. 

Narava Na območju obravnave ni opredeljenih območij varstva narave. 

 

Tabela 4: Pregled predvidenih vplivov OPPN 
Področje 

okolja 

Vplivi OPPN na posamezno področje okolja Opombe Izključen iz 

nadaljnje 

presoje 

DA/NE 

Zrak 

 

MOŽNI BISTVENI VPLIVI  

 

Ugotavljamo nebistven neposredni, dolgoročni, trajni in 

kumulativni vpliv OPPN na izbrani okoljski cilj, da se umešča 

objekte namenjene industriji stran od bivanjskih objektov. Na 

voljo so ustrezni omilitveni ukrepi, tako v času gradnje, kot v času 

obratovanja OPPN. 

Ugotavljamo nebistven neposredni, daljinski, kratkoročni in 

začasni vpliv OPPN na kakovost zraka zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU). Ugotavljamo nebistven kumulativni vpliv OPPN 

na kakovost zraka na širšem območju OPPN.  

Največji vplivi se pričakujejo v času gradnje, predvideni so OU. 

 NE 

Tla MOŽNI BISTVENI VPLIVI  

 

NE 
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Področje 

okolja 

Vplivi OPPN na posamezno področje okolja Opombe Izključen iz 

nadaljnje 

presoje 

DA/NE 

Neposredne in kratkoročne vplive izvedbe OPPN na kakovost tal 

na območju OPPN ocenjujemo kot nebistvene zaradi izvedbe OU. 

Neposredne, kratkoročne in začasne vplive izvedbe OPPN zaradi 

obremenitve tal z zemeljskimi izkopi ocenjujemo kot nebistvene 

zaradi izvedbe OU. 

Vode MOŽNI BISTVENI VPLIVI  

 

Ugotavljamo nebistven daljinski in kumulativni vpliv OPPN na 

zagotavljanje poplavne varnosti območja OPPN. Planirani objekti 

in dejavnosti so skladni s predpisi t.i. poplavne Uredbe. Za 

načrtovanje mostu čez Mežo, ki formalno ni del OPPN, se naj že v 

prostorskem aktu upoštevajo projektni pogoji iz HHŠ. 

Ugotavljamo nebistven dolgoročni in trajni vpliv na okoljski cilj 

Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na območju OPPN. 

Dograditev vodovodnega omrežje na območju OPPN se načrtuje 

skladno z občinskim odlokom in smernicami pristojnih nosilcev 

urejanja prostora. Ugotavljamo nebistven kumulativni vpliv. 

Ugotavljamo nebistvene dolgoročne in kumulativne (bližina 

istovrstne dejavnosti v Črni – Mušenik) vplive izvedbe OPPN na 

ekološko in kemijsko stanje voda na širšem območju OPPN. 

Ugotavljamo nebistvene neposredne in kratkoročne vplive OPPN 

na stanje voda. Vplivi so vezani predvsem na čas gradnje, na voljo 

so ustrezni OU. 

NE 

Hrup MOŽNI BISTVENI VPLIVI  

 

Ugotavljamo nebistvene neposredne, kratkoročne, začasne in 

kumulativne vplive OPPN na emisije hrupa v času gradnje zaradi 

izvedbe OU.  

Ugotavljamo nebistven neposredni, daljinski, dolgoročni in 

kumulativni vpliv OPPN na obremenjenost stanovanjskih območij 

z emisijami hrupa v času obratovanja. 

NE 

Ravnanje z 

odpadki 

MOŽNI BISTVENI VPLIVI  

 

Neposreden, daljinski, dolgoročen ter kumulativni nebistven vpliv 

(C) ob ustreznem ravnanju z zemeljskim izkopom in z drugimi 

gradbenimi odpadki. Zemljino se bo lahko vnašalo v/na tla v 

skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po postopku R10 ali 

odvažalo na deponijo gradbenih odpadkov.  

 NE 

Narava Plan ne bo imel bistvenega vpliva. DA 

Kulturna 

dediščina 

in krajina 

Vpliv plana na varovanje arheoloških ostalin ni mogoče 

določiti. 

Plan bo imel nebistveni vpliv na krajino. 

NE 

EMS Plan ne bo imel bistvenega vpliva. DA 

Svetlobno 

onesnaževa

nje 

Plan ne bo imel bistvenega vpliva. DA 

Varovanje 

zdravja 

ljudi 

MOŽNI BISTVENI VPLIVI  

 

Okoljski cilji in kazalci za njihovo spremljanje ter ocene so 

predstavljeni v poglavju o Varovanju zdravja ljudi in posameznih 

relevantnih poglavjih. 

 NE 
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4 PODATKI O PLANU  

4.1 Ime OPPN in obseg ureditvenega območja 
 

Ime OPPN Občinski podrobni prostorski načrt za del območja »IP 3 Žerjav« 

Načrtovalec  LOCUS d.o.o., Ljubljanska 76, 1230 Domžale 

Pripravljavec Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem 

 

Območje OPPN obsega naslednje parcele vse k.o. Žerjav:  78/3, 85, 86, 110‐ del, 112‐ del, 113, 114‐ del, 

115‐del, 130‐del, 96/1‐del, 81/1‐del. Območje OPPN je umeščeno v širše območje industrijske cone, ki 

obsega večji del naselja Žerjav. Območje OPPN meri okvirno 1,5 ha in predstavlja del EUP z oznako IP 3 

ter je definirano kot industrijska cona. 

Slika 1: Območje OPPN (Locus, 2016) 

 
Legenda: 

Rdeč poligon: območje OPPN v pripravi 
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4.2 Opis plana 

4.2.1 Uvod 

Na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja IP 3 v 

naselju Žerjav (Uradno glasilo občin, št. 26/2016) se je pripravil osnutek prostorskega akta. V 

nadaljevanju podajamo osnovne značilnosti le-tega. 

 

Območje OPPN predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, ki so na jugu omejena s cesto do kamnoloma 

in posredno objektom podjetja TAB (hala formacije), na zahodu pa z nasipom zgrajenim za potrebe 

delovanja bivšega rudnika. Na severu in vzhodu je območje omejeno s prometnicama in posredno s 

stanovanjskimi objekti, kljub namenski rabi industrije. 

Območje je trenutno dostopno preko javne poti JP 552721, ki pa za nove ureditve ne bo v uporabi. Na 

podlagi prostorskih sestavin je ureditveno območje namenjeno proizvodnim, skladiščnim in poslovnim 

dejavnostim. Območje je pretežno ravninsko, le na zahodnem robu območja se napram vodotoku (Meži) 

dvigne nasip. 

 

Slika 2: Pogled na območje OPPN iz severne smeri (Locus, 2016) 

 

4.2.2 Lega OPPN v industrijski coni Žerjav 

V industrijski coni se poleg obrata TAB d.d. SPE IB Žerjav nahajajo še podjetja TAB-IPM d.o.o., MPI 

reciklaža d.o.o (jugozahodno od obrata TAB d.d. Žerjav SPE IB na levem bregu reke Meže). Shematski 

prikaz lokacij podjetji je na spodnji sliki. 
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Slika 3: Industrijsko območje Žerjav (Piso, 2017) 

 

4.2.3 Opis prostorskih ureditev 

Območje se napaja iz obstoječega priključka proizvodnega območja znotraj proizvodnega kompleksa 

podjetja TAB d.o.o.. Za potrebe napajanja območja OPPN se zgradi nov most, ki je prostorsko umeščen 

na podlagi projektov Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima‐ novogradnja mostu na reki Meži 

(Higra d.o.o., november 2016) in Prometna ureditev območja OPPN ‐ IP3 v Žerjavu (MBI d.o.o., 17.11 

2016). 

 

V območje se umeščajo:  

 nova hala za sestavo baterij,  

 skladišče končnih izdelkov ter repro materiala in  

 industrijska čistilna naprava severovzhodno od obstoječih proizvodnih površin, ob desnem 

bregu reke Meža v smeri potoka Jazbina. 

 

Hala za sestavo baterij (in v prihodnosti tudi polnjenje baterij) in skladišče sta enoetažna (P), medsebojno 

povezana, višine 12 m, v skupni površini cca. 3.900 m2. Manipulativne površine obsegajo cca 4.100 m2, 

robne zelene površine, katerih pretežni del je ob reki Meži, pa 3.000 m2. Dovoz do objektov je urejen iz 

jugozahodne strani. Industrijska čistilna naprava s površino 425 m2, višino 6 m, je locirana v severnem 

delu. Na tem delu se bi umeščal tudi zbirni bazen odpadnih vod, ki se čistijo na IČN. 

 

Obstoječ nasip ob desnem bregu Meže se v severnem delu ohrani. Na območju OPPN se predvideva 

vzpostavitev medsebojne povezave za potrebe internega transporta (nadzemno ali podzemno) med novo 

halo za sestavo baterij in obstoječim južno ležečim proizvodnim objektom (formacije), ki se nahaja izven 

območja OPPN. Načrtuje se tudi dostop do transformacijske postaje, ki leži južno od območja OPPN. 

Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne enote (v nadaljevanju Ue), ki predstavljajo vsebinsko in 

prostorsko smiselno zaokrožene enote z enotnimi določili za gradnjo. OPPN je razdeljen na 5 Ue s 

sledečimi vsebinami: 

 Ue1: območje obstoječe ceste 

 Ue2: območje obstoječe ceste in nasipa 

 Ue3: območje interne ceste 

 Ue4: območje manipulativnih površin 

 Ue5: območje proizvodno skladiščnih objektov, čistilne naprave in manipulativnih površin 

Območje 

OPPN 

MPI – 

RECIKLAŽA 

d.o.o. 

Tab d.d. 

TAB-

IPM 
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V javno pot, ki je zajeta v sklopu Ue1, se ne posega. Urejevalne enote je potrebno opremiti z gospodarsko 

javno infrastrukturo. Pričakujejo se ureditve izven območja OPPN za potrebe gradnje gospodarske in 

prometne infrastrukture, za potrebe priključevanja območja in za vzpostavitev povezav s sosednjimi 

ureditvenimi območji naselja. Na podlagi prostorskih sestavin je ureditveno območje namenjeno 

proizvodnim, skladiščnim in poslovnim dejavnostim. 

 

Slika 4: OPPN za del območja IP 3 Žerjav (Locus, 2016) 

 
Legenda: 

Oranžen poligon: območje OPPN 

Roza črtkani poligoni: ureditvena območja v sklopu OPPN 

4.2.4 Dovoljene dejavnosti na območju OPPN 

Območje se namenja sledečim dejavnostim: industrija, proizvodna, obrt, promet in skladiščenje, okoljske 

dejavnosti in energetika. 

Pogojno dovoljene so tudi druge dejavnosti, če se za to pokaže potreba, vendar ne smejo imeti večjega 

vpliva na okolje, kot dejavnosti, ki so v območju že dovoljene. Pogojno dopustne dejavnosti so dopustne 

le, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti. 

4.2.5 Dovoljeni objekti na območju OPPN 

Na območje je mogoče umeščati sledeče objekte: 

 industrijske stavbe in skladišča, 

 poslovne in upravne stavbe, 

 stavbe za promet in telekomunikacije, 

 objekte prometne infrastrukture, 

 cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode, 

 elektrarne in drugi energetski objekti, 

 oporni zidovi, škarpe, ograje, 

 drugi objekti, če se za to pokaže potreba in dopolnjujejo osnovno dejavnost ter pod oblikovnimi 

pogoji odloka. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje, kot objekti, ki so v 

območju že dovoljeni. 
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Dovoljeno je tudi umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov. 

 

4.1 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti 

 

Za območje IP 3 v naselju Žerjav je s prostorskimi sestavinami planskih dokumentov Občine Črna na 

Koroškem (Dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem, od leta 1986‐2000, MUV št. 20/86, 

17/89 in 18/90; Družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986‐1990, MUV št. 20/86, 13/87 

in 17/89; Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ravne na 

Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega 

plana občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Črna na 

Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena 

območja), Ur. list RS, št. 78/2001; Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana 

Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 

2001, ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 

1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za posamezno 

poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), Ur. list RS, št. 29/2003, 44/2003‐popr., Odlok o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, 

ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje‐Ravne in mejo ureditvenih 

območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986‐1999 in 

območje Stražišče – Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, 

MUV št. 20/86 in 9/93, Ur. list RS št. 121/2004, 29/2003 in 44/2003 – popr. – PUP št. 5 za matični okoliš 

Črna (13. člen Odloka);) (v nadaljevanju prostorske sestavine) predpisana izdelava podrobnega 

prostorskega načrta. 

 

4.2 Raba na območju OPPN 

 

Dejanska raba območja OPPN 

Glede na dejansko rabo tal so na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta predvsem pozidana 

in sorodna zemljišča ter gozd, v manjšem obsegu pa drevesa in grmičevje, neobdelano kmetijsko 

zemljišče ter voda (MKGP, 2017). 

 

Namenska raba območja OPPN 

Območje ima opredeljeno namensko rabo stavbno zemljišče in je definirano kot industrijska cona IP 3.  

4.2.1     Predvideno obdobje izvajanja plana 

Plan načeloma nima določenega obdobja izvajanja.  

4.2.2     Ocena razvoja stanja brez realizacije načrta 

Z OPPN načrtovane ureditve območja bodo omogočile širitev skladiščnih kapacitet podjetja TAB d.d. v 

Žerjavu, občina Črna na Koroškem. 

 

4.3 Predvidene emisije in odpadki ter ravnanja z  njimi in potrebe po 

naravnih virih 
 

Predvidene emisije, ki bodo nastale ob izvajanju OPPN, so opisane v poglavjih: 4. Tla, 5. Vode, 6. Zrak, 

7. Hrup, ter v poglavju 2. Pregled pojavov, značilnosti ter pomembnih pričakovanih vplivov OPPN. 

Poraba pitne vode, kot naravnega vira, je analizirana v oglavju Vode. 

Tematika ravnanja z odpadki je obravnavano v samostojnem poglavju.  
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5 TLA 

5.1 Zakonodaja in viri 

 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09, 8/10-

ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15) 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Ur. l. RS, št. 64/94, 33/00 Odl.US: 

U-I-313/98, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1, 28/06 in 51/06-UPB1, 97/10) 

o Zakon o kmetijstvu /Zkme-1/ (Ur. l. RS, št. 45/08,57/12,90/12– ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)) 

o Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16) 

o Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 11/01, 2/04, 37/04, 98/04-UPB1, 14/07, 35/07-

UPB2, 83/12-ZFfS-1) 

o Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05, 82/08, 113/09, 

99/13) 

o Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11) 

o Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 

68/96, 41/04-ZVO-1) 

o Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15) 

o Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov (Ur .l. RS, št. 39/94) 

o Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti 

okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07) 

 

Občinski in ostali predpisi 

/ 

 
Viri in literatura 
o NIJZ OE Ravne, 2016, Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

o Atlas okolja, ARSO, 2017 (www.gis.arso.gov.si) 

o Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, Geološki zavod Slovenije, št: 36100-

5/2009/6, Ljubljana, 9.4.2009 

o www.sanacija-svinec.si 

o Geopedia, 2017 (http://www.geopedia.si) 

o Talum Inštitut, raziskava materialov in varstvo okolja, d.o.o., Poročilo o monitoringu ničelnega stanja 

tal za IED napravo TAB žerjav, v okviru izdelave izhodiščnega poročila za družbo TAB d.d. (lokacija 

Žerjav), Kidričevo, 7.12.2016 

o NIJZ, 2015, Visoke vsebnosti svinca v Zgornji Mežiški dolini, aktualno iz regij, avgust 2015 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201283&stevilka=3287
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_NAVO228.html
http://www.gis.arso.gov.si/
http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.geopedia.si/


OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 33 od 147 

5.2 Stanje okolja 

5.2.1 Geološke, reliefne in pedološke značilnosti 

Geološke značilnosti 

Širše območje Žerjava se nahaja na ozemlju severnih Karavank. Severne Karavanke so zgrajene iz 

silursko-devonskih filitoidnih skrilavcev štalenskogorske serije in permotriasnih klasičnih sedimentov. 

Največje območje zavzemajo triasne kamnine; zastopani so praktično vsi členi od skita do retija. 

 

Kvartarni sedimenti se nahajajo v dolinah, ki zapolnjujejo tudi ozko dolino med Črno in Žerjavom (kar 

pomeni tudi na obravnavanem območju industrijske cone Žerjav). Gre za aluvij, ki je zadnji rečni nanosi 

reke Meže in so sestavljeni pretežno iz peščenega debelozrnatega proda s posameznimi lečami in plastmi 

manj čistega proda z meljem in peskom. Skratka aluvialne nanose sestavljajo prodi, peščeni prod in 

meljasto peščeni prod. Prodi in peski aluvialnih nanosov in rečnih teras imajo medzrnsko poroznost in so 

zelo dobro prepustni. 

 

Reliefne značilnosti širšega območja OPPN 

Občina je reliefno zelo razgibana. Značilna je tudi velika gozdnatost. 

Območje Olševe in Pece je razrezan gorski greben, ki se vleče od zahoda proti severu in ustvarja 

prehodno območje iz Kamniško-Savinjskih Alp v Karavanke. To je hribovit relief s številnimi jamami, 

brezni in podobno, ki ga s preostalo Koroško povezujeta dve slikoviti dolini: dolina Tople in dolina 

Koprivne. Pestrost reliefnih oblik je posledica raznolike kameninske sestave naštetih območij, v geološki 

zgodovini pa so k temu prispevali tudi ledeniki. Na območju je mnogo oblik visokogorskega krasa: izviri, 

presihajoča jezerca, kotliči, brezna, snežne jame. Na območju okoli Pece je širše območje mežiških 

rudnikov, sama Peca pa je mogočen planotast apneniških masiv.  

Poselitev je skoncentrirana v ozkih dolinah Meže in Javorskega potoka. 

Jug občine se naslanja na vulkanski masiv Smrekovec. 

 

Pedološke (talne) značilnosti
4
 

Na metamorfnih in magmatskih kamninah Črnjanskega so se razvile kisle rjave prsti, v višjih hribovitih 

predelih pa ranker. Zaradi hitrega preperevanja kamninske osnove se je razvila debela plast peščene prsti, 

ki vsebuje le malo glinastih delcev. Spiranje hranilnih snovi je povzročilo zakisevanje. 

 

V dolinah so na prodnih nanosih nad holocensko ravnico nastala rjava tla in rendzin. Na holocenskih 

terasah ob vodotokih so se razvile obrečne prsti, ki so zaradi občasnih poplav ponekod oglejene. 

Preraščajo jih travniki, kjer ni poplav, pa so tudi njive. Iz spodnje slike je razvidno, da območje OPPN ni 

posebej uvrščeno, gre namreč za pozidana zemljišča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Na talne značilnosti vplivajo predvsem geološka podlaga, hidrološke razmere, značilnosti reliefa ter vegetacijski pokrov. Kakovost tal je torej v 
največji meri odvisna od kamninske podlage, pa tudi od antropogenih dejavnikov. Na različnih kamninah se tvorijo različne prsti. Tudi od 

naklona površin je odvisno kakšna prst se je razvila. 
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Slika 5: Pedološka karta širšega območja OPPN (Geopedia, 2017 ) 

 

5.2.2 Raba tal 

Po pokrovnosti tal Corine (CLC 2006) se širše območje OPPN uvršča v umetne površine - Industrijske, 

Trgovinske in transportne površine. 

 

Slika 6: Pokrovnost tal (CLC 2006) na širšem območju OPPN (AO, 2017 ) 

 

5.2.3 Potresna nevarnost 

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav potresi pri nas ne dosegajo prav velikih 

vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč. Pas večje 

potresne nevarnosti poteka prav po osrednjem delu Slovenije, v sklenjenem pasu od skrajnega 

severozahoda proti skrajnemu jugovzhodu države. Z oddaljevanjem od tega pasu proti severovzhodu in 

jugozahodu se potresna nevarnost zmanjšuje. 

Potresna nevarnost narašča z večanjem projektnega pospeška tal. Pospešek tal je instrumentalno merljiva 

fizikalna veličina, ki omogoča neposreden izračun potresnih sil oziroma obremenitev. Glede na karto 

projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let spada območje OPPN med potresno srednje ogrožena 

območja v RS, projektni pospešek tal znaša 0,125 (po EC8). 

Glede potresne nevarnosti je območje uvrščeno v VII. cono potresne intenzitete (po MSK-64). 

širše območje 

OPPN 
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Slika 7: Potresna nevarnost širšega območja (ARSO, Karta potresne nevarnosti – projektni pospešek 

tal) 

 
Legenda: 

Rdeči krožec: območje OPPN 

5.2.4 Onesnaženost tal 

Povzemamo bistvene podrobnosti izvedenih ukrepov (v povezavi z zagotavljanjem kakovosti tal), ki so se 

na območju Žerjava izvedli v l. 2015 in ki so pomemben pokazatelj trenutnega stanja okolja (področje tal) 

v občini. 

Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene zadrževanju otrok 

Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci:  

 Preplastitev ceste Stopar (1.del), Žerjav 

 Asfaltiranje makadamske površine Jazbina, Žerjav 

Mokro čiščenje javnih površin 

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje 

Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje 

 

Pod izvedene ukrepe za izboljšanje kakovosti okolja iz plana ukrepov za leto 2015 se prišteva tudi 

monitoring tal. 

 

Povzemamo rezultate študije ARSO in BF (Biotehniške fakultete UL). 

Pri vzorcih vrtnih tal, makadama in kmetijskih tal so bile izvedene analize na elemente Cd, Pb, Zn in As. 

Uporabljene so bile enake analizne metode oziroma metodologija priprave vzorcev, kot v projektu ROTS 

(Zupan s sodelavci 2000), ki upošteva Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in 

rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS št. 55/97) in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 

vrednostih snovi v tleh (Ur. l. RS št. 68/96). Na ta način so bili zagotovljeni pogoji za primerljivost 

rezultatov z rezultati preiskav vzorcev tal iz prejšnjih let. 

Vsebnost anorganskih nevarnih snovi (Cd, Pb, Zn, As) je bila izmerjena z metodo atomske absorpcijske 

spektrometrije (SIST ISO 11047 in SIST ISO 17294-2). Vzorci tal so bili predhodno zmleti in presejani 

na velikost 150 μm ter pripravljeni za meritve po postopku mokrega sežiga z zlatotopko (SIST ISO 

11466). 

 

Tabela 5: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) odvzetih oktobra 

2015 (NIJZ, 2016) 
Lokacija Opis lokacije Globina 

vzorca 

Zn 

(mg/kg) 

Pb (mg/kg) Cd 

(mg/kg) 

As 

(mg/kg) 

Igrišče Vrtec 

Žerjav 

Vrhnji sloj tal 0-5 183 924 0,1 6,0 

Spodnji sloj tal 20-30 670 67,6 4,86 5,0 

Vrhnji sloj tal 0-5 180 140,8 / 5,9 

Varni Vrt Zemlja iz gred v 0-20 277 105,2 0,1 4,0 
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»Greda« 

Žerjav center 

varnem vrtu 

Vrt nasproti Šole 

Žerjav center 

Vrtna tla 0-20 715 1381 8,90 7,4 

Legenda: 

 Zn Pb Cd As 

Mejna vrednost 200 85 1 20 

Opozorilna vrednost 300 100 2 30 

Kritična vrednost 720 530 12 55 

 

Interpretacija rezultatov: 

Primerjava obremenjenosti tal je še posebej zanimiva za tla, ki so bila preplaščena in pri katerih se 

spremlja vsebnost težkih kovin v zgornji plasti tal. Zanimalo jih je, v kolikšni meri se tla mešajo in 

onesnaženje prehaja iz spodnjih v vrhnjo plast, seveda pod pogoji, da ni večjih zunanjih vplivov na 

mešanje tal. Primerjava tal po dveh letih od sanacije je pokazala, da je zgornja plast tal s težkimi 

kovinami precej manj obremenjena, kot pred sanacijo. Po petih letih pa so se koncentracije analiziranih 

elementov precej povišale, so pa še vedno mnogo nižje, kot pred preplastitvijo. Meritve po sedmih letih 

od sanacije pa kažejo podobno stanje, kot dve leti pred tem. 

 

Rudarjenje–onesnaženost s težkimi kovinami 

Zgornja Mežiška dolina ima več stoletno tradicijo rudarjenja in predelave svinca, rezultat česar je tudi 

močno povečana obremenjenost okolja s svincem, pa tudi cinkom in kadmijem. Na podlagi rezultatov 

meritev iz Primerjalne študije onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 

2001 je bilo ugotovljeno, da se okolje na delu območja v Zgornji Mežiški dolini glede na določbe Uredbe 

o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh razvršča v razred največje 

obremenjenosti. Zato je bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki določa območja v Zgornji Mežiški 

dolini, za katera je treba sprejeti in izvesti program ukrepov za izboljšanje kakovosti posameznih delov 

okolja. Obremenjenost otrok Zgornje Mežiške doline s svincem se je v prvih letih izvajanja sanacijskih 

ukrepov hitro izboljševala, v zadnjih letih pa ostaja na isti ravni. Za nadaljnje izboljševanje bodo ključni 

primerno izvedeni ukrepi, izboljševanje življenjskega okolja in nadaljnje vzdrževanje doseženega (NIJZ, 

2015). 

Ob Žerjavu je veliko območje odprtega kopa mineralnih surovin. V preteklosti se je tam kopalo zaradi 

svinčeve rude, sedaj zaradi dolomita in apnenca. Degradirano območje je veliko okoli 100 ha. Veljavna 

namenska raba na celotnem območju so stavbna zemljišča.  

 

Slika 8: Orto-foto prikaz območja odprtega kopa Žerjav 

 

Območje OPPN 
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Ničelno stanje tal na območju OPPN 

Konec septembra l. 2016 so se na območju OPPN izvedel monitoring ničelnega stanja tal. Poročilo o 

monitoringu ničelnega stanja tal za IED napravo TAB Žerjav vključuje podatke o izhodiščnem stanju tal 

na območju IED naprave TAB Žerjav.  

Vzorčno mesto s površino 15 m2 je locirano na parc. št. 86, k.o. 900 – Žerjav (GKY: 490478; GKX: 

149011), nadmorska višina vzorčnega mesta je 533 m (Talum inštitut, 2016). 

 

Slika 9: Lokacija vzorčnega mesta TLATABED-1 (Talum Inštitut, 2016) 

 
 

Predmetno vzorčno mesto je bilo locirano ob robu obstoječega travnika, približno 5 m od dovozne poti. 

Med dovozno potjo in vzorčnim mestom so okrasno grmovje n drevesa. Najbližji stanovanjski objekti so 

Žerjav 74 in Žerjav 75. Do približno leta 2010 so bili na območju njive in vrtovi. 

Kemijski monitoring ničelnega stanja in meritev pedoloških parametrov na območju se je izvedla na dveh 

slojih tal (0-5 cm) in (5-20 cm). V nadaljevanju podajamo vrednosti nekaterih kemijskih parametrov. 

 

Tabela 6: Vrednost staja tal na območju IED naprave TAB Žerjav v ničelnem (izhodiščnem) stanju 

tal (Talum Inštitut, 2016) 
parameter enota Izraženo kot Vrednost parametra na sloju tal 

0 -5 cm 5 – 20 cm 

Antimon  

mg/kg s.s. 

Sb 53  ± 29 12 ± 6 

Arzen As 50 ± 44 20 ± 17 

Baker Cu 83 ± 41 28 ± 10 

Kadmij Cd 18 ± 10 7 ± 3 

Krom Cr 53 ± 27 40 ± 20 

Nikelj Ni 37 ± 16 25 ± 7 

Svinec Pb 7643 ± 3727 4025 ± 2115  

Fluoridi F 596 ± 133 562 ± 138 

Cianidi - skupni CN 0,54 ± 0,17 0,40 ± 0,14 

Sulfati SO4 70 ± 19 56 ± 27 

Živo srebro  Hg 0,284 ± 0,065 0,191 ± 0,113 

Benzo(a)piren (BaP)  0,358 ± 0,263 0,189 ± 0,082 
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5.3 Varovana območja in pravni režimi 

5.3.1 Degradirano območje Zgornje Mežiške doline 

Slika 10: Območje sanacije Zgornje Mežiške doline 

 
 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev iz Primerjalne študije onesnaženosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 z dne 20. 11. 2002 ugotovila, da se okolje na delu 

območja v Zgornji Mežiški dolini glede na določbe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 

vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/96) razvršča v razred največje obremenjenosti. 

Iz slike v nadaljevanju je razvidno, da se obravnavano območje (območje OPPN) uvršča v območje 1. Na 

območju 1 se šteje, da so opozorilne in mestoma kritične imisijske vrednosti svinca, kadmija in cinka v 

tleh presežene, zato se na tem območju izvedejo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja na območjih 

poselitve v skladu s predpisi o urejanju prostora brez predhodnih meritev obremenjenosti okolja s 

strupenimi kovinami (Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, Ur. l. RS, št. 119/07). 

 

5.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Za to področje okolja ni bilo izdanih relevantnih smernic. 

 

5.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

5.5.1 Izhodišča 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti RS na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 

predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 

Okoljski cilji izhajajo tudi iz ciljev sanacije Zg. Mežiške doline. 
 

Tabela 7: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev OPPN 
Okoljski cilji Okoljski cilji OPPN  

Območje OPPN 
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Okoljski cilji Okoljski cilji OPPN  

Tla 

Čim manjši negativni vpliv na tla in okolje. 

 

Priloga I- Cilji programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini: 

-znižanje vrednosti svinca, kadmija in cinka v 

tleh na saniranih območjih pod mejne 

vrednosti, določene z Uredbo o mejnih, 

opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih 

nevarnih snovi v tleh.  

ReNPVO 2005 –2012 

 

Odlok o območjih največje 

obremenjenosti okolja in o 

programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. 

RS, št. 119/07) 

Izboljšanje kakovosti 

tal na območju OPPN 

 

Čim manjša 

obremenitev tal z 

zemeljskim izkopom iz 

območja OPPN 

5.5.2 Okoljski cilji s kazalci 

S kazalcem stanja okolja Fizikalne-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz območja OPPN se bo lahko 

neposredno spremljala obremenitev okolja z zemeljskim izkopom.   

 

Tabela 8: Okoljski cilj OPPN s kazalcema stanja okolja 
Okoljski cilj OPPN  Kazalec stanja okolja 

Izboljšanje kakovosti tal na območju 

OPPN 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin na območju stika med 

poselitvijo in industrijsko namensko rabo so v skladu z Uredbo 

Čim manjša obremenitev tal z 

zemeljskim izkopom iz območja OPPN  
Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz območja OPPN  

5.5.3 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

Razlaga splošnih meril in metod vrednotenja vplivov se nahaja v poglavju Merila in metoda ugotavljanja 

in vrednotenja vplivov OPPN. V nadaljevanju sledi lestvica ocenjevanja za vidik okolja-tla. 
 

Tabela 9: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na okoljski 

cilj  

Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega 

izkopa iz območja OPPN 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin 

na območju stika med poselitvijo in 

industrijsko rabo so v skladu z Uredbo
5
 

A 

ni vpliva 

oziroma je 

lahko vpliv 

pozitiven 

Plan na stanje tal ne bo imel negativnih vplivov oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni. 

Vrednosti vseh preiskovanih parametrov so 

pod največjimi vrednostmi iz Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov-

priloga 1 in 2*. 

Zemljina je primerna za uporabo po 

postopku R10 (vnos v tla oz. vnos umetno 

pripravljene zemljine). 

Vrednosti parametrov ne presegajo mejnih 

vrednosti po Uredbi  

B nebistven vpliv 

Plan bo imel na stanje tal nebistven vpliv. Vplivi posegov na tla bodo sprejemljivi. 

Vrednosti vseh preiskovanih parametrov so 

pod največjimi vrednostmi iz Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov-

priloga 1. 

Zemljina je primerna za uporabo po 

postopku R10 (vnos v tla oz. vnos umetno 

pripravljene zemljine). 

Vrednosti parametrov ne presegajo mejnih 

ali opozorilnih mejnih vrednosti po Uredbi  

C 

vpliv je 

nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Plan lahko na tla, brez ustreznih OU, vpliva tako v fizičnem kot tudi kakovostnem 

smislu.  

Vrednosti enega ali več preiskovanih 

parametrov presegajo največje vrednosti iz 

Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. 

Vrednosti parametrov ne presegajo kritične 

mejne vrednosti po Uredbi  

Določeni parametri presegajo opozorilne 

mejne vrednosti.  

                                                 
5
 Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Ur. l. RS št. 68/96) 
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Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega 

izkopa iz območja OPPN 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin 

na območju stika med poselitvijo in 

industrijsko rabo so v skladu z Uredbo
5
 

Preseganje vrednosti je posledica naravnih 

lastnosti tal ali podtalja na kraju izvora 

zemeljskega izkopa/zemljine. 

Zemljina ni primerna za uporabo po 

postopku R10. Zemljina se lahko odlaga na 

odlagališču gradbenih odpadkov. Zemljina 

nima nevarne lastnosti H15. 

Večina parametrov ne presega mejnih 

vrednosti. 

D bistven vpliv 

Plan bo na tla vplival bistveno. Načrtovani posegi so tudi v nasprotju z okoljskima 

ciljema. Lahko pričakujemo poslabšanje stanja tal. 

Vrednosti enega ali več preiskovanih 

parametrov presegajo največje vrednosti iz 

Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. 

Zemljina ni primerna za uporabo po 

postopku R10. Zemljina se ne more 

odlagati na odlagališču gradbenih 

odpadkov. Zemljina ima nevarno lastnost 

H15. 

Vrednosti določenih parametrov presegajo 

kritične mejne vrednosti po Uredbi  

 

E uničujoč vpliv 

Plan bo imel na tla uničujoč vpliv. Posledice načrtovanih posegov so v popolnem 

nasprotju z okoljskima ciljema. 

Vrednosti več preiskovanih parametrov 

zelo presegajo največje vrednosti iz Uredbe 

o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. 

Zemljina ni primerna za uporabo po 

postopku R10. Zemljina se ne more 

odlagati na odlagališču gradbenih 

odpadkov. Zemljina ima nevarno lastnost 

H15. 

Vrednosti večine parametrov presega 

kritične mejne vrednosti po Uredbi  

 

X 

ugotavljanje 

vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

Legenda: 

Mejne vrednosti org./anorg. parametrov v uredbi so različne glede na to ali gre za zemeljski izkop ali umetno 

pripravljeno zemljino ter glede na namen uporabe (rekultivacija tal in nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih 

zemljišč OZIROMA zasipavanje stavbnih zemljišč ali območij mineralnih surovin za zapolnitev tal). 

 

5.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 
 

Plan bo povzročil fizične spremembe prostora, s čimer pretežno zatravljene površine pozidajo. 

Sprememba na ožjem območju bo znatna, pri čemer bo sprememba v širšem kontekstu (lokalni, 

regionalni nivo) zanemarljiva in ne bo povzročila kompleksnejših posledic. 

5.6.1 Čas gradnje 

Površine, ki bodo med gradnjo zaradi izkopov (komunalna infrastruktura, manipulativne površine, itd) 

razgaljene, je po posegu potrebno ponovno zasuti, površinsko komprimirati, humusirati in zatraviti, če na 

teh površinah ni predvidena pozidava (zelene površine). Glede na dinamiko umeščanja objektov na to 

območje, se zdi potreba po ureditvi takih površin še toliko večja. 
 

V primeru razlitja nevarnih snovi naj se izvedejo sanacijski ukrepi s takojšnjim izkopom onesnažene 

zemljine in njenim deponiranjem na ustrezno lokacijo. 
 



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 41 od 147 

Zemeljski izkopi  

Predpostavke za potrebe CPVO: 

 Na voljo je približno 1,5 ha površin, ki o namenjeni pozidavi (skladišče in IČN; Ue5, 

manipulativne površine). 

 

Ob sočasni gradnji vseh objektov (skladišče in IČN) na območju OPPN, ocenjujemo, da bo količina 

izkopnega materiala približno enak volumnu nasutega materiala (Locus, 2017). Edini večji izkop bo 

predstavljal odstranitev dela obstoječega nasipa ob reki Meži, kjer so predvidene manipulativne površine 

in IČN (dop. osn. OPPN, List 3.1 in 3.2). 

 

Ocenjujemo, da se bo večina zemeljskih izkopov uporabila pri rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč 

zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri zapolnjevanju izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja 

tal. Natančnejši izračun volumna zemeljskega izkopa se v tem primeru ni pripravil, saj bo večino le tega 

neposredno uporabljenega na gradbišču oz. bo razmerje izkopanega in nasutega materiala izenačeno. 

 

Izvajanje posegov v območju urejanja OPPN ne bo imelo močnega vpliv na konfiguracijo terena saj gre 

na celotni površini za ravninsko območje. 

 

Vpliv na tla med gradnjo bo kratkotrajen. V tem času so vplivi povezani z dogajanjem na gradbišču. Ti 

vplivi bodo prenehali z zaključkom gradbenih del na omenjenem območju.  
 

Zakonodaja-zemeljski izkopi 

Povzročitelj zemeljskih izkopov ima v osnovi dve možnosti ravnanja z viški materiala: 

 Vnos v/na tla (na drugi-ih lokacijah) kot zemeljski izkop, ali kot umetno pripravljena zemljina ali 

kot polnilo pri gradnji objektov (drugje). 

 Odvoz materiala v zbirni center za gradbene odpadke. Zbirni center mora imeti pridobljeno 

okoljevarstveno dovoljenje po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11) 

za predelavo gradbenih odpadkov ter dovoljenje za zbiranje gradbenih odpadkov.  

 

V kolikor bi se ta material vnašal v ali na TLA na drugi lokaciji kot umetno pripravljena zemljina
6
 ali kot 

zemeljski izkop (kvalifikacijska številka odpadka 17 05 04), bi moral povzročitelj izkopov (investitor) 

pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemljine po postopku R10. 

 

Vpliv na tla med gradnjo bo kratkotrajen. V OPPN sicer časovna dinamika gradenj na območju plana ni 

predvidena oz pogojena. Čas gradnje bo odvisen predvsem od interesov investitorja. 

 

Raba naravnih virov v času gradnje 

Pri gradnji bodo rabljeni naravni neobnovljivi viri (fosilna goriva) za pogon strojne mehanizacije. 

Zasedeno bo 1,5 ha tal, izkrčen bo travnik. Zaradi vgradnje planirane infrastrukture bodo uporabljeni tudi 

naravni viri kot so pesek, beton, umetne mase iz fosilnih goriv in kovine. Za delovanje območja bo 

potrebna električna energija (javna razsvetljava). V sklopu kasnejšega delovanja območja ni predvidena 

energetsko intenzivna industrija. 

 

Ocenjujemo, da učinek ne bo pomemben zaradi relativno majhne količine porabe virov, ki niso redki.  

5.6.1 Obdobje obratovanja OPPN 

Glede na dop. osn. OPPN ocenjujemo, da obratovanja predvidenih dejavnosti na območju OPPN večjih 

vplivov na tla, ob upoštevanju vseh predpisov, ne bo imelo. Izvedba deponij (gradbenih) odpadkov na 

območju OPPN ne bo možna. 

 

                                                 
6 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov v 4. členu določa, da je prepovedano obremenjevati tla z vnosom odpadkov, razen če so 
obdelani in  se vnašajo v tla kot sestavina umetno pripravljene zemljine, ki izpolnjuje zahteve iz 6. člena te uredbe, zato mora oseba, ki namerava 

izdelovati umetno pripravljeno zemljino zaradi njenega vnosa v tla, predhodno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo 

odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih. 
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Na območju bo ustrezno urejeno odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih vod ter zbiranje 

komunalnih odpadkov. 
 

Obstaja tudi možnost izlitja motornega olja iz vozil na voznih in drugih manipulativnih površinah. Plan 

ustrezno predvideva ureditve vseh manipulativnih površin tako, da so priključene na ustrezne lovilce olj. 

Ob vgradnji ustreznih lovilcev olj, rednemu vzdrževanju le teh in ukrepanju ob izrednih dogodkih 

(ustrezno sanacijo razlitja), ne pričakujemo bistvenih vplivov. 

Ocenjujemo, da dejavnosti na območju plana ne bodo imele bistvene vplive na kakovost prsti širšega 

območja.  

 

Ugotavljamo, da je dop. osn. OPPN (36. člen) skladen z okoljskimi cilji. V tem členu dop. osn. OPPN so 

korektno navedeni nekateri ukrepi za varovanje tal (npr: preprečevanje spiranja gradbenih materialov v 

tla, preprečiti je treba raztresanje oz. razlivanje gradbenih materialov, itd.). Dopolnjen seznam omilitvenih 

ukrepov podajamo ob koncu poglavja. 
 

OCENA 
 

Tabela 10: Prikaz opredelitve pomembnih vplivov izvedbe plana 

Okoljski cilj 

n
ep

o
sr

ed
n

i 

d
al

ji
n

sk
i 

k
ra

tk
o

ro
čn

i 

sr
ed

n
je

ro
čn

i 

d
o

lg
o

ro
čn

i 

tr
aj

n
i 

za
ča

sn
i 

k
u

m
u

la
ti

v
n

i 

si
n

er
g

ij
sk

i 

Izboljšanje kakovosti tal na območju OPPN C / C / / / / / / 

Čim manjša obremenitev tal z zemeljskim izkopom iz 

območja OPPN 
C / C / / / C / / 

Komentar tabele: 

CILJ: Izboljšanje kakovosti tal na območju OPPN 

Neposredne in kratkoročne vplive izvedbe OPPN na kakovost tal na območju OPPN ocenjujemo kot 

nebistvene zaradi izvedbe OU, ocena C. 

CILJ: Čim manjša obremenitev tal z zemeljskim izkopom iz območja OPPN 

Neposredne, kratkoročne in začasne vplive izvedbe OPPN zaradi obremenitve tal z zemeljskimi izkopi 

ocenjujemo kot nebistvene zaradi izvedbe OU, ocena C. 

 

Tabela 11: Vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja za okoljska 

cilja 

Okoljski cilji 
Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za 

leto 2017 ali 

zadnje leto, ki 

je na voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

Izboljšanje 

kakovosti tal 

na območju 

OPPN 

Imisije 

merjenih 

koncentracij 

težkih kovin 

na območju 

stika med 

poselitvijo in 

industrijsko 

namensko 

rabo so v 

skladu z 

Uredbo 

Kemična 

analiza tal iz l. 

2016 na 

območju 

OPPN je 

podana v 

predhodnem 

poglavju 

 
  

Iz rezultatov kemijske analize na 

območju OPPN je razvidno, da so 

vrednosti koncentracij na sloju tal 0-5 

cm višje od vrednosti koncentracij 

parametrov na sloju tal 5-20 cm. To 

nakazuje, da je kakovost vrhnjega sloja 

tal nekoliko slabša. 

Ocenjujemo, da bodo ureditve v sklopu 

OPPN ugodno vplivale na kakovost tal.  
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Okoljski cilji 
Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za 

leto 2017 ali 

zadnje leto, ki 

je na voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

Čim manjša 

obremenitev 

tal z 

zemeljskim 

izkopom iz 

območja 

OPPN 

Fizikalno-

kemijske 

lastnosti 

zemeljskega 

izkopa iz 

območja 

OPPN 

Vsebnost 

organskih 

nevarnih snovi 

je v območju 

naravnih 

vrednosti. Za 

vsebnost 

težkih kovin v 

izkopu lahko 

pričakujemo 

povišane 

koncentracije. 

 
 

Zemeljski izkop na območju bo enak 

volumnu uporabljenega materiala za 

ureditev območja OPPN. Odvečnega 

izkopnega materiala, ki bi s ga odvažalo 

na druge lokacije oz dlje časa 

deponiralo na gradbišču praktično ne 

bo. 

Legenda: 

 povečanje vrednosti 
 zmanjšanje vrednosti 

 vrednost bo ostala enaka  

 

 

Vpliv OPPN na tla bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, (ocena C).  

 

5.6.2 Priporočila in zakonske obveznosti 

V sledeči tabeli niso navedene vse zakonske obveznosti, ampak le tiste, katerih ne-izvedba bi lahko imela 

za posledico bistven vpliv. 
 

Tabela 12: Priporočila in zakonske obveznosti 
Ozna

ka* 
 

Časovni okvir 

izvajanja 
Nosilec izvedbe 

1  
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki bodo nastali med 

gradnjo, v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), ki določa 

obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, 

rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, 

Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/11) oziroma izdelanega 

Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.  

Med načrtovanjem 

OPPN 

 

 

 

 

Med izvajanjem 

OPPN 

Načrtovalec OPPN 

 

 

 

 

 

Investitor/izvajalci 

del 

1 Investitor mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali 

odstranjevanje, skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, 

da so izpolnjene zahteve za predvideni način predelave ali 

odstranjevanja. 

Med načrtovanjem 

OPPN 

Med izvajanjem 

OPPN 

Načrtovalec OPPN 

 

 

Investitor 

1 Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na 

gradbišču, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora 

investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 

odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 

nameščeni na gradbišču, ali ob gradbišču, ali ob objektu, kjer 

se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih 

odpadkov brez prekladanja, 

Med načrtovanjem 

OPPN 

 

 

 

 

Med gradnjo 

Načrtovalec OPPN 

 

 

 

 

 

Investitor 
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Ozna

ka* 
 

Časovni okvir 

izvajanja 
Nosilec izvedbe 

1 Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na 

gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več 

kakor eno leto. Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov 

lahko investitor zagotovi tudi na drugem gradbišču, kjer je 

kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, 

ali na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje 

gradbenih odpadkov. 

Med načrtovanjem 

OPPN 

 

 

 

 

Med gradnjo 

Načrtovalec OPPN 

 

 

 

 

 

Investitor 
Pojasnitev prednostnega upoštevanja ukrepov navedenih v tabeli: 

 Zakonske obveznosti. Oznaka: 1 

 Omilitveni ukrepi, ki imajo status priporočil. Z upoštevanjem le-teh se dodatno zmanjša vpliv izvedbe plana. Oznaka: 2 

5.7 Skladnost OPPN z okoljskimi cilji 
 

Na ureditvenem območju tla niso prekomerno onesnažena. Zaradi urejanja ureditvenega območja 

se pričakuje določena izguba vegetacijskega pokrova in prsti oziroma sprememba pokrovnosti tal 

po dejanski rabi iz neurbanih površin v urbane površine (po obstoječi namenski rabi je območje 

že opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč). Ob uporabi ustrezne gradbene mehanizacije 

(transportnih vozil) v času gradnje in smotrnem zmanjšanju vplivov na degradacijo tal izven 

gradbišča (gradbena mehanizacija in transportna vozila med gradnjo ne smejo voziti ali obračati 

na območjih izven gradnje), se ne pričakuje večjih vplivov na tla. Predvidene dejavnosti (novi 

viri onesnaževanja tal) znotraj ureditvenega območja ne predstavljajo večje nevarnosti za 

onesnaženje tal. Negativen vpliv na tla pri odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda bo 

ustrezno urejen z izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Prav tako pa se bo z izgradnjo odpadne 

padavinske kanalizacije uredil vpliv padavinske vode z manipulativnih površin na onesnaženje 

tal. S planom se stabilnost zemljine ne bo poslabšala. 

Z izvedbo plana ni pričakovati onesnaženja tal, kar je skladno z okoljskima ciljema varstva in 

ohranjanja kvalitete tal.  

Na podlagi opisanega menimo, da je OPPN skladen s postavljenima okoljskima ciljema na 

področju tal. 
 

5.8 Omilitveni ukrepi 
 

Tabela 13: Omilitveni ukrepi (OU) 
Omilitveni ukrepi Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Zemljino se ustrezno odstrani in deponira tako, da se 

ohranita rodovitnost in količina, ter se uporabi za 

rekultivacijo poškodovanih in manj kakovostnih tal. 

Prepreči se mešanje živice z mrtvico in rodovitna zemlja se 

začasno odlaga na največ 1,2 m visoke nasipe. Tako 

zemljino se v primeru viškov lahko uporabi za zelene 

ureditve v sklopu OPPN 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

 

Čas gradnje 

 

Izvajalci 

gradbenih del-

prevozniki Investitor 

 

5.9 Spremljanje stanja okolja 
 

Spremljanje izvedbe plana z vidika ravnanja z odpadki vključno z obravnavanjem viškov zemljine pri 

gradbenem izkopu, izvaja Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. 
 

 

Tabela 14: Kazalci stanja okolja za spremljanje 
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Kazalec stanja okolja Odgovorni subjekti 

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega 

izkopa iz območja OPPN 

Investitor (poročanje na ARSO: načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki, poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z 

njimi) 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin 

na območju stika med poselitvijo in 

industrijsko namensko rabo so v skladu z 

Uredbo 

Investitor (poročanje na ARSO: načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki, poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z 

njimi) 
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6 VODE 

6.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

o Okvirni program izvajanja Direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, (Direktiva 

2007/60/ES) za obdobje 2009 – 2015, št: 3553-08/2009, z dne 20.5.2009 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14, 56/15) 

o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09, 8/10-

ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15) 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, 

št. 64/12, 65/14, 98/15) 

o Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16) 

o Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96713, 24/16) 

o Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 

zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št 89/08, 77/11 Odl.US: 

U-I-81/09-15, U-I-174/09-14) 

o Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/09, 5/13, 

22715) 

o Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) 

o Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka 

(Ur. l. RS, št. 97/09)  

o Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži 

v občini Črna na Koroškem (Ur. l. RS št. 66/06) 

o Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16) 

o Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 49/06, 114/09, 

53/15) 

o Pravilnik o monitoringu podzemne vode (Ur. l. RS, št., 31/09) 

o Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 25/09, 74/15) 

o Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13) 

 

Občinski in ostali predpisi 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem (Ur. l., št. 92/09) 

o Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov na območju občine Ravne na Koroškem (Ur. l. SRS, št. 11/89, 

19/91) 

o Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 8/99) 

 

Viri in literatura 

o Hidravlična študija visokih vod na porečju Meže – za OPVP 25-Črna na Koroškem, Inštitut za vode 

RS, 2014 

o TAB tovarna Akumulatorskih baterij d.d., 2014, Okoljsko poročilo 

o Občina Črna na Koroškem, 2010, Zapisnik o ogledu in ocenitvi škode po neurju v Črni na Koroškem 

z dne 06.08.2010 

o Tab d.d., 2015 letno potočilo 2015 za Tab d.d., enoto IB 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201177&stevilka=3282
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/related/VVO_ODLOKI/89.pdf
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/related/VVO_ODLOKI/30.pdf
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o Higra d.o.o., 2016, Hidrološko Hidravlična presoja vodnega režima 

o MOP, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Projektni pogoji, št.: 35506-719172016-2, 

datum: 20.10.2016 
 

6.2 Stanje okolja 

6.2.1   Uvod 

Območje OPPN v submontanskem klimatskem pasu. Zaprte doline in zaravnice imajo značaj mrazišč. 

Temperaturne razlike so velike glede na ekspozicijo in nadmorsko višino. Povprečna letna temperatura se 

giblje med 5 in 7°C. Količina padavin se giblje med 1.260 mm in 1.430 mm v Topli. Mežiška dolina je 

zelo slabo prevetrena. V zimskem času se zaradi visokih hribov na vseh straneh temperaturne inverzije 

komajda kdaj razkrojijo. 

6.2.2   Površinske vode 

Zahodno od meje OPPN teče reka Meža. Na tem območju gre za vodotok 2-3 kategorizacije urejanja 

vodotokov. Severno od industrijske cone pa je reka Meža uvrščena v 3 kategorijo urejanja vodotokov. V 

reko Mežo se izliva Jazbinski potok, ki je na območju naselja Žerjav uvrščen v 3-4 kategorijo urejanja 

vodotokov. 
 

Slika 11: Kategorizacija vodotokov na območju OPPN (AO, 2017) 

 
Slika je informativna 

Legenda: 

Zelena linija: razred 2-3 

Rdeča linija: razred 3-4 

 

Reka Meža  

Najpomembnejši  vodotok v občini je reka Meža. Izvir reke Meže na Zadnjih travnikih (1.405 m n.v.) pod 

Olševo je tudi pomembna ločnica med silikatnimi in karbonatnimi kamninami osrednjega dela Karavank 

in Centralnih Alp, oz. območje poteka Peradriatskega šiva. Po približno 1,2 km toka priteče na slovensko 

ozemlje, kjer se po 42 km pri Dravogradu (362 m n. v.) izliva v Dravo.  
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V zgornjem toku je tipična alpska reka, od Črne naprej se tok umiri, reka začne meandrirati, struga se 

razširi, vodni pretok pa poveča. Kljub temu ostaja dolina vse do Poljane (meja z občino Prevalje) dokaj 

ozka. Na bregovih reke so večinoma travnate površine, kjer pa reka teče neposredno ob stanovanjskih 

hišah, je teh nekaj metrov brega urejenega v vrtove. Od Poljane naprej se pojavijo večje prodnate terase. 

 

Meža ima mešani, snežno-dežni rečni režim (nivo-pluvialni). Primarni višek je pomladi (april, maj), 

sekundarni pa jeseni (oktober, november), takrat se pretok giblje med 10 in 15 m
3
/s. Primarni višek je 

posledica taljenja snega, ki ga je v povirju Meže veliko. Peca, Raduha, Olševa in ostali hribi so letno 200-

250 dni prekriti z debelo snežno odejo, sekundarni višek pa je posledica jesenskega deževja. Izjemoma se 

zgodi, da so jesenske padavine zelo izrazite in takrat prevlada jesenski višek (jesen 1990). Nižka pa se 

pojavljata poleti (primarni) in pozimi (sekundarni), pretoki takrat znašajo 5-8 m
3
/s. Zimski nižek je 

posledica mrzlih zim, ki onemogočajo taljenje snega, vzrok za poletni nižek pa je suho in vroče poletje.  

 

Iz Ocene stanja rek v Sloveniji v letih 2012 in 2013, ARSO, julij 2015 je razvidno, da je bilo v letu 2012 

kemijsko stanje reke Meže (merilno mesto Podklanc) dobro. Ekološko stanje reke Meže (vzorčno mesto 

Topla) na osnovi bioloških elementov kakovosti (ribe) je bilo ocenjeno kot dobro. 

6.2.3 Poplavna ogroženost 

V l. 2014 je Inštitut za vode RS izdelal hidrološko hidravlično študijo (HHŠ), del študije pa je tudi karta 

poplavne nevarnosti (KPN) in karto razredov poplavne nevarnosti (KRPN) za območje Meže s pritoki na 

odseku Črna na Koroškem in Žerjava. 

 

Na podlagi hidravličnih rezultatov so bile izrisane linije Q10, Q100 in Q500 in njihove globine. Za Q100 

so izrisane še hitrosti in zmnožki hitrosti in globin. Na podlagi teh kart so bili določeni in izrisani razredi 

poplavne nevarnosti, tudi na območju OPPN. 

 

Slika 12: Razredi poplavne nevarnosti na območju OPPN (AO, 2017) 

 
Slika je informativna 

Legenda: 

viola poligon: območje OPPN 

pikčasto rdeči poligon: območje razreda preostale poplavne nevarnosti (Pp) 

rumeno šrafiran poligon: območje razreda majhne poplavne nevarnosti (Pm) 
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oranžno šrafiran poligon: območje razreda srednje poplavne nevarnosti (Ps) 

rdeče šrafiran poligon: območje razreda velike poplavne nevarnosti (Pv) 

črtkana črna črta: območje veljavnost izračuna HHŠ 

 

Iz zgornje karte je razvidno, da območje OPPN v večjem delu leži v razredu preostale poplavne 

nevarnosti (Pp), nekaj pa tudi v razredu majne poplavne nevarnosti (Pm). 

 

Po podatkih iz Atlasa okolja območje OPPN ne sovpada s karto poplavnih dogodkov oz. opozorilno karto 

poplav. 

6.2.3.1 Novogradnja mostu na reki Meži 

V sklopu priprave zadevnega OPPN je bila s strani Higra d.o.o. izvedena hidrološko hidravlična presoja 

mostu na Meži v območju tovarne TAB v Žerjavu. Presoja je izdelana na osnovi projektnih pogojev, ki 

jih je izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave iz Maribora. Predložena študija presoja gradnjo 

novega mosta na reki Meži ter novogradnjo, oziroma rekonstrukcijo obstoječega zida na desnem bregu 

Meže v območju tovarne TAB v Žerjavu.  

 

Povzetek iz projektnih pogojev tehnične narave: 

 Za izgradnjo novega mosta je treba izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega režima. 

Mostno odprtino je treba določiti na pretoke visoke vode Q100. Spodnji rob konstrukcije mora 

imeti varnostno višino 0,50 m. 

 Zoževanje struge reke Meže ni dovoljeno. Za izboljšanje poplavne varnosti je treba predvideti 

druge ustrezne ukrepe. 

 Za predvideno gradnjo mostu čez Mežo je treba izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega 

režima za obravnavano območje gradnje z omilitvenimi ukrepi v dolžini ca 80 m gorvodno od 

lesenega mosta. Iz presoje naj bo razvidna poplavna varnost območja pred in po gradnji objekta, 

skladno z Uredbo, Ur.l. RS št. 89/08. 

 V projektni dokumentaciji morajo biti upoštevani vsi omilitveni ukrepi, ki jih predvideva 

hidrološko hidravlično presojo vodnega režima. 

 

Slika 13: Lokacija novega mostu (Higra, 2016) 
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Zaključek presoje: 

Povzemamo osnovne elementa mostu, ki upoštevajo projektne pogoje Direkcije RS za Vode.  

 

Tabela 15: vrednost osnovnih elementov mosta (Higra, 2016) 

Osnovni elementi mosta Vrednost 

svetla razpetina 14,00 m 

svetla višina 4,15 m 

spodnji rob konstrukcije v osi Meže 534,55 m n.v. 

širina dna struge 10,00 m 

naklon brežine do 1,00 m m = 1:1 

6.2.4 Podzemne vode in poraba vode  

Območje OPPN, ne leži na vodovarstvenem območju za varovanje vodnih virov. Od najbližjega takega 

območja je oddaljeno cca 1,5 km zračne linije v smeri jugo-zahod. 

Obravnavano območje leži na robu območja vodnega telesa podzemne vode (VTPodV) 1005 Karavanke. 

Vodno telo Karavanke se nahaja v dveh tipičnih vodonosnikih. Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo 

kemijsko stanje vodnega telesa Karavanke v letu 2007 do 2013 na osnovi rezultatov monitoringa 

podzemne vode ocenjeno kot dobro. 

 

Poraba vode - poraba naravnega vira 

Naravni vir je skladno z razlago pojmov zakona o varstvu okolja (ZVO-1) del okolja, kadar je predmet 

gospodarske rabe. Naravni vir je značilnost ali sestavina naravnega okolja, ki je pomembna zaradi 

zadovoljevanja človekovih potreb.  

 

Podjetja na območju industrijske cone Žerjav se z vodo oskrbuje iz lastnega zajetja. 

Poraba vode je razdeljena na štiri glavne namene uporabe in sicer za: 

 hladilne sisteme (devet hladilnih sistemov), 

 tehnološke procese, 

 čiščenje opreme in tal v proizvodnji akumulatorjev, 

 sanitarne namene. 

Vode se porablja v glavnem za proizvodnjo akumulatorjev in naprave za hlajenje ter zelo male količine za 

vbrizgavanje vodne prhe v mline za proizvodnjo svinčevega oksida, da se doseže vlažnost 90 -130 ml 

vode/kg prahu PbO, pri čemer pa odpadna voda ne nastaja. 

 

Podajamo podatke o porabi vode za podjetja v sklopu industrijske cone Žerjav (TAB, 2017). 

 

Tabela 16: Poraba vode v ind. coni (Tab, 2017) 
Podjetje Poraba vode v m

3
 Leto 

TAB 198.062 

2016 
MPI 14.241 

TAB-MPI 5.095 

Skupaj 217.398 

 

V zadnjih petih letih je bila poraba vode v celotnem kompleksu TAB IB največ 250.891 m
3
/leto (leto 

2011).  

 

Poraba vode se bo z implementacijo OPPN in posegom namestitve pretočnih hladilnih sistemov, 

povečala. Letna poraba vode pretočnega hladilnega sistema bo 20.000 m
3
 (E-net okolje, 2016). 

Ocenjujemo, da ima podjetje skladno z zgoraj citiranim dokumentom na razpolago še dovolj vode, ki jo 

lahko uporabi. 

6.2.5 Odpadne vode industrije 

V sklopu tega poglavja podajamo podatke o čiščenju odpadnih vod v skupini TAB. V l. 2014 je skupina 

TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi z emisijami snovi in toplote v 
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vode. Kljub temu, da bo na območju OPPN zgrajena samostojna industrijska ČN, kamor se bodo odvajale 

odpadne vode, smo menja, da je za oceno vplivov plana v tem podpoglavju smiselno vzeti kumulativen 

vpliv na Mežo celotne industrijske cone v Žerjavu. 

 

Nastajanje odpadnih vod 

 

TAB d.d. 

V podjetju TAB d.d. nastajata dve vrsti odpadnih vod in sicer: 

 industrijska odpadna voda in 

 komunalna odpadna voda. 

 

Industrijske odpadne vode nastajajo:  

 pri pripravi vode z ionsko izmenjavo; 

 pri pranju tal in čiščenju opreme; 

 kot hladilna voda v formaciji (občasno praznjenje sistema hladilnih vod); 

 pri pranju elementov; 

 pri mokrih čistilcih zraka in separatorjev kapljic; 

 v laboratoriju in servisu za popravila reklamiranih baterij; 

 pri tuširanju zaposlenih; 

 v napravah za hlajenje; 

 pri pranju dveh peščenih filtrov in regeneraciji dveh selektivnih ionskih izmenjevalcev; 

 ob izrednih razmerah – izredno izlitje iz rezervoarjev elektrolita – za zagotavljanje zadostnega 

prostora izlitega elektrolita je IČN opremljena z nivojskimi stikali; 

 pri pripravi mešanja in nalivanja gela; 

 pri izpiranju plošč na mokrem polnjenju  

 pri izpiranju formiranih plošč. 

 

Komunalne vode se čistijo na dveh: 

 MKČN 40 PE ter  

 MKČN 100 PE. 

 

Podjetje ima na proizvodnih lokacijah, v naselju Črna na Koroškem ter v Žerjavu, po eno industrijsko 

čistilno napravo, na kateri se čistijo odpadne vode iz proizvodnje. Skladno z zakonodajo in 

okoljevarstvenim dovoljenjem, se na lokaciji SPE Topla izvedejo 3 meritve letno ter v SPE IB 4 meritve. 

 

Poleg industrijskih vod nastajajo v podjetju tudi komunalne vode, katere se stekajo na male komunalne 

čistilne naprave. Na obeh lokacijah sta locirani po dve mali komunalni čistilni napravi, kamor se odvajajo 

odpadne komunalne vode. Na teh izpustih se meritve opravljajo na vsaka 3 leta. V letu 2014 te meritve 

niso bile izvedene. 

 

Na podlagi izvedenih meritev ugotavljamo, da ni bilo čezmernega obremenjevanja okolja. 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Vse tehnološke odpadne vode, ki nastanejo, se vračajo v zaprti krogotok vod. 

S tem v podjetju ni iztoka za odpadne tehnološke vode. 

Za komunalne odpadne vode ima podjetje vgrajene tri MKČN, kjer se izvaja občasni monitoring in sicer 

na vsaka 3 leta.  

 

Padavinske odpadne vode 

Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, 

pri tem morajo ponikalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj 

gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, 

pa razpršeno po terenu (zadrževanje), pri tem mora ureditev odvajanja biti načrtovana tako, da bodo 

padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. 
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6.3 Varovana območja in pravni režimi 

 

Na območju OPPN velja Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških 

parcelah ob reki Meži v občini Črna na Koroškem (Ur. l. RS št. 66/06). 

Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem in 

desnem bregu reke Meže v občini Črna na Koroškem v industrijskih območjih Žerjav in Topla ter 

območju parkirišč Žerjav. 

 

Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Meže poteka po zemljiščih parc. št. 135, 140, 

143/1, 143/2, 143/3, 144, 145, 147, 154/2, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11 in 154/12, k.o. Žerjav, in sega pet 

metrov od zunanje meje vodnega zemljišča reke Meže, parc. št. 230/1, k.o. Žerjav. 

 

Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Meže poteka po zemljiščih parc. št. 27/1, 115, 

120/2, 121, 124, 127/1, 128/1, 128/2, 129, 120/1 in 130 k.o. Žerjav, in sega pet metrov od zunanje meje 

vodnega zemljišča reke Meže, parc. št. 230/1 in 231, k.o. Žerjav. 

 

6.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 

Maribor 

 

Povzemamo bistvene zahteve smernic, ki naj se vključijo v prostorski akt: 

 primeren odmik novonastalih objektov od vodnega zemljišča, 

 pri načrtovanju trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše prečkanje vodotokov, 

 zagotovljena mora biti poplavna varnost območja, 

 projektne rešitve premostitvenega objekta čez Mežo je potrebno vnesti v prostorski akt, 

 vodotesno načrtovanje kanalizacijskega sistema in upoštevanje aktualne zakonodaje s področja 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 

 

Ugotovitve OP: 

Ugotavljamo, da so smernice v dop. osn. OPPN le delno upoštevane. V dop. osn. OPPN ni razvidno, kje 

so upoštevane projektne rešitve glede premostitvenega objekta čez Mežo.  
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6.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

6.5.1 Izhodišča 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti RS na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 

predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 
 

Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  

Vode 

Cilj ReNPVO: Dobro stanje voda: 

- doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda in 

doseganje mejnih vrednosti za nitrate v pitni vodi 

- doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda in doseganje 

mejnih vrednosti za pesticide v pitni vodi ter virih pitne 

vode 

- zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda 

- ustavitev oziroma postopno odpravljanje odvajanja emisij 

ali uhajanja prednostno nevarnih snovi 

- preprečevanje onesnaževanja ali druge vrste 

obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 

ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali 

njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno 

za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač 

- ohranjanje kakovosti kopalnih voda ter preprečevanje 

onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko 

vplivalo na stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki je 

določeno kot območje kopalne vode, ali na zdravstveno 

ustreznost kopalne vode na območju kopalne vode 

- ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje 

pomembnih vrst sladkovodnih rib 

- zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s 

pitno vodo 

- izboljšanje razpoložljivih vodnih količin za rabo ter stanje 

voda in pripadajočih ekosistemov 

- zmanjšanje ogroženosti pred poplavami. 

Resolucija o 

Nacionalnem 

programu varstva 

okolja 2005–2012 

Zagotavljanje 

poplavne varnosti 

območja OPPN. 

 

Dobro kemijsko in 

ekološko stanje 

površinskih in 

podzemnih vod na 

širšem območju 

OPPN  

 

Ustrezno ravnanje 

z odpadnimi 

vodami na območju 

OPPN 

 

6.5.2 Okoljski cilji s kazalci 

Tabela 17: Okoljski cilji OPPN s kazalci stanja okolja 
Okoljski cilji OPPN  Kazalci stanja okolja 

Zagotavljanje poplavne varnosti 

območja OPPN. 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne uredbe izven območja razreda 

majhne poplavne nevarnosti.  

Dobro kemijsko in ekološko 

stanje reke Meže  

Kakovost reke Meže (vzorčno mesto Topla in merilno mesto Podklanc) 

 

Ustrezno ravnanje z odpadnimi 

vodami na območju OPPN 

-Stopnja zasedenosti ČN (mišljena je nova čistilna naprava na območju OPPN) 

-Učinek čiščenja na ČN  

6.5.3 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

Tabela 18: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Zagotavljanje poplavne varnosti območja OPPN 

Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne uredbe izven območja razreda majhne 

poplavne nevarnosti. 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Na območje Pm se ne umešča ne objektov ne dejavnosti.  

B nebistven vpliv 
Na območje Pm se umešča objekte, vendar so dejavnosti v sklopu le tega skladne 

s prilogo 2 poplavne uredbe. 
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Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne uredbe izven območja razreda majhne 

poplavne nevarnosti. 

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Na območju Pm se umešča dejavnosti, ki sicer niso dovoljene, vendar CPVO 

poprej določi poprejšnjo izvedbo OU, tako da vplivi niso uničujoči ali bistveni.  

D bistven vpliv 
Na območju Pm se umešča dejavnosti, ki po Uredbi niso dovoljene. Na voljo ni 

OU. Bistven vpliv. 

E uničujoč vpliv 
Na območju Pm se umešča dejavnosti, ki po Uredbi niso dovoljene. Na voljo ni 

OU. Uničujoč vpliv. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 

posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

Tabela 19: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Dobro kemijsko in ekološko stanje reke Meže  

Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Kakovost reke Meže (vzorčno mesto Topla in merilno mesto Podklanc) 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Kakovost površinskih in podzemnih vod se z implementacijo OPPN ne bo 

spremenila. 

 

B nebistven vpliv 
Kakovost Meže se z implementacijo OPPN ne bo spremenila. Načrtovani posegi 

so v skladu z okoljskim ciljem.  

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Kakovost Meže se z implementacijo OPPN lahko negativno spremeni, vendar so 

na voljo ukrepi, tako da vplivi niso bistveni ali uničujoči. Možnosti industrijske 

nesreč obstajajo, vendar so na voljo ukrepi ravnanja v primeru le teh. 

 

D bistven vpliv 

Kakovost Meže se z implementacijo OPPN lahko poslabša. Verjetnost 

industrijskih nesreč razlitij je znatna. Na voljo ni uporabnih ukrepov, ki bi 

verjetnost zmanjšali na sprejemljivo raven. Bistven vpliv. Remediacija okolja je 

mogoča. 

E uničujoč vpliv 

Kakovost Meže se bo z umestitvijo dejavnosti na območju OPPN bistveno 

poslabšala. Na voljo ni uporabnih ukrepov. Uničujoč vpliv. Remediacija okolja ni 

možna. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 

posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

Tabela 20: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na območju OPPN 
Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALCA 

Stopnja zasedenosti ČN  Učinek čiščenja na ČN  

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje.  

Manj kot 40%  V zakonskih normativih na iztoku iz ČN. 

B nebistven vpliv 
Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Manj kot 50% V zakonskih normativih na iztoku iz ČN. 

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Manj kot 80% Preseganje zakonskih normativov za manj 

kot 50% (KPK, BPK, neraztopljene snovi) 

D bistven vpliv 

Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Preko 100%  Preseganje mejnih vrednosti na iztoku 

(eden ali več parametrov) za več kot 50%. 

E uničujoč vpliv 

Objekti ne bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Preko 100%  Preseganje mejnih vrednosti na iztoku 

(eden ali več parametrov) za več kot 100%. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 

posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 
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6.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

6.6.1 Čas gradnje 

Gradbena mehanizacija in njeno delovanje predstavlja potencialni vir onesnaženja vod (predvsem olja in 

goriva). Do emisij v tla lahko pride tudi zaradi spiranja odloženih materialov, zemeljskega izkopa ali 

odpadkov. S primernim ravnanjem in organizacijo gradbišča se lahko te emisije preprečijo. 

 

Miniranja ne bodo potrebna, ker geološko podlago sestavlja prodni nanos.  

6.6.2 Obdobje veljave OPPN 

Odpadne vode 

Za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih vod se v območju OPPN zgradi interno kanalizacijsko 

omrežje (v kolikor se ne bo možno priklopiti na javno kanalizacijsko omrežje). Vse odpadne vode morajo 

biti vodene na MKČN. Odpadno vodo iz MKČN se lahko, po prečiščenju le-te, ponika oziroma odvaja v 

površinski odvodnik (reka Meža).  

Za potrebe odvajanja tehnoloških odpadnih vod se na območju OPPN, v severnem delu Ue5, zgradi 

industrijska čistilna naprava. Vse tehnološke odpadne vode morajo biti vodene na IČN. Odpadno vodo iz 

IČN se lahko, po prečiščenju le-te, ponika oziroma odvaja v površinski odvodnik (reka Meža). 

 

Ugotavljamo, da je 30. člen dop. osn. OPPN skladen z okoljskimi cilji. 

 

Pitna voda 

Znotraj ureditvenega območja OPPN se nahaja obstoječe vodovodno omrežje. Primarni vod (2 x LŽ 110) 

poteka vzdolž desnega brega reke Meže po obstoječem nasipu, zgrajenim za potrebe bivšega rudnika. 

Terciarni vod (1 x LŽ 90) poteka ob jugovzhodnem robu območja OPPN vzdolž javne poti JP 552721 

Cesta Žerjav 2. Za potrebe OPPN se bo javno vodovodno omrežje dogradilo z novimi vodovodnimi vodi, 

izvedenimi z NL DN 100, skladno s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora. 

Za izvedbo ostalega vodovodnega omrežja do vključno dimenzije DN 80 se uporabljajo cevi PE80, 

PE100 serije S5 (SDR 11) po standardu SIST ISO 4427, večji profili pa iz nodularne litine NL SIST EN 

545, 2010. 

Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati občinske predpise s področja načrtovanja, gradnje in 

upravljanja javnega vodovoda (Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črna na Koroškem, Ur. l. 

RS št. 92/2009). 

 

Učinek porabe pitne vode na območju OPPN verjetno ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas 

obratovanja vodovodnega sistema ter spremljajočih objektov. Oskrbovalne kapacitete vodovodnega 

sistema se s priklopom območja OPPN ne bodo bistveno poslabšale. 

 

Ugotavljamo, da je 28. člen dop. osn. OPPN skladen z občinskim odlokom in pridobljenimi smernicami. 

 

Vodovarstveno območje (VVO) 

Ugotavljamo, da območje OPPN ne sovpada z VVO območjem. Vsled tej ugotovitvi ne pričakujemo 

negativnih vplivov izvedbe plana na VVO (36. člen dop. osn. OPPN). 

 

Padavinske vode 

Odvajanje in ponikanje padavinske vode se predvidi preko ustrezno dimenzioniranih filtrov, čistilcev in 

zadrževalnikov. Padavinske vode ni dovoljeno spuščati v javno komunalno kanalizacijo. Ugotavljamo, da 

je 31. člen dop. osn. OPPN (odvajanje padavinskih vod) zakonodajnimi normami. 

 

V nadaljevanju je narejen izračun količin padavinske odpadne vode, ki bi iztekle v reko Mežo. 

Upoštevani so podatki o ekstremnih padavinah za različne povratne dobe iz najbližje padavinske postaje, 

t.j. Podpeca (MOP, 2016). 

Vhodni podatki: 
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- Višina padavin (hp) za 15 minutni naliv (postaja Podpeca) pri 2-letni povratni dobi = 15 mm 

oziroma 166 l/s*ha 

- Prispevno območje (F). Velikost prispevnega območja je ca 3.700 m
2
. Gre za površino ravne 

strehe objekta skladišča in sestavljalnice baterij. Novih manipulativnih površin in 2.500 m
2
 

manipulativnih površin. Skupna velikost prispevnega območja je torej ca 6.200 m
2
.  

- Upoštevani odtočni koeficient α = 1 

 

Za izračun volumna vode se je uporabila formula: 

 

 Vak= hp * F * α 

 

Izračun volumna vode (Vak) ob hipnem odtoku v Mežo znaša:  

 

 Vak = 0,015 m * 6.200 m
2
 * 1 = 93 m

3
 

 

V reko bi v primeru omenjenih izrednih dogodkov ob močnem nalivu izteklo dodatno okoli 93 m
3
 s 

pretokom okoli 440 l/s, oz. 0,4 m
3
/s. Količina je v primerjavi s povprečnim letnim pretokom Meže v 

obdobju 1971-2000, ki je znašal 2,15 m
3
/s (Črna), nebistvena. Vpliv hipnega odtoka, ki bi ga lahko 

povzročila nova ureditev v sklopu OPPN ocenjujemo kot nebistven. 

 

Zagotavljanje poplavne varnosti 

Ugotavljamo, da se ureditveno območje Ue5 večinoma nahaja na območju razredu preostale poplavne 

nevarnosti, manjši del tudi na območju razreda male poplavne nevarnosti. Iz Priloge 1 poplavne uredbe 

sledi, da so načrtovani objekti skladni s predpisi uredbe in jih je možno na tem mestu zgraditi. Iz priloge 2 

iste uredbe (Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti) sledi, da je na razredu preostale poplavne 

nevarnosti možno izvajati skladiščne dejavnosti. Iz dop. osn. OPPN je razvidno, da se manjši del 

skladiščnega objekta umešča v razred majhne poplavne nevarnosti. Glede na relativno majhno površino 

poplavnega razreda (Pm) in razporeditev še preostalih razredov poplavne nevarnosti na območju OPPN in 

širše ocenjujemo, da so planirane dejavnosti v sklopu novega ind. objekta sprejemljive. 

 

Načrtovanje na priobalnih zemljiščih 

Na območju OPPN velja Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških 

parcelah ob reki Meži v občini Črna na Koroškem (Ur. l. RS št. 66/06). 

Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem in 

desnem bregu reke Meže v občini Črna na Koroškem v industrijskih območjih Žerjav in Topla ter 

območju parkirišč Žerjav. V primeru predmetnega OPPN je to 5 m od zunanje meje priobalnega 

zemljišča vodotoka. 

 

Ugotavljamo, da se v 5 m varovani pas ne umešča ind. objekta oz IČN.  
 

OCENA 

 

Tabela 21: Prikaz opredelitve pomembnih vplivov izvedbe plana  

Okoljski cilj s kazalcem 

N
ep

o
sr

ed
n

i 

D
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i 
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o
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D
o
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o
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i 

T
ra

jn
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Z
ač
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K
u

m
u

la
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v
n

i 

S
in

er
g

ij
sk
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Zagotavljanje poplavne varnosti območja OPPN / B / / / / / B / 

Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na 

območju OPPN 

/ / / / B B / / / 

Dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih in 

podzemnih vod na širšem območju OPPN 

C / C / B / / B / 

Komentar tabele: 

CILJ: Zagotavljanje poplavne varnosti območja OPPN 
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Ugotavljamo nebistven daljinski in kumulativni vpliv OPPN na zagotavljanje poplavne varnosti območja 

OPPN. Planirani objekti in dejavnosti so skladni s predpisi iz poplavne Uredbe. Za načrtovanje mostu čez 

Mežo, ki formalno ni del OPPN, se naj že v prostorskem aktu upoštevajo projektni pogoji iz HHŠ. 

CILJ: Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na območju OPPN 

Ugotavljamo nebistven dolgoročni in trajni vpliv na okoljski cilj Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami 

na območju OPPN. Dograditev vodovodnega omrežje na območju OPPN se načrtuje skladno z občinskim 

odlokom in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora. Ugotavljamo nebistven kumulativni vpliv 

CILJ: Dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih in podzemnih vod na širšem območju OPPN 

Ugotavljamo nebistvene dolgoročne in kumulativne (bližina istovrstne dejavnosti v Črni – Mušenik) 

vplive izvedbe OPPN na ekološko in kemijsko stanje voda na širšem območju OPPN. Ugotavljamo 

nebistvene neposredne in kratkoročne vplive OPPN na stanje voda. Vplivi so vezani predvsem na čas 

gradnje, na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi. 
 

Tabela 22: Vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja za okoljski 

cilj  

Okoljski cilj 
Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za 

leto 2017 

ali zadnje 

leto, ki je 

na voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

Zagotavljanje 

poplavne 

varnosti 

območja 

OPPN 

Umeščanje 

dejavnosti iz 7. 

člena poplavne 

uredbe izven 

območja 

razreda majhne 

poplavne  

nevarnosti. 

Del 

območja 

OPPN leži 

v razredu 

preostale in 

majhne 

poplavne 

nevarnosti.  

 
 

Na območju OPPN se objekti in dejavnosti 

umeščajo skladno s poplavno uredbo 

(Priloga 1 in 2). 

Ustrezno 

ravnanje z 

odpadnimi 

vodami na 

območju 

OPPN 

Stopnja 

zasedenosti 

IČN 

 

Učinek čiščenja 

na IČN 

Na 

območju 

OPPN še ni 

zgrajena 

IČN. 

 
 

Območje OPPN bo imelo svojo lastno 

IČN. Pričakujemo, da se bodo odpadne 

industrijske vode na tej napravi ustrezno 

čistile. Naprava bo dimenzionirana 

skladno s potrebami, ki jih narekujejo 

potrebe podjetja TAB. Na čistilni napravi 

se bodo izvajali predpisani monitoringi.Za 

odvajanje komunalnih odpadnih vod je 

predvidena MKČN v velikosti 50 PE. 

Dobro 

kemijsko in 

ekološko 

stanje 

površinskih 

in podzemnih 

vod na širšem 

območju 

OPPN 

Kakovost reke 

Meže (vzorčno 

mesto Topla in 

merilno mesto 

Podklanc) 

 

Ekološko in 

kemijsko 

stanje Meže 

v l. 2012 je 

dobro 

 
  

Zaradi implementacije OPPN se ekološko 

in kemijsko stanje Meže oz podzemnih 

vod ne bo bistveno spremenilo. Na 

območju plana bo zgrajen vodotesen in 

atestiran kanalizacijski sistem, ki se bo 

končal s čistilno napravo. Padavinske 

odpadne vode bodo preko lovilcev olj 

speljane ločeno od komunalne 

kanalizacije. Za čas gradnje objektov, so 

za varovanje podzemnih in površinskih 

voda navedeni omilitveni ukrepi. 
Legenda: 

 povečanje vrednosti 

 zmanjšanje vrednosti 
 vrednost bo ostala enaka  

 

 

Vpliv OPPN na vode nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). 
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6.6.3 Priporočila in zakonske obveznosti 

V sledeči tabeli niso navedene vse zakonske obveznosti, le tiste, katerih ne-izvedba bi lahko privedla do 

bistvenih vplivov.  
 

Tabela 23: Priporočila in zakonske obveznosti 
Ozna

ka* 
 

Časovni okvir 

izvajanja 
Nosilec izvedbe 

2 Predlog se navezuje na sklop omilitvenih ukrepov v času  

gradbenih del. 

 

Predlagamo določitev ustrezno usposobljene osebe  

(iz podjetja TAB) za sporočanje izrednih dogodkov 

intervencijski enoti. 

Med načrtovanjem 

OPPN 

 

Načrtovalec OPPN  

 

Pojasnitev prednostnega upoštevanja ukrepov navedenih v tabeli: 
 Zakonske obveznosti. Oznaka: 1 

 Omilitveni ukrepi, ki imajo status priporočil. Z upoštevanjem le-teh se dodatno zmanjša vpliv izvedbe plana. Oznaka: 2 

6.7 Skladnost OPPN z okoljskimi cilji 
 

Izvedba OPPN bo z ustrezno ureditvijo ločenega kanalizacijskega sistema za odpadne komunalne vode in 

odpadne padavinske vode skladna z okoljskima ciljema na področju voda, saj bo vplivala na izboljšanje 

kvalitete vode. 

Izvedba OPPN prav tako ne načrtuje posegov na območjih razredov poplavnih nevarnosti, zato smo 

mnenja, da je dopolnjen osnutek OPPN skladen z okoljskimi cilji, določeni za vidik okolja Vode. 

6.8 Omilitveni ukrepi 
 

Zaradi boljše preglednosti so se omilitveni ukrepi smiselno razdelili po sklopih: čas gradbenih del, 

interventi ukrepi v času del, čas veljave OPPN. 

 

Tabela 24: Omilitveni ukrep (OU) 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Ukrepi v času gradbenih del  

Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo 

biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela 

(kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven 

gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na 

območju gradbišča na za to vnaprej predvideni in za naftne 

derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da 

je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. 

Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča je 

potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na 

vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih mestih. Točenje 

goriva in olja iz sodov ni dopustno. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

 

Med gradnjo 

 

 

 

Izvajalci del 

Načrtovalec 

OPPN  

 

 

 

Izvajalci del  

V kolikor v neposredni bližini gradbišča ni dostopnih ustreznih 

sanitarij, naj se na gradbišču uporabljajo kemična stranišča. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Med gradnjo 

 

 

Izvajalci del 

Načrtovalec 

OPPN  

 

 

Izvajalci del 

Strogo je prepovedano vrtati v tla z namenom izkoriščanja-črpanja 

podzemne vode za potrebe gradnje ali za druge potrebe. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Med gradnjo 

 

 

Izvajalci del 

Načrtovalec 

OPPN  

 

 

Izvajalci del 
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Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Interventni ukrepi v času del
7
 

Opomba: pogoji so splošni in so podani glede na v tej fazi dosegljive podatke o vrsti in namenu posegov.  

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine 

tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali 

transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti 

pripravljen načrt ravnanja za takojšnje ukrepanje. V načrtu morajo 

biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo 

intervencije 24 ur na dan. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

 

Med gradnjo 

 

 

 

Izvajalci del 

Investitor 

 

V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj 

omejiti, kontaminirano zemljino odstraniti in jo neškodljivo 

deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čim prej izdelati 

analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani 

pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala je potrebno 

kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost 

registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri ARSO kot zbiralec 

teh odpadkov. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v 

gradbeni dnevnik. 

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorbcijska 

sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih 

kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta 

sredstva naj bodo takoj dostopna.   

Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih 

dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (najbližjo policijo, center 

za obveščanje, gasilce, upravljavca vodovoda, inšpekcijske 

službe). Pristojne službe po potrebi odredijo ogled mesta razlitja, 

na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne ukrepe za 

sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev vode iz piezometrov, 

dodaten izkop onesnaženega materiala ipd.). 

Omilitveni in zaščitni ukrepi v času veljave OPPN 

Sistem kanalizacije na območju OPPN mora biti izveden 

vodotesno, kar je potrebno dokazati s preskusom. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Med gradnjo 

in v času 

poskusnega 

obratovanja 

 

 

Izvajalci 

gradbenih 

del, 

strokovne 

službe 

Občina oz 

investitor 

 

6.9 Spremljanje stanja okolja 

 

Tabela 25: Kazalci stanja okolja za spremljanje 
Kazalci stanja okolja Odgovorni subjekti 

                                                 
7 Primer: Postopek v primeru razlitja oz. onesnaženja površine z naftnimi derivati: 

 Voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorbcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini delovnega stroja, najprej posuje 

onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbišča). Obvestilo mora  
vsebovati: 

- lokacijo onesnaženja, 

- vrsto onesnaženja (snov, količina), 
- čas nastopa onesnaženja. 

 Vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne službe. Obvestilo mora vsebovati enake 
podatke, kot je navedeno zgoraj. 

 V najkrajšem času se prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu. 

 Nadzorna služba in hidrogeolog pregledata mesto onesnaženja ter po potrebi določita dodaten izkop materiala, hidrogeolog pa določi tudi 

vse morebitne dodatne ukrepe za zavarovanje ogroženih vodnih virov (meritve in vzorčevanje podtalnice). 
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Stopnja zasedenosti ČN 

 

Učinek čiščenja na ČN 

-Pooblaščena organizacija (monitoring) 

-Investitorji (zbiranje podatkov in poročanje 

javnosti/objavljanje na spletni strani) 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne 

uredbe izven območja razreda majhne poplavne  

nevarnosti 

-Mnenje ARSO, sektor vode, na predlog OPPN  

Kakovost reke Meže (vzorčno mesto Topla in 

merilno mesto Podklanc) 
-Monitoring ARSO 
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7 ZRAK 

7.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09, 8/10-

ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15) 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15) 

o Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v 

zunanjem zraku (Ur. l. RS 56/06) 

o Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Ur. l. RS, št. 31/07, 50/13) 

o Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 24/05, 92/07) 

o Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/13, 2/15) 

o Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS št. 58/11) 

o Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11) 

o Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15) 

o Uredba o posegih v okolje,za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 

57/15) 

 

Občinski in ostali predpisi 

/ 

 

Viri in literatura 

o Ocena onesnaženosti zraka v Sloveniji za obdobje 2005-2009, ARSO, Ljubljana, oktober 2010 

o www.drsc.si   

o Lokalni energetski koncept občine Črna na Koroškem, Breznik in Breznik, Storitve in svetovanja 

d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, september 2012 

o ARSO, Atlas okolja, 2017 

o NIJZ OE Ravne, 2016, Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

o ARSO, 2015, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2015 

o Tab d.d., 2014, Okoljsko poročilo 

o Kaliopa, 2016, dopolnjen osnutek OPN občine Črna na Koroškem 

 

7.2 Stanje okolja 

7.2.1 Uvod 

Na širšem območju OPPN se lahko pojavljajo koncentracije onesnaževal kot posledica industrije, 

cestnega prometa in kurišč iz individualnih stanovanjskih objektov. Značilnost kurišč je, da emitirajo le v 

zimskem času (kurilna sezona), industrija in promet pa so enako aktivni tudi v poletnem času. Bistveno 

na širjenje onesnaževal vplivajo vremenske razmere – najneugodnejša situacija se pojavlja ob visokem 

zračnem pritisku, majhni hitrosti vetra in visoki temperaturi zraka. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED6098.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201324&stevilka=862
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5592.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201121&stevilka=852
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV10250.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201155&stevilka=2525
http://www.drsc.si/
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Zgornja Mežiška dolina je ozka in globoka, kar za kakovost zraka ni ugodno, saj so zlasti v hladnem delu 

leta ob lepem in mirnem vremenu pogoste temperaturne inverzije. Dolina je zelo slabo prevetrena. V 

zimskem času se zaradi visokih hribov na vseh straneh temperaturne inverzije komajda kdaj razkrojijo. 

 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev iz Primerjalne študije onesnaženosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 z dne 20.11.2002 ugotovila, da se okolje na delu 

območja v Zgornji Mežiški dolini glede na določbe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 

vrednostnih nevarnih snovi v tleh (UL RS, št. 68/96) razvršča v razred največje obremenjenosti. Zato je 

bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (UL RS, št. 119/07), ki določa območja v Zgornji Mežiški 

dolini, za katera je treba sprejeti in izvesti program ukrepov za izboljšanje kakovosti posameznih delov 

okolja. Na podlagi tega se izvajajo meritve na treh merilnih mestih (Mežica, Žerjav in Črna). V 

nadaljevanju poročilo podaja podatke merilne postaje v Žerjavu. 

7.2.2 Območje ocenjevanja in upravljanja kakovosti zraka 

Širše območje OPPN se glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka uvršča: 

 v območje SIC (celinsko območje) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede na 

žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM 10 in PM 2,5 benzen, ogljikov 

monoksid ter benzo(a)piren v zunanjem zraku, 

 v območju SITK-ZMD (območje težke kovine) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka 

glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj v zunanjem zraku. 

 

Slika 14: Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na žveplov dioksid, 

dušikovdioksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter 

benzo(a)piren 
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Slika 15: Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na svinec, arzen, kadmij in 

nikelj 

 

7.2.3 Onesnaženost zraka  

Industrija 

Na vplivnem območju OPPN so sledeča podjetja IED zavezanci: 

 MPI Reciklaža d.o.o.; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih kovin 

 MPI Reciklaža d.o.o., Odlagališče NOMO; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Odlagališče 

nevarnih odpadkov 

Podjetju Tab sta bili izdani dve (2) okoljevarstveni dovoljenji, eno za obratovanje naprave, ki lahko 

povzroča onesnaževanje večjega obsega, drugo pa za obrat na lokaciji v Žerjavu, kjer se nahajajo 

naslednje naprave: 

 naprava za taljenje svinca (poseg z oznako C.V.10
8
), 

 naprava za proizvodnjo svinčevega oksida (poseg z oznako C.V.8/C.III.2), 

 1 industrijsko čistilno napravo (IČN) (poseg z oznako E.I.12), 2 MKČN 

 skladišče in rezervoarji kemikalij, vnetljivih snovi in nevarnih odpadkov (poseg z oznakami 

C.III.3.1, D.I.6.1., EI.8). 

 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi z 

emisijami snovi v zrak. 

 

TAB d.d. 

Odpadne pline, ki so onesnaženi s prahom ali meglico žveplove kisline, se v ozračje odvaja preko filtrov. 

Plini, ki so onesnaženi s prahom se vodi preko t.i. »suhih« filtrov, meglico žveplove kisline pa vodimo 

skozi t.i. »mokre« filtre. 

Meritve emisij snovi v zrak se izvajajo periodično, na vsaka 3 leta. V letu 2014 se je izvedlo meritve na 5-

ih izpustih, od tega 1 meritev v SPE Topla in 4 v SPE IB. 

Vse meritve opravljene v letu 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim okoljevarstvenim 

dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

                                                 
8 Oznake po Uredbi o posegih v okolje,za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14 in 57/15) 
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MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Odpadni dimni plini se pred izpustom v ozračje čistijo na vrečastih filtrih in/ali na oddelku ražvepljevanja 

dimnih plinov. Na dveh izpustih se zagotavljajo trajne kvantitativne meritve določenih parametrov. Poleg 

trajnih meritev se izvajajo še meritve polikloriranih dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofurani –

dvakrat letno ter enkrat letno kovine in celotni prah. 

Vsaka 3 leta se izvedejo meritve za parametre, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, razen 

parametrov, za katere so predpisane trajne meritve. 

Vse meritve opravljene v letu 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim okoljevarstvenim 

dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

TAB-IPM d.o.o. 

V sklopu podjetja TAB – IPM d.o.o. sta v kotlovnici nameščena dva vročevodna kotla, ki sta namenjena 

proizvodnji toplote za tehnologijo ter ogrevanje poslovnih in proizvodnih prostorov. 

V letu 2014 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle na enem izmed dveh kotlov. Obratovanje kotla je 

skladno z zakonodajo (Tab, 2014). 
 

Monitoring prašnih delcev na merilnem mestu v Žerjavu
9
 

V času priprave poročila NIJZ je ARSO objavil podatke o meritvah do meseca aprila 2015. Povzemamo 

izmerjene vrednosti. 

 

Tabela 26: Povprečne mesečne koncentracije elementov v l. 2015 na merilnem mestu Žerjav (NIJZ, 

2016) 
ŽERJAV Ni 

ng/m
3
 

As 

ng/m
3
 

Cd 

ng/m
3
 

Pb 

ng/m
3
 

januar 8,4 1,8 2,3 245 

februar 5,1 2,2 5,6 259 

marec 4,3 4,5 5,7 405 

april 3,6 2,4 4,3 391 

Ciljna 

vrednost/mejna letna 

vrednost 

20 6 5 500 

Komentar tabele: 

Lahko se izpostavi zanimivo opažanje, da so bile povprečne mesečne koncentracije kadmija v delcih 

PM10 za meseca februar in marec višje od ciljne mejne letne vrednosti, kar se v letu 2014 ni zgodilo v niti 

enem mesecu. 

 

ARSO je v l. 2015 pripravil tudi pregled meritev koncentracij svinca, kadmija, arzena in niklja na 

merilnem mestu Žerjav v obdobju med 2009 in 2014  

Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 27: Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. Vse 

vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
 (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 293 254 300 250 394 330 

min 12 3 3 3 8 11 

max 744 1139 927 1011 25825 1870 

Št dni nad 

500 ng/m
3
 

18 14 27 12 18 41 

Št dni nad 

1000 ng/m
3
 

0 1 0 1 3 4 

Komentar tabele: 

                                                 
9 V Žerjavu je merilnik za spremljanje delcev PM10 postavljen nasproti podjetij: Tovarne akumulatorskih baterij TAB, MPI- Metalurgija, plastika 
inženiring in podjetje Gradbeni materiali d.o.o.. Merilno mesto je locirano približno 20 metrov nad cesto po kateri teče promet proti Črni oziroma 

Mežici. Na drugi strani ceste pa stojita že prej omenjeni tovarni. Na hribu nasproti merilnega mesta je bila deponija odpadkov iz rudnika, ki so jo 

nato zatravili, zdaj pa je v lasti Gradbenih materialov, ki izkorišča apnenčaste dolomitne jalovine za namen izdelave mivke.  
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Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 500 ng/m
3
 

Koncentracije svinca v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Skoraj vsako leto se 

pojavlja nekaj koncentracij, ki močno odstopajo od povprečnih. Povprečna letna mejna vrednost za svinec 

(500 ng/m3 oz. 0,5 mg/m3) ni bila presežena v nobenem letu. V opazovanem obdobju so bile 

koncentracije svinca v zraku nad 1000 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 29.3.2010, 15.6.2012, 

10.2.2013, 12.6.2013, 9.8.2013, 2.4.2014, 11.6.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 1000 

ng/m3 so bile izmerjene v 9 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 28: Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. Vse 

vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
 (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,6 4,4 2,5 1,5 2,5 2,7 

min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

max 12,70 23,4 14,3 6,8 40,2 21,6 

Št dni nad 5 

ng/m
3
 

13 60 17 2 20 25 

Št dni nad 10 

ng/m
3
 

2 15 4 0 5 6 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 5 ng/m
3
 

Koncentracije kadmija v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. V opazovanem obdobju 

najbolj izstopa leto 2010, ko so bile izmerjene koncentracije najvišje, vendar ciljna mejna koncentracija 5 

ng/m3 ni bila presežena. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki odstopajo od povprečnih. 

V opazovanem obdobju so bile koncentracije kadmija v zraku nad 10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 

29.8.2009, 22.9.2009, 30.1.2010, 4.4.2010, 30.4.2010, 12.5.2010, 26.5.2010, 15.6.2010, 15.7.2010, 

20.8.2010, 3.9.2010, 13.9.2010, 25.9.2010, 5.10.2010, 17.10.2010, 23.10.2010, 4.11.2010, 17.1.2011, 

14.3.2011, 7.5.2011, 5.12.2011, 10.2.2013, 16.3.2013, 17.3.2013, 18.3.2013, 19.5.2013, 1.3.2014, 

12.8.2014, 28.8.2014, 21.10.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene 

v 32 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 29: Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. Vse 

vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
 (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,7 2,2 1,9 1,9 1,7 1,9 

min 0,2 0,25 0,1 0,2 0,1 0,1 

max 12,9 12,8 6,1 53,3 15,3 9,8 

Št dni nad 6 

ng/m
3
 

8 5 1 6 5 7 

Št dni nad 10 

ng/m
3
 

4 1 0 1 4 0 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 6 ng/m
3
 

Koncentracije arzena v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem letnem nivoju in so precej nižje 

od ciljne letne koncentracije 6 ng/m3. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki odstopajo od 

povprečnih. V opazovanem obdobju so bile koncentracije nad 10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 

31.5.2009, 27.8.2009, 21.11.2009, 23.12.2009, 12.8.2010, 15.3.2012, 10.2.2013, 23.4.2013, 17.5.2013 in 

12.6.2013. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene v 10 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 
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Tabela 30: Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. Vse 

vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
 (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 1,7 1,8 2,4 2,5 2,8 1,9 

min 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 

max 9,6 8,1 7,4 19,1 24,0 20,2 

Št dni nad 20 

ng/m
3
 

0 0 0 0 1 1 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 20 ng/m
3
 

Koncentracije niklja v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Izmerjene 

koncentracije so precej pod ciljno letno vrednostjo 20 ng/m3. 
 

Območje stika s bivanjskimi objekti 

Ugotavljamo območje, kjer se bo v primeru implementacije OPPN neposredno stikala industrijska 

dejavnost in bivanjske enote. Neposredno so na območju stika nahajajo naslednji bivanjski objekti: Žerjav 

75, Žerjav 74, Žerjav 72, Žerjav 71. 

 

Slika 16: Prikaz stika med industrijsko rabo in bivanjskimi enotami 

 
Legenda: 

rdeč poligon: območje OPPN 

rumena linija: stik industrijske rabe z bivanjskimi objekti 

Opomba: Slika je informativna 

 
Promet 

Naslednji vir onesnaževanja zraka, ki prispeva k onesnaženosti širšega območja OPPN s težkimi 

kovinami, predstavlja promet, posredno iz transportnih poti ter neposredno z emisijami izpušnih plinov iz 

vozil. Emisije iz transportnih poti so povezane s stanjem cestišč, za katere skrbijo druge službe, in jih ni 

možno ovrednotiti. Emisije izpušnih plinov so odvisne od vrste vozil, načina vožnje, prevoženih 

kilometrov poti in drugega. 

Prometne obremenitve regionalne ceste so bile v letu 2015 na odseku Mežica – Črna 3.140 vozil (PLDP), 

od tega 365 lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil, tovornih vozil s priklopnikom ter vlačilci. 



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 67 od 147 

7.3 Varovana območja in pravni režimi 
 

Za območje občine velja Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07) - več v poglavju 4.3. (Tla). 

 

Na območju občine ni objektov, ki jih je potrebno upoštevati glede na smernice Odloka o strategiji 

prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. l. RS, št. 76/04-Publikacijska karta št. 4; Usmeritev za 

razvoj energetskih sistemov). 

 

7.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Po pregledu smernic smo ugotovili, da nobene niso relevantne za vključitev in njihovo analizo v 

obravnavano poglavje. 

 

7.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

7.5.1 Izhodišča 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti RS na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 

predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 

Okoljski cilji izhajajo tudi iz ciljev sanacije Zg. Mežiške doline. 

 

Tabela 31: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskega cilja OPPN  
Okoljski cilji Okoljski cilj OPPN  

Zrak 

Zmanjševanje nacionalnih 

emisij za SO2, NOx, HOS in 

NH3 do leta 2010. 

 

Priloga I- Cilji programa 

ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini 

 

Odlok o območjih največje 

obremenjenosti okolja in o programu 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št. 

119/07) 

 

Umeščanje dejavnosti in 

objektov stran od 

bivanjskih objektov 

 

Kakovost zunanjega 

zraka pod mejnimi 

vrednostmi 

 

7.5.2 Okoljski cilji s kazalci 

S kazalcem Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN, se bodo lahko 

spremljalo območje kjer se stika območje stanovanj z območji proizvodnih dejavnosti in prometnic. 

Izhodišče pri izbiri kazalca je predpostavka, da je neposreden stik območij proizvodnih dejavnosti (IG) in 

prometnih cest s stanovanjskimi objekti treba pravilno načrtovati . 

S kazalcem Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in obratovanja OPPN se bo spremljala 

kakovost zunanjega zraka. 
 

Tabela 32: Okoljski cilji OPPN s kazalci stanja okolja 
Okoljski cilj OPPN  Kazalci stanja okolja 

Umeščanje dejavnosti in objektov stran od 

stanovanjskih objektov 

Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo na območje 

OPPN 

Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi 

vrednostmi  
Koncentracije PM10 delcev času gradnje in obratovanja OPPN 

7.5.3 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

V nadaljevanju sledi lestvica ocenjevanja za vidik okolja zrak. 
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Tabela 33: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Umeščanje dejavnosti in objektov stran od stanovanjskih objektov 
Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se ne povečuje, oz 

se zmanjšuje. Trenutno so štirje (4) taki objekti. 

B nebistven vpliv 
Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se ne povečuje. 

Objekti v sklopu OPPN ne vplivajo na kakovost zunanjega zraka.  

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se ne povečuje, 

vendar dejavnosti z novim OPPN lahko vplivajo na kakovost zunanjega zraka 

na definiranem konfliktnem območju. Na voljo so OU (zeleni pas, odmik, itd). 

D bistven vpliv 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se povečuje. 

Dejavnosti v zvezi z novim OPPN povzročajo dodatne emisije snovi v zrak. 

Vpliv je bistven. 

E uničujoč vpliv 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se povečuje. 

Dejavnosti v zvezi z novim OPPN povzročajo dodatne emisije snovi v zrak. 

Vpliv je uničujoč. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 

posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

Tabela 34: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi 
Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Koncentracije PM10 delcev času gradnje in obratovanja OPPN 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in obratovanja OPPN niso 

povečane. 

B nebistven vpliv 
Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in obratovanja OPPN niso 

povečane. 

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in obratovanja OPPN so 

večinoma pod mejnimi vrednostmi, lahko pa kratkotrajno presežejo 

opozorilno vrednost. 

D bistven vpliv 
Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje ali obratovanja OPPN 

presegajo mejne vrednosti. Vpliv je bistven. 

E uničujoč vpliv 
Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje ali obratovanja OPPN 

bistveno presegajo mejne vrednosti. Vpliv je uničujoč. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 

posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

7.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

7.6.1 Čas gradnje 

Največji vpliv na onesnaženje zraka bo zaradi prašenja, ki bo največje ob suhem in vetrovnem 

vremenu. Onesnaževanje zraka med gradnjo bo krajevno omejeno predvsem na območje gradbišča, 

širjenje v okolico pa bo odvisno od takratnih vremenskih razmer (suho vreme, veter) ter vezano predvsem 

na čas zemeljskih del.  

 

Na območju posega je prašenje možno v času intenzivnejših gradbenih del. Ta vpliv bo trajal predvidoma 

4 mesece. Na gradbišču bo šlo za razpršene vire emisij delcev PM10 in sicer pri sledečih tipičnih delih: 

 izkopavanje zemljine in njeno nakladanje 

 pretovarjanje ali začasno skladiščenje materiala  

 transport zemeljskega izkopa znotraj gradbišča in nato izven lokacije. 

 

Izvedel se je informativni izračun emisije delcev PM10.  



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 69 od 147 

Uporabila se je je mednarodno uveljavljena metodologija EMEP/EEA air pollutant emission, 2A5B za 

gradnjo in rušitev, podmetoda F431 rušitev in priprava gradbišča, ob naslednjih robnih pogojih in 

predpostavkah: 

 v izračunu se upošteva kombinacija hkratnega delovanja vseh strojev za že navedena 3 tipična 

dela. 

 Trajanje 3 tipičnih del: 120 delovnih dni. Vsi dnevi v tednu. 

 Čas obratovanja gradbišča: le v dnevnem času od 7:00–18:00. Ocenjujemo, da bi težka gradbena 

mehanizacija efektivno obratovala 9 ur dnevno. 

 Velikost gradbišča: okoli 1,5 ha. 

 Pri izračunu niso upoštevane ovire in slabljenja potovanja delcev po zraku na prostem zaradi 

visokorasle vegetacije. Za to bi moral biti izdelan 3D model terana oz. računalniški model 

disperzije delcev.  

 

Za oceno emisije delcev PM10 se uporablja sledeča enačba: 

 

 EMPM10  = EF PM10  * Apovršina gradbišča pod vplivom* 𝑑 * (1−𝐶𝐸) * (24/𝑃𝐸) * (𝑠/9%) 

 

Kjer so:  

- EMPM10 = emisija delcev PM10 (kg PM10)  

- EFPM10 = emisijski faktor (kg PM10/[m² * leto])  

- Apovršina gradbišča pod vplivom = skupna površina uničenih tal na gradbišču (m
2
). 

- d = čas gradnje (leto)  

- CE = učinkovitost ukrepov kontrole emisije (-)  

- PE = Thornthwaite indeks padavin-izhlapevanja (-)  

- s = vsebnost zemeljska mulja
10

 (%) 

 

PE (Thornthwaite indeks padavin-izhlapevanja) se izračuna po sledeči enačbi: 
 

PE = 

 
 

Kjer so: 

- Pi  = povprečne mesečne padavine (mm) 

- Ti = povprečna mesečna temperatura (°C) 

 

V konkretnem primeru se vrednosti sledeče: 

- EFPM10 = 1 kg PM10/m² * leto. Vzel se je faktor iz tabele 3.3 (2A5B)  

- Apovršina gradbišča pod vplivom =4.000 m
2
.  

- d = 0,33 leta (4 mesece) 

- CE = 0,5 

- PE = 50 

- s = 12 %.  

 

 EMPM10  = EF PM10  * Apovršina gradbišča pod vplivom * 𝑑 * (1−𝐶𝐸) * (24𝑃𝐸) * (𝑠) = 1 *4.000 * 0,33 *0,5 * 

0,48 * 1,33 = 421,3 kg 

 

V kolikor upoštevamo efektivni čas gradbene mehanizacije 9 h/dan in upoštevamo 120 delovnih dni, 

skupaj znese 1080 delovnih ur. Dobimo preračun urne emisije po enačbi: 

 

 urne EMPM10  = EF PM10/total h (kg PM10/h) 

 

                                                 
10 Mulj je prst/zemlja z delci velikosti med 0.002 in 0.075 mm (ali 0.063 mm glede na ISO definicijo). 
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 urne EMPM10  = 421,34 kg/1080 h = 0,39 kg/h 

 

Na območju ni konstantnega vetra, povprečna hitrost vetra 10 m nad tlemi znaša 1-2 m/s. 

 

Iz izračuna je razvidno, da bodo v času gradnje nastajale povečane emisije delcev PM10 (več kot 0,1 

kg/uro).  

Dosledno bo treba upoštevati ukrepe in zahteve Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev 

iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11), predvsem bo treba veliko pozornosti nameniti močenju izkopov in 

močenju in pokrivanju materiala med transportom.  

 

Promet gradbene mehanizacije 

Ocenjujemo, da zaradi gradnje na območju OPPN ne bo prišlo do bistvenega povečanja prometa iz smeri 

obstoječe JP 552721 proti gradbišču (območje, kjer so prisotni bivanjski objekti). Dostop do gradbišča naj 

se gradbeni mehanizaciji omogoča iz obstoječe cestne infrastrukture na južni strani OPPN. 

 

Ugotavljamo, da je 37. člen dop. osn. OPPN skladen (na deklarativni ravni) z lokalnim energetskim 

konceptom. 

7.6.2 Obdobje veljave OPPN 

Ozon 

Ozon pri tleh večinoma nastaja ob sončnih dnevih z ionizacijo dušikovih oksidov, pri čemer se sprosti 

atom kisika, ki se poveže z molekularnim kisikom iz zraka v ozon–na tem mestu je ozon onesnaževalec 

človekovega okolja. 

Ocenjujemo, da sama izvedba plana ne bo vplivala na koncentracije ozona. 

 

Promet 

Prometno se bo območje OPPN napajalo preko novozgrajenega mostu čez reko Mežo. Podrobnejših 

podatkov v zvezi s številom privozov ali odvozov z območja OPPN nam ni uspelo pridobiti. Kljub temu 

menimo, da se na območju količina prometa ne bo bistveno povečala. Postavitev in oblikovne značilnosti 

novih objektov bo urejeno na način da bodo tovornjaki vozili odmaknjeno in za objekti. Ugotavljamo, da 

obstoječa JP 552721 ni v funkciji za potrebe dostopanja do območja OPPN. 

 

OPPN in LEK (Lokalni energetski koncept občine Črna na Koroškem) 

Ugotavljamo, da sta dopolnjen osnutek odloka in LEK v precejšnji meri sinhronizirana: 

področje spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, (20. člen Odloka): 

»Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se 

spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 

Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti 

pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija. Učinkovito 

rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z 

racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:  

 izboljšuje toplotna izolacija objektov, 

 spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje, 

 pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih 

materialov ter tehnološke opreme, 

 zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso. 

 

Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba 

izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva tehnična, 

funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot 

alternativni sistemi se štejejo:  

 decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, 

 soproizvodnja, 

 daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo, 



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 71 od 147 

 toplotne črpalke. 

Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo je obvezna sestavina projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za določene stavbe iz predpisov s področja energetike in učinkovite 

rabe energije. Če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več kot dve tretjini 

potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, 

se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo 

izpolnjena.« (LEK, 2013). 

 

 

OCENA 
 

Tabela 35: Prikaz opredelitve pomembnih vplivov izvedbe plana  

Okoljski cilj 

N
ep

o
sr

ed
n

i 

D
al

ji
n

sk
i 

K
ra

tk
o

ro
čn

i 

S
re

d
n

je
ro

čn
i 

D
o

lg
o

ro
čn

i 

T
ra

jn
i 

Z
ač

as
n

i 

K
u

m
u

la
ti

v
n

i 

S
in

er
g

ij
sk

i 

Umeščanje dejavnosti in objektov stran od 

bivanjskih objektov 

C / / / C C / C / 

Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi 

vrednostmi 

C C C / / / C B / 

Komentar tabele: 

CILJ: Umeščanje dejavnosti in objektov stran od bivanjskih objektov 

Ugotavljamo nebistven neposredni, dolgoročni, trajni in kumulativni vpliv OPPN na umeščanje objektov 

namenjenih industriji stran od bivanjskih objektov. Na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi, tako v času 

gradnje, kot v času obratovanja OPPN. 

CILJ: Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi 

Ugotavljamo nebistven neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni vpliv OPPN na kakovost zraka zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov. Ugotavljamo nebistven kumulativni vpliv OPPN na kakovost zraka na 

širšem območju OPPN. Največji možni vplivi se pričakujejo v času gradnje, za kar pa so predvideni 

ustrezni omilitveni ukrepi. 
 

Tabela 36: Vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja za 

okoljskimi cilji 

Okoljski cilj 
Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za leto 

2017 ali zadnje 

leto, ki je na 

voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

Umeščanje dejavnosti in 

objektov stran od 

bivanjskih objektov 

Število 

bivanjskih 

objektov, ki 

neposredno 

mejijo na 

območje OPPN 

Neposredno se 

na območju 

stika nahajajo 

naslednji 

bivanjski 

objekti: Žerjav 

75, Žerjav 74, 

Žerjav 72, 

Žerjav 71. 

 
 

Na območju 

neposrednega stika 

med bodočim ind. 

objektom in 

bivanjskimi enotami se 

bo umestil zelen pas.  
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Okoljski cilj 
Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za leto 

2017 ali zadnje 

leto, ki je na 

voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

Kakovost zunanjega zraka 

pod mejnimi vrednostmi 

Koncentracije 

PM10 delcev 

času gradnje in 

obratovanja 

OPPN 

/   
 

Kakovost zunanjega 

zraka v času gradnje se 

bo dosegala z naborom 

številnih omilitvenih 

ukrepov (glej tabelo 

OU ob koncu 

poglavja). Prav tako se 

bo v času obratovanja 

OPPN dosledno 

zagotavljajo ukrepe, ki 

bodo pripomogli 

zmanjšanju 

koncentracij prašnih 

delcev. 
Legenda: 
 povečanje vrednosti 

 zmanjšanje vrednosti 

 vrednost bo ostala enaka  

 

 

Vpliv OPPN na kakovost zraka bo nebistven zaradi izvedbe OU (ocena C). 

 

7.6.3 Priporočila in zakonske obveznosti 

V sledeči tabeli niso navedene vse zakonske obveznosti, le tiste, katerih ne-izvedba bi lahko še posebej 

negativno vplivala na zrak. 
 

Tabela 37: Priporočila in zakonske obveznosti 

O
zn

a

k
a*

  

 

Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

1 Dosledno upoštevanje vseh določb Uredbe o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11) 
Čas gradnje  

Izvajalci 

gradbenih del 
Pojasnitev prednostnega upoštevanja ukrepov navedenih v tabeli: 

 Zakonske obveznosti. Oznaka: 1 

 Omilitveni ukrepi, ki imajo status priporočil. Z upoštevanjem le-teh se dodatno zmanjša vpliv izvedbe plana. Oznaka: 2 

  

7.7 Skladnost OPPN z okoljskimi cilji 

 

OPPN je skladen z okoljskima ciljema, saj novi viri emisij snovi v zrak ne bodo povzročil bistvenega 

(zaradi izvedbe OU) povečanja onesnaženja zraka s prašnimi delci in drugimi onesnaževali oziroma ne 

bodo vplivali na samo kvaliteto zraka. Navedeno velja tako v času gradnje, kot tudi v času obratovanja 

OPPN.  

7.8 Omilitveni ukrepi 
 

Tabela 38: Omilitveni ukrepi (OU) 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Ukrepi v času obratovanja OPPN 
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Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Ob severo-vzhodni in jugo-vzhodni strani urejevalne enote 

pet (Ue 5) se vzpostavi vegetacijski pas 

-severo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine ca 

7 m, višina vegetacije v optimalni starosti naj znaša do 10 

m. Obstoječe drevesne in grmovne vrste na tem območju 

se lahko vključi v zasnovo zelenega pasu.  

 

-jugo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine ca 7 

m, višina vegetacije v optimalni starosti naj znaša do 10 m.  

Rastlinska sestava bariere naj bo sestavljena iz gostejšega 

in zimzelenega tipa vegetacije do višine 2 m, višje pa 

lahko segajo debla posameznih dreves.  

 

Dop. osn. sicer predvideva zelen pas vzdolž celotne 

severo-vzhodne in jugo-vzhodne meje OPPN. Pomembno 

pri predmetnem ukrepu je, da se ga konkretizira za 

območje stika med bodočim ind. objektom in bivanjskimi 

enotami. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Izvajalec del Investitor 

Vse povozne poti znotraj območja OPPN, se dnevno čistijo 

s čistilnimi avti, ki preprečuje prašenje ob delovanje le te, 

poleg tega pa čiščenje doseže tudi težje dostopna mesta 

(npr: čiščenje robnik/kotnih delov povoznih površin). 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalec del Investitor 

Odvozi in dovozi dostavnih vozil na območje OPPN naj 

bodo vezani na čas med 6 uro zjutraj in 20 zvečer. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalec del Investitor 

Tehnični ukrepi v času gradnje 

Prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, 

čistiti s stisnjenim zrakom ali suhim pometanjem. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Gradbene odpadke je potrebno zbirati in prevažati v 

zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del-

prevozniki 

Investitor 

Uporabljati se mora gradbena mehanizacija take vrste, ki je 

opremljena za odsesavanje prahu ali zaprtimi viri prahu. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Premične naprave za obdelavo gradbenih odpadkov morajo 

biti opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka (v 

kolikor se bodo take naprave na območju gradbišča 

uporabljale). 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov, naj bo najmanjša možna. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Skladiščeni gradbeni material je treba prekrivati, vlažiti ali 

zaslanjati pred vplivi vetra. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč 

na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti da 

gradbena mehanizacija ne onesnažuje cestišča. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del-

prevozniki 

Investitor 

Gradbiščne ceste je potrebno redno čistiti z učinkovitimi 

namenskimi stroji. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Na območju gradbišča se omejiti hitrost na največ 40 

km/h. Gradbena mehanizacija dostopa do gradbišča na 

južni strani OPPN, preko interne ceste obstoječega 

proizvodnega kompleksa. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del-

prevozniki 

Investitor 

Transportna sredstva za dovoz in odvoz z gradbišča morajo 

biti pokrita ali zaprta. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del-

prevozniki 

Investitor 
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Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Po končani gradnji, se po potrebi poskrbi za čiščenje fasad 

na objektih s hišno številko: Žerjav 75; Žerjav 74, Žerjav 

72 in Žerjav 71. Posebej temeljito se očistijo strani fasad, 

ki so obrnjene proti gradbišču. Pranje fasad se izvede v 

primeru, če bi med gradnjo na območju OPPN prišlo do 

poslabšanja obstoječega stanja posamezne fasade. 

Obstoječe stanje fasad se preveri in ustrezno dokumentira 

pred začetkom gradbenih del. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih del 

Investitor 

Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo na 

gradbišču, morajo biti skladiščene na način, ki onemogoča 

nekontrolirano odtekanje le teh v okolje v primeru razlitja, 

ob upoštevanju veljavnih predpisov in standardov. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Izvajalci 

gradbenih del-

prevozniki 

Investitor 

7.9 Spremljanje stanja okolja 
 

Tabela 39: Kazalci stanja okolja za spremljanje 
Kazalci stanja okolja Odgovorni subjekti 

Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo 

na območje OPPN 

-Investitor v sodelovanju z občino Črna na Koroškem (zbiranje 

podatkov in poročanje javnosti/objavljanje na spletni strani 

Občine) 

Koncentracije PM10 delcev času gradnje in 

obratovanja OPPN 

-Investitor v sodelovanju z občino Črna na Koroškem (zbiranje 

podatkov in poročanje javnosti/objavljanje na spletni strani 

Občine) 

-ARSO na bližnji merilni postaji 
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8 HRUP 

8.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09, 8/10-

ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15) 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl.US: U-I-224/00-15, 110/02-ZGO-1, 

131/04 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/05, 33/06-UPB1, 33/06 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08-

ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-Zces-1, 24/15) 

o Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 

o Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) 

o Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12) 

o Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 69/06, 

17/11-ZTZPUS-1) 

 

Občinski in ostali predpisi 

/ 

 

Viri in literatura 

o NIJZ OE Ravne, 2016, Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

o Tab, 2014, Okoljsko poročilo 

o ZVD, 2014, Poročilo o stanju hrupa v okolju TAB-IPM logistika, plastika in surovine d.o.o., Žerjav 

79, 2393 Črna na Koroškem 

o ZVD, 2013, Poročilo o meritvah hrupa v okolju, TAB d.d. – SPE TOPLA 

o ZVD, 2014, Poročilo o stanju hrupa v okolju, MPI RECIKLAŽA, Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem 

o ZVD, 2014, Poročilo o meritvah hrupa v okolju, TAB d.d., SPE IB, Žerjav 79, 2393 Črna na 

Koroškem 
 

8.2 Stanje okolja 

8.2.1 Stopnje varstva pred hrupom (SVHP) 

Območje OPPN je locirano v območju, kjer je namenska raba prostora opredeljena kot stavbno zemljišče 

znotraj Žerjav (osnovna namenska raba) oz. stavbno zemljišče znotraj industrijske cone (podrobna 

namenska raba) in torej sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom (IV. območje), kjer je dopusten poseg v 

okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.  

8.2.2 Promet  

Prometne obremenitve regionalne ceste so bile v letu 2015 na odseku Mežica – Črna 3.140 vozil (PLDP), 

od tega 365 lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil, tovornih vozil s priklopnikom ter vlačilci. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199729&stevilka=1642
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200218&stevilka=717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200250&stevilka=2455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004131&stevilka=5557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200942&stevilka=2038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4926
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8.2.3 Industrija 

V začetku l. 2017 je bilo izdano poročilo o meritvah hrupa v okolju. Meritve so bile izveden v okolici 

TAB –IPM d.o.o.. Meritve je izvedlo podjetje ZVD.  

 

Podajamo relevantne ugotovitve poročila: 

Opis vira hrupa: 

V neposredni okolici so slišni naslednji viri hrupa: 

 ventilacija in klimatizacija 

 vpliv proizvodnje – sekalnik Pb palic 

 vpliv notranjega transporta 

 

Proizvodnja in s tem hrupni viri, obratujejo kontinuirano, 24 ur. Od zunanjih virov hrupa, ki niso 

povezani z obratovanjem TAB IPM, je pomembno predvsem vpliv sosednjih podjetij MPI in GM.  

Od zunanjih virov, ki ne pripadajo TABu, izstopa hrup cestnega prometa. 

 

Slika 17: Skica merilnih mest (ZVD, 2017) 

 
Merilno mesto št. 6= Žerjav 74 

 

Iz skice merilnih mest ugotavljamo, da je za predmetni OPPN najbolj relevantno merilno mesto št. 6. To 

mesto med drugim leži tudi na območju, kjer se stikajo industrijska raba (IG) prostora in stanovanjski 

objekti.  

 

Tabela 40: Povprečna dnevna obremenitev s hrupom prikazana s kazalci hrupa v okolju (ZVD, 

2017) 
Mesto merjenja Ld Lv Ln Ldvn 

6-Žerjav 74 47 47 47 53 

 

Meritve dopolnjene z izračuni so pokazale, da je raven hrupa zaradi obratovanja hrupnih virov SPE IB 

pred vsemi izpostavljenimi stanovanjskimi objekti enaka ali nižja kot 48 dBA. Ker v spektru njegovega 

hrupa ni poudarjenih tonov, prav tako pa njen hrup ni impulznega značaja, je tudi območje OPPN v 

Žerjavu iz stališča varstva okolja pred hrupom neoporečno, tako v dnevnem, večernem kot tudi v nočnem 

času. 

 

Območje OPPN 
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Območje stika z bivanjskimi objekti 

Ugotavljamo območje, kjer se bo v primeru implementacije OPPN neposredno stikala industrijska 

dejavnost in bivanjske enote. Neposredno so na območju stika nahajajo naslednji bivanjski objekti: Žerjav 

75, Žerjav 74, Žerjav 72, Žerjav 71. 

 

Slika 18: Prikaz stika med industrijsko rabo in bivanjskimi enotami 

 
Legenda: 

rdeč poligon: območje OPPN 

rumena linija: stik industrijske rabe z bivanjskimi objekti 

Opomba: Slika je informativna 

 

8.3 Varovana območja in pravni režimi 

 

Podajamo mejne vrednosti hrupa. Na območju plana in v okolici veljajo mejne vrednosti za IV. območje, 

ki je krepko poudarjeno v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 41: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva 

pred hrupom 

Območje varstva pred hrupom 

Mejne vrednosti Kritične vrednosti 

Lnoč 

(dBA) 

Ldvn 

(dBA) 

Lnoč 

(dBA) 

Ldvn 

(dBA) 

IV. območje  65 75 80 80 

III. območje 50 60 59 69 

II. območje 45 55 53 63 

I. območje 40 50 47 57 

 

Tabela 42: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn, ki ga povzroča 

naprava, obrat, letališče, ki ni večje letališče, helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in 

odprto parkirišče: 

Območje varstva pred hrupom 

Mejne vrednosti Kritične vrednosti 

Lnoč 

(dBA) 

Ldvn 

(dBA) 

Lnoč 

(dBA) 

Ldvn 

(dBA) 

IV. območje  73 68 63 73 

III. območje 58 53 48 58 
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II. območje 52 47 42 52 

I. območje 47 42 37 47 

 

8.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Po pregledu smernic smo ugotovili, da nobene niso relevantne za vključitev in njihovo analizo v 

obravnavano poglavje. 
 

8.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

8.5.1 Izhodišča 

Tabela 43: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskega cilja OPPN  

Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  

H
ru

p
 

Operativni program varstva pred hrupom (načrti ukrepov za zmanjšanje 

hrupa) CILJ do leta 2015: 

Načrti ukrepov za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje: 

-zmanjšanje emisije hrupa na samem viru, to je zmanjšanje njegove zvočne 

moči, 

-omejevanje širjenja hrupa s funkcionalnimi pregradami, 

-zaščita bivalnih prostorov z izboljšano zvočno izolacijo oken ter zvočno 

izolacijo fasadnih ali obodnih elementov. 

Drugi ukrepi za preprečevanje povečevanja hrupa: 

-načrtovanje namenske rabe prostora, 

-zmanjšanje hrupa prometa (trajnostno načrtovanje prometnih tokov, uporaba 

manj hrupnih načinov transporta oziroma tehnični ukrepi pri virih hrupa, 

zamenjava vozil z manj hrupnimi vozili, vpeljava 

omejitve hitrosti, promocija javnega prometa,zmanjšanje stika med 

pnevmatikami in voziščem), 

-zmanjšanje širjenja hrupa od vira do za hrup občutljivih objektov z 

namestitvijo protihrupnih ograj ter 

-zaščita stanovanjskih območij s pasivno protihrupno zaščito izpostavljenih 

stavb. 

R
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a
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 2

0
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5
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0
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Obremenjenost 

stanovanjskih 

območij s hrupom 

pod mejnimi 

vrednostmi 

 

Varovanje 

življenjskega 

okolja pred 

hrupom 

8.5.2 Okoljski cilji s kazalci 

Z izbranimi kazalci se bo spremljal hrup iz območja OPPN tako v času gradnje kot med »obratovanjem« 

območja.  

 

Tabela 44: Okoljska cilja, kazalci stanja okolja  
Okoljski cilj Kazalec stanja okolja 

Varovanje življenjskega okolja pred hrupom v času 

gradnje 

Raven hrupa ob najbližjih objektih z varovanimi prostori v 

času gradnje 

Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom 

pod mejnimi vrednostmi 

Raven hrupa iz območja OPPN ob najbližjih objektih  

8.5.3 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

Tabela 45: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe OPPN na 

okoljski cilj Varovanje življenjskega okolja pred hrupom v času gradnje 
Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC  

Raven hrupa ob najbližjih objektih z varovanimi prostori v času gradnje 

A 

ni vpliva oziroma 

je lahko vpliv 

pozitiven 

Vsi kazalci hrupa bodo pod MV za IV. SVPH  
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B nebistven vpliv 

Izvedba OPPN bo na vrednosti kazalcev hrupa v okolju sicer vplivala, vendar MV v 

bližnjem poselitvenem območju ne bodo presežene. 

Izvedba plana bo nebistveno vplivala na obstoječo obremenjenost okolja. 

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Ocenjene oz. izmerjene vrednosti kazalcev hrupa pri objektih z varovanimi prostori 

bodo dosegale ali presegale MV. Izvedba plana bo posredno povečala obstoječo 

obremenjenost okolja s hrupom.  

Obstajajo OU, ki lahko negativne vplive znižajo tako, da bodo doseženi zakonski 

standardi.  

D bistven vpliv 

Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo 

presegala MV (kritične ravni). 

Do preseganja MV bo prihajajo tudi z izvedbo vseh možnih protihrupnih ukrepov.  

E uničujoč vpliv 
Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo zelo 

presegala MV (konične ravni).  

X 
ugotavljanje 

vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

Tabela 46: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe OPPN na 

okoljski cilj Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi 
Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Raven hrupa iz območja OPPN ob najbližjih objektih z varovanimi prostori 

 

A 

ni vpliva oziroma 

je lahko vpliv 

pozitiven 

Vsi kazalci hrupa bodo pod MV za IV. SVPH. 

B nebistven vpliv 

Izvedba OPPN bo na vrednosti kazalcev hrupa v okolju sicer vplivala, vendar MV v 

bližnjem poselitvenem območju ne bodo presežene. 

Izvedba plana bo nebistveno vplivala na obstoječo obremenjenost okolja. 

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Ocenjene oz. izmerjene vrednosti kazalcev hrupa pri objektih z varovanimi prostori 

bodo dosegale ali presegale MV. Izvedba plana bo posredno povečala obstoječo 

obremenjenost okolja s hrupom.  

Obstajajo OU, ki lahko negativne vplive znižajo tako, da bodo doseženi zakonski 

standardi.  

D bistven vpliv 

Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo 

presegala MV (kritične ravni). 

Do preseganja MV bo prihajajo tudi z izvedbo vseh možnih protihrupnih ukrepov.  

E uničujoč vpliv 
Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo zelo 

presegala MV (konične ravni).  

X 
ugotavljanje 

vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 

8.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

8.6.1 Čas gradnje 

Za potrebe OP se je izvedel informativni teoretični izračun vrednosti kazalcev hrupa. Vrednosti kazalcev 

hrupa se je ocenilo s pomočjo mednarodnega standarda ISO 9613-2, ob naslednjih robnih pogojih in 

predpostavkah: 

 v izračunu se upošteva najhrupnejša kombinacija strojev, ki bodo dalj časa delovali sočasno.  

 Omenjena faza obsega sledeče operacije: izkop zemljine, odvoz zemljine, predelave zemljine, 

deponiranje zemljine na lokaciji sami, utrjevanje za temeljenje, temeljenje. 

 V času obravnavane faze delujejo sočasno (predpostavka): eno (1) pnevmatsko kladivo, tri (3) 

bagerji, tri (3) tovornjaki prekucniki, eden (1) stroj za kompaktiranje (vibracijski valjar). 

 Čas obratovanja gradbišča: le v dnevnem času od 7:00–18:00. Ocenjujemo, da bodo kamioni 

prekucniki in bagerji efektivno obratovali 5 ur, vibracijski valjar 2 ure ter pnevmatsko kladivo 1 

uro dnevno. 

 Miniranj ne bo. 
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 Velikost gradbišča: ca 1,5 ha. Pri izračunu niso upoštevane ovire in slabljenj zvoka na prostem 

zaradi drugih dejavnikov, ker gre za odprto območje z zelo redko visokoraslo vegetacijo ter redko 

posejanimi objekti.   

 Omenjeno kombinacijo strojev in naprav se obravnava glede na oddaljenost bližnjih 

stanovanjskih objektov (več kot 75 m) kot točkovni vir hrupa. Ocenili smo sledeče težišče-točko 

vira hrupa gradbišča: 

 

Slika 19: Ocena težišča-točke vira hrupa ob gradnji (Atlas okolja, 2017) 

 
 

Gradbeni stroji bodo delovali in se gibali po celotnem območju gradbišča, ki ga zato lahko obravnavamo 

kot površinski vir hrupa. Ocenjujemo, da bo uporaba pnevmatskih kladiv le izjemoma prisotna, ker gre za 

muljast, nasipen material. Drobilnik kamenja ne bo potreben. 

 

Zvočne moči strojev, ki bodo delovali med gradnjo, so vzete po dovoljenih zvočnih močeh za stroje, ki se 

jih uporablja na prostem, določa pa jih Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem.  

 Za kamion prekucnik z neto močjo P večjo od 55 kW je največja dovoljena zvočna moč 82+11 

log(P). Neto moči kamionov prekucnikov se gibljejo od 90-150 kW. Vzeli smo srednjo vrednost 

120 kW, kar pomeni največjo dovoljeno zvočno moč 105 dB(A).  

 Neto moči srednje velikih in velikih bagerjev se gibljejo od 60-120 kW. Za srednjo moč 80 kW 

dobimo največjo dovoljeno zvočno moč 103 dB(A).  

 Pnevmatsko kladivo: Enak preračun kot za npr. kamion prekucnik. Max. zvočna moč 110 dB(A). 

 Vibracijski valjar: Enak preračun kot za npr. kamion prekucnik. Max. zvočna moč 109 dB(A). 

 

Izračun 

Lvir1 (obratujejo vsi stroji hkrati)=10xlog[1x(vibracijski valjar)10
109x0,1

+1x(pnevmatsko 

kladivo)10
110x0,1

+3x(tovornjak)10
105x0,1

+3x(bager)10
103x0,1

] = 115,2 dB(A) 

t1=1 h/dan 

 

Lvir2 (obratujejo vsi stroji hkrati razen pnevmatskega kladiva)=10xlog[1x(vibracijski 

valjar)10
109x0,1

+3x(tovornjak)10
105x0,1

+3x(bager)10
103x0,1

] = 113,7 dB(A) 

t1=3 h/dan 

 

Lvir3 (obratujejo vsi kamioni prekucniki in bagerji)=10xlog[3x(tovornjak)10
105x0,1

+3x(bager)10
103x0,1

] = 111,9 dB(A) 

t1=4 h/dan 
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Oceno povprečnega vrednosti kazalca hrupa v dnevnem času (Ldan) se dobi s preračunom na časovno 

obremenitev.  

 

Povprečno vrednost kazalca dnevnega hrupa Ldan se izračuna po enačbi: 

 

Ldan=10 log (∑(1/12) 10
 0,1 x Lvir,i

 x t o,i)) (dbA) 

Ldan=111,4 db(A) 

 

Ocena povprečne vrednosti kazalca hrupa v dnevnem času (Ldan=111,4 dB(A)) velja na oddaljenosti 1 m 

od izbrane točke vira hrupa. 

 

Z razdaljo vrednost kazalca hrupa pade in sicer: 

 na oddaljenosti 20 m 

Leq=Leq,dref–[11+20log(d/dref)]=111,4–[11+20log (20/1)]=74,4 db(A) 

 na oddaljenosti 40 m 

Leq=Leq,dref–[11+20log (d/dref)]=111,4–[11+20log (40/1)]=68,3 dB(A) 

 na oddaljenosti 50 m 

Leq=Leq,dref–[11+20log(d/dref)]=111,4–[11+20log (50/1)]=66,4 dB(A) 

 na oddaljenosti 100 m 

Leq=Leq,dref–[11+20log(d/dref)]=111,4–[11+20log(100/1)]=60,4 dB(A) 

 

Vidimo, da je vrednost kazalca hrupa Ldan na razdalji 50 m od točke vira pade pod predpisano mejno 

vrednostjo kazalca za vir hrupa za IV. območje SVPH (68 dB(A)).  

 

Hrup gradbišča 

Na podlagi izračunov obremenitve gradbišča in širjenja hrupa v naravnem okolju lahko ocenimo, hrup 

gradbišča pri bližnjih stanovanjskih objektih, ki bosta oddaljeni od vira hrupa gradbišča približno 50 m: 

 

Leq=Leq,dref–[11+20log(d/dref)]=111,4–[11+20log (50/1)]=66,4 dB(A) 

 

Mejne vrednosti hrupa v času izvajanja najhrupnejših gradbenih na območju OPPN ne bodo 

presežene. 

 

V času najhrupnejših del bo investitor moral opraviti meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju, 

najverjetneje tudi meritve hrupa na delovnih mestih v kolikor se bo ta zahteva pokazala glede na oceno 

tveganja po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) ter glede na varnostni načrt 

gradbišča glede na Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11-ZVZD-1). 

 

Skladno z 94. členom Zakona o varstvu okolja pa lahko investitor za čas najbolj intenzivnih gradbenih 

del na MOP poda tudi vlogo za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 

Dovoljenja ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna čezmerna obremenitev okolja lahko povzročila 

kritično obremenitev okolja. 

8.6.2 Čas obratovanja 

Na območju OPPN bo v času obratovanja skladiščnih prostorov največji vir emisij hrupa predstavljal 

promet. Prometno se bo območje OPPN napajalo preko novozgrajenega mostu čez reko Mežo. 

Podrobnejših podatkov v zvezi s številom privozov ali odvozov z območja OPPN nam ni uspelo pridobiti. 

Kljub temu menimo, da se na območju količina prometa ne bo bistveno povečala. Postavitev in oblikovne 

značilnosti novih objektov bo urejeno na način da bodo tovornjaki vozili odmaknjeno in za objekti. 

Ugotavljamo, da obstoječa JP 552721 ni v funkciji za potreb dostopanja do območja OPPN.  

 

Ugotavljamo, da je v 38. členu dop. osn. OPPN pravilno navedena stopnja varstva pred hrupom. 

OCENA 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
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Tabela 47: Prikaz opredelitve pomembnih vplivov izvedbe plana 

Vidik 

okolja 
Okoljski cilj 

n
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sr
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i 
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n

sk
i 

k
ra

tk
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ro
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sn
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si
n
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g
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Hrup 

Varovanje življenjskega okolja pred 

hrupom v času gradnje 
C B C / / / C C / 

Obremenjenost stanovanjskih območij s 

hrupom pod mejnimi vrednostmi 
B B / / B / / B / 

Komentar tabele: 

CILJ: Varovanje življenjskega okolja pred hrupom v času gradnje 

Ugotavljamo nebistven neposredni vpliv OPPN na emisije hrupa v času gradnje. Ugotavljamo nebistvene 

neposredne, kratkoročne, začasne in kumulativne vplive OPPN na emisije hrupa v času gradnje zaradi 

izvedbe OU.  

CILJ: Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi 

Ugotavljamo nebistven neposredni, daljinski, dolgoročni in kumulativni vpliv OPPN na obremenjenost 

stanovanjskih območij z emisijami hrupa. 

 

Tabela 48: Vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja z okoljskimi 

cilji 
Okoljski cilji Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za leto 

2017 ali zadnje leto, 

ki je na voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

 

Varovanje življenjskega 

okolja pred hrupom v 

času gradnje 

Raven hrupa ob 

najbližjih 

objektih z 

varovanimi 

prostori v času 

gradnje 

/  
 

Informativni izračun 

je pokazal, da v času 

gradnje ne bodo 

presežene emisije 

hrupa za IV SVPH. 

Dosledno naj se 

upoštevajo zakonske 

določbe in omilitveni 

ukrepi. 

Obremenjenost 

stanovanjskih območij s 

hrupom pod mejnimi 

vrednostmi 

Raven hrupa iz 

območja OPPN 

ob najbližjih 

objektih z 

varovanimi 

prostori  

mejne vrednosti 

niso presežene  
 

 

Na zunanje robove 

območja OPPN se 

umešča manj hrupne 

dejavnosti. Na 

območju stika med 

ind. objektom in 

bivanjskimi objekti 

se načrtuje tudi 

zelena bariera.  
Legenda: 
 povečanje vrednosti 

 zmanjšanje vrednosti 

 vrednost bo ostala enaka  

 

 

Vpliv OPPN na emisije hrupa bo nebistven zaradi izvedbe OU (ocena C).  

 

8.6.3 Priporočila 
Tabela 49: Priporočila in zakonske obveznosti 
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O
zn

a

k
a*

  

 

Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

1 Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z 

emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec 

uporablja le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE 

skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES 

izjavo o skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na 

prostem, Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1). 

Čas gradnje 

Investitor 

Pogodbeni 

izvajalci del 

1 Meritve hrupa gradbišča v naravnem in življenjskem okolju. Čas gradnje Investitor 

2 V kolikor bodo meritve pokazala presežne mejne ravni, je pod dovoljeno 

raven možno znižati na način, da se v času najbolj hrupnih gradbenih del 

delovanje gradbene mehanizacije v dnevnem času od 7h-18h časovno 

omeji (npr. namesto 8 ur, kot v modelskem izračunu, na 5-6 ur). Na ta 

način se lahko doseže, da dnevni kazalec hrupa v najbližji okolici zaradi 

obratovanja gradbišča kot vira hrupa ne bo presežen, vendar posledično to 

pomeni podaljšanje hrupnih gradbenih del na daljše časovno obdobje. 

Čas gradnje Investitor 

2 Pri predvidenih novih objektih je potrebno ventilacijske in hladilne 

sisteme na objektih izvesti tako, da ne bodo obrnjeni proti stanovanjskim 

objektom.  

Čas gradnje 

in 

obratovanja 

Investitor 

1 
Dosledno upoštevanje vseh določb Uredbe o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11) 
Čas gradnje  

Investitor 

Pogodbeni 

izvajalci del 
Pojasnitev prednostnega upoštevanja ukrepov navedenih v tabeli: 

 Zakonske obveznosti. Oznaka: 1 

 Omilitveni ukrepi, ki imajo status priporočil. Z upoštevanjem le-teh se dodatno zmanjša vpliv izvedbe plana. Oznaka: 2 

 

8.7 Skladnost OPPN z okoljskimi cilji 

 
Poseg je z vidika vpliva na raven hrupa v okolju skladen z okoljskima ciljema in ne bo, razen začasne 

povišane ravni hrupa med gradbenimi deli, predstavljal čezmejne obremenitve naravnega in življenjskega 

okolja s hrupom.  

Po vzpostavitvi dejavnosti na območju OPPN, prebivalci najbližjih stanovanjskih enot v naselju Žerjav, 

ne bodo izpostavljeni škodljivim učinkom hrupa, tudi zaradi izvedbe OU (npr: omejitev prometa 

dostavnih vozil na območju OPPN). Menimo, da je dopolnjen osnutek OPPN skladen s postavljenima 

okoljskima ciljema. 

 

8.8 Omilitveni ukrepi 

 
Tabela 50: Omilitveni ukrepi (OU) 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

OU v času obratovanja OPPN 

Promet dostavnih vozil znotraj OPPN je omejen na čas med 7 uro 

zjutraj in 18 uro popoldan. 

Čas 

obratovanja 

OPPN 

Investitor Investitor 

8.9 Spremljanje stanja okolja 

 

Tabela 51: Spremljanja kazalcev stanja okolja  
Kazalec stanja okolja Nosilec monitoringa Opombe 

Raven hrupa iz območja 

OPPN ob najbližjih objektih 

z varovanimi prostori  

Zavezanec za izvajanje 

monitoringa  

 

Zavezanec za izvajanje monitoringa je lastnik naprav ali 

objekta, ki so vir hrupa. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691
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 (monitoring, poročanje 

na ARSO/objavljanje na 

spletni strani 

Investitorja) 

Zavezanec je dolžan izvajati monitoring po Pravilniku o 

prvih meritvah in obratovalnem moritoringu hrupa za 

vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje ter 

poročati rezultate na ARSO. 

Raven hrupa ob najbližjih 

objektih z varovanimi 

prostori v času gradnje 
investitor/TAB 

V kolikor gradnja traja več kot 1 leto se meritve izvajajo 

vsako leto. 

Rezultati meritev se poročajo na ARSO ter objavljajo na 

spletni strani investitorja gradbišča.  
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9 KULTURNA DEDIŠČINA IN KRAJINA 

9.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Zakon o ratifikaciji Evropske kulturne konvencije št. 18 (Ur. l. RS, št. 7/93) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Ur. l. RS, 

št. 7/93) 

o Protokol k Haaški konvenciji (Ur. l. FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 4/56) 

o Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in 

izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih (Ur. l. RS, št. 7/93) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/93) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije št. 121  o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Ur. l. RS, št. 

7/93)–t.im. Granadska konvencija 

o Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD, 

Ur. l. RS-Mednarodne pogodbe, št. 7-21/99, 24/99)-t.im. Malteška konvencija 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US: U-I-

297/08-19, 90/12, 111/13, 32/16) 

o Pravilnik o seznamu zvrsti dediščine in varstvene usmeritve (Ur. l. RS, št. 102/10) 

o Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo (Ur. l. RS, št. 76/10) 

o Pravilnik o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS, št. 3/13) 

o Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Ur. l. RS, št. 57/11) 

 

Občinski in ostali predpisi 

o Odlok o razglasitvih nepremičnih in kulturnih in zgodovinskih spomenikov (MUV, št. 11/94, 30/11) 

o Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, 

ki jih financira ali sofinancira Občina Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 43/04) 

 

Viri in literatura 

o Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrD); ESRI shp oblika, Ministrstvo za kulturo, 2017 

o Atlas okolja, ARSO, 2017 (www.gis.arso.gov.si) 

o Register nepremične kulturne dediščine (http://rkd.situla.org/si), 2017 

o Slovenske krajine, Ogrin D., 1989, Ljubljana, DZS 

o Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Metodološke osnove, Ministrstvo za okolje in 

prostor, Marušič I. in sod., Ljubljana, 1998 

o Značilnosti Krajinski vzorci Slovenije: po projektu Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije, 

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Marušič J., Ljubljana, 1996 

Slovenija–turistični vodnik, Krušič M., Gosar A., Jeršič M., Založba Mladinska knjiga, 1995 

 

9.2 Stanje okolja 

9.2.1 Krajina 

Območje spada v krajinsko enoto »Koroška«, podenota »Dolina Meže«. Gre za razgibano hribovito 

krajino, ki je poraščena s pretežno iglastim gozdom in pa z izredno malo ravnatimi površinami, ki se 

pojavljajo le na dnu doline. To vpliva tudi na značilno poselitev na dnu dolin. Orientacijo doline določa 

reka Meža. Reka Meža v večjem delu teče v smeri Z-V, na odseku od Črne do Mežice v smeri J-S. Smeri 

se pridružuje tudi magistralna cesta, ki teče vzporedno z reko. Svojevrstna posebnost, čeprav v 

negativnem smislu, je tudi Dolina dimnikov. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV11445.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=61
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9585.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2654
http://www.gis.arso.gov.si/
http://rkd.situla.org/si
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Območje OPPN leži na desnem bregu reke Meže, v občini Črna na Koroškem, in sicer na jugozahodnem 

delu naselja Žerjav. Ozka dolina ob Meži je v območju naselja Žerjav zajedena med Veliki Vrh in 

Šumahov Vrh na levi ter Pogorevc in Ovčji Vrh na desni strani. Severno od območja OPPN se dolini reke 

Meže priključi dolina Jazbinskega potoka. 

9.2.2 Kulturna dediščina 

Kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine območja in kompleksi, grajeni in drugače 

oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat 

ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za 

posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, 

kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. 

Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška 

jedra, oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, 

zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in 

dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko gradivo; knjižnično gradivo; 

predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, 

sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska 

dogajanja na Slovenskem (vir: Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo, 

http://giskd.situla.org/, avgust 2016). 

 

Na območju OPPN ni identificiranih enot kulturne dediščine. Območje z EŠD 9320 se nahaja v razdalji 

približno 100 m južno od območja OPPN. 
 

Tabela 52: EŠD na širšem območju OPPN 
EŠD Ime enote 

kulturne 

dediščine 

Režim Podrežim Akt o razglasitvi Objava Tip 

9320 Mežica ‐ 
Separacija 

Žerjav 

spomenik / Odlok o 

razglasitvi 

dela rudnika 

svinca 

in cinka Mežica 

za 

naravni in 

kulturnotehnični 

spomenik 

Medobčinski 

uradni 

vestnik, št. 

1/97‐15 

profana 

stavbna 

dediščina 



OP za OPPN za del območja »IP 3 Žerjav«                                                                   Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 87 od 147 

Slika 20: Enota kulturne dediščine na širšem območju OPPN (MK, 2017) 

 
Slika je informativna. 

 

9.3 Varovana območja in pravni režimi 
 

Ni tovrstnih območij. 
 

9.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

V dopisu št.: 350-0042/2016/2-DD, datum: 29.11.2016 Zavod za varstvo KD Slovenije, OE Maribor 

sporoča, da se za izvedbo OPPN ne potrebuje izdaja kulturnovarstvenih aktov. 

 

Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, št.: 35012-174/2016/15, datum 

23.3.2017 

Ministrstvo je v dopolnilnih smernicah izrazilo potrebo po izvedbi postopka predhodnih arheoloških 

raziskav (PAR) na območju OPPN. 

 

9.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 
 

Okoljski cilji in kazalci za spremljanje njihove uspešnosti se za ta vidik okolja niso posebej določali. 

Območje OPPN 

Mežica ‐ 
Separacija 

Žerjav 
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9.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

9.6.1 Čas gradnje 

Med gradnjo dediščina v okolici ne bo ogrožena. Daljinski vplivi bi bili mogoči ob npr. miniranju 

(vibracije), ki pa ga ne bo. Prav tako na stanje dediščine ne bo vplivalo prašenje v času gradnje. 

9.6.2 Čas obratovanja 

Ocenjujemo, da višina kote strehe ne bo motila vedute na dediščino (ob pogledu z regionalne ceste). 

Identiteta tega prostora ne bo bistveno krnjena. 

9.6.3 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (PAR) 

Za območje OPPN je v teku (april 2017) postopek predhodnega preverjanja arheološkega potenciala. V 

času nastajanja okoljskega poročila (april 2017) nam še niso bili znani rezultati omenjenega postopka, 

zato se tudi OP ne more opredeliti do vplivov OPPN na varovanje arheoloških ostalin, ki morda obstajajo 

na tem območju.  

S pristojnim ministrstvom je bilo zato dorečeno, da se predmetno poglavje oceni z oceno X. To pomeni, 

da konkretna ocena vpliva OPPN na dediščino trenutno ni možna, saj se ne razpolaga z ustreznimi 

podatki. Glede na rezultate in priporočila PAR, se bo ocena v kasnejši fazi spremenila v določno.  

 
 

Vpliva OPPN na kulturno dediščino ni možno podati, (ocena X).  

 

Vpliv OPPN bo na krajino nebistven (ocena B).  
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10 NARAVA 

10.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 

življenjskih prostorov (Bern, 1979, Ur. l. RS, št. 17/99) 

o Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (79/409/EEC) 

o Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, tudi t.i. 

Direktiva o habitatih (92/43/EGS) 

o Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992, Ur. l. RS, št. 7/96) 

o Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča močvirskih ptic (Ramsar, 1971, 

Ur. l. RS, št. 15/92) 

o Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonn, 1979, Ur. l. RS, št. 18/98 in 27/98) 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012/ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur. l. RS, št. 56/99 (31/00 - popr.), 110/02-ZGO-1, 119/02, 41/04, 

61/06-ZDru-1, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 32/2008 Odl. US: U-I-386/06-32, 8/10-

ZSKZ-B, 46/14) 

o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09, 8/10-

ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15) 

o Zakon o varstvu podzemnih jam (Ur. l. RS, št. 2/04, 61/06-Zdru-1, 46714) 

o Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 Odl.US: U-I-53/95, 24/99 Skl.US: U-I-51/95, 

56/99-ZON (31/00 - popr.), 67/02, 110/02-ZGO-1, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/06, 110/07, 

61/10 Odl.US:U-I-77/08-14, 106/10, 63/13, 101/13, 17/14, 24/15, 9/16) 

o Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe načrtov na 

okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) 

o Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13) 

o Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. 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) 

o Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88/05 in 56/07, 29/09, 

91/10, 1/13, 39/15) 

o Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 

o Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 

102/11, 15/14) 

o Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 85/05, 115/07, 

96/08, 36/09, 102/11, 15/14) 

o Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03) 

o Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10) 

o Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe načrtov in posegov v naravo na varovana območja 

(Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)  

o Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15) 

 

Viri 

o ARSO (http://www.natura2000.gov.si/, 2017) 

o Atlas okolja, (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso; 2017) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0818
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004111&stevilka=4623
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10.2 Stanje okolja 

 

Na območju obravnave ni opredeljenih območij varstva narave. 

 

10.3 Varovana območja in pravni režimi 
 

Ni tovrstnih območij. 

 

10.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, št.: 4-III-1161/2-O-16/MV, 

datum: 25.11.2016 

 

Zavod ugotavlja, da na območju OPPN ni naravnih vrednost, zavarovanih območij ali območij 

pomembnih za biotsko raznovrstnost. Na osnovi tega in na osnovi 97. člena ZON zaključujejo, da za 

območje OPPN izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni. 

 

Na osnovi 105. člena ZON v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte na tem območju 

pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni potrebna. 

 

 

10.1 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 
 

Okoljski cilji in kazalci za spremljanje njihove uspešnosti se za ta vidik okolja niso posebej določali. 

 

10.2 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

 

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, 

ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovana območja, območja Natura 2000, naravne vrednote ali 

ekološko pomembna območja sami ali pa v povezavi z drugimi plani.  

 

Ugotavljamo, da območje OPPN ali njegov daljinski vpliv ne sega v nobeno tako območje. Ocenjujemo, 

da bo vpliv OPPN na naravovarstvene komponente nebistven. 

 

 

Vpliv OPPN na varovanje naravovarstvenih vsebin je nebistven, ocena B. 
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11 RAVNANJE Z ODPADKI 

11.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Uredba o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/15, 69/15) 

o Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS št. 24/12) 

o Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) 

o Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Ur. l. 

RS, št. 34/08, 30/11) 

o Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11) 

o Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01) 

 

Občinski in ostali predpisi 

o Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v koroški 

regiji (Ur. l. RS, št. 85/11) 

 

Viri in literatura 

o ARSO, 2017 

o JKP LOG d.o.o., Ravne na Koroškem, 2017 

o Načrt gospodarjenja z odpadki SPE Ib, Tab d.d., julij 2015 

o Geopedia, 2017 

 

11.2 Stanje okolja 

 

Uvod 
Javno komunalno podjetje (JKP) Log, d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Način 

izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je določen z Odlokom o 

načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v koroški regiji. 

Storitev ravnanja z odpadki vključuje ločeno zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov na odlagališče 

nenevarnih odpadkov Lokovica, katerega upravljavci so. Storitev izvajajo za cca. 25.500 občanov. 

Pred odlaganjem se iz odpadkov izloči koristne odpadke (ročno sortiranje), ki se jih preda pooblaščenim 

zbiralcem oz. predelovalcem. 

Na območju OPPN oz v industrijski coni pa že nastajajo oz bodo nastajali tudi nekomunalni odpadki, s 

katerimi je potrebno ravnati skladno s predpisi določene vrste odpadkov.  

V času gradnje se pričakuje gradbene odpadke, s katerimi se ravna skladno z Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). 

 

Divja odlagališča 

Po podatkih iz Geopedie, na širšem območju OPPN ni divjih odlagališč. 
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Predvideni odpadki na območju OPPN 

V podjetju TAB IB Žerjav po podatkih Načrta gospodarjenja z odpadki nastajajo naslednji odpadki. Ker 

gre za kompleks istega podjetja, ki se bo tudi na območju OPPN ukvarjalo z enako dejavnostjo 

ocenjujemo, da bodo tudi na območju OPPN nasajali odpadki podobnih klasifikacij. 
 

Tabela 53: Vrste, količine in kraj nastanka odpadkov v podjetju TAB IB Žerjav (Načrt, 2015) 
Številka 

odpadka 

Naziv odpadka Letna 

količina (t) 

Kraj nastanka 

06 04 05* Odpadki, ki vsebujejo druge 

težke kovine 

200 Proizvodnja 

07 07 04* Druga organska topila, pralne 

tekočine in matične lužnice - 

flux 

0,25 Proizvodnja 

10 04 02* Posnemki iz primarnega in 

sekundarnega taljenja 

270 Tehnološki in proizvodni 

proces 

10 04 05* Drugi delci in prah 30 Tehnološki in proizvodni 

proces 

10 04 06* Trdni odpadki iz čiščenja 

odpadnih plinov 

20 Suhi filtri 

12 01 09* Strojne emulzije in raztopine, ki 

ne vsebujejo halogenov 

0,5 Tehnološki in proizvodni 

proces 

13 02 05* Mineralna neklorirana motorna 

olja, olja prestavnih 

mehanizmov in mazalna olja 

1,5 Tehnološki in proizvodni 

proces 

13 05 07* Z oljem onesnažena voda iz 

naprav za ločevanje olja in 

vode 

5 Lovilec olj 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke 

nevarnih snovi ali je 

onesnažena z nevarnimi snovmi 

0,75 Proizvodnja 

15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva 

(tudi oljni filtri, ki niso navedeni 

drugje), čistilne krpe, zaščitna 

oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi 

1,7 Proizvodnja, služba 

vzdrževanja 

16 06 01* Svinčeve baterije 300 Tehnološki in proizvodni 

proces 

16 06 01* Svinčeve baterije - mrežice 30 Tehnološki in proizvodni 

proces 

16 06 01* Svinčeve baterije – plošče 1.500 Tehnološki in proizvodni 

proces 

19 08 06* Nasičene ali iztrošene smole 

ionskih izmenjevalcev 

1 Industrijska čistilna naprava 

19 08 13* Mulji iz drugih čistilnih naprav 

tehnoloških odpadnih voda, ki 

vsebujejo nevarne snovi 

20 Industrijska čistilna naprava 

20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi 

odpadki, ki vsebujejo živo 

srebro 

0,08 Proizvodnja, služba 

vzdrževanja 

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji 0,08 Režija 

12 01 02 Drugi delci žleza 50 Služba vzdrževanja 

12 01 04 Odpadni baker 0,1 Služba vzdrževanja 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 95 Vhodni material – pridobitelj 

blaga 

15 01 02 Plastična embalaža 25 Vhodni material – pridobitelj 

blaga 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 50 Prostori za počitek, jedilnica, 

režija 

20 03 04 Greznični mulj 20 Male komunalne čistilne 

naprave 
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Vse nastale odpadke oddajajo več pooblaščenim zbiralcem ali pooblaščenim obdelovalcem odpadkov, ki 

izvajajo odvoze odpadkov preko lastnih ali zunanjih pooblaščenih prevoznikov odpadkov. 

 

Sledi kratek opis načrtovanih ukrepov za zmanjšanje količine ali stopnje nevarnosti proizvedenih 

odpadkov (Povzeto po Načrtu gospodarjenja z odpadki): 

 usposabljanje zaposlenih o ravnanju z nevarnimi odpadki in z embalažo, ki vsebuje nevarne 

snovi, 

 spremljati razvoj tehnologije predelave odpadkov s ciljem povečanja specifične rabe in 

nadaljnje snovne izrabe odpadkov kot surovino za nadaljnjo uporabo v proizvodnji, 

 spremljati količine nastalih odpadkov preko informacijskega sistema,  

 vračanje izmeta nazaj v tehnološki proces – litje mrežic, 

 uporaba pralnih čistilnih krp, 

 pri formiranju uporaba plastičnih palet, ki so za večkratno uporabo, 

 nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov, 

 izdelana navodila za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi in usposabljanje delavcev za 

pravilno ukrepanje, 

 upoštevanje predpisanega postopka za ravnanje v primeru razsutja/razlitja nevarnih kemikalij 

in uporaba absorbenta,  

 usposabljanje delavcev za ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka, 

 izvajanje nadzora ločenega zbiranja odpadkov v okviru preventivnih kontrolnih pregledov na 

celotnem območju podjetja, 

 zagotavljanje vračanje čim večje količine odpadne embalaže in povratne embalaže 

dobaviteljem, 

 zagotavljanje oddaje odpadne embalaže v postopek recikliranja, 

 trajna usmeritev v zmanjševanje nastalih odpadkov zaradi slabe kakovosti izdelka. 

 

11.3 Varovana območja in pravni režimi 
 

Kot proizvajalec baterij in akumulatorjev je podjetje TAB d.d. dolžno izpolnjevati obveznosti Uredbe o 

ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Na lokaciji TAB SPE IB 

izdelujejo industrijske baterije/akumulatorje. V celoti se upošteva pogoje iz 5. člena omenjene uredbe, saj 

baterije/akumulatorji ne vsebujejo živega srebra in kadmija. 

Skladno z Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

zbirajo odpadne industrijske baterije/ akumulatorje sami. Vpisani so v evidenco zbiralcev odpadkov. 

Skladno z omenjeno Uredbo zagotavljajo nadaljnje ravnanje z odpadni akumulatorji. Le te predajo 

podjetju MPI – reciklaža, d.o.o. v obdelavo. Kot proizvajalec industrijskih baterij/akumulatorjev so 

skladno z omenjeno Uredbo pristopili k izvajanju samostojnega načrta ravnanja z odpadnimi 

industrijskimi baterijami/akumulatorji. 

 

11.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

JKP Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, št.: 141a-2016, datum: 24.11.2016 

 

V smernicah JKP navaja, da se na območju OPPN s komunalnimi odpadki ravna v skladu z Odlokom o 

načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji ( Ur. l. 

RS, št. 85/2011). 

Z odpadki, ki niso komunalni, je potrebno ravnati v skladu z zakonodajnimi določili določene vrste 

odpadkov. 

Z gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 

gradbenih delih. 
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Prav tako smernico navajajo, da morajo načrtovane ceste na območju OPPN omogočiti neposreden in 

nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah. 

 

Ugotovitve OP: 

Ugotavljamo, da so smernice NUP v dop. osn. OPPN zadostno upoštevane. 

11.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 
Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti Republike Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb 

in veljavnih predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 
 

Tabela 54: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskega cilja OPPN 

Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  

Odpadki 
Načrt gospodarjenja z odpadki SPE IB  
 

ReNPVO 

2005–2012 

Ustrezno 

ravnanje z 

odpadki v času 

gradnje 

11.5.1 Okoljski cilji s kazalci 

Z okoljskim ciljem želimo zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki tako v času gradnje kot v času 

obratovanja dejavnosti na območju OPPN. 
 

Tabela 55: Okoljski cilji in izbrani kazalci stanja okolja 
Okoljski cilj OPPN Kazalci stanja okolja 

Ustrezno ravnanje z odpadki v 

času gradnje 

Količina posameznih frakcij gradbenih odpadkov (nevarni odpadki, zemljine, 

gradbeni odpadki..) in pridobljeni evidenčni listi o njihovem prevzemu 

11.5.2 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

V nadaljevanju sledi tabela z lestvico velikostnih razredov učinkov na segment odpadkov.  

 

Tabela 56: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje 

Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Količina posameznih frakcij gradbenih odpadkov (nevarni odpadki, zemljine, 

gradbeni odpadki..) in pridobljeni evidenčni listi o njihovem prevzemu 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Gradnja ne bo negativno vplivala na okolje zaradi nastajanja odpadkov ali pa bo 

imela na način ravnanja z odpadki pozitiven vpliv. 

B nebistven vpliv Gradnja ne bo bistveno vplivala na okolje zaradi nastajanja in ravnanja z odpadki.  

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Gradnja bo imelo vpliv na količino nastalih odpadkov in način ravnanja z 

odpadki. Ob izvedbi predpisanih OU bo OPPN sprejemljiv, ne bo povzročil 

nenadzorovanega obremenjevanja okolja z odpadki. 

D bistven vpliv 

Gradnja bo povzročila veliko količino nastalih odpadkov s katerimi se ne bo 

ustrezno ravnalo in bo to imelo posledično bistven vplival na okolje. Vse vplive 

gradnje se lahko z izvedbo OU sicer omeji, vendar lahko kljub temu pričakujemo 

onesnaženja okolja z odpadki.  

E uničujoč vpliv 

Gradnja bo imela na ravnanje z odpadki uničujoč vpliv. Vplivi (neposredni, 

daljinski, kumulativni ali sinergijski) bodo popolnoma nesprejemljivi, posledice 

bodo v popolnem nasprotju z okoljskim ciljem. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vplivov gradnje na ravnanje z odpadki ni možno. 
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11.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

11.6.1 Čas gradnje 

Zemeljski izkopi 

Ocena količin zemeljskih izkopov ter ravnanja z njimi je izvedena v poglavju Tla. Izbran je bil okoljski 

cilj Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje, ki se ga bo zasledovalo s kazalcem Količina posameznih 

frakcij gradbenih odpadkov (nevarni odpadki, zemljine, gradbeni odpadki..) in pridobljeni evidenčni listi 

o njihovem prevzemu  

 

Pred pričetkom del je potrebno urediti prostor za zbiranje in ločevanje nastalih gradbenih 

odpadkov. Na območju začasne deponije za zbiranje nastalega gradbenega materiala, naj bo urejen 

prostor za ločeno zbiranje nastalih gradbenih odpadkov. 

Posamezno vrsto nastalega gradbenega odpadka je potrebno oddati v predelavo pooblaščenim 

organizacijam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, o čemer je potrebno pridobiti potrdilo (evidenčni list). 

Potrjene evidenčne liste, ki jih bodo pridobili ob predaji odpadkov, je potrebno ustrezno hraniti. 

 

Gradbeni odpadki, ki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi, sodijo po Uredbi o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih med inertne odpadke in jih je dovoljeno odložiti na odlagališču inertnih odpadkov. Na 

odlagališče za inertne odpadke se lahko odlaga naslednje gradbene odpadke: 

 neonesnažene zemljine, 

 beton in armirani beton, 

 opečni zidaki in drugi zidaki, 

 malta in ometi, 

 gramoz, pesek, asfalt, bitumenski beton, 

 steklo, 

 opečni, betonski in drugi mineralni strešniki, 

 keramične ploščice, naravne kamne, lomljeni naravni minerali. 

 

Gradbeni odpadki iz prejšnjega odstavka ne smejo biti onesnaženi z nevarnimi snovmi in lahko vsebujejo 

največ 10% lesa in produktov, ki vsebujejo lesne delce oziroma sestavine kot so iveri, ostruški, skoblanci, 

obruski, lesna ali celulozna vlakna. 

 

Tabela 57: Odpadki, ki bodo predvidoma nastajali med gradnjo, razvrščeni po klasifikacijskem 

seznamu 
Klas. št. 

odpadka 

Naziv odpadka 

13 02 08* druga motorna, strojna in mazalna olja 

15 01 06 mešana embalaža 

15 01 11* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

17 01 01 beton 

17 01 07 mešanica betona, opeke, ploščic in keramike, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 

17 02 01 les 

17 02 03 plastika 

17 04 05 železo in jeklo 

17 04 07 mešane kovine 

17 04 11 kabli, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03  

17 06 04 izolirni material, ki ne vsebuje nevarnih snovi 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 

02 in 17 09 03  
Opomba: * - oznaka nevarnega odpadka; 
! - ni nujno, da bo takšen odpadek med gradnjo prisoten, 

Vir: Uredba o odpadkih  
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Ostalo 

Podana ocena vplivov OPPN v povezavi z odpadki, je merodajna oz. realna le ob predpostavki, da se 

bodo vsi deležniki, še posebej investitor, držali relevantnih zakonskih določil. Zato v nadaljevanju 

opisujemo poglavitne zakonske zahteve. 
  

Zakonodaja-gradbeni odpadki 

Ker ocenjene količine daleč presegajo zakonske količine gradbenih odpadkov
11

, za katere investitorju ni 

treba zagotoviti oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, mora investitor za nastale 

gradbene odpadke poskrbeti tako, da jih odda zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave 

teh odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih). Lahko jih tudi obdela 

sam, če za to pridobi okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki oz. 

posamezne, z uredbo določene gradbene odpadke sam pripravi za ponovno uporabo, ne da bi za to 

pridobil okoljevarstveno dovoljenje.  

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 

predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega 

gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal 

gradbene odpadke zbiralcu tovrstnih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni 

list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

 

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih mora investitor k projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V načrtu 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki je potrebno v zvezi s predvidenimi načini ter količinami predelave 

ali odstranjevanja gradbenih odpadkov upoštevati tudi usmeritve iz Operativnega programa ravnanja z 

gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 (Sklep Vlade RS, MOP, 2004).  

Pred začetkom del je potrebno pripraviti ustrezen načrt organizacije gradbišča. Načrt organizacije 

gradbišča mora upoštevati tudi vsa določila načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.  

 

Pred pričetkom del je potrebno urediti prostor za zbiranje in ločevanje nastalih gradbenih 

odpadkov. Na območju začasne deponije za zbiranje nastalega gradbenega materiala, naj bo urejen 

prostor za ločeno zbiranje nastalih gradbenih odpadkov. 

Posamezno vrsto nastalega gradbenega odpadka je potrebno oddati v predelavo pooblaščenim 

organizacijam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, o čemer je potrebno pridobiti potrdilo (evidenčni list). 

Potrjene evidenčne liste, ki jih bodo pridobili ob predaji odpadkov, je potrebno hraniti pet let. 

11.6.2  Obdobje veljave OPPN  

V ureditvenem območju bo izveden ločeni sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Prevzemna mesta bodo 

morala biti dostopna za komunalna vozila (v območju 5 m od javnih poti). 

 

Zbirna mesta oziroma zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov za poslovne subjekte bodo ustrezno 

dimenzionirane ter usklajene z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črna na Koroškem. 

Zbirna mesta oziroma zbiralnice morajo zagotavljati ustrezen skupni volumen za predvidene uporabnike. 

 
Tabela 58: Nekateri nevarni odpadki, ki bodo predvidoma nastajali na območju OPPN 
Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka 

19 08 02* odpadki iz peskolovov 

20 03 03* odpadki pri čiščenju cest 

13 05 03* mulji iz lovilnikov olj 

20 01 26* Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25  

20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi  

20 01 33*  

 

Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, ter nesortirane 

baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje  

                                                 
11gradbeni odpadki so gradbeni material, ostanki obdelave gradbenega materiala, ostanki odstranitve objekta in zemeljski izkop. 
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20 01 35*  

 

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 

21 in 20 01 23** 
Opomba: 
 * ... oznaka nevarnega odpadka 

**...Nevarne sestavine iz električne in elektronske opreme so lahko akumulatorji in baterije, navedene pod 16 06 in označene kot nevarne; 

živosrebrna stikala, steklo iz katodnih cevi in drugo aktivirano steklo ter podobno.  
Vir: Uredba o odpadkih  

 

Embalažni papir, plastika in les bo nastajala pri pretovoru in manipulaciji. Papir, plastiko in les je 

potrebno zbirati ločeno, kompaktirali ter predati pooblaščeni organizaciji v predelavo.  

Na manipulacijskih in voznih površinah bo nastajal oljni mulj iz lovilcev olj, maščobni mulj lovilcev 

maščob ter cestni “pomet” (odpadki od čiščenja cestnih površin), ki je tudi odpadni material. Na območju 

bodo tudi zelene površine, kjer ob vzdrževanju nastajala zeleni odrez in pokošena trava. 

 

Zbiranje nevarnih odpadkov bo ločeno od komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo 

veljavni predpisi. Način zbiranja, odvoza in končne oskrbe odpadkov bo opredeljen glede na količine, 

vrste in lastnosti odpadkov. 

 

Ugotavljamo, da je 39. člen dop. osn. OPPN, ki govori o ravnanju z odpadki v času gradnje in 

obratovanja OPPN skladen z okoljskimi cilji in zakonodajo. 
 

 

OCENA 
 

Tabela 59: Prikaz opredelitve pomembnih vplivov izvedbe plana 

Okoljski cilj 
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Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje C C / / C / / C - 

Komentar tabele: 

CILJ: Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje 

Neposreden, daljinski, dolgoročen ter kumulativni nebistven vpliv (C) ob ustreznem ravnanju z 

zemeljskim izkopom in z drugimi gradbenimi odpadki. Zemljino se bo lahko vnašalo v/na tla v skladu z 

okoljevarstvenim dovoljenjem po R10 ali odvažalo na deponijo gradbenih odpadkov.  
 

Tabela 60: Vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja  

Okoljski cilj Kazalec stanja okolja 

Podatek za leto 

2017 ali zadnje 

leto, ki je na 

voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. vpliva 

na okolje 

Obrazložitev 

Ustrezno 

ravnanje z 

odpadki v 

času gradnje 

Količina posameznih 

frakcij gradbenih 

odpadkov (nevarni 

odpadki, zemljine, 

gradbeni odpadki..) in 

pridobljeni evidenčni listi 

o njihovem prevzemu 

/  
 

Neposreden, 

daljinski, dolgoročen 

ter kumulativni 

nebistven vpliv (C) 

ob ustreznem 

ravnanju z 

zemeljskim izkopom 

in z drugimi 

gradbenimi odpadki.  

Zemljino se bo lahko 

vnašalo v/na tla v 

skladu z 

okoljevarstvenim 

dovoljenjem po R10 

ali odvažalo na 
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Okoljski cilj Kazalec stanja okolja 

Podatek za leto 

2017 ali zadnje 

leto, ki je na 

voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. vpliva 

na okolje 

Obrazložitev 

deponijo gradbenih 

odpadkov. 

Legenda: 

 povečanje vrednosti 

 zmanjšanje vrednosti 
 vrednost bo ostala enaka  

 

 

Vpliv OPPN na ravnanje z odpadki bo nebistven, zaradi izvedbe OU (ocena C).  

 

11.6.3 Priporočila 

Tabela 61: Priporočila in zakonske obveznosti 
Oznaka* 

 
Časovni okvir 

izvajanja 
Nosilec izvedbe 

1 in 2 Odstranitev vseh nevarnih odpadkov (v kolikor 

bodo med gradnjo nastali) je potrebno izvesti 

ročno ob upoštevanju pravil in zakonodaje iz 

varnosti in zdravja pri delu. 

čas gradnje 

-investitor (odgovoren) 

-pooblaščeni izvajalec gradbenih 

del (pooblaščenec s strani 

investitorja)  

Pojasnitev prednostnega upoštevanja ukrepov navedenih v tabeli: 

 Zakonske obveznosti. Oznaka: 1 

 Omilitveni ukrepi, ki imajo status priporočil. Z upoštevanjem le-teh se dodatno zmanjša vpliv 

izvedbe plana. Oznaka: 2 

11.7 Skladnost OPPN z okoljskimi cilji 

 

Izvedba OPPN lahko predstavljala nov vpliv na ravnanje z odpadki, vendar ob ustreznem 

upoštevanju in izvedbi omilitvenih ukrepov ni pričakovati bistvenih negativnih vplivov izvedbe OPPN na 

ravnanje z odpadki. Ločeno zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki in odpadki iz dejavnosti, bo 

urejeno skladno z zakonodajo. Menimo, da je zato plan skladen z okoljskim ciljem. 

 

11.8 Omilitveni ukrepi 

 

Tabela 62: Omilitveni ukrep (OU) 

Omilitveni ukrepi 

Časovn

i okvir 

izvajan

ja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanj

e 

uspešnosti 

Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih 

del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri 

gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega 

seznama odpadkov. 

Med 

načrtov

anjem 

OPPN 

 

 

Med 

 

 

 

Izvajalci 

del 

Investitor 

 
V primeru, da bodo v času izkopov za objekte naleteli na nasutja  

odpadkov, je potrebno slednje odstraniti v celoti, vključno z morebitno  

onesnaženo podlago. 
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Omilitveni ukrepi 

Časovn

i okvir 

izvajan

ja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanj

e 

uspešnosti 

Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati ločeno (prepovedano  

je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi odpadki). Določeno mora biti  

ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča (izven gradbene  

jame) za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode  

za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na  

skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka,  

oznaka nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje  

nevarnih snovi v tla in podtalnico. 

gradnjo 

Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča, pri čemer mora biti 

zagotovljeno, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 

gradbenih odpadkov in nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za 

zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano. 

Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla (ali v 

kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen). 

Skladiščenje nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri gradnji in ki so kot 

nevarne opredeljene skladno z določili Zakona o kemikalijah, mora ustrezati 

veljavnim normativom, da se preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in 

okolje. 

Med 

načrtov

anjem 

OPPN 

 

 

Med 

gradnjo 

 

Izvajalci 

del 

Investitor 

 

11.8.1 Spremljanje stanja okolja 

Tabela 63: Spremljanja kazalcev stanja okolja  
Kazalec stanja okolja Nosilec monitoringa 

Količina posameznih frakcij gradbenih odpadkov 

(nevarni odpadki, zemljine, gradbeni odpadki..) in 

pridobljeni evidenčni listi o njihovem prevzemu 

-Izvajalci gradbenih del (evidenčni listi) 

-Investitor (monitoring/zbiranje vseh podatkov-evidenčni 

listi) 
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12 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

12.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Nacionalni energetski program (Ur. l. RS, št. 57/04) 

o Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS – Ur. l. RS. št. 76/04) 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) 

o Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04-

ZVO-1) 

o Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter 

pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 70/96, 17/11-ZTZPUS-1) 

o Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05) 

 

Občinski in ostali predpisi 

/ 

 

Viri in literatura 

o http://www.eles.si/slovensko-prenosno-omrezje/karta-prenosnega-omrežja.asp-x ) 

o Inis – Inštitut za neionizirana sevanja, 2006 

 

12.2 Stanje okolja 

Uvod 

Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali 

podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali 

televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje 

okolje z: 

 nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (v nadaljevanju EMS) od 0 Hz do vključno 10 

kHz (nizkofrekvenčni vir sevanja) in je nazivna napetost, pri kateri vir sevanja obratuje, večja od 

1kV. Vse naprave elektroenergetskega sistema delujejo na frekvenci 50 Hz in torej sodijo v 

skupino nizkofrekvenčnega neionizirnega sevanja ali  

 visokofrekvenčnim EMS od 10 kHz do vključno 300 GHz in je njegova največja oddajna moč 

večja od 100 W (npr. mobilna telefonija, TV oddajniki...). 

 

Nizkofrekvenčni viri sevanja 

Čeprav podjetje TAB, d.d. SPE IB Žerjav nima virov elektromagnetnega sevanja in zato ni zavezanec za 

prve meritve ali obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja, zaradi prikaza obremenjenosti 

območja povzemamo meritve (ker so bile izvedene in so na voljo) elektromagnetnih sevanj zaradi 

transformatorskih postaj, ki jih je za upravljavca teh virov izvedel Inis – Inštitut za neionizirana sevanja je 

22.05.2006 izvedel meritve elektromagnetnih sevanj zaradi transformatorskih postaj. Meritve so potekale 

v okolici, zunaj ograjenih dvorišč tovarne.  

Rezultati meritev so pokazali, da so izmerjeni nivoji magnetnega in električnega polja zaradi obratovanja 

transformatorskih postaj TP na celotnem območju meritev okolja izven tovarniškega dvorišča na človeku 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3191
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691
http://www.eles.si/slovensko-prenosno-omrezje/karta-prenosnega-omrežja.asp-x
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dostopnih mestih pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v 

naravnem in življenjskem okolju za II. območje varstva pred EMS. 

Na vseh merilnih mestih so vrednosti magnetnega polja na višini 1 m nad tlemi sorazmerno nizke in ne 

presegajo vrednosti 0,18 μT oz. 1,20 V/m, kar pa že predstavlja splošno raven onesnaženosti okolja z 

elektromagnetnimi sevanji omrežne frekvence 50 Hz. Torej so bili vsi nivoji magnetnega in električnega 

polja na višini 1 m nad tlemi praktično na nivoju splošnega onesnaženja okolja z EMS. 

 

Visokofrekvenčni viri sevanja 

Glede na podatke ARSO je na širšem območju OPPN ena bazna postaje (v nadaljevanju BP) za prenos 

signala mobilne telefonije in en TV oddajnik. 

Bazna postaja: 

 Lokacija: Žerjav RTV; lastnik: Mobitel d.d.; sistem: GSM 900 

 

TV oddajnik: 

 Lokacija: Žerjav; lastnik: RTV Slovenija, frekvence (MHz) / maksimalna moč oddajanja (W): 

(495,25, 500,75, 543,25, 548,75 / 5) 

 

Slika 21: Viri visokofrekvenčnega EMS na območju občine (Atlas okolja, 2017) 

 
Legenda: 

Modri krog: TV oddajnik 
Viola krog: bazna postaja 

Viola poligon: območje OPPN 

Slika je informativna 

 

Tabela 64: Analiza virov EMS na širšem območju OPPN 
Lokacija Vir EMS Oddaljenost 

objektov bivanja 

Opombe 

Žerjav TV oddajnik Okoli 200 m Ob izvedbi OPPN ne pričakujemo povečanje 

ogroženosti zdravja ljudi zaradi EMS. Bivalnih 

objektov ne bo mogoče postavljati v bližino EMS (radij 

200 m od vira). 

Žerjav RTV  BP Okoli 50 m Ob izvedbi OPPN ne pričakujemo povečanje 

ogroženosti zdravja ljudi zaradi EMS. Bivalnih 

objektov ne bo mogoče postavljati v bližino EMS (radij 
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50 m od vira). 

 

Za BP so območja, kjer se lahko v najbolj neugodnem primeru (polna obremenitev antenskega sistema) 

pričakuje čezmerne sevalne obremenitve, v velikosti kroga s polmerom med 5 in 7 m. Območje, kjer se 

lahko v najbolj neugodnem primeru (polna obremenitev antenskega sistema) pričakuje čezmerne sevalne 

obremenitve na najbolj občutljivih območjih, znaša za tipične BP približno med 14 in 18 m. 

Bivalni prostori, ki se nahajajo neposredno pod BP na strehi so v senci (antene BP so projektirane tako, 

da oddajajo skoraj vso energijo v horizontalni smeri vstran od objektov ter nič navpično navzdol) in ker 

se mikrovalovi absorbirajo v različnih gradbenih materialih (faktor povprečnega slabljenja strešno-

stropne konstrukcije znaša med 10-100), so sevalne obremenitve v bivalnih prostorih več kot 100-krat 

manjše od dopustnih mejnih vrednosti (vir: www.forum-ems.si). 

 

Na širšem območju OPPN ni objektov, ki jih je potrebno upoštevati glede na smernice Odloka o strategiji 

prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. l. RS, št. 76/04-Publikacijska karta št. 4; Usmeritev za 

razvoj energetskih sistemov). 

 

12.3 Varovana območja in pravni režimi 
 

V Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju  sta določeni I. in II. stopnja 

varstva pred sevanjem, glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za 

učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja: 

 I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred 

sevanjem. I. območje predstavlja območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih 

objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, cisto stanovanjsko območje, območje objektov 

vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega 

varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-

poslovno stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim 

proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali 

gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati 

namenjeni bivanju. 

 II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je 

zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski 

ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti 

ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje. II. stopnja varstva 

pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali 

železniškemu prometu. 

 

12.4 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, št. izdanih smernic: 2226, datum: 15.12.2016 

 

Smernice ugotavljajo, da na območju predmetnega OPPN IP 3 Žerjav ni elektroenergetskih vodov in 

naprav v lasti Elektro Celje d.d. 

Distributer tudi ugotavlja, da za predvideno povečanje zakupljene moči trenutno ne more izdati soglasja 

za priključitev za povečanje obstoječe priključne moči zaradi tehničnih omejitev. Kljub temu pa 

omogočajo povečanje priključne moči in sicer v smislu izrednega obratovalnega stanja. 

 

Ugotovitve OP: 

Smernice so upoštevane. 

 

http://www.forum-ems.si/
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12.5  Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

 
Okoljski cilji in kazalci za spremljanje njihove uspešnosti se za ta vidik okolja niso posebej določali. 

 

12.6 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

 

Glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ugotavljamo, 

da na območju OPPN velja II. stopnja varstva pred sevanjem
12

.  

 

Ugotavljamo, da je 41. člen dop. osn. OPPN skladen z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem 

in življenjskem okolju. 

 

 

Vpliv OPPN na emisije EMS bo nebistven, (ocena B). 

 

 

 

                                                 
12II. stopnja velja za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, 
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki 

niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene 

javnemu cestnemu ali železniškemu prometu. 
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13 SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

13.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 

46/13) 

 

Občinski in ostali predpisi 

/ 

 

Viri in literatura 

o Lokalni energetski koncept občine Črna na Koroškem, Breznik in Breznik, Storitve in svetovanja 

d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, september 2012 

 

13.2  Stanje okolja 
 

Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. 

Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri 

ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu 

moti življenje ali selitve ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih 

območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po 

nepotrebnem porablja električno energijo. 

 

Slovenija je po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (UR l. RS št. 81/7, 109/7) 

razdeljena na dve stopnji varovanja pred umetno svetlobo. Območje občine, tako pa tudi območje OPPN 

sodi v drugo stopnjo varovanja. Poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave (v nadaljevanju 

JR) je v letih 2008-2010, po podatkih Elektro Celje d.d., znašala v povprečju 138 MWh na leto. 

Povprečna poraba električne energije za JR znaša 37,8 kWh/prebivalca.  

 

Na območju OPPN ni elementov javne razsvetljave. 

 

13.3 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Ni bilo podanih relevantnih smernic. 

13.4 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 
 

Okoljski cilji plana in kazalci stanja okolja se za ta vidik okolja niso določili.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
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13.5 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN 

 

Pričakujemo, da bodo svetilke JR na območju OPPN skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), ker bo skladnost pogoj za pridobitev 

gradbenega in nato uporabnega dovoljenja.   

 

Ugotavljamo, da je 40. člen dop. osn. OPPN (zmanjšanje svetlobnega onesnaženja) ustrezen, njegova 

implementacija pa bo prispevala k zmanjšanju porabe el. energije za javno razsvetljavo, s tem pa tudi 

svetlobno onesnaženje. 
 

 

Vpliv OPPN bo na emisije svetlobnega onesnaženja bo nebistven, (ocena B). 
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14 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI  

14.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 

o Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 

39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 

in 30/16 ) 

o Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012) 

o Uredba o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi meril 

za določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00) 

o Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/16, 30/16) 

o Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04, 33/07) 

 

Občinski in ostali predpisi 

/ 

 

Viri in literatura 

o Ocena onesnaženosti zraka v Sloveniji za obdobje 2005-2009, ARSO, Ljubljana, oktober 2010 

o www.drsc.si   

o ARSO, 2017 

o Kakovost zraka v Sloveniji za leto 2011 in 2010, ARSO, Ljubljana, 2011, 2012 

o E-net okolje, 2016, PVO za povečanje kapacitete proizvodnje v podjetju TAB D.D., SPE IB Žerjav, 

Ljubljana, 18.08.2016, dopolnitev 24.10.2016, 20.12.2016 

o TAB d.d.,Varnostni načrt, delni podatki, februar 2017 
 

14.2 Uvod 

 

V tem poglavju so zbrani podatki, ki po našem mnenju lahko negativno vplivajo na varovanje zdravja 

ljudi na območju OPPN in širše. Predstavitev je zasnovana tako, da so najprej izpostavljeni določeni 

potencialno problematični vplivi na zdravje ljudi, sledi pa jim specifični okoljski cilj ter kazalec za 

merjenje njihove uspešnosti (tam, kjer se je določil). 

 

Vpliv OPPN na zdravje ljudi je posredno ocenjen tudi v sledečih poglavjih OP: 

 Tla 

 Voda 

 Zrak 

 Ravnanje z odpadki 

 Hrup 

Samostojno se v tem poglavju obravnava tematika »tveganja za okoljske nesreče«. 

 

 

 

 

http://www.drsc.si/
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14.3  Tveganje za okoljske nesreče 

 

TAB d.d. – obrat Industrijskih baterij, Žerjav 81, 2393 Črna na Koroškem (TAB, d.d. SPE IB Žerjav) se 

po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (UL RS, št. 22/16, 30/16) 

uvršča med večje vire tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi.  

Glavne nevarnosti predstavljajo svinčev oksid PbO, minij Pb3O4 in njuna zmes z interno oznako P10, ki 

so v obliki prahu in se skladiščijo v silosih. Proizvodnja in skladiščenje PbO poteka v skrajno južnem 

delu proizvodnje hale obrata na desnem bregu Meže, ki je od območja OPPN oddaljeno ca 350m.  

Svinčev oksid PbO se uporablja za izdelavo negativne svinčeve paste za negativne akumulatorske 

elektrode, minij pa se uporablja za izdelavo zmesi s svinčevim oksidom PbO, pri čemer nastane zmes 

P10, ki se uporablja v postopku izdelave pozitivne svinčeve paste za pozitivne akumulatorske elektrode. 

Silosi obeh oksidov in njune zmesi imajo oddušnike opremljene z vrečastimi filtri, prečrpavanje teh snovi 

pa se izvaja po zaprtem prenosnem sistemu. V obratu se nahajajo skladišča pakiranih kemikalij – 

skladišče kemikalij, skladišče premaza, priročno skladišče v formaciji, skladišče tehničnih plinov. 

 

Opozarjamo na Direktivo EU 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene 

nevarne snovi, iz katere sledi, da mora država skozi prostorsko načrtovanje zagotoviti, da se: 

 ohranja ustrezna razdalja med obrati ter stanovanjskimi območji, javnimi zgradbami in 

površinami, rekreacijskimi območji, ter, kolikor je to mogoče, glavnimi prometnimi potmi, 

 zagotovi varstvo območij posebnega pomena za ohranjanje narave ali posebej občutljivih območij 

v bližini obratov, kadar je ustrezno z ustreznimi varnostnimi razdaljami ali drugimi zadevnimi 

ukrepi, 

 pri obstoječih obratih določijo dodatni tehnični ukrepi, da se ne poveča tveganje za človekovo 

zdravje in okolje. 

 

Podjetje TAB d.d. ima izdelan Varnostni načrt, iz katerega sledi, da vplivno območje za zdravje in 

premoženje ljudi obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi št.: 86, 114, 123, 124, 128/1, 137/1, 137/2, 

137/3, 154/11, 154/16, 154/20, 154/22, 154/24, 230/1 vse k.o. Žerjav. V vplivno območje večje 

spremembe obrata se štejejo tudi parcele, na katerih se postavijo novogradnje in rekonstruirajo obstoječi 

deli obrata. Za določitev vplivnega območja za zdravje ljudi in premoženje ljudi se upošteva posledice 

scenarija večje nesreče  – izpust žveplove kisline, zaradi prestavitve rezervoarja in pretakališča. 

 

V spodnji tabeli je pokazano vplivno območje posledic scenarijev večjih nesreč, vezanih na večjo 

spremembo obrata, ki lahko vplivajo na premoženje in zdravje ljudi. Pri izpustu neustrezno prečiščenih 

odpadnih vod v reko Mežo ni posledic na premoženje in zdravje ljudi, saj se reka Meža na vplivnem 

območju – razdalji 600 m ne uporablja za ribolov in se ne uporablja kot vir pitne vode. 

 

Tabela 65: Vplivno območje za posamezne scenarije (TAB, 2017) 
Scenarij večje nesreče-izpust 

žveplove kisline 

Vplivni radij za premoženje in 

zdravje ljudi (m) 

Širjenje nevarne snovi – SO2, ERPG 

2 (3 ppm) 

11 

14.4  Tla 

14.4.1  Potresna nevarnost 

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav potresi pri nas ne dosegajo prav velikih 

vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč. Pas večje 

potresne nevarnosti poteka prav po osrednjem delu Slovenije, v sklenjenem pasu od skrajnega 

severozahoda proti skrajnemu jugovzhodu države. Z oddaljevanjem od tega pasu proti severovzhodu in 

jugozahodu se potresna nevarnost zmanjšuje. 

Potresna nevarnost narašča z večanjem projektnega pospeška tal. Pospešek tal je instrumentalno merljiva 

fizikalna veličina, ki omogoča neposreden izračun potresnih sil oziroma obremenitev. Glede na karto 
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projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let spada območje OPPN med potresno srednje ogrožena 

območja v RS, projektni pospešek tal znaša 0,125 (po EC8). 

Glede potresne nevarnosti je območje uvrščeno v VII. cono potresne intenzitete (po MSK-64). 

 

Slika 22: Potresna nevarnost širšega območja (ARSO, Karta potresne nevarnosti – projektni pospešek 

tal) 

 
Legenda: 
Rdeči krožec: območje OPPN 

14.4.2 Onesnaženost tal 

Povzemamo bistvene podrobnosti izvedenih ukrepov (v povezavi z zagotavljanjem kakovosti tal), ki so se 

na območju Žerjava izvedli v l. 2015 in ki so pomemben pokazatelj trenutnega stanja okolja (področje tal) 

v občini. 

 

Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene zadrževanju otrok 

Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci:  

 Preplastitev ceste Stopar (1.del), Žerjav 

 Asfaltiranje makadamske površine Jazbina, Žerjav 

Mokro čiščenje javnih površin 

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje 

Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje 

 

Pod izvedene ukrepe za izboljšanje kakovosti okolja iz plana ukrepov za leto 2015 se prišteva tudi 

monitoring tal. 

 

Povzemamo rezultate študije ARSO in BF (Biotehniške fakultete UL). 

 

Pri vzorcih vrtnih tal, makadama in kmetijskih tal so bile izvedene analize na elemente Cd, Pb, Zn in As. 

Uporabljene so bile enake analizne metode oziroma metodologija priprave vzorcev, kot v projektu ROTS 

(Zupan s sodelavci 2000), ki upošteva Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in 

rastlinskih hranil v tla (Ur.l.RS 55/97) in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih 

snovi v tleh (Ur. l. RS št. 68/96). Na ta način so bili zagotovljeni pogoji za primerljivost rezultatov z 

rezultati preiskav vzorcev tal iz prejšnjih let. 

Vsebnost anorganskih nevarnih snovi (Cd, Pb, Zn, As) je bila izmerjena z metodo atomske absorpcijske 

spektrometrije (SIST ISO 11047 in SIST ISO 17294-2). Vzorci tal so bili predhodno zmleti in presejani 

na velikost 150 μm ter pripravljeni za meritve po postopku mokrega sežiga z zlatotopko (SIST ISO 

11466). 
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Tabela 66: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) odvzetih oktobra 

2015 (NIJZ, 2016) 
Lokacija Opis lokacije Globina 

vzorca 

Zn 

(mg/kg) 

Pb (mg/kg) Cd 

(mg/kg) 

As 

(mg/kg) 

Igrišče Vrtec 

Žerjav 

Vrhnji sloj tal 0-5 183 924 0,1 6,0 

Spodnji sloj tal 20-30 670 67,6 4,86 5,0 

Vrhnji sloj tal 0-5 180 140,8 / 5,9 

Varni Vrt 

»Greda« 

Žerjav center 

Zemlja iz gred v 

varnem vrtu 

0-20 277 105,2 0,1 4,0 

Vrt nasproti Šole 

Žerjav center 

Vrtna tla 0-20 715 1381 8,90 7,4 

Legenda: 

 Zn Pb Cd As 

Mejna vrednost 200 85 1 20 

Opozorilna vrednost 300 100 2 30 

Kritična vrednost 720 530 12 55 

 

Interpretacija rezultatov: 

Primerjava obremenjenosti tal je še posebej zanimiva za tla, ki so bila preplaščena in pri katerih se 

spremlja vsebnost težkih kovin v zgornji plasti tal. Zanima nas, v kolikšni meri se tla mešajo in 

onesnaženje prehaja iz spodnjih v vrhnjo plast, seveda pod pogoji, da ni večjih zunanjih vplivov na 

mešanje tal. Primerjava tal po dveh letih od sanacije je pokazala, da je zgornja plast tal s težkimi 

kovinami precej manj obremenjena, kot pred sanacijo. Po petih letih pa so se koncentracije analiziranih 

elementov precej povišale, so pa še vedno mnogo nižje, kot pred preplastitvijo. Meritve po sedmih letih 

od sanacije pa kažejo podobno stanje, kot dve leti pred tem. 

 

Rudarjenje–onesnaženost s težkimi kovinami 

Zgornja Mežiška dolina ima več stoletno tradicijo rudarjenja in predelave svinca, rezultat česar je tudi 

močno povečana obremenjenost okolja s svincem, pa tudi cinkom in kadmijem. Na podlagi rezultatov 

meritev iz Primerjalne študije onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 

2001 je bilo ugotovljeno, da se okolje na delu območja v Zgornji Mežiški dolini glede na določbe Uredbe 

o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh razvršča v razred največje 

obremenjenosti. Zato je bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki določa območja v Zgornji Mežiški 

dolini, za katera je treba sprejeti in izvesti program ukrepov za izboljšanje kakovosti posameznih delov 

okolja. 

Ob Žerjavu je veliko območje odprtega kopa mineralnih surovin. V preteklosti se je tam kopalo zaradi 

svinčeve rude, sedaj zaradi dolomita in apnenca. Degradirano območje je veliko okoli 100 ha. Veljavna 

namenska raba na celotnem območju so stavbna zemljišča (S).  

Slika 23: Orto-foto prikaz območja odprtega kopa Žerjav 

 

Območje OPPN 
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Ničelno stanje tal na območju OPPN 

Konec septembra l. 2016 so se na območju OPPN izvedel monitoring ničelnega stanja tal. Poročilo o 

monitoringu ničelnega stanja tal za IED napravo TAB žerjav vključuje podatke o izhodiščnem stanju tal 

na območju IED naprave TAB Žerjav.  

Vzorčno mesto s površino 15 m2 je locirano na parc. št. 86, k.o. 900 – Žerjav (GKY: 490478; GKX: 

149011), nadmorska višina vzorčnega mesta je 533 m (Talum inštitut, 2016). 

 

Slika 24: Lokacija vzorčnega mesta TLATABED-1 (Talum Inštitut, 2016) 

 
 

Predmetno vzorčno mesto je bilo locirano ob robu obstoječega travnika, približno 5 m od dovozne poti. 

Med dovozno potjo in vzorčnim mestom so okrasno grmovje n drevesa. Najbližji stanovanjski objekti so 

Žerjav 74 in Žerjav 75. Do približno leta 2010 so bili na območju njive in vrtovi. 

Kemijski monitoring ničelnega stanja in meritev pedoloških parametrov na območju se je izvedla na dveh 

slojih tal (0-5 cm) in (5-20 cm). V nadaljevanju podajamo vrednosti nekaterih kemijskih parametrov. 

 

Tabela 67: Vrednost staja tal na območju IED naprave TAB Žerjav v ničelnem (izhodiščnem) 

stanju tal (Talum Inštitut, 2016) 
parameter enota Izraženo kot Vrednost parametra na sloju tal 

0 -5 cm 5 – 20 cm 

Antimon  

mg/kg s.s. 

Sb 53  ± 29 12 ± 6 

Arzen As 50 ± 44 20 ± 17 

Baker Cu 83 ± 41 28 ± 10 

Kadmij Cd 18 ± 10 7 ± 3 

Krom Cr 53 ± 27 40 ± 20 

Nikelj Ni 37 ± 16 25 ± 7 

Svinec Pb 7643 ± 3727 4025 ± 2115  

Fluoridi F 596 ± 133 562 ± 138 

Cianidi - skupni CN 0,54 ± 0,17 0,40 ± 0,14 

Sulfati SO4 70 ± 19 56 ± 27 

Živo srebro  Hg 0,284 ± 0,065 0,191 ± 0,113 

Benzo(a)piren (BaP)  0,358 ± 0,263 0,189 ± 0,082 
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14.4.3 Degradirano območje Zgornje Mežiške doline 
 

Slika 25: Območje sanacije Zgornje Mežiške doline 

 
 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev iz Primerjalne študije onesnaženosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 z dne 20. 11. 2002 ugotovila, da se okolje na delu 

območja v Zgornji Mežiški dolini glede na določbe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 

vrednostnih nevarnih snovi v tleh (UL RS, št. 68/96) razvršča v razred največje obremenjenosti. 

Iz slike v nadaljevanju je razvidno, da se obravnavano območje (območje OPPN) uvršča v območje 1. Na 

območju 1 se šteje, da so opozorilne in mestoma kritične imisijske vrednosti svinca, kadmija in cinka v 

tleh presežene, zato se na tem območju izvedejo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja na območjih 

poselitve v skladu s predpisi o urejanju prostora brez predhodnih meritev obremenjenosti okolja s 

strupenimi kovinami (Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, UL RS, št. 119/07). 

14.4.4 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti RS na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 

predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 

Okoljski cilji izhajajo tudi iz ciljev sanacije Zg. Mežiške doline. 
 

Tabela 68: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev OPPN 
Okoljski cilji Okoljski cilji OPPN  

Tla 

Čim manjši negativni vpliv na tla in okolje. 

 

Priloga I- Cilji programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini: 

-znižanje vrednosti svinca, kadmija in cinka v 

tleh na saniranih območjih pod mejne 

vrednosti, določene z Uredbo o mejnih, 

opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih 

nevarnih snovi v tleh.  

ReNPVO 2005 –2012 

 

Odlok o območjih največje 

obremenjenosti okolja in o 

programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. 

RS, št. 119/07) 

Izboljšanje kakovosti 

tal na stiku med 

industrijsko in 

stanovanjsko NRP 

 

Izboljšanje 

kakovosti 

tal na stiku med 

industrijsko in 

stanovanjsko NRP 

Območje OPPN 
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14.4.5 Okoljski cilji s kazalci 

S kazalcem stanja okolja Fizikalne-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz območja OPPN Termalna 

riviera se bo lahko neposredno spremljala obremenitev okolja z zemeljskim izkopom.   

 

Tabela 69: Okoljski cilj OPPN s kazalcema stanja okolja 
Okoljski cilj OPPN  Kazalec stanja okolja 

-Izboljšanje kakovosti tal na stiku med 

industrijsko in stanovanjsko NRP 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin na območju stika med 

poselitvijo in industrijsko rabo so v skladu z Uredbo 

-Čim manjša obremenitev tal z 

zemeljskim izkopom iz območja OPPN  
Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz območja OPPN  

14.4.6 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

Razlaga splošnih meril in metod vrednotenja vplivov se nahaja v poglavju 3.5. Merila in metoda 

ugotavljanja in vrednotenja vplivov OPPN.  

V nadaljevanju sledi lestvica ocenjevanja za vidik okolja-tla. 
 

Tabela 70: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na okoljski 

cilj  

Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega 

izkopa iz območja OPPN 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin 

na območju stika med poselitvijo in 

industrijsko rabo so v skladu z Uredbo
13

 

A 

ni vpliva 

oziroma je 

lahko vpliv 

pozitiven 

Plan na stanje tal ne bo imel negativnih vplivov oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni. 

Vrednosti vseh preiskovanih parametrov so 

pod največjimi vrednostmi iz Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov-

priloga 1 in 2*. 

Zemljina je primerna za uporabo po 

postopku R10 (vnos v tla oz. vnos umetno 

pripravljene zemljine). 

Vrednosti parametrov ne presegajo mejnih 

vrednosti po Uredbi  

B nebistven vpliv 

Plan bo imel na stanje tal nebistven vpliv. Vplivi posegov na tla bodo sprejemljivi. 

Vrednosti vseh preiskovanih parametrov so 

pod največjimi vrednostmi iz Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov-

priloga 1. 

Zemljina je primerna za uporabo po 

postopku R10 (vnos v tla oz. vnos umetno 

pripravljene zemljine). 

Vrednosti večina parametrov ne presegajo 

mejnih ali opozorilnih mejnih vrednosti po 

Uredbi  

C 

vpliv je 

nebistven ob 

izvedbi 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Plan lahko na tla, brez ustreznih OU, vpliva tako v fizičnem kot tudi kakovostnem 

smislu.  

Vrednosti enega ali več preiskovanih 

parametrov presegajo največje vrednosti iz 

Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. 

Preseganje vrednosti je posledica naravnih 

lastnosti tal ali podtalja na kraju izvora 

zemeljskega izkopa/zemljine. 

Zemljina ni primerna za uporabo po 

postopku R10. Zemljina se lahko odlaga na 

odlagališču gradbenih odpadkov. Zemljina 

nima nevarne lastnosti H15. 

Vrednosti parametrov ne presegajo kritične 

mejne vrednosti po Uredbi  

Določeni parametri presegajo opozorilne 

mejne vrednosti.  

Večina parametrov ne presega mejnih 

vrednosti. 

D bistven vpliv 

Plan bo na tla vplival bistveno. Načrtovani posegi so tudi v nasprotju z okoljskima 

ciljema. Lahko pričakujemo poslabšanje stanja tal. 

Vrednosti enega ali več preiskovanih 

parametrov presegajo največje vrednosti iz 

Vrednosti določenih parametrov presegajo 

kritične mejne vrednosti po Uredbi  

                                                 
13

 Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Ur.l.RS št.68/96) 
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Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega 

izkopa iz območja OPPN 

Imisije merjenih koncentracij težkih kovin 

na območju stika med poselitvijo in 

industrijsko rabo so v skladu z Uredbo
13

 

Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. 

Zemljina ni primerna za uporabo po 

postopku R10. Zemljina se ne more 

odlagati na odlagališču gradbenih 

odpadkov. Zemljina ima nevarno lastnost 

H15. 

 

E uničujoč vpliv 

Plan bo imel na tla uničujoč vpliv. Posledice načrtovanih posegov so v popolnem 

nasprotju z okoljskima ciljema. 

Vrednosti več preiskovanih parametrov 

zelo presegajo največje vrednosti iz Uredbe 

o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. 

Zemljina ni primerna za uporabo po 

postopku R10. Zemljina se ne more 

odlagati na odlagališču gradbenih 

odpadkov. Zemljina ima nevarno lastnost 

H15. 

Vrednosti večine parametrov presega 

kritične mejne vrednosti po Uredbi  

 

X 

ugotavljanje 

vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

Legenda: 
Mejne vrednosti org/anorg parametrov v uredbi so različne glede na to ali gre za zemeljski izkop ali umetno pripravljeno zemljino ter glede na 

namen uporabe (rekultivacija tal in nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč OZIROMA zasipavanje stavbnih zemljišč ali območij 

mineralnih surovin za zapolnitev tal) 

14.5  Vode 

14.5.1 Poplavna ogroženost 

V l. 2014 je Inštitut za vode RS izdelal hidrološko hidravlično študijo (HHŠ), del študije pa je tudi karta 

poplavne nevarnosti (KPN) in karto razredov poplavne nevarnosti za območje Meže s pritoki na odseku 

Črna na Koroškem in Žerjava. 

Na podlagi hidravličnih rezultatov so bile izrisane linije Q10, Q100 in Q500 in njihove globine. Za Q100 

so izrisane še hitrosti in zmnožki hitrosti in globin. Na podlagi teh kart so bili določeni in izrisani razredi 

poplavne nevarnosti, tudi na območju OPPN. 
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Slika 26: Razredi poplavne nevarnosti na območju OPPN (AO, 2017) 

 
Legenda: 
viola poligon: območje OPPN 

pikčasto rdeči poligon: območje razreda preostale poplavne nevarnosti (Pp) 

rumeno šrafiran poligon: območje razreda majhne poplavne nevarnosti (Pm) 
oranžno šrafiran poligon: območje razreda srednje poplavne nevarnosti (Ps) 

rdeče šrafiran poligon: območje razreda velike poplavne nevarnosti (Pv) 

črtkana črna črta: območje veljavnost izračuna HHŠ 

 

Iz zgornje karte je razvidno, da območje OPPN v večjem delu leži v razredu preostale poplavne 

nevarnosti (Pp), nekaj pa tudi v razredu majne poplavne nevarnosti (Pm). 

 

Po podatkih iz Atlasa okolja, območje OPPN ne sovpada s karto Poplavnih dogodkov oz opozorilno karto 

poplav. 

14.5.1.1 Novogradnja mostu na reki Meži 

V sklopu priprave zadevnega OPPN je bila s strani Higra d.o.o. izvedena hidrološko hidravlična presoja 

mostu na Meži v območju tovarne TAB v Žerjavu. Presoja je izdelana na osnovi projektnih pogojev, ki 

jih je izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave iz Maribora. Predložena študija presoja gradnjo 

novega mosta na reki Meži ter novogradnjo, oziroma rekonstrukcijo obstoječega zida na desnem bregu 

Meže v območju tovarne TAB v Žerjavu.  

 

Povzetek iz projektnih pogojev tehnične narave: 

 Za izgradnjo novega mosta je treba izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega režima. 

Mostno odprtino je treba določiti na pretoke visoke vode Q100. Spodnji rob konstrukcije mora 

imeti varnostno višino 0,50 m. 

 Zoževanje struge reke Meže ni dovoljeno. Za izboljšanje poplavne varnosti je treba predvideti 

druge ustrezne ukrepe. 

 Za predvideno gradnjo mostu čez Mežo je treba izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega 

režima za obravnavano območje gradnje z omilitvenimi ukrepi v dolžini ca 80 m gorvodno od 

lesenega mosta. Iz presoje naj bo razvidna poplavna varnost območja pred in po gradnji objekta, 

skladno z Uredbo, Ur.l. RS št. 89/08. 
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 V projektni dokumentaciji morajo biti upoštevani vsi omilitveni ukrepi, ki jih predvideva 

hidrološko hidravlično presojo vodnega režima. 

Slika 27: Lokacija novega mostu (Higra, 2016) 

 
 

Zaključek presoje: 

Povzemamo osnovne elementa mostu, ki upoštevajo projektne pogoje Direkcije RS za Vode.  

 

Tabela 71: Vrednost osnovnih elementov mosta (Higra, 2016) 
Osnovni elementi mosta Vrednost 

svetla razpetina 14,00 m 

svetla višina 4,15 m 

spodnji rob konstrukcije v osi Meže 534,55 m n.v. 

širina dna struge 10,00 m 

naklon brežine do 1,00 m m = 1:1 

14.5.2 Podzemne vode in poraba vode  

Območje OPPN, ne leži na vodovarstvenem območju za varovanje vodnih virov. 

Obravnavano območje leži na robu območja vodnega telesa podzemne vode (VTPodV) 1005 Karavanke. 

Vodno telo Karavanke se nahaja v dveh tipičnih vodonosnikih. Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo 

kemijsko stanje vodnega telesa Karavanke v letu 2007 do 2013 na osnovi rezultatov monitoringa 

podzemne vode ocenjeno kot dobro. 

 

Poraba vode - poraba naravnega vira 

Naravni vir je skladno z razlago pojmov zakona o varstvu okolja (ZVO-1) del okolja, kadar je predmet 

gospodarske rabe. Naravni vir je značilnost ali sestavina naravnega okolja, ki je pomembna zaradi 

zadovoljevanja človekovih potreb.  

 

Poraba vode je razdeljena na štiri glavne namene uporabe in sicer za: 

 hladilne sisteme (devet hladilnih sistemov), 

 tehnološke procese, 

 čiščenje opreme in tal v proizvodnji akumulatorjev, 
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 sanitarne namene. 

 

Vode se porablja v glavnem za proizvodnjo akumulatorjev in naprave za hlajenje ter zelo male količine za 

vbrizgavanje vodne prhe v mline za proizvodnjo svinčevega oksida, da se doseže vlažnost 90 -130 ml 

vode/kg prahu PbO, pri čemer pa odpadna voda ne nastaja. 

 

Podajamo podatke o porabi vode za podjetja v sklopu industrijske cone Žerjav ( TAB, 2017). 

 

Tabela 72: Poraba vode v ind. coni (Tab, 2017) 
Podjetje Poraba vode v m

3
 Leto 

TAB 198.062 2016 

MPI 14.241 

TAB-MPI 5.095 

skupaj 217.398 

 

V zadnjih petih letih je bila poraba vode v celotnem kompleksu TAB IB največ 250.891 m3/leto (leto 

2011).  

 

Poraba vode se bo z implementacijo OPPN in posegom namestitve pretočnih hladilnih sistemov, 

povečala. Letna poraba vode pretočnega hladilnega sistema bo 20.000 m3 (E-net okolje, 2017). 

Ocenjujemo, da ima podjetje skladno z zgoraj citiranim dokumentom na razpolago še dovolj vode, ki jo 

lahko uporabi. 

14.5.3 Odpadne vode industrije 

V sklopu tega poglavja podajamo podatke o čiščenju odpadnih vod v skupini TAB. V l. 2014 je skupina 

TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi z emisijami snovi in toplote v 

vode. Kljub temu, da bo na območju OPPN zgrajena samostojna IČN, kamor se bodo odvajale odpadne 

vode, smo menja, da je za oceno vplivov plana v tem podpoglavju smiselno vzeti kumulativen vpliv na 

Mežo celotne industrijske cone v Žerjavu. 

 

Nastajanje odpadnih vod 

Industrijske odpadne vode:  

-pri pripravi vode z ionsko izmenjavo; 

-pri pranju tal in čiščenju opreme; 

-kot hladilna voda v formaciji (občasno praznjenje sistema hladilnih vod); 

-pri pranju elementov; 

-pri mokrih čistilcih zraka in separatorjev kapljic; 

-v laboratoriju in servisu za popravila reklamiranih baterij; 

-pri tuširanju zaposlenih; 

-v napravah za hlajenje; 

-pri pranju dveh peščenih filtrov in regeneraciji dveh selektivnih ionskih izmenjevalcev; 

-ob izrednih razmerah – izredno izlitje iz rezervoarjev elektrolita – za zagotavljanje zadostnega prostora 

izlitega elektrolita je IČN opremljena z nivojskimi stikali; 

-pri pripravi mešanja in nalivanja gela; 

-pri izpiranju plošč na mokrem polnjenju  

-pri izpiranju formiranih plošč. 

 

Komunalne vode: 

-MKČN 40 PE ter  

-MKČN 100 PE. 

TAB d.d. 

V podjetju TAB d.d. nastajata dve vrsti odpadnih vod, in sicer: 

• industrijska odpadna voda in 

• komunalna odpadna voda. 
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V podjetju imajo na vsaki lokacijo po eno industrijsko čistilno napravo, na kateri se čistijo odpadne vode 

iz proizvodnje. Skladno z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem, se na lokaciji SPE Topla izvedejo 

3 meritve letno ter v SPE IB 4 meritve. 

 

Poleg industrijskih vod nastajajo v podjetju tudi komunalne vode, katere se stekajo na male komunalne 

čistilne naprave. Na obeh lokacijah sta locirani po dve mali komunalni čistilni napravi, kamor se odvajajo 

odpadne komunalne vode. Na teh izpustih se meritve opravljajo na vsaka 3 leta. V letu 2014 te meritve 

niso bile izvedene. 

 

Na podlagi izvedenih meritev ugotavljamo, da ni bilo čezmernega obremenjevanja okolja. 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Vse tehnološke odpadne vode, ki nastanejo, se vračajo v zaprti krogotok vod. 

S tem v podjetju ni iztoka za odpadne tehnološke vode. 

Za komunalne odpadne vode ima podjetje vgrajene tri male komunalne čistilne naprave. 

Na malih komunalnih čistilnih napravah se izvajajo občasne meritve in sicer na vsaka 3 leta. 

Monitoring v letu 2014 ni bil izveden. 

 

Padavinske odpadne vode 

Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, 

pri tem morajo ponikalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj 

gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, 

pa razpršeno po terenu (zadrževanje), pri tem mora ureditev odvajanja biti načrtovana tako, da bodo 

padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. 

14.5.4  Varovana območja in pravni režimi 

Na območju OPPN velja Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških 

parcelah ob reki Meži v občini Črna na Koroškem (Ur. l. RS št.: 66/06). 

Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem in 

desnem bregu reke Meže v občini Črna na Koroškem v industrijskih območjih Žerjav in Topla ter 

območju parkirišč Žerjav. 

 

Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Meže poteka po zemljiščih parc. št. 135, 140, 

143/1, 143/2, 143/3, 144, 145, 147, 154/2, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11 in 154/12, k.o. Žerjav, in sega pet 

metrov od zunanje meje vodnega zemljišča reke Meže, parc. št. 230/1, k.o. Žerjav. 

 

Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Meže poteka po zemljiščih parc. št. 27/1, 115, 

120/2, 121, 124, 127/1, 128/1, 128/2, 129, 120/1 in 130 k.o. Žerjav, in sega pet metrov od zunanje meje 

vodnega zemljišča reke Meže, parc. št. 230/1 in 231, k.o. Žerjav. 

 

14.6 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

14.6.1 Izhodišča 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti RS na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 

predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 
 

Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  
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Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  

Vode 

Cilj ReNPVO: Dobro stanje voda: 

- doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda in 

doseganje mejnih vrednosti za nitrate v pitni vodi 

- doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda in doseganje 

mejnih vrednosti za pesticide v pitni vodi ter virih pitne 

vode 

- zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda 

- ustavitev oziroma postopno odpravljanje odvajanja emisij 

ali uhajanja prednostno nevarnih snovi 

- preprečevanje onesnaževanja ali druge vrste 

obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 

ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali 

njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno 

za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač 

- ohranjanje kakovosti kopalnih voda ter preprečevanje 

onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko 

vplivalo na stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki je 

določeno kot območje kopalne vode, ali na zdravstveno 

ustreznost kopalne vode na območju kopalne vode 

- ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje 

pomembnih vrst sladkovodnih rib 

- zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s 

pitno vodo 

- izboljšanje razpoložljivih vodnih količin za rabo ter stanje 

voda in pripadajočih ekosistemov 

- zmanjšanje ogroženosti pred poplavami. 

Resolucija o 

Nacionalnem 

programu varstva 

okolja 2005–2012 

Zagotavljanje 

poplavne varnosti 

območja OPPN. 

 

Dobro kemijsko in 

ekološko stanje 

reke Meže  

 

Ustrezno ravnanje 

z odpadnimi 

vodami na območju 

OPPN 

 

14.6.2 Okoljski cilji s kazalci 

Tabela 73: Okoljski cilji OPPN s kazalci stanja okolja 
Okoljski cilji OPPN  Kazalci stanja okolja 

Zagotavljanje poplavne varnosti 

območja OPPN. 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne uredbe izven območja razreda 

majhne poplavne nevarnosti.  

Dobro kemijsko in ekološko 

stanje reke Meže  

Kakovost površinske vode (vzorčno mesto Topla in merilno mesto Podklanc) 

 

Ustrezno ravnanje z odpadnimi 

vodami na območju OPPN 

-Stopnja zasedenosti ČN (mišljena je nova čistilna naprava na območju OPPN) 

-Učinek čiščenja na ČN  

14.6.3 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

Tabela 74: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja: Zagotavljanje poplavne varnosti območja OPPN 

Razred 

učinka 
Opredelitev razreda učinka 

KAZALEC 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne uredbe izven 

območja razreda majhne poplavne nevarnosti. 

A 
ni vpliva oziroma je lahko vpliv 

pozitiven 

Na območje Pm se ne umešča ne objektov ne dejavnosti.  

B nebistven vpliv 
Na območje Pm se umešča objekte, vendar so dejavnosti v 

sklopu le tega skladne s prilogo 2 poplavne uredbe. 

C 
nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (OU) 

Na območju Pm se umešča dejavnosti, ki sicer niso dovoljene, 

vendar CPVO poprej določi poprejšnjo izvedbo OU, tako da 

vplivi niso uničujoči ali bistveni.  

D bistven vpliv 
Na območju Pm se umešča dejavnosti, ki po Uredbi niso 

dovoljene. Na voljo ni OU. Bistven vpliv. 

E uničujoč vpliv 
Na območju Pm se umešča dejavnosti, ki po Uredbi niso 

dovoljene. Na voljo ni OU. Uničujoč vpliv. 

X ugotavljanje vpliva ni možno Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o 
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Razred 

učinka 
Opredelitev razreda učinka 

KAZALEC 

Umeščanje dejavnosti iz 7. člena poplavne uredbe izven 

območja razreda majhne poplavne nevarnosti. 

predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o 

obstoječem stanju okolja. 

 

Tabela 75: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja: Dobro kemijsko in ekološko stanje reke Meže  

Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Kakovost reke Meže (vzorčno mesto Topla in merilno mesto Podklanc) 

A 

ni vpliva 

oziroma je 

lahko vpliv 

pozitiven 

Kakovost površinskih in podzemnih vod se z implementacijo OPPN ne bo spremenila. 

 

B nebistven vpliv 
Kakovost Meže se z implementacijo OPPN ne bo spremenila. Načrtovani posegi so v 

skladu z okoljskim ciljem.  

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Kakovost Meže se z implementacijo OPPN lahko negativno spremeni, vendar so na 

voljo ukrepi, tako da vplivi niso bistveni ali uničujoči. Možnosti industrijske nesreč 

obstajajo, vendar so na voljo ukrepi ravnanja v primeru le teh. 

 

D bistven vpliv 

Kakovost Meže se z implementacijo OPPN lahko poslabša. Verjetnost industrijskih 

nesreč razlitij je znatna. Na voljo ni uporabnih ukrepov, ki bi verjetnost zmanjšali na 

sprejemljivo raven. Bistven vpliv. Remediacija okolja je mogoča. 

E uničujoč vpliv 
Kakovost Meže se bo z umestitvijo dejavnosti na območju OPPN bistveno poslabšala. 

Na voljo ni uporabnih ukrepov. Uničujoč vpliv. Remediacija okolja ni možna. 

X 

ugotavljanje 

vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

 
Tabela 76: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na območju OPPN 
Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALCA 

Stopnja zasedenosti ČN  Učinek čiščenja na ČN  

A 

ni vpliva 

oziroma je 

lahko vpliv 

pozitiven 

Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje.  

Manj kot 40%  V zakonskih normativih na iztoku iz ČN. 

B nebistven vpliv 
Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Manj kot 50% V zakonskih normativih na iztoku iz ČN. 

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Manj kot 80% Preseganje zakonskih normativov za manj 

kot 50% (KPK, BPK, neraztopljene snovi, 

amojive dušik) 

D bistven vpliv 

Objekti bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Preko 100%  Preseganje mejnih vrednosti na iztoku 

(eden ali več parametrov) za več kot 50%. 

E uničujoč vpliv 

Objekti ne bodo ustrezno priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

Preko 100%  Preseganje mejnih vrednosti na iztoku 

(eden ali več parametrov) za več kot 100%. 

X 

ugotavljanje 

vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

14.1 Zrak 

14.1.1  Območje ocenjevanja in upravljanja kakovosti zraka 

Širše območje OPPN se glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka uvršča: 
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 v območje SIC (celinsko območje) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede na 

žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM 10 in PM 2,5 benzen, ogljikov 

monoksid ter benzo(a)piren v zunanjem zraku, 

 v območju SITK-ZMD (območje težke kovine) glede ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka 

glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj v zunanjem zraku. 

Slika 28: Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na žveplov dioksid, 

dušikovdioksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter 

benzo(a)piren 

 
Slika 29: Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na svinec, arzen, kadmij in 

nikelj 
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14.1.2 Onesnaženost zraka  

Industrija 

Na vplivnem območju OPPN so sledeča podjetja IED zavezanci: 

 MPI Reciklaža d.o.o.; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih kovin 

 MPI Reciklaža d.o.o., Odlagališče NOMO; Lokacija: Žerjav; Naziv IED naprave: Odlagališče 

nevarnih odpadkov 

 TAB d.d.; Lokacija: Žerjav, Črna na Koroškem; Naziv IED naprave: Taljenje barvnih kovin 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi z 

emisijami snovi v zrak. 

 

TAB d.d. 

Odpadne pline, ki so onesnaženi s prahom ali meglico žveplove kisline, se v ozračje odvaja preko filtrov. 

Plini, ki so onesnaženi s prahom se vodi preko t.i. »suhih« filtrov, meglico žveplove kisline pa vodimo 

skozi t.i. »mokre« filtre. 

Meritve emisij snovi v zrak se izvajajo periodično, na vsaka 3 leta. V letu 2014 se je izvedlo meritve na 5-

ih izpustih, od tega 1 meritev v SPE Topla in 4 v SPE IB. 

Vse meritve opravljene v letu 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim okoljevarstvenim 

dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Odpadni dimni plini se pred izpustom v ozračje čistijo na vrečastih filtrih in/ali na oddelku ražvepljevanja 

dimnih plinov. Na dveh izpustih se zagotavljajo trajne kvantitativne meritve določenih parametrov. Poleg 

trajnih meritev se izvajajo še meritve polikloriranih dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofurani –

dvakrat letno ter enkrat letno kovine in celotni prah. 

Vsaka 3 leta se izvedejo meritve za parametre, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, razen 

parametrov, za katere so predpisane trajne meritve. 

Vse meritve opravljene v let u 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim okoljevarstvenim 

dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

TAB-IPM d.o.o. 

V sklopu podjetja TAB – IPM d.o.o. sta v kotlovnici nameščena dva vročevodna kotla, ki sta namenjena 

proizvodnji toplote za tehnologijo ter ogrevanje poslovnih in proizvodnih prostorov. 

V letu 2014 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle na enem izmed dveh kotlov. Obratovanje kotla je 

skladno z zakonodajo (Tab, 2014). 
 

Monitoring prašnih delcev na merilnem mestu v Žerjavu
14

 

V času priprave poročila NIJZ je ARSO objavil podatke o meritvah do meseca aprila 2015. Povzemamo 

izmerjene vrednosti. 

 

Tabela 77: Povprečne mesečne koncentracije elementov v l. 2015 na merilnem mestu Žerjav (NIJZ, 

2016) 
ŽERJAV Ni 

ng/m
3
 

As 

ng/m
3
 

Cd 

ng/m
3
 

Pb 

ng/m
3
 

januar 8,4 1,8 2,3 245 

februar 5,1 2,2 5,6 259 

marec 4,3 4,5 5,7 405 

april 3,6 2,4 4,3 391 

Ciljna 

vrednost/mejna letna 

vrednost 

20 6 5 500 

                                                 
14 V Žerjavu je merilnik za spremljanje delcev PM10 postavljen nasproti podjetij: Tovarne akumulatorskih baterij TAB, MPI- Metalurgija, plastika 
inženiring in podjetje Gradbeni materiali d.o.o.. Merilno mesto je locirano približno 20 metrov nad cesto po kateri teče promet proti Črni oziroma 

Mežici. Na drugi strani ceste pa stojita že prej omenjeni tovarni. Na hribu nasproti merilnega mesta je bila deponija odpadkov iz rudnika, ki so jo 

nato zatravili, zdaj pa je v lasti Cestnega podjetja Maribor, ki izkorišča apnenčaste dolomitne jalovine za namen izdelave mivke.  
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Komentar tabele: 

Lahko se izpostavi zanimivo opažanje, da so bile povprečne mesečne koncentracije kadmija v delcih 

PM10 za meseca februar in marec višje od ciljne mejne letne vrednosti, kar se v letu 2014 ni zgodilo v niti 

enem mesecu. 

 

ARSO je v l. 2015 pripravil tudi pregled meritev koncentracij svinca, kadmija, arzena in niklja na 

merilnem mestu Žerjav v obdobju med 2009 in 2014  

Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 78: Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. 

Vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
. (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 293 254 300 250 394 330 

min 12 3 3 3 8 11 

max 744 1139 927 1011 25825 1870 

Št dni nad 

500 ng/m
3
 

18 14 27 12 18 41 

Št dni nad 

1000 ng/m
3
 

0 1 0 1 3 4 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 500 ng/m
3
 

Koncentracije svinca v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Skoraj vsako leto se 

pojavlja nekaj koncentracij, ki močno odstopajo od povprečnih. Povprečna letna mejna vrednost za svinec 

(500 ng/m3 oz. 0,5 mg/m3) ni bila presežena v nobenem letu. V opazovanem obdobju so bile 

koncentracije svinca v zraku nad 1000 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 29.3.2010, 15.6.2012, 

10.2.2013, 12.6.2013, 9.8.2013, 2.4.2014, 11.6.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 1000 

ng/m3 so bile izmerjene v 9 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

Tabela 79: Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. 

Vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
. (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,6 4,4 2,5 1,5 2,5 2,7 

min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

max 12,70 23,4 14,3 6,8 40,2 21,6 

Št dni nad 5 

ng/m
3
 

13 60 17 2 20 25 

Št dni nad 10 

ng/m
3
 

2 15 4 0 5 6 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 5 ng/m
3
 

Koncentracije kadmija v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. V opazovanem obdobju 

najbolj izstopa leto 2010, ko so bile izmerjene koncentracije najvišje, vendar ciljna mejna koncentracija 5 

ng/m3 ni bila presežena. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki odstopajo od povprečnih. 

V opazovanem obdobju so bile koncentracije kadmija v zraku nad 10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 

29.8.2009, 22.9.2009, 30.1.2010, 4.4.2010, 30.4.2010, 12.5.2010, 26.5.2010, 15.6.2010, 15.7.2010, 

20.8.2010, 3.9.2010, 13.9.2010, 25.9.2010, 5.10.2010, 17.10.2010, 23.10.2010, 4.11.2010, 17.1.2011, 

14.3.2011, 7.5.2011, 5.12.2011, 10.2.2013, 16.3.2013, 17.3.2013, 18.3.2013, 19.5.2013, 1.3.2014, 

12.8.2014, 28.8.2014, 21.10.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene 

v 32 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 
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Tabela 80: Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. 

Vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
. (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,7 2,2 1,9 1,9 1,7 1,9 

min 0,2 0,25 0,1 0,2 0,1 0,1 

max 12,9 12,8 6,1 53,3 15,3 9,8 

Št dni nad 6 

ng/m
3
 

8 5 1 6 5 7 

Št dni nad 10 

ng/m
3
 

4 1 0 1 4 0 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 6 ng/m
3
 

Koncentracije arzena v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem letnem nivoju in so precej nižje 

od ciljne letne koncentracije 6 ng/m3. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki odstopajo od 

povprečnih. V opazovanem obdobju so bile koncentracije nad 10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 

31.5.2009, 27.8.2009, 21.11.2009, 23.12.2009, 12.8.2010, 15.3.2012, 10.2.2013, 23.4.2013, 17.5.2013 in 

12.6.2013. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene v 10 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

Tabela 81: Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav. 

Vrednosti v tabeli so podane v ng/m
3
. (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 1,7 1,8 2,4 2,5 2,8 1,9 

min 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 

max 9,6 8,1 7,4 19,1 24,0 20,2 

Št dni nad 20 

ng/m
3
 

0 0 0 0 1 1 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 20 ng/m
3
 

Koncentracije niklja v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Izmerjene 

koncentracije so precej pod ciljno letno vrednostjo 20 ng/m3. 

 

Območje stika s bivanjskimi objekti 

Ugotavljamo območje, kjer se bo v primeru implementacije OPPN neposredno stikala industrijska 

dejavnost in bivanjske enote. Neposredno so na območju stika nahajajo naslednji bivanjski objekti: Žerjav 

75, Žerjav 74, Žerjav 72, Žerjav 71. 
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Slika 30: Prikaz stika med industrijsko rabo in bivanjskimi enotami 

 
Legenda: 
rdeč poligon: območje OPPN 

rumena linija: stik industrijske rabe z bivanjskimi objekti 

Opomba: Slika je informativna 
 

Promet 

Naslednji vir onesnaževanja zraka, ki prispeva k onesnaženosti širšega območja OPPN s težkimi 

kovinami, predstavlja promet, posredno iz transportnih poti ter neposredno z emisijami izpušnih plinov iz 

vozil. Emisije iz transportnih poti so povezane s stanjem cestišč, za katere skrbijo druge službe, in jih ni 

možno ovrednotiti. Emisije izpušnih plinov so odvisne od vrste vozil, načina vožnje, prevoženih 

kilometrov poti in drugega. 

Prometne obremenitve regionalne ceste so bile v letu 2015 na odseku Mežica – Črna 3.140 vozil (PLDP), 

od tega 365 lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil, tovornih vozil s priklopnikom ter vlačilci. 

14.2  Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

14.2.1 Izhodišča 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti RS na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 

predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 

Okoljski cilji izhajajo tudi iz ciljev sanacije Zg. Mežiške doline. 

 

Tabela 82: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskega cilja OPPN  

Okoljski cilji Okoljski cilj OPPN  

Zrak 

Zmanjševanje nacionalnih 

emisij za SO2, NOx, HOS in 

NH3 do leta 2010. 

 

Priloga I- Cilji programa 

ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini 

 

 

Odlok o območjih največje 

obremenjenosti okolja in o programu 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št. 

119/07) 

 

Umeščanje dejavnosti in 

objektov stran od 

stanovanjskih objektov 

 

Kakovost zunanjega 

zraka pod mejnimi 

vrednostmi 
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14.2.2  Okoljski cilji s kazalci 

S kazalcem Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN, se bodo lahko 

spremljalo območje kjer se stika območje stanovanj z območji proizvodnih dejavnosti in prometnic. 

Izhodišče pri izbiri kazalca je predpostavka, da je neposreden stik območij proizvodnih dejavnosti (IG) in 

prometnih cest s stanovanjskimi objekti treba pravilno načrtovati . 

S kazalcem Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in obratovanja OPPN se bo spremljala 

kakovost zunanjega zraka. 
 

Tabela 83: Okoljski cilji OPPN s kazalci stanja okolja 
Okoljski cilj OPPN  Kazalci stanja okolja 

Umeščanje dejavnosti in objektov stran od 

stanovanjskih objektov 

Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo na območje 

OPPN 

Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi 

vrednostmi  
Koncentracije PM10 delcev času gradnje in obratovanja OPPN 

14.2.3 Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

V nadaljevanju sledi lestvica ocenjevanja za vidik okolja zrak. 

 

Tabela 84: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Umeščanje dejavnosti in objektov stran od stanovanjskih objektov 

Razred 

učinka 
Opredelitev razreda učinka 

KAZALEC 

Število bivanjskih objektov, ki neposredno mejijo na območje 

OPPN 

A 
ni vpliva oziroma je lahko vpliv 

pozitiven 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se ne 

povečuje, oz se zmanjšuje. Trenutno so štirje (4) taki objekti. 

B nebistven vpliv 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se ne 

povečuje. Objekti v sklopu OPPN ne vplivajo na kakovost 

zunanjega zraka.  

C 
nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (OU) 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se ne 

povečuje, vendar dejavnosti z novim OPPN lahko vplivajo na 

kakovost zunanjega zraka na definiranem konfliktnem območju. 

Na voljo so OU (zeleni pas, odmik, itd). 

D bistven vpliv 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se 

povečuje. Dejavnosti v zvezi z novim OPPN povzročajo 

dodatne emisije snovi v zrak. Vpliv je bistven. 

E uničujoč vpliv 

Število objektov, ki neposredno mejijo na območje OPPN se 

povečuje. Dejavnosti v zvezi z novim OPPN povzročajo 

dodatne emisije snovi v zrak. Vpliv je uničujoč. 

X ugotavljanje vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o 

predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o 

obstoječem stanju okolja. 

 

Tabela 85: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi 
Razred 

učinka 
Opredelitev razreda učinka 

KAZALEC 

Koncentracije PM10 delcev času gradnje in obratovanja OPPN 

A 
ni vpliva oziroma je lahko vpliv 

pozitiven 

Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in 

obratovanja OPPN niso povečane. 

B nebistven vpliv 
Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in 

obratovanja OPPN niso povečane. 

C 
nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (OU) 

Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje in 

obratovanja OPPN so večinoma pod mejnimi vrednostmi, lahko 

pa kratkotrajno presežejo opozorilno vrednost. 

D bistven vpliv 
Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje ali 

obratovanja OPPN presegajo mejne vrednosti. Vpliv je bistven. 

E uničujoč vpliv 
Koncentracije PM10 delcev v zraku v času gradnje ali 

obratovanja OPPN bistveno presegajo mejne vrednosti. Vpliv je 
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Razred 

učinka 
Opredelitev razreda učinka 

KAZALEC 

Koncentracije PM10 delcev času gradnje in obratovanja OPPN 

uničujoč. 

X ugotavljanje vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o 

predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o 

obstoječem stanju okolja. 

14.1 Hrup 

14.1.1  Promet  

Prometne obremenitve regionalne ceste so bile v letu 2015 na odseku Mežica – Črna 3.140 vozil (PLDP), 

od tega 365 lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil, tovornih vozil s priklopnikom ter vlačilci. 

14.1.2 Industrija 

V začetku l. 2017 je bilo izdano poročilo o meritvah hrupa v okolju. Meritve so bile izveden v okolici 

TAB –IPM d.o.o.. Meritve je izvedlo podjetje ZVD.  

 

Podajamo relevantne ugotovitve poročila: 

Opis vira hrupa: 

V neposredni okolici so slišni naslednji viri hrupa: 

-ventilacija in klimatizacija 

-vpliv proizvodnje – sekalnik Pb palic 

-vpliv notranjega transporta 

 

Proizvodnja in s tem hrupni viri, obratujejo kontinuirano, 24 ur. Od zunanjih virov hrupa, ki niso 

povezani z obratovanjem TAB IPM, je pomembno predvsem vpliv sosednjih podjetij MPI in GM.  

Od zunanjih virov, ki ne pripadajo TABu, izstopa hrup cestnega prometa. 

 

Slika 31: Skica merilnih mest (ZVD, 2017) 

 
Merilno mesto št. 6= Žerjav 74 

 

Območje OPPN 
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Iz skice merilnih mest ugotavljamo, da je za predmetni OPPN najbolj relevantno merilno mesto št. 6. To 

mesto me drugim leži tudi na konfliktnem območju, kjer se stikajo industrijska raba (IG) prostora 

stanovanjski objekti.  

 

Tabela 86: Povprečna dnevna obremenitev s hrupom prikazana s kazalci hrupa v okolju (ZVD, 

2017) 
Mesto merjenja Ld Lv Ln Ldvn 

6-Žerjav 74 47 47 47 53 

 

Meritve dopolnjene z izračuni so pokazale, da je raven hrupa zaradi obratovanja hrupnih virov SPE IB 

pred vsemi izpostavljenimi stanovanjskimi objekti enaka ali nižja kot 48 dBA. Ker v spektru njegovega 

hrupa ni poudarjenih tonov, prav tako pa njen hrup ni impulznega značaja, je tudi območje OPPN v 

Žerjavu iz stališča varstva okolja pred hrupom neoporečno, tako v dnevnem, večernem kot tudi v nočnem 

času. 

Območje stika s bivanjskimi objekti 

Ugotavljamo območje, kjer se bo v primeru implementacije OPPN neposredno stikala industrijska 

dejavnost in bivanjske enote. Neposredno so na območju stika nahajajo naslednji bivanjski objekti: Žerjav 

75, Žerjav 74, Žerjav 72, Žerjav 71. 

 

Slika 32: Prikaz stika med industrijsko rabo in bivanjskimi enotami 

 
Legenda: 
rdeč poligon: območje OPPN 

rumena linija: stik industrijske rabe z bivanjskimi objekti 

Opomba: Slika je informativna 

14.2 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

14.2.1 Izhodišča 

Tabela 87: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskega cilja OPPN  

Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  
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Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  

H
ru

p
 

Operativni program varstva pred hrupom (načrti ukrepov za zmanjšanje 

hrupa) CILJ do leta 2015: 

Načrti ukrepov za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje: 

-zmanjšanje emisije hrupa na samem viru, to je zmanjšanje njegove zvočne 

moči, 

-omejevanje širjenja hrupa s funkcionalnimi pregradami, 

-zaščita bivalnih prostorov z izboljšano zvočno izolacijo oken ter zvočno 

izolacijo fasadnih ali obodnih elementov. 

Drugi ukrepi za preprečevanje povečevanja hrupa: 

-načrtovanje namenske rabe prostora, 

-zmanjšanje hrupa prometa (trajnostno načrtovanje prometnih tokov, uporaba 

manj hrupnih načinov transporta oziroma tehnični ukrepi pri virih hrupa, 

zamenjava vozil z manj hrupnimi vozili, vpeljava 

omejitve hitrosti, promocija javnega prometa,zmanjšanje stika med 

pnevmatikami in voziščem), 

-zmanjšanje širjenja hrupa od vira do za hrup občutljivih objektov z 

namestitvijo protihrupnih ograj ter 

-zaščita stanovanjskih območij s pasivno protihrupno zaščito izpostavljenih 

stavb. 
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Obremenjenost 

stanovanjskih 

območij s hrupom 

pod mejnimi 

vrednostmi 

 

Varovanje 

življenjskega 

okolja pred 

hrupom 

14.2.2  Okoljski cilji s kazalci 

Z izbranimi kazalci se bo spremljal hrup iz območja OPPN tako v času gradnje kot med »obratovanjem« 

območja.  

 

Tabela 88: Okoljska cilja, kazalci stanja okolja  
Okoljski cilj Kazalec stanja okolja 

Varovanje življenjskega okolja pred hrupom v času 

gradnje 

Raven hrupa ob najbližjih objektih z varovanimi prostori v 

času gradnje 

Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom 

pod mejnimi vrednostmi 

Raven hrupa iz območja OPPN ob najbližjih objektih z 

varovanimi prostori  

14.2.3  Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

Tabela 89: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe OPPN na 

okoljski cilj: Varovanje življenjskega okolja pred hrupom v času gradnje 
Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC  

Raven hrupa ob najbližjih objektih z varovanimi prostori v času gradnje 

A 

ni vpliva oziroma 

je lahko vpliv 

pozitiven 

Vsi kazalci hrupa bodo pod MV za IV. SVPH  

B nebistven vpliv 

Izvedba OPPN bo na vrednosti kazalcev hrupa v okolju sicer vplivala, vendar MV v 

bližnjem poselitvenem območju ne bodo presežene. 

Izvedba plana bo nebistveno vplivala na obstoječo obremenjenost okolja. 

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Ocenjene oz. izmerjene vrednosti kazalcev hrupa pri objektih z varovanimi prostori 

bodo dosegale ali presegale MV. Izvedba plana bo posredno povečala obstoječo 

obremenjenost okolja s hrupom.  

Obstajajo OU, ki lahko negativne vplive znižajo tako, da bodo doseženi zakonski 

standardi.  

D bistven vpliv 

Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo 

presegala MV (kritične ravni). 

Do preseganja MV bo prihajajo tudi z izvedbo vseh možnih protihrupnih ukrepov.  

E uničujoč vpliv 
Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo zelo 

presegala MV (konične ravni).  

X 
ugotavljanje 

vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 
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Tabela 90: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe OPPN na 

okoljski cilj: Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi 
Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

KAZALEC 

Raven hrupa iz območja OPPN ob najbližjih objektih z varovanimi prostori 

 

A 

ni vpliva oziroma 

je lahko vpliv 

pozitiven 

Vsi kazalci hrupa bodo pod MV za IV. SVPH. 

B nebistven vpliv 

Izvedba OPPN bo na vrednosti kazalcev hrupa v okolju sicer vplivala, vendar MV v 

bližnjem poselitvenem območju ne bodo presežene. 

Izvedba plana bo nebistveno vplivala na obstoječo obremenjenost okolja. 

C 

nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Ocenjene oz. izmerjene vrednosti kazalcev hrupa pri objektih z varovanimi prostori 

bodo dosegale ali presegale MV. Izvedba plana bo posredno povečala obstoječo 

obremenjenost okolja s hrupom.  

Obstajajo OU, ki lahko negativne vplive znižajo tako, da bodo doseženi zakonski 

standardi.  

D bistven vpliv 

Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo 

presegala MV (kritične ravni). 

Do preseganja MV bo prihajajo tudi z izvedbo vseh možnih protihrupnih ukrepov.  

E uničujoč vpliv 
Ocenjena vrednost kazalcev hrupa pri najbližjih objektih z varovanimi prostori bo zelo 

presegala MV (konične ravni).  

X 
ugotavljanje 

vpliva ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali 

zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 

14.3 Ravnanje z odpadki 

 

Javno komunalno podjetje (JKP) Log, d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Način 

izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je določen z Odlokom o 

načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v koroški regiji. 

Storitev ravnanja z odpadki vključuje ločeno zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov na odlagališče 

nenevarnih odpadkov Lokovica, katerega upravljavci so. Storitev izvajajo za cca. 25.500 občanov. 

Pred odlaganjem se iz odpadkov izloči koristne odpadke (ročno sortiranje), ki se jih preda pooblaščenim 

zbiralcem oz. predelovalcem. 

Na območju OPPN oz v industrijski coni pa že nastajajo oz bodo nastajali tudi nekomunalni odpadki, s 

katerimi je potrebno ravnati skladno s predpisi določene vrste odpadkov.  

V času gradnje se pričakuje gradbene odpadke, s katerimi se ravna skladno z Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). 

 

Divja odlagališča 

Po podatkih iz Geopedie, na širšem območju OPPN ni divjih odlagališč. 

 
Predvideni odpadki na območju OPPN 

V podjetju TAB IB Žerjav po podatkih Načrta gospodarjenja z odpadki nastajajo naslednji odpadki. Ker 

gre za kompleks istega podjetja, ki se bo tudi na območju OPPN ukvarjalo z enako dejavnostjo 

ocenjujemo, da bodo tudi na območju OPPN nasajali odpadki podobnih klasifikacij. 
 

Tabela 91: Vrste, količine in kraj nastanka odpadkov v podjetju TAB IB Žerjav (Načrt, 2015) 
Številka 

odpadka 

Naziv odpadka Letna 

količina (t) 

Kraj nastanka 

06 04 05* Odpadki, ki vsebujejo druge 

težke kovine 

200 Proizvodnja 

07 07 04* Druga organska topila, pralne 

tekočine in matične lužnice - 

flux 

0,25 Proizvodnja 

10 04 02* Posnemki iz primarnega in 

sekundarnega taljenja 

270 Tehnološki in proizvodni 

proces 
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10 04 05* Drugi delci in prah 30 Tehnološki in proizvodni 

proces 

10 04 06* Trdni odpadki iz čiščenja 

odpadnih plinov 

20 Suhi filtri 

12 01 09* Strojne emulzije in raztopine, ki 

ne vsebujejo halogenov 

0,5 Tehnološki in proizvodni 

proces 

13 02 05* Mineralna neklorirana motorna 

olja, olja prestavnih 

mehanizmov in mazalna olja 

1,5 Tehnološki in proizvodni 

proces 

13 05 07* Z oljem onesnažena voda iz 

naprav za ločevanje olja in 

vode 

5 Lovilec olj 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke 

nevarnih snovi ali je 

onesnažena z nevarnimi snovmi 

0,75 Proizvodnja 

15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva 

(tudi oljni filtri, ki niso navedeni 

drugje), čistilne krpe, zaščitna 

oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi 

1,7 Proizvodnja, služba 

vzdrževanja 

16 06 01* Svinčeve baterije 300 Tehnološki in proizvodni 

proces 

16 06 01* Svinčeve baterije - mrežice 30 Tehnološki in proizvodni 

proces 

16 06 01* Svinčeve baterije – plošče 1.500 Tehnološki in proizvodni 

proces 

19 08 06* Nasičene ali iztrošene smole 

ionskih izmenjevalcev 

1 Industrijska čistilna 

naprava 

19 08 13* Mulji iz drugih čistilnih naprav 

tehnoloških odpadnih voda, ki 

vsebujejo nevarne snovi 

20 Industrijska čistilna 

naprava 

20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi 

odpadki, ki vsebujejo živo 

srebro 

0,08 Proizvodnja, služba 

vzdrževanja 

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji 0,08 Režija 

12 01 02 Drugi delci žleza 50 Služba vzdrževanja 

12 01 04 Odpadni baker 0,1 Služba vzdrževanja 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 95 Vhodni material – 

pridobitelj 

blaga 

15 01 02 Plastična embalaža 25 Vhodni material – 

pridobitelj 

blaga 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 50 Prostori za počitek, 

jedilnica, 

režija 

20 03 04 Greznični mulj 20 Male komunalne čistilne 

naprave 
 

Vse nastale odpadke oddajajo več pooblaščenim zbiralcem ali pooblaščenim obdelovalcem odpadkov, ki 

izvajajo odvoze odpadkov preko lastnih ali zunanjih pooblaščenih prevoznikov odpadkov. 

 

Sledi kratek opis načrtovanih ukrepov za zmanjšanje količine ali stopnje nevarnosti proizvedenih 

odpadkov (Povzeto po Načrtu gospodarjenja z odpadki): 

 usposabljanje zaposlenih o ravnanju z nevarnimi odpadki in z embalažo, ki vsebuje nevarne 

snovi, 

 spremljati razvoj tehnologije predelave odpadkov s ciljem povečanja specifične rabe in 

nadaljnje snovne izrabe odpadkov kot surovino za nadaljnjo uporabo v proizvodnji, 

 spremljati količine nastalih odpadkov preko informacijskega sistema,  
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 vračanje izmeta nazaj v tehnološki proces – litje mrežic, 

 uporaba pralnih čistilnih krp, 

 pri formiranju uporaba plastičnih palet, ki so za večkratno uporabo, 

 nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov, 

 izdelana navodila za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi in usposabljanje delavcev za 

pravilno ukrepanje, 

 upoštevanje predpisanega postopka za ravnanje v primeru razsutja/razlitja nevarnih kemikalij 

in uporaba absorbenta,  

 usposabljanje delavcev za ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka, 

 izvajanje nadzora ločenega zbiranja odpadkov v okviru preventivnih kontrolnih pregledov na 

celotnem območju podjetja, 

 zagotavljanje vračanje čim večje količine odpadne embalaže in povratne embalaže 

dobaviteljem, 

 zagotavljanje oddaje odpadne embalaže v postopek recikliranja, 

 trajna usmeritev v zmanjševanje nastalih odpadkov zaradi slabe kakovosti izdelka. 

 

14.4 Varovana območja in pravni režimi 
 

Kot proizvajalec baterij in akumulatorjev je podjetje TAB d.d. dolžno izpolnjevati obveznosti Uredbe o 

ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Na lokaciji TAB SPE IB 

izdelujejo industrijske baterije/akumulatorje. V celoti se upošteva pogoje iz 5. člena omenjene uredbe, saj 

baterije/akumulatorji ne vsebujejo živega srebra in kadmija. 

Skladno z Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

zbirajo odpadne industrijske baterije/ akumulatorje sami. Vpisani so v evidenco zbiralcev odpadkov. 

Skladno z omenjeno Uredbo zagotavljajo nadaljnje ravnanje z odpadni akumulatorji. Le te predajo 

podjetju MPI – reciklaža, d.o.o. v obdelavo. Kot proizvajalec industrijskih baterij/akumulatorjev so 

skladno z omenjeno Uredbo pristopili k izvajanju samostojnega načrta ravnanja z odpadnimi 

industrijskimi baterijami/akumulatorji. 

14.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja 

 

Okoljski cilji plana izhajajo iz obveznosti Republike Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb 

in veljavnih predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih (ReNPVO). 
 

Tabela 92: Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskega cilja OPPN 

Okoljski cilji 
Okoljski cilji 

OPPN  

Odpadki 

Načrt gospodarjenja z odpadki SPE IB opredeljuje sledeči 

cilj: 

-cilj podjetja je, da se kljub naraščajočim trendom proizvodnje, 

količina odpadkov glede na tono porabljenega svinca letno 

zmanjša za 1%. 

 

 

ReNPVO 

2005–2012 

Ustrezno ravnanje 

z odpadki v času 

gradnje 

 

Zmanjšanje 

količine 

nekomunalnih 

odpadkov glede 

na tono 

porabljenega 

svinca za 1% 

letno 
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14.5.1  Okoljski cilji s kazalci 

Z okoljskim ciljem želimo zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki tako v času gradnje kot v času 

obratovanja dejavnosti na območju OPPN. 
 

Tabela 93: Okoljski cilji in izbrani kazalci stanja okolja 
Okoljski cilj OPPN Kazalci stanja okolja 

Ustrezno ravnanje z odpadki v času 

gradnje 

Količina posameznih frakcij gradbenih odpadkov (nevarni odpadki, 

zemljine, gradbeni odpadki..) in pridobljeni evidenčni listi o njihovem 

prevzemu 

14.5.2  Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN 

V nadaljevanju sledi tabela z lestvico velikostnih razredov učinkov na segment odpadkov.  

 

Tabela 94: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskega cilja Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje 

Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 

KAZALEC 

Količina posameznih frakcij gradbenih odpadkov (nevarni odpadki, zemljine, 

gradbeni odpadki..) in pridobljeni evidenčni listi o njihovem prevzemu 

A 
ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Gradnja ne bo negativno vplivala na okolje zaradi nastajanja odpadkov ali pa bo 

imela na način ravnanja z odpadki pozitiven vpliv. 

B nebistven vpliv Gradnja ne bo bistveno vplivala na okolje zaradi nastajanja in ravnanja z odpadki.  

C 

nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov (OU) 

Gradnja bo imelo vpliv na količino nastalih odpadkov in način ravnanja z 

odpadki. Ob izvedbi predpisanih OU bo OPPN sprejemljiv, ne bo povzročil 

nenadzorovanega obremenjevanja okolja z odpadki. 

D bistven vpliv 

Gradnja bo povzročila veliko količino nastalih odpadkov s katerimi se ne bo 

ustrezno ravnalo in bo to imelo posledično bistven vplival na okolje. Vse vplive 

gradnje se lahko z izvedbo OU sicer omeji, vendar lahko kljub temu pričakujemo 

onesnaženja okolja z odpadki.  

E uničujoč vpliv 

Gradnja bo imela na ravnanje z odpadki uničujoč vpliv. Vplivi (neposredni, 

daljinski, kumulativni ali sinergijski) bodo popolnoma nesprejemljivi, posledice 

bodo v popolnem nasprotju z okoljskim ciljem. 

X 
ugotavljanje vpliva ni 

možno 

Ugotavljanje vplivov gradnje na ravnanje z odpadki ni možno. 

 

14.6 Analiza prvih mnenj (smernic) nosilcev urejanja prostora 
 

Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) je po Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v 

postopku CPVO z vidika vplivov na zdravje ljudi za zadevni plan izdal naslednje mnenje. 

Ocenjujejo, da izvedba plana lahko na več načinov pomembno vpliva na zdravje ljudi: 

 izpostavljajo konfliktni stik med stanovanjsko in industrijsko rabo, 

 možnost dodatnega onesnaženja zraka z delci kontaminirani s svincem (tla na območju OPPN so 

namreč prekomerno onesnažena s svincem), 

 proizvodnja baterij in interni transport na območju OPPN lahko povzročita emisije svinca v 

okolje, predvsem v zrak in vode. Svinec emitiran v okolje lahko neposredno ali posredno vstopi v 

človeško telo in negativno vpliva na zdravje ljudi. 
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14.7 Vrednotenje vplivov izvedbe OPPN z oceno vpliva 

14.7.1 Ocena vplivov 

V spodnji tabelah so prikazani vplivi OPPN na okoljske podcilje, kateri doseganje je pomembno za 

dosego skupnega cilja Zdravo okolje za ljudi. 
 

Tabela 95: Prikaz opredelitve pomembnih vplivov izvedbe plana  

Okoljski cilj 

n
ep

o
sr

ed
n

i 

d
al

ji
n

sk
i 

k
ra

tk
o

ro
čn

i 

sr
ed

n
je

ro
čn

i 

d
o

lg
o

ro
čn

i 

tr
aj

n
i 

za
ča

sn
i 

k
u

m
u

la
ti

v
n

i 

si
n
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g
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Zdravo okolje za 

ljudi 

C C C / C C C C C 

Podcilji          

Izboljšanje 

kakovosti tal na 

območju OPPN 

C / C / / / / / / 

Čim manjša 

obremenitev tal 

z zemeljskim 

izkopom iz 

območja OPPN 

C / C / / / / / / 

Zagotavljanje 

poplavne 

varnosti 

območja OPPN 

/ B / / / / / B / 

Ustrezno 

ravnanje z 

odpadnimi 

vodami na 

območju OPPN 

/ / / / B B / / / 

Dobro kemijsko 

in ekološko 

stanje 

površinskih in 

podzemnih vod 

na širšem 

območju OPPN 

C / C / B / / B / 

Umeščanje 

dejavnosti in 

objektov stran 

od bivanjskih 

objektov 

C / / / / C C / C 

Kakovost 

zunanjega zraka 

pod mejnimi 

vrednostmi 

C C C / / / C B / 

Varovanje 

življenjskega 

okolja pred 

hrupom v času 

gradnje 

C B B / / / C C / 

Obremenjenost 

stanovanjskih 

območij s 

hrupom pod 

B B / / B / / B / 
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Okoljski cilj 
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mejnimi 

vrednostmi 

Ustrezno 

ravnanje z 

odpadki v času 

gradnje 

C C / / C / / C / 

Komentar podciljev: 

PODCILJ: Izboljšanje kakovosti tal na območju OPPN 

Neposredne in kratkoročne vplive izvedbe OPPN na kakovost tal na območju OPPN ocenjujemo kot 

nebistvene zaradi izvedbe OU, ocena C. 

 

PODCILJ: Čim manjša obremenitev tal z zemeljskim izkopom iz območja OPPN 

Neposredne, kratkoročne in začasne vplive izvedbe OPPN zaradi obremenitve tal z zemeljskimi izkopi 

ocenjujemo kot nebistvene zaradi izvedbe OU, ocena C. 

 

PODCILJ: Zagotavljanje poplavne varnosti območja OPPN 

Ugotavljamo nebistven daljinski in kumulativni vpliv OPPN na zagotavljanje poplavne varnosti območja 

OPPN. Planirani objekti in dejavnosti so skladni s predpisi iz poplavne Uredbe. Za načrtovanje mostu čez 

Mežo, ki formalno ni del OPPN, se naj že v prostorskem aktu upoštevajo projektni pogoji iz HHŠ. 

 

PODCILJ: Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na območju OPPN 

Ugotavljamo nebistven dolgoročni in trajni vpliv na okoljski cilj Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami 

na območju OPPN. Dograditev vodovodnega omrežje na območju OPPN se načrtuje skladno z občinskim 

odlokom in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora. Ugotavljamo nebistven kumulativni vpliv 

 

PODCILJ: Dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih in podzemnih vod na širšem območju OPPN 

Ugotavljamo nebistvene dolgoročne in kumulativne (bližina istovrstne dejavnosti v Črni – Mušenik) 

vplive izvedbe OPPN na ekološko in kemijsko stanje voda na širšem območju OPPN. Ugotavljamo 

nebistvene neposredne in kratkoročne vplive OPPN na stanje voda. Vplivi so vezani predvsem na čas 

gradnje, na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi. 

 

PODCILJ: Umeščanje dejavnosti in objektov stran od bivanjskih objektov 

Ugotavljamo nebistven neposredni, dolgoročni, trajni in kumulativni vpliv OPPN na umeščanje objektov 

namenjenih industriji stran od bivanjskih objektov. Na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi, tako v času 

gradnje, kot v času obratovanja OPPN. 

 

PODCILJ: Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi 

Ugotavljamo nebistven neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni vpliv OPPN na kakovost zraka zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov. Ugotavljamo nebistven kumulativni vpliv OPPN na kakovost zraka na 

širšem območju OPPN. Največji možni vplivi se pričakujejo v času gradnje, za kar pa so predvideni 

ustrezni omilitveni ukrepi. 

 

PODCILJ: Varovanje življenjskega okolja pred hrupom v času gradnje 

Ugotavljamo nebistven neposredni vpliv OPPN na emisije hrupa v času gradnje. Ugotavljamo nebistvene 

neposredne, kratkoročne, začasne in kumulativne vplive OPPN na emisije hrupa v času gradnje zaradi 

izvedbe OU.  

 

PODCILJ: Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi 

Ugotavljamo nebistven neposredni, daljinski, dolgoročni in kumulativni vpliv OPPN na obremenjenost 

stanovanjskih območij z emisijami hrupa. 
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PODCILJ: Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje 

Neposreden, daljinski, dolgoročen ter kumulativni nebistven vpliv (C) ob ustreznem ravnanju z 

zemeljskim izkopom in z drugimi gradbenimi odpadki. Zemljino se bo lahko vnašalo v/na tla v skladu z 

okoljevarstvenim dovoljenjem po R10 ali odvažalo na deponijo gradbenih odpadkov.  

 
Tabela 96: Vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja za 

spremljanje dosege okoljskih podciljev ter skupnega cilja Zdravo okolje za ljudi 

Okoljski cilji 
Kazalci stanja 

okolja 

Podatek za 

leto 2017 ali 

zadnje leto, ki 

je na voljo 

Ocenjena 

smer 

gibanja 

kazalca 

Ocena 

razvoja 

kazalca 

oz. 

vpliva 

na 

okolje 

Obrazložitev 

Izboljšanje 

kakovosti tal na 

območju OPPN 

Imisije 

merjenih 

koncentracij 

težkih kovin 

na območju 

stika med 

poselitvijo in 

industrijsko 

namensko 

rabo so v 

skladu z 

Uredbo 

Kemična 

analiza tal iz l. 

2016 na 

območju 

OPPN je 

podana v 

predhodnem 

poglavju 

 
  

Iz rezultatov kemijske analize na 

območju OPPN je razvidno, da so 

vrednosti koncentracij na sloju tal 0-5 

cm višje od vrednosti koncentracij 

parametrov na sloju tal 5-20 cm. To 

nakazuje, da je kakovost vrhnjega 

sloja tal nekoliko slabša. 

Ocenjujemo, da bodo ureditve v 

sklopu OPPN ugodno vplivale na 

kakovost tal.  

Čim manjša 

obremenitev tal 

z zemeljskim 

izkopom iz 

območja OPPN 

Fizikalno-

kemijske 

lastnosti 

zemeljskega 

izkopa iz 

območja 

OPPN 

Vsebnost 

organskih 

nevarnih 

snovi je v 

območju 

naravnih 

vrednosti. Za 

vsebnost 

težkih kovin v 

izkopu lahko 

pričakujemo 

povišane 

koncentracije. 

 
 

Zemeljski izkop na območju bo enak 

volumnu uporabljenega materiala za 

ureditev območja OPPN. Odvečnega 

izkopnega materiala, ki bi s ga 

odvažalo na druge lokacije oz dlje 

časa deponiralo na gradbišču 

praktično ne bo. 

Zagotavljanje 

poplavne 

varnosti 

območja OPPN 

Umeščanje 

dejavnosti iz 

7. člena 

poplavne 

uredbe izven 

območja 

razreda 

majhne 

poplavne  

nevarnosti. 

Del območja 

OPPN leži v 

razredu 

preostale in 

majhne 

poplavne 

nevarnosti.  

 
 

Na območju OPPN se objekti in 

dejavnosti umeščajo skladno s 

poplavno uredbo (Priloga 1 in 2). 
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Ustrezno 

ravnanje z 

odpadnimi 

vodami na 

območju OPPN 

Stopnja 

zasedenosti 

IČN 

 

Učinek 

čiščenja na 

IČN 

Na območju 

OPPN še ni 

zgrajena IČN. 

 
 

Območje OPPN bo imelo svojo lastno 

IČN. Pričakujemo, da se bodo 

odpadne industrijske vode na tej 

napravi ustrezno čistile. Naprava bo 

dimenzionirana skladno s potrebami, 

ki jih narekujejo potrebe podjetja 

TAB. Na čistilni napravi se bodo 

izvajali predpisani monitoringi.Za 

odvajanje komunalnih odpadnih vod 

je predvidena MKČN v velikosti 50 

PE. 

Dobro 

kemijsko in 

ekološko stanje 

površinskih in 

podzemnih vod 

na širšem 

območju OPPN 

Kakovost reke 

Meže 

(vzorčno 

mesto Topla 

in merilno 

mesto 

Podklanc) 

 

Ekološko in 

kemijsko 

stanje Meže v 

l. 2012 je 

dobro 

 
  

Zaradi implementacije OPPN se 

ekološko in kemijsko stanje Meže oz 

podzemnih vod ne bo bistveno 

spremenilo. Na območju plana bo 

zgrajen vodotesen in atestiran 

kanalizacijski sistem, ki se bo končal 

s čistilno napravo. Padavinske 

odpadne vode bodo preko lovilcev olj 

speljane ločeno od komunalne 

kanalizacije. Za čas gradnje objektov, 

so za varovanje podzemnih in 

površinskih voda navedeni omilitveni 

ukrepi. 

Umeščanje 

dejavnosti in 

objektov stran 

od bivanjskih 

objektov 

Število 

bivanjskih 

objektov, ki 

neposredno 

mejijo na 

območje 

OPPN 

Neposredno 

se na območju 

stika nahajajo 

naslednji 

bivanjski 

objekti: 

Žerjav 75, 

Žerjav 74, 

Žerjav 72, 

Žerjav 71. 

 
 

Na območju neposrednega stika med 

bodočim ind. objektom in bivanjskimi 

enotami se bo umestil zelen pas.  

Kakovost 

zunanjega 

zraka pod 

mejnimi 

vrednostmi 

Koncentracije 

PM10 delcev 

času gradnje 

in obratovanja 

OPPN 

/ 

  
 

Kakovost zunanjega zraka v času 

gradnje se bo dosegala z naborom 

številnih omilitvenih ukrepov (glej 

tabelo OU ob koncu poglavja). Prav 

tako se bo v času obratovanja OPPN 

dosledno zagotavljajo ukrepe, ki bodo 

pripomogli zmanjšanju koncentracij 

prašnih delcev. 

Varovanje 

življenjskega 

okolja pred 

hrupom v času 

gradnje 

Raven hrupa 

ob najbližjih 

objektih z 

varovanimi 

prostori v 

času gradnje 

/ 

 
 

Informativni izračun je pokazal, da v 

času gradnje ne bodo presežene 

emisije hrupa za IV SVPH. Dosledno 

naj se upoštevajo zakonske določbe in 

omilitveni ukrepi. 

Obremenjenost 

stanovanjskih 

območij s 

hrupom pod 

mejnimi 

vrednostmi 

Raven hrupa 

iz območja 

OPPN ob 

najbližjih 

objektih z 

varovanimi 

prostori  

mejne 

vrednosti niso 

presežene  

 
 

Na zunanje robove območja OPPN se 

umešča manj hrupne dejavnosti. Na 

območju stika med ind. objektom in 

bivanjskimi objekti se načrtuje tudi 

zelena bariera.  
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Ustrezno 

ravnanje z 

odpadki v času 

gradnje 

Količina 

posameznih 

frakcij 

gradbenih 

odpadkov 

(nevarni 

odpadki, 

zemljine, 

gradbeni 

odpadki..) in 

pridobljeni 

evidenčni listi 

o njihovem 

prevzemu 

/ 

 
 

Neposreden, daljinski, dolgoročen ter 

kumulativni nebistven vpliv (C) ob 

ustreznem ravnanju z zemeljskim 

izkopom in z drugimi gradbenimi 

odpadki.  

Zemljino se bo lahko vnašalo v/na tla 

v skladu z okoljevarstvenim 

dovoljenjem po R10 ali odvažalo na 

deponijo gradbenih odpadkov. 

Legenda: 
 povečanje vrednosti 

 zmanjšanje vrednosti 

 vrednost bo ostala enaka  
 

 

 

Vpliv OPPN na zdravje ljudi nebistven zaradi izvedbe predlaganih omilitvenih ukrepov (ocena C). 

 
 

 

14.8 Skladnost OPPN z okoljskimi cilji 
 

Izvedba OPPN ne bo predstavljala novega neposrednega vpliva na varovanje zdravja ljudi. Ob ustreznem 

upoštevanju in izvedbi omilitvenih ukrepov ni pričakovati bistvenih negativnih vplivov izvedbe OPPN na 

varovanje zdravja ljudi, zato je plan skladen z okoljskimi cilji. 

 

14.9 Omilitveni ukrepi 
 

Tabela 97: Omilitveni ukrep (OU) 
Omilitveni ukrepi Časovni 

okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Segment tla 

Zemljino se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohranita 

rodovitnost in količina, ter se uporabi za rekultivacijo 

poškodovanih in manj kakovostnih tal. Prepreči se mešanje 

živice z mrtvico in rodovitna zemlja se začasno odlaga na največ 

1,2 m visoke nasipe. Tako zemljino se v primeru viškov lahko 

uporabi za zelene ureditve v sklopu OPPN. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

 

Čas gradnje 

 

Izvajalci 

gradbenih 

del-

prevozniki 

Investitor 

Segment vode 

Ukrepi v času gradbenih del  
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Omilitveni ukrepi Časovni 

okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo 

biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela 

(kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati 

izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le 

izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej predvideni in 

za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma 

zavarovani tako, da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in 

posredno v podtalnico. Točenje goriva v gradbene stroje na 

območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za 

razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih 

mestih. Točenje goriva in olja iz sodov ni dopustno. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

 

Med gradnjo 

 

 

 

Izvajalci del 

Načrtovalec 

OPPN  

 

 

 

Izvajalci del  

V kolikor v neposredni bližini gradbišča ni dostopnih ustreznih 

sanitarij, naj se na gradbišču uporabljajo kemična stranišča. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Med gradnjo 

 

 

Izvajalci del 

Načrtovalec 

OPPN  

 

 

Izvajalci del 

Strogo je prepovedano vrtati v tla z namenom izkoriščanja-

črpanja podzemne vode za potrebe gradnje ali za druge potrebe. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Med gradnjo 

 

 

Izvajalci del 

Načrtovalec 

OPPN  

 

 

Izvajalci del 

Interventni ukrepi v času del
15

 
Opomba: pogoji so splošni in so podani glede na v tej fazi dosegljive podatke o vrsti in namenu posegov.  

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje 

površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz 

gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi 

tekočinami, mora biti pripravljen načrt ravnanja za takojšnje 

ukrepanje. V načrtu morajo biti določene pooblaščene osebe, ki 

so odgovorne za organizacijo intervencije 24 ur na dan. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

 

Med gradnjo 

 

 

 

Izvajalci del 

Investitor 

 

V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje 

takoj omejiti, kontaminirano zemljino odstraniti in jo 

neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čim prej 

izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s 

strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala je 

potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za 

to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri ARSO 

kot zbiralec teh odpadkov. Vse tovrstne dogodke je potrebno 

vpisati v gradbeni dnevnik. 

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorbcijska 

sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih 

kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta 

sredstva naj bodo takoj dostopna.   

                                                 
15 Primer: Postopek v primeru razlitja oz. onesnaženja površine z naftnimi derivati: 

 Voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorbcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini delovnega stroja, najprej posuje 

onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbišča). Obvestilo mora 
vsebovati: 

- lokacijo onesnaženja, 

- vrsto onesnaženja (snov, količina), 
- čas nastopa onesnaženja. 

 Vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne službe. Obvestilo mora vsebovati enake 
podatke, kot je navedeno zgoraj. 

 V najkrajšem času se prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu. 

 Nadzorna služba in hidrogeolog pregledata mesto onesnaženja ter po potrebi določita dodaten izkop materiala, hidrogeolog pa določi tudi 

vse morebitne dodatne ukrepe za zavarovanje ogroženih vodnih virov (meritve in vzorčevanje podtalnice). 
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Omilitveni ukrepi Časovni 

okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih 

dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (najbližjo policijo, 

center za obveščanje, gasilce, upravljavca vodovoda, 

inšpekcijske službe). Pristojne službe po potrebi odredijo ogled 

mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne 

ukrepe za sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev vode iz 

piezometrov, dodaten izkop onesnaženega materiala ipd.). 

Omilitveni in zaščitni ukrepi v času veljave OPPN 

 

Sistem kanalizacije na območju OPPN mora biti izveden 

vodotesno, kar je potrebno dokazati s preskusom. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Med gradnjo 

in v času 

poskusnega 

obratovanja 

 

 

Izvajalci 

gradbenih del, 

strokovne 

službe 

Občina oz 

investitor 

Ob severo-vzhodni in jugo-vzhodni strani urejevalne enote pet 

(Ue 5) se vzpostavi vegetacijski pas 

-severo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine ca 7 m, 

višina vegetacije v optimalni starosti naj znaša do 10 m. 

Obstoječe drevesne in grmovne vrste na tem območju se lahko 

vključi v zasnovo zelenega pasu.  

 

-jugo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine ca 7 m, 

višina vegetacije v optimalni starosti naj znaša do 10 m.  

Rastlinska sestava bariere naj bo sestavljena iz gostejšega in 

zimzelenega tipa vegetacije do višine 2 m, višje pa lahko segajo 

debla posameznih dreves.  

 

Dop. osn. sicer predvideva zelen pas vzdolž celotne severo-

vzhodne in jugo-vzhodne meje OPPN. Pomembno pri 

predmetnem ukrepu je, da se ga konkretizira za območje stika 

med bodočim ind. objektom in bivanjskimi enotami. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Izvajalci del Investitor 

Vse povozne poti znotraj območja OPPN, se dnevno čistijo s 

čistilnimi avti, ki preprečuje prašenje ob delovanje le te, poleg 

tega pa čiščenje doseže tudi težje dostopna mesta (npr: čiščenje 

robnik/kotnih delov povoznih površin) 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci del Investitor 

Odvozi in dovozi dostavnih vozil na območje OPPN naj bodo 

vezani na čas med 6 uro zjutraj in 20 zvečer. 
Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci del Investitor 

Segment zrak 

Tehnični ukrepi v času gradnje 

Prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, čistiti 

s stisnjenim zrakom ali suhim pometanjem. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 
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Omilitveni ukrepi Časovni 

okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

Gradbene odpadke je potrebno zbirati in prevažati v zaprtih ali 

pokritih posodah ali zabojnikih. 
Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Izvajalci 

gradbenih 

del-

prevozniki 

Investitor 

Uporabljati se mora gradbena mehanizacija take vrste, ki je 

opremljena za odsesavanje prahu ali zaprtimi viri prahu. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 

Premične naprave za obdelavo gradbenih odpadkov morajo biti 

opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka (v kolikor se 

bodo take naprave na območju gradbišča uporabljale). 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 

Količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov, naj bo najmanjša možna. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 

Skladiščeni gradbeni material je treba prekrivati, vlažiti ali 

zaslanjati pred vplivi vetra. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 

Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na 

ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti da gradbena 

mehanizacija ne onesnažuje cestišča. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del-

prevozniki 

Investitor 

Gradbiščne ceste je potrebno redno čistiti z učinkovitimi 

namenskimi stroji. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 

Na območju gradbišča se omejiti hitrost na največ 40 km/h. 

Gradbena mehanizacija dostopa do gradbišča na južni strani 

OPPN, preko interne ceste obstoječega proizvodnega 

kompleksa. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del-

prevozniki 

Investitor 

Transportna sredstva za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti 

pokrita ali zaprta. 
Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del-

prevozniki 

Investitor 

Po končani gradnji, se po potrebi poskrbi za čiščenje fasad na 

objektih s hišno številko: Žerjav 75; Žerjav 74, Žerjav 72 in 

Žerjav 71. Posebej temeljito se očistijo strani fasad, ki so 

obrnjene proti gradbišču. Pranje fasad se izvede v primeru, če bi 

med gradnjo na območju OPPN prišlo do poslabšanja 

obstoječega stanja posamezne fasade. Obstoječe stanje fasad se 

preveri in ustrezno dokumentira pred začetkom gradbenih del. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Izvajalci 

gradbenih 

del 

Investitor 

Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo na gradbišču, 

morajo biti skladiščene na način, ki onemogoča nekontrolirano 

odtekanje le teh v okolje v primeru razlitja, ob upoštevanju 

veljavnih predpisov in standardov. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

 

Izvajalci 

gradbenih 

del-

prevozniki 

Investitor 

Segment hrup 
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Omilitveni ukrepi Časovni 

okvir 

izvajanja 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje 

uspešnosti 

OU v času obratovanja OPPN 

Promet dostavnih vozil znotraj OPPN je omejen na čas med 6 

uro zjutraj in 20 uro zvečer. 

Čas 

obratovanja 

OPPN 

investitor Investitor 

Segment ravnanje z odpadki 

Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da 

izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno 

skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po 

vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama 

odpadkov. 

Med 

načrtovanjem 

OPPN 

Med gradnjo 

 

Izvajalci 

del 

 

Investitor 

 

V primeru, da bodo v času izkopov za objekte naleteli na nasutja 

odpadkov, je potrebno slednje odstraniti v celoti, vključno z 

morebitno onesnaženo podlago. 

Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati ločeno 

(prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi 

odpadki). Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na 

območju gradbišča (izven gradbene jame) za začasno 

skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne 

odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na 

skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka 

odpadka, oznaka nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali 

izpiranje nevarnih snovi v tla in podtalnico. 

Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča, pri 

čemer mora biti zagotovljeno, da izvajalci gradbenih del 

gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov in 

nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje 

nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano. 

Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v 

tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen). 

Skladiščenje nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri gradnji in 

ki so kot nevarne opredeljene skladno z določili Zakona o 

kemikalijah, mora ustrezati veljavnim normativom, da se 

preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in okolje. 

14.10 Spremljanje stanja okolja 

 
Seznam kazalcev stanja okolja, načini spremljanja le-teh ter nosilci monitoringa so navedeni na koncu 

vsakega poglavja. 
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15 ALTERNATIVE 
 
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 

okolje je v 3. členu med ostalim zapisano, da je OP dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in 

ovrednotijo možne alternative za posege, ki so s stališča okolja, narave, kulturne dediščine ali zdravja 

ljudi, zelo sporni. 

 

Ocenjujemo, da izvedba OPPN ni tovrstni (sporni) poseg. Ni pričakovati bistvenih vplivov na okolje, 

zdravje ljudi, naravo ali kulturno dediščino, v kolikor se izvedejo omilitveni ukrepi iz tega OP in 

usmeritve iz smernic nosilcev urejanja prostora.  

Zaradi navedenega se alternativne rešitve v OP ne obravnavajo. 
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16 VPLIV OPPN NA OKOLJE NA OBMOČJU SOSEDNJIH DRŽAV 
 

Obravnavan plan se nahaja na območju občine Črna na Koroškem, v kraju Žerjav. Območje OPPN je od 

Avstrijske meje oddaljeno okoli 5 km zračne linije, upoštevajoč najkrajšo cestno povezavo pa še bistveno 

dlje. Zaradi oddaljenosti in karakteristik reliefa obravnavanega plana ocenjujemo, da le-ta ne bo imel 

vpliva na območju sosednje države (tako v fazi gradnje kot obratovanja). 
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17 OPOZORILO O CELOVITOSTI POROČILA 
 

Osnova za izdelavo in postavitev poglavij predmetnega okoljskega poročila je bila Uredba o okoljskem 

poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe načrtov na okolje (Ur. l. RS, št. 

73/05). Pri zasnovi poglavij smo upoštevali tudi določila Direktive 2001/42/ES EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA z dne 27.6.2001, o presoji vplivov nekaterih posegov in programov na okolje. 

Okoljsko poročilo bo obravnavano na drugi stopnji CPVO.  

 

17.1 Potek dela 

 

Pri izdelavi okoljskega poročila se je izhajalo iz: 

osnutka OPPN, prikaza stanja prostora, zakonskih zahtev, ciljev in usmeritev državnih strategij, resolucij 

in operativnih programov, smernic nosilcev urejanja prostora, strokovnih podlag in analiz, varstvenih 

režimov, javno dostopnih podatkov ter iz terenskega ogleda. 

 

Izvedena so bila posvetovanja, zbiranje informacij in usklajevanja z načrtovalcem OPPN in predstavniki 

podjetja TAB d.d.. 

 

Opravljen je bil terenski ogled območja OPPN.  

 

Delo na OP se je pričelo z zbiranjem podatkov o stanju okolja v občini in bližnji okolici, ter preverjanjem 

vseh relevantnih pravnih režimov, ki veljajo na območju OPPN/občine.  

 

17.2 Smernice nosilcev urejanja prostora  

 

Na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja IP 3 v 

naselju Žerjav (Uradno glasilo občin, št. 26/2016) se je pripravil osnutek prostorskega akta, ki se ga 

posreduje v smernice nosilcem urejanja prostora. 

 

1. Elektro distribucijsko omrežje: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, ENERGIJA RM d.o.o., 

Polena 5, 2392 Mežica 

2. Komunalno omrežje in ravnanje z odpadki: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 

Ravne na Koroškem 

3. TELEKOM SLOVENIJE D.D., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Titova cesta 38, 

2000 Maribor 

4. GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana 

5. Državno cestno omrežje: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 

1000 Ljubljana 

6. Lokalno cestno omrežje: Občina Črna na Koroškem 

7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija; sektor 

vode 

8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor 

10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 

Maribor 

11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, št.: 35012-174/2016/15, datum: 23.3.2017, 

Dopolnitev smernic (konkretizacija predhodnih arheoloških raziskav) za OPPN za del območja IP3 

Žerjav 
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17.3 Izdelovalci OP 

Vodja projekta Vsebinska področja 

Uroš Kobe, u.d.i.kem.tehn. 

 

 

 

Sodelovali: 

Mag. Marjan Krnc, univ.dipl.org, inž. str. 

Tadeja Fonovič, univ.dipl.tekst. 

mag. Martin Gregorc, univ.dipl.biol. 

Nadzor nad izvajanjem projekta ter poglavja: 

Tla, Vode, Zrak, Kulturna dediščina in krajina, Narava, 

Varovanje zdravja ljudi, Ravnanje z Odpadki, Alternative, 

Hrup, Svetlobno onesnaženje, EMS, Sklepna ocena 

 

Tla, Vode, Zrak, Kulturna dediščina in krajina, Narava, 

Varovanje zdravja ljudi, Ravnanje z odpadki, Alternative, 

Hrup, Svetlobno onesnaženje, EMS, 
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18 SKLEPNA OCENA 
 

V okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe OPPN na okolje, ohranjanje 

narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.  

 

Ključni negativni vplivi in negativni pojavi, ki jih lahko pričakujemo ob izvedbi OPPN, so povezani z 

emisijami prašnih delcev, predvsem v času gradnje. 
 

Tabela 98: Ocene za postavljene okoljske cilje OPPN 
Ocene za postavljene cilje OPPN 

Segment 

okolja 
Okoljski cilji OPPN 

Ocena vpliva za dosego 

okoljskega cilja 

Ocena za vidik 

okolja 

TLA 

Izboljšanje kakovosti tal na območju OPPN 
Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Čim manjša obremenitev tal z zemeljskim 

izkopom iz območja OPPN 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

VODE Zagotavljanje poplavne varnosti območja 

OPPN 
Nebistven (B) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na 

območju OPPN 
Nebistven (B) 

Dobro kemijsko in ekološko stanje 

površinskih in podzemnih vod na širšem 

območju OPPN 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

ZRAK Umeščanje dejavnosti in objektov stran od 

bivanjskih objektov 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Kakovost zunanjega zraka pod mejnimi 

vrednostmi 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

HRUP Varovanje življenjskega okolja pred 

hrupom v času gradnje 

Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

Obremenjenost stanovanjskih območij s 

hrupom pod mejnimi vrednostmi 
Nebistven (B) 

KULTURNA 

DEDIŠČINA 

/ 

/ 

Vpliva OPPN na 

kulturno 

dediščino ni 

možno podati, 

(ocena X)  

KRAJINA / / Nebistven (B) 

NARAVA / / Nebistven (B) 

RAVNANJE Z 

ODPADKI Ustrezno ravnanje z odpadki v času gradnje 
Nebistven zaradi izvedbe 

OU (C) 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 

EMS / / Nebistven (B) 

SVETLOBNO 

ONESNAŽEVAN

JE 

/ 

/ 

Nebistven (B) 

VAROVANJE 

ZDRAVJA LJUDI 

Zdravo okolje za ljudi 
/ 

Nebistven zaradi 

izvedbe OU (C) 
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Na podlagi ugotovitev Okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPPN za del 

območja »IP 3 Žerjav«SPREJEMLJIV. Na voljo so ukrepi, ki poseg v prostor v zadostni meri 

omilijo. 

 

 


