ERANTHIS, Presoja vplivov na okolje

Okoljsko poročilo za OPPN za enoto urejanja
prostora EUP ST 28 IP - sever
Pripravljavec
OPN

Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

Izdelovalec
OPN

V PROSTORU d.o.o.
Ulica 7. maja 2
8250 Ilirska Bistrica

Izdelovalec OP

ERANTHIS, presoja vplivov na okolje,
Maja Divjak Malavašič s.p.
Kovinarska ulica 5B
8270 Krško

Vodja projekta:
Sodelovali:

Maja Divjak Malavašič univ. dipl. biol.
Andrej Gortnar kem. teh

Projekt:

Okoljsko poročilo za OPPN za enoto urejanja prostora EUP ST 28 IP - sever

Datum izvedbe:

November 2021

Številka
projekta:

OP_OPPN_03/21

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

1 KAZALO VSEBINE
1 KAZALO VSEBINE ......................................................................................................................................... 3
2 POLJUDEN POVZETEK S SKLEPNO OCENO ............................................................................................. 7
3 SPLOŠNO ..................................................................................................................................................... 10
OZADJE ........................................................................................................................................................ 10
NAMEN POROČILA...................................................................................................................................... 10
VSEBINA POROČILA ................................................................................................................................... 11
MERILA IN METODE UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA VPLIVOV OPPN ......................................... 11
4 PODATKI O OPPN........................................................................................................................................ 14
IME OPPN ..................................................................................................................................................... 14
OBMOČJE OPPN ......................................................................................................................................... 14
CILJ IN OPIS OPPN..................................................................................................................................... 15
4.3.1

Osnovni podatki o načrtovanih posegih ................................................................................................................ 15

ODNOSI DO DRUGIH NAČRTOV ................................................................................................................ 25
RABA PROSTORA ....................................................................................................................................... 26
PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA .......................................................................................... 26
PREDVIDENE EMISIJE IN ODPADKI TER RAVNANJE Z NJIMI ............................................................... 26
4.7.1
4.7.2
4.7.3

Emisije ................................................................................................................................................................... 26
Ravnanje z odpadki ............................................................................................................................................... 27
Ravnanje z odpadnimi vodami .............................................................................................................................. 27

POTREBE PO NARAVNIH VIRIH................................................................................................................. 27
ČEZMEJNI VPLIV ......................................................................................................................................... 28
5 STANJE OKOLJA......................................................................................................................................... 29
OPIS OBMOČJA ........................................................................................................................................... 29
IZHODIŠČNO STANJE OKOLJA ................................................................................................................. 29
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12

Tla in raba prostora ............................................................................................................................................... 29
Vode ...................................................................................................................................................................... 30
Zrak ....................................................................................................................................................................... 33
Hrup ...................................................................................................................................................................... 35
Elektromagnetno sevanje ...................................................................................................................................... 38
Svetlobno onesnaževanje ..................................................................................................................................... 38
Odpadki ................................................................................................................................................................. 38
Tveganje za nesreče ............................................................................................................................................. 38
Podnebne spremembe .......................................................................................................................................... 39
Narava .............................................................................................................................................................. 39
Kulturna dediščina ............................................................................................................................................ 40
Poseljenost in prebivalstvo ............................................................................................................................... 42

6 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA ........................................................................... 43

Eranthis

Stran 3 od 75

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

7 VERJETEN RAZVOJ STANJA OKOLJA V KOLIKOR SE PLAN NE IZVEDE ........................................... 45
8 DOLOČITEV VSEBINE OKOLJSKEGA POROČILA IN POMEMBNIH PRIČAKOVANIH VPLIVOV OPPN
46
9 VPLIVI IZVEDBE SDOPPN NA OKOLJE..................................................................................................... 48
TLA ................................................................................................................................................................ 48
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5

Varovana območja in pravni režimi ....................................................................................................................... 48
Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja ................................................................................... 48
Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 2 z oceno vpliva ........................................................................................ 49
Omilitveni ukrepi .................................................................................................................................................... 50
Spremljanje stanja okolja ...................................................................................................................................... 50

VODE............................................................................................................................................................. 51
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Varovana območja in pravni režimi ....................................................................................................................... 51
Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja ................................................................................... 51
Vrednotenje vplivov izvedbe SDOPPN z oceno vpliva ......................................................................................... 52
Omilitveni ukrepi .................................................................................................................................................... 56
Spremljanje stanja okolja ...................................................................................................................................... 57

HRUP............................................................................................................................................................. 58
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5

Varovana območja in pravni režimi ....................................................................................................................... 58
Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja ................................................................................... 58
Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 2 z oceno vpliva ........................................................................................ 60
Omilitveni ukrepi .................................................................................................................................................... 63
Spremljanje stanja okolja ...................................................................................................................................... 63

ZRAK ............................................................................................................................................................. 64
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5

Varovana območja in pravni režimi ....................................................................................................................... 64
Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja ................................................................................... 64
Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 2 z oceno vpliva ........................................................................................ 65
Omilitveni ukrepi .................................................................................................................................................... 66
Spremljanje stanja okolja ...................................................................................................................................... 67

10 ALTERNATIVE.............................................................................................................................................. 68
11 OPOZORILO O CELOVITOSTI POROČILA ................................................................................................ 69
12 SKLEPNA OCENA........................................................................................................................................ 70
13 VIRI IN ZAKONODAJA ................................................................................................................................. 71
ZAKONODAJA....................................................................................................................................... 71
VIRI ......................................................................................................................................................... 74

Eranthis

Stran 4 od 75

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

Kazalo tabel

Tabela 1 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih
ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja .......................................................................... 13
Tabela 2 Nastali odpadki v podjetju MBS List v letu 2020 (vir: Poročilo o nastajanju odpadkov) ........................ 27
Tabela 3 Rezultati monitorniga odpadnih vod na območju SDOPPN .................................................................. 33
Tabela 4: Stopnja onesnaženosti zraka na območju aglomeracije SIP na mejne vrednosti ................................ 33
Tabela 5: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku območju SIC glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag ...... 34
Tabela 6 Rezultati meritev iz kurilnih naprav Z8 ter Z9 ........................................................................................ 34
Tabela 7 Rezultai merite emisij iz virov Z2........................................................................................................... 34
Tabela 8 Rezultai merite emisij iz virov Z5........................................................................................................... 35
Tabela 9 Rezultai merite emisij iz virov Z7........................................................................................................... 35
Tabela 10 Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III in IV območje varstva pred hrupom ........................................ 36
Tabela 11 Kazalci hrupa za Ldan, Lvečer, Lnoč ter Ldvn znotraj podjetja (IV. SVPH) ................................................. 37
Tabela 12 Kazalci hrupa za Ldan, Lvečer, Lnoč ter Ldvn pred stanovanjskimi objekti (III. SVPH) .............................. 37
Tabela 13 Konične ravni hrupa za Ldan, Lvečer ter Lnoč znotraj podjetja (IV. SVPH) ............................................ 37
Tabela 14 Konične ravni hrupa za Ldan, Lvečer ter Lnoč pred stanovanjskimi objekti (III. SVPH) .......................... 37
Tabela 15 Nastali odpadki v podjetju MBS List v letu 2020 (vir: Poročilo o nastajanju odpadkov) ...................... 38
Tabela 16 Prikaz varovanih območij narave na območju obravnave ................................................................... 40
Tabela 17 Enote registrirane kulturne dediščine v okolici obravnavanega območja............................................ 41
Tabela 18 Verjetni pomembni vplivi plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne
dediščine in vključitev v nadaljnjo presojo (vsebinjenje) ...................................................................................... 46
Tabela 24 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja....................................................................................................... 48
Tabela 25 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih
ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja .......................................................................... 49
Tabela 26 Ocena vpliva na okoljski cilj ................................................................................................................ 50
Tabela 28 Nosilci spremljanja stanja okolja ......................................................................................................... 50
Tabela 19 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja....................................................................................................... 51
Tabela 20 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih
ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja .......................................................................... 52
Tabela 21 Ocena vpliva na okoljski cilj ................................................................................................................ 56
Tabela 22 Omilitveni ukrepi za za varstvo voda................................................................................................... 56
Tabela 23 Nosilci spremljanja stanja okolja ......................................................................................................... 57
Tabela 24 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja....................................................................................................... 58
Tabela 25 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih
ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja .......................................................................... 59
Tabela 26 Ocena vpliva na okoljski cilj ................................................................................................................ 62
Tabela 27 Omilitveni ukrepi za za varstvo pred hrupom ...................................................................................... 63
Tabela 28 Nosilci spremljanja stanja okolja ......................................................................................................... 63
Tabela 24 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja....................................................................................................... 64
Tabela 25 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih
ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja .......................................................................... 65
Tabela 26 Ocena vpliva na okoljski cilj ................................................................................................................ 66
Tabela 27 Omilitveni ukrepi za ohranjanje kakovosti zraka ................................................................................. 66
Tabela 28 Nosilci spremljanja stanja okolja ......................................................................................................... 67

Eranthis

Stran 5 od 75

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

Kazalo slik

Slika 1 Prikaz meja območja OPPN ter meje urejanja (zeleno) z okolico ............................................................ 14
Slika 2 Prikaz sprememb in dopolnitev (območje obarvano z zeleno) ter spremenjenih podenot urejanja prostora
(pEUP) ................................................................................................................................................................. 17
Slika 3 Prikaz rešitve sprememb in dopolnitev..................................................................................................... 19
Slika 4 Prikaz namenske rabe na območju urejanja ter okolice (Vir: PISO, november 2021) ............................. 26
Slika 5 Prikaz območja obravnave (vir: Atlas Okolja, november 2021)................................................................ 29
Slika 6 Prikaz območji poplav z območjem SDOPPN (vir: ARSO) ..................................................................... 31
Slika 7 Karta razredov poplavne nevarnosti (vir: HH študija, Hid – Eko Alenka Kotar s.p., 2015) ....................... 32
Slika 8 Prikaz naselij z bljižnimi stanovanjskimi objekti (vir: PISO, november 2021) ........................................... 36
Slika 9 Prikaz varstvenih režimo kulturne dediščine (eVRD) ............................................................................... 41
Slika 10 Prikaz sprememb ureditve območja znotraj SDOPPN ........................................................................... 54
Slika 11 Karta poplavnih razredov glede na novo stanje (vir: HH študija, Hid – Eko Alenka Kotar s.p., 2015) ... 55
Slika 13 Objekt Podub 43, ki meji na območje OPPN.......................................................................................... 61
Slika 12 Prikaz podrobnejše namenske rabe znotraj območja ST 28 IP – sever................................................. 62

Priloge

Priloga A: Prikaz območja SDOPPN

Eranthis

Stran 6 od 75

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

2 POLJUDEN POVZETEK S SKLEPNO OCENO
Podjetje MBS LIST d.o.o (bivše podjetje GGP, d.o.o, PE Marof trade, ki je nasledilo podjetje Brest Žagalnice) je
bilo ustanovljeno leta 1905 in se ukvarja s predelavo hlodovine v žagan les in izdelavo polizdelkov. Zaposluje
približno 150 redno zaposlenih delavcev in skoraj 100 agencijskih. Je največja delujoča žaga v Sloveniji in je
eden največjih proizvajalcev opažnih plošč v Evropi. Podjetje GGP, d.o.o. (prejšnji lastnik) je v letu 2015 pripravilo
OPPN, ki je bil nato tudi sprejet. V OPPN-ju so bile predvidene gradnje novih objektov, a so se razvojne usmeritve
z novim lastništvom spremenile. Spremembe so vezane predvsem na lokacijo objektov.
Iz odločbe Ministrstva za okolje z dne 15. 7. 2021 št. 35409–221/2021-2550-8 izhaja, da so spremembe in
dopolnitve SD OPPN za enoto urejanja prostora EUP ST 28 IP – sever takšne, da je potrebno izvesti postopek
CPVO. Glede na podana mnenja, presoja sprejemljivosti izvedbe plana v naravo na varovana območja ni
potrebna.
Območje SD OPPN ST 28 IP – sever obsega skupaj 16,7 ha in sicer na zemljiščih s parc. št.:
- *70-del, 982/4-del, 982/5, 982/8,982/27-del, 982/28, 982/31, 982/32-del, 983/13, 983/14, 983/21, 983/22,
983/23, 983/28, 983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 983/50-del, 983/51, 983/55, 983/56, 983/57, 983/58,
983/59, 983/60, 983/61, 983/62, 983/63, 983/64, 983/65, 983/66, 986/1, 988/2, 988/3, vse k.o. Pudob,
- 824/1-del, 824/10-del, obe k.o. Stari trg pri Ložu in
- 2037/1-del k.o. Nadlesk.
Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP ST 28 IP-1/1 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in premestitve upravne stavbe iz ožjega proizvodnega območja na vhodni rob enote. Načrtuje se nove
objekte žagalnice, tesalnice, sušilnice, sortirnice, hale za proizvodnjo lepljenih plošč ter pomožni objekti.
Območje SD OPPN se nahaja na območju poplav (območje redkih ter zelo redkih poplav). Prav tako se območje
OPPN nahaja na območju naravnih vrednot Veliki Obrh ter Loško polje. Same ureditve, ki so predmet sprememb
se nahajajo izven območja naravnih vrednot. Območje predvidenih sprememb OPPN se nahaja izven
vodovarstvenih območij ter območij kulturne dediščine.
Okoljsko poročilo
Okoljsko poročilo (v nadaljevanju: poročilo / OP) 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.
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja
in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino.
Ključni negativni vplivi, ki bi jih lahko povzročila izvedba SD OPPN za EUP ST 28 IP-1/1 ( v nadaljevanju SD
OPPN) so predvsem vezani na odvajanje odpadnih vod z območja podjetja, emisije snovi v zrak ter emisije hrupa.
S predvidenimi spremembami SD OPPN se območje, ki je že v obstoječem stanju namenjeno industrijski
proizvodnji ne povečuje. Načrtujejo se nove ureditve, ki bodo omogočile optimalnejše delovanje podjetja. Glede
na dejstvo, da lahko pričakujemo povečanje kapacitet, se bodo posledično lahko povečale tudi emisije v okolje,
predvsem emisije v zrak ter emisije hrupa.
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Opredelili smo naslednje okoljske cilje in kazalce stanja okolja:
Okoljski cilji SD OPPN za EUP ST 28 IP-1/1
Preprečitev morebitnega onesnaženja tal zaradi
vpliva OPPN

Kazalci stanja okolja
- Ravnanje z odpadnimi vodami
- Količine zemeljskih izkopov med gradnjo ter ravnanje
z njimi
-

Ohranjeno dobro stanje površinskih in
podzemnih voda

-

Zagotovljena poplavna varnost

-

Zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s
hrupom

-

Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka

-

Kakovost površinske vode na merilnem mestu
Nadlesk (VT Jezerski Obrh)
Monitoring odpadnih vod na območju OPPN, ki ga
izvaja podjetje
Površina objektov/pozidanih površin znotraj območij
poplavne ogroženosti
Izvedeni omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne
ogroženosti na območju OPPN
Monitoring hrupa v okolju, ki se izvaja v sklopu
dejavnosti podjetja
Število prevozov tovornjakov na dan za potrebe
izvajanja dejavnosti
Število konfliktnih območij rabe za proizvodnje
dejavnosti (I) s stanovanjsko rabo (S)
Število prebivalcev izpostavljenih prekomernemu
hrupu zaradi obratovanja podjetja
Monitoring emisij v zrak, ki se izvaja v sklopu
dejavnosti podjetja ter število emisijskih virov
Število prevozov tovornjakov na dan za potrebe
izvajanja dejavnosti

V tem okoljskem poročilu so opredeljeni verjetni vplivi plana na elemente okolja, odpadke in krajine. Presojani so
bili neposredni, daljinski, kumulativni, trajni in začasni vplivi. Vplivi izvedbe SD OPPN na zgoraj navedene
segmente so opredeljeni na podlagi predvidenih novih ureditev. Ocenili smo, da vplivi izvedbe OPPN ST 29 IP sever ne bodo bistveni in se jih da z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjšati oziroma omiliti. Tako nobena ocena
za opredeljene okoljske cilje ni dosegla velikostnega razreda D ali E.
Ocene za postavljene okoljske cilje OPPN:
Okoljski cilji OPPN ŠRP Češča vas
Preprečitev morebitnega onesnaženja tal zaradi vpliva OPPN
Ohranjeno dobro stanje površinskih in podzemnih voda
Zagotovljena poplavna varnost
Zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s hrupom
Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka
Eranthis

Ocena
ocena B- nebistven vpliv
ocena C - nebistven pod pogoji
ocena C - nebistven pod pogoji
ocena C - nebistven pod pogoji
ocena C - nebistven pod pogoji
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Omilitveni ukrepi
Ocenili smo, da vplivi izvedbe OPPN ne bodo bistveni in da obstajajo ustrezni omilitveni ukrepi. Tako nobena
ocena za opredeljene okoljske cilje ni dosegla velikostnega razreda D (bistven) ali E (uničujoč).
Vode:
- Pri odvajanju odpadnih vod je potrebno zagotoviti, da so parametri izpustov skladni z zakonodajo
oziroma , da ne prihaja do preseganj predpisanih vrednosti.
- V sklopu načrtovanih ureditev se zagotovi izgradnja bazena za požarno vodo, kot to predvideva Idejna
zasnova (Idejna zasnova za območje Marof - sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, februar 2021)
- Potrebno je upoštevati vse omilitvene ukrepe in način izvedbe, ki so predvideni v Hidrološko
hidravličnem elaboratu za načrtovane posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št.
proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 –dopolnitev).
Hrup:
- Nove objekte se načrtuje na način, da bodo preprečevali širjenje hrupa v območja, kjer se nahajajo
bližnji stanovanjski objekti. Zunanji viri hrupa znotraj območja naj se umeščajo tako, da so čim bolj
oddaljeni od najbližjih stanovanjskih območij
- Med gradnjo je potrebno izvajati ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti s hrupom. Za gradnjo se
uporabi moderna tehnologija, stroji naj bodo ugasnjeni, ko se ne uporabljajo. Investitor naj pred
pričetkom izvajanja gradbenih del obvesti bližnje stanovalce.
- Spremlja se pritožbe prebivalcev ter se nanje ustrezno odzove.
- Dolgoročno se z vpeljavo modernejše in sodobnejše tehnologije ter opreme zmanjšuje obremenjenost s
hrupom.
Zrak:
-

Se ob gradnji izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaženosti zraka ter določila Uredbe o preprečevanju
ter zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. L. RS. št 21/11).
Pri načrtovanju novih objektov se vire emisij umešča tako, da bodo le ti čim bolj oddaljeni od
stanovanjskih območij. Prav tako se pri načrtovanju uporabi najboljše razpoložljive tehnike za
zmanjšanje emisij ter povečanje energijske učinkovitosti.

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ocenjujemo, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP– sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska
Bistrica, oktober 2021 z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, varstvo človekovega zdravja, kulturne
dediščine in ohranjanje narave sprejemljiv.
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3 SPLOŠNO
Ozadje
Podjetje MBS LIST d.o.o (bivše podjetje GGP, d.o.o, PE Marof trade, ki je nasledilo podjetje Brest Žagalnice) je
bilo ustanovljene leta 1905 in se ukvarja s predelavo hlodovine v žagan les in izdelavo polizdelkov. Zaposluje
približno 150 redno zaposlenih delavcev in skoraj 100 agencijskih. Je največja delujoča žaga v Sloveniji in je eden
največjih proizvajalcev opažnih plošč v Evropi.
Podjetje GGP, d.o.o. (prejšnji lastnik) je v letu 2015 pripravilo OPPN, ki je bil nato tudi sprejet. V OPPN-ju so bile
predvidene gradnje novih objektov, a so se razvojne usmeritve z novim lastništvom spremenile, predvsem glede
lokacije objektov. V letu 2020 je podjetje pričelo s spremembo veljavnega OPPN za enoto urejanja prostora EUP
ST 28 IP – sever. Vloga za spremembo in dopolnitev OPPN-ja je posledica neujemanja postavitve predvidenih
objektov z vrisano gradbeno mejo v obstoječem OPPN-ju. Pri načrtovanju OPPN-ja leta 2015 je prejšnje podjetje
predvidelo gradbeno mejo ob transportnih poteh, sedanji lastnik pa želi dograditi določene objekte ob obstoječih
in na določenih mestih bi morali transportno pot premakniti (znotraj območja veljavnega OPPN).

Namen poročila
Na podlagi 3. člena, 1. odstavek Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) je okoljsko poročilo dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in
ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne
dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša«.
Osnovni namen okoljskega poročila je zagotoviti objektiven pregled in oceno verjetnih vplivov izvedbe
OPPN na vse segmente okolja, na naravo, na kulturno dediščino in zdravje ljudi ter vključenost okoljskih
ciljev v postopku CPVO.
Postopek CPVO vodi Ministrstvo za okolje in prostor s ciljem zagotavljanja visoke ravni varstva okolja z
vključevanjem okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje OPPN, ki vodijo k trajnostnemu razvoju območja.
CPVO mora biti izvedena med pripravo OPPN ter pred njegovim sprejetjem. Idealno je, da izdelava OP poteka
vzporedno in tvorno z izdelavo OPPN, ker le tak način omogoča kvalitetno vpetost okoljskih vidikov v prostor.
Okoljsko poročilo se izdela na podlagi osnutka OPPN, nato pa se po potrebi dopolni skladno z nadaljnjimi fazami
OPPN.
Iz odločbe Ministrstva za okolje z dne 15. 7. 2021 št. 35409–221/2021-2550-8 izhaja, da so spremembe in
dopolnitve take, da je potrebno izvesti postopek CPVO. Glede na podana mnenja presoja sprejemljivosti izvedbe
plana v naravo na varovana območja ni potrebna.
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Vsebina poročila
Okoljsko poročilo je sestavljeno iz naslednjih vsebin:
• splošni del: predstavljeno ozadje, namen, izhodišča poročila ter metoda dela;
• opis plana: opis osnovnih značilnosti plana;
• vrednotenje vplivov plana za posamezne segmente okolja in zdravje ljudi:
VPLIVI NA OKOLJE in ZDRAVJE LJUDI
• Tla
• Vode
- Površinske vode
- Podzemne Vode
• Kakovost zraka
• Podnebne spremembe
• Hrup
• Elektromagnetno sevanje
• Svetlobno onesnaževanje
• Odpadki
• Raba naravnih virov
- Kmetijske površine
- Gozdne površine
- Raba vode
• Narava in varovana območja narave
• Kulturna dediščina in krajina
• Prebivalstvo in Zdravje ljudi
Posamezni segmenti okolja so sestavljeni 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;
• alternative: opredelitev do alternativnih rešitev za posamezne predvidene ureditve opozorilo o celovitosti;
• sklepna ocena o sprejemljivosti.

Merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov OPPN
Na podlagi ciljev plana, okoljskih ciljev, analize posameznih sestavin okolja, določitve dejanskega stanja okolja
ter analize predvidene pobude, ki jo obravnava plan, je bila opredeljena ocena vplivov plana na okolje.
Pričakovani vplivi na okolje so določeni glede na vsebinsko in prostorsko naravo pobude (spremembe rabe), ki
jih predvideva plan.
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Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05), 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 niso neposredna posledica
izvedbe plana, temveč se zgodijo oddaljeno od izvornega vpliva ali kot posledica zapletenih poti, kot je poseg
v okolje, ki spreminja gladino vode in tako vpliva na ekološko stanje bližnjih mokrišč.
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, ki smo jih
opredelili za ugotavljanje doseganja okoljskih ciljev plana. 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 OPPN na postavljene okoljske cilje. Lestvica
velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev glede na
pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja je prikazana v tabeli 1. V sklopu vrednotenja vplivov je bila za
vsak segment okolja določena pripadajoča lestvica vrednotenja.
Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi ne bistveni,
izvedba plana na uresničevanje okoljskih ciljev pa je sprejemljiva. Če se ocene za katerikoli posledico izvedbe
plana uvrstijo v velikostni razred D, so vplivi bistveni, v razred E pa uničujoči, izvedba plana za uresničevanje
okoljskih ciljev pa je nesprejemljiva.
Po ugotovitvi vplivov na okolje smo tam, kjer je potrebno, predlagali omilitvene ukrepe ali alternative. V skladu z
12. člen, 1. odstavek uredbe se v primeru, da »so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vplivi plana ali s planom
načrtovanega posega v okolje, preveri, ali se jih lahko z ustreznimi omilitvenimi ukrepi prepreči, omili ali odpravi
v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe plana za okolje sprejemljivi.« Preveritev omilitvenih ukrepov vključuje:
•
navedbo ustreznih omilitvenih ukrepov;
•
oceno vplivov omilitvenih ukrepov na bistvene ali uničujoče vplive plana ali s planom načrtovanega
posega v okolje v skladu z 10. členom uredbe;
•
utemeljitev ustreznosti in verjetnost uspešnosti izbranega omilitvenega ukrepa;
Eranthis
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•
oceno izvedljivosti načrtovanih omilitvenih ukrepov v planu.
Alternative se predlagajo, kadar so možne različne rešitve za reševanje bistvenih ali uničujočih vplivov plana na
izpolnjevanje izbranih okoljskih ciljev ob upoštevanju značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Od
predlaganih alternativ se izbere najustreznejša in zanjo navedejo razlogi.
Omilitveni ukrepi in alternative 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 pobudah izvajati. Izvedljivost načrtovanih
omilitvenih ukrepov se dokazuje z naslednjimi podatki:
•
navedbo o tem, kdo bo poskrbel za izvedbo omilitvenega ukrepa in kako bo ta ukrep izveden,
•
časovno opredelitev izvedbe plana in omilitvenega ukrepa ter
•
navedbo načina spremljanja uspešnosti izvedenega omilitvenega ukrepa.
Po ugotovitvi vplivov predvidenih pobud in prostorskih ureditev na stanje okolje in morebitnih predlaganih
omilitvenih ukrepih sledi izdelava programa spremljanja stanja okolja. Investitor mora zagotoviti spremljanje
kazalcev, ki so določeni v poglavjih Okoljski cilji s kazalci. Na podlagi rezultatov sprotnega spremljanja kazalcev
stanja okolja se lahko že med samo izvedbo OPPN ugotovi, ali izvajanje plana (dodatno) vpliva na stanje okolja.
Na podlagi sprotnega spremljanja se tako lahko pravočasno ukrepa ob morebitnih negativnih trendih posameznih
kazalcev stanja okolja.
Tabela 1 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka
A
B
C
D
E
X

Eranthis

Opredelitev razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembe kazalcev stanja okolja

ni vpliva oziroma je pozitiven
vpliv
vpliv je nebistven
vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov

Ne pričakujemo sprememb vrednosti izbranih kazalcev stanja okolja
oziroma pričakujemo izboljšanje kazalcev stanja okolja.
Ne pričakujemo bistvenih sprememb izbranih kazalcev stanja okolja.
Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja
okolja. Zaradi omilitvenih ukrepov je vpliv posega nebistven.
Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja
vpliv je bistven
okolja. Spremembe kazalcev stanja okolja se lahko omili z omilitveni
ukrepi.
Pričakujemo uničujoče poslabšanje večine izbranih kazalcev stanja
vpliv je uničujoč
okolja. Spremembe kazalcev stanja okolja ni mogoče omiliti z
omilitveni ukrepi.
Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o
ugotavljanje vpliva ni možno predvidenih pobudah ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem
stanju okolja.
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4 PODATKI O OPPN
Ime OPPN
Ime plana
Načrtovalec
Pripravljavec

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora EUP ST 28 IP – sever
V Prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica
Občina Loška dolina

Območje OPPN
Slika 1 Prikaz meja območja OPPN ter meje urejanja (zeleno) z okolico

Območje OPPN ST 28 IP – sever obsega skupaj 16,7 ha in sicer na zemljiščih s parc. št.:
- *70-del, 982/4-del, 982/5, 982/8,982/27-del, 982/28, 982/31, 982/32-del, 983/13, 983/14, 983/21, 983/22,
983/23, 983/28, 983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 983/50-del, 983/51, 983/55, 983/56, 983/57, 983/58,
983/59, 983/60, 983/61, 983/62, 983/63, 983/64, 983/65, 983/66, 986/1, 988/2, 988/3, vse k.o. Pudob,
- 824/1-del, 824/10-del, obe k.o. Stari trg pri Ložu in
- 2037/1-del k.o. Nadlesk.
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Cilj in opis OPPN
Glavni cilj in namen spremembe OPPN je sprememba lokacij ter gradbenih mej objektov ter transportnih poti
znotraj že obstoječega OPPN. S tem bo omogočena učinkovitejša raba prostora ter optimizacija procesov znotraj
delovanja podjetja MBS List d.o.o. Območje ohranja rabo prostora namenjeno industrijskim dejavnostim (IP).
Meja območja obstoječega OPPN se ne povečuje.

4.3.1 Osnovni podatki o načrtovanih posegih
4.3.1.1

Obstoječe ureditve znotraj OPPN

Območje veljavnega OPPN ST 28 IP – sever se deli na podenote urejanja prostora:
-

-

-

ST 28 IP-1/1 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje
dopolnjevanja obstoječe strukture obstoječih objektov z dopolnilnimi novogradnjami ter vzdrževanje stanja
obstoječih prometnih površin.
ST 28 IP-1/2 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje
dopolnjevanja obstoječe strukture obstoječih objektov z dopolnilnimi novogradnjami.
ST 28 IP-1/3 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje
vzdrževanja stanja površin za skladiščenje na prostem.
ST 28 IP-1/4 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje
vzdrževanja stanja površin za skladiščenje na prostem.
ST 28 IP-1/5 opredeljeno s PNRP z grafično oznako PC – površine cest predstavlja območje dopolnjevanja
obstoječe strukture z ureditvijo parkirnih površin ter vzdrževanje stanja obstoječih prometnih površin.
ST 28 IP-1/6 opredeljeno s PNRP z grafično oznako PC – površine cest predstavlja območje delne prenove
obstoječe strukture z ureditvijo parkirnih površin in prometno povezavo za območje OPPN ST 28 IP – jug ter
ohranjanje obstoječih prometnih površin.
ST 28 IP-1/7 opredeljeno s PNRP z grafično oznako ZD – druge urejene zelene površine predstavlja območje
prenove z ureditvijo zelenih površin ter vzdrževanje stanja obstoječih prometnih površin.
ST 28 IP-1/8 IP opredeljeno s PNRP z grafično oznako ZD – druge urejene zelene površine predstavlja
območje vzdrževanja stanja zelenih površin v območju naravnih vrednot ter priobalnega pasu vodotoka Veliki
Obrh.

Načrtovane ureditve
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/1 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in premestitve upravne stavbe iz ožjega proizvodnega območja na vhodni rob enote in sicer se
načrtuje:
- Delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov.
- Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec –
kapelica Marof).
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
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Načrtovane prostorske ureditve v pEUP ST 28 IP-1/2 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne dejavnosti
in sicer se načrtuje:
- Delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov.
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/3 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in sicer se načrtuje:
- Vzdrževanje objektov (odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem).
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/4 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in sicer se načrtuje:
- Vzdrževanje objektov (odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem).
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/5 obsegajo ureditve za mirujoči promet in sicer se
načrtuje:
- Delna prenova obstoječih parkirnih površin na prostem z vratarnico.
- Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec kapelica Marof in državna cesta: R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob) ter njihovih priključkov.
- Ohranitev kapelice in lipe pri kapelici ter ureditev drevoreda ob regionalni cesti Bloška polica – Pudob.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/6 obsegajo ureditve za mirujoči promet in sicer se
načrtuje:
- Ureditev parkirnih površin na prostem.
- Delna prenova obstoječih zelenih površin in novogradnja notranje povezovalne ceste do območja EUP
ST 28/2 IP – jug.
- Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (državna cesta: R1 213, odsek 1365, Bloška
polica - Pudob) ter priključkov in obstoječih zelenih površin z drevoredom.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/7 obsegajo ureditve za potrebe prometa in zelenih
površin in sicer se načrtuje:
- Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih (državna cesta: R1 213, odsek 1365 Bloška polica Pudob) in parkovnih površin z obstoječim drevoredom.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST IP-1/8 obsegajo ureditve za potrebe zelenih površin in sicer
je načrtovano vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih zelenih površin z ohranitvijo obstoječe vegetacije ter
izravnalni ukrep zaradi poplavne varnosti in sicer poglobitev terena.
Spremembe in dopolnitve se nahajajo znotraj pEUP ST 28 IP -1/1 in pEUP ST 28 IP -1/2 ter posledično se
zmanjšajo površine pEUP ST 28 IP -1/3 in pEUP ST 28 IP -1/4. Nespremenjene ostajajo območja pEUP ST 28
IP -1/5, pEUP ST 28 IP -1/6, pEUP ST 28 IP -1/7 in pEUP ST 28 IP -1/8.
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Slika 2 Prikaz sprememb in dopolnitev (območje obarvano z zeleno) ter spremenjenih podenot urejanja
prostora (pEUP)
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4.3.1.2

Opis predvidenih ureditev

Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/1 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in premestitve upravne stavbe iz ožjega proizvodnega območja na vzhodni rob enote in sicer se
načrtuje povečanje območja z ureditvami:
-

-

Delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov: upravna
stavba (z oznako A), boksi za sekance (z oznako B), žagalnica (z oznako C), tesalnica (z oznako D),
sušilnice (z oznako E in J), sortirnica (z oznako F), postavitev šotora (z oznako G) in hala za
proizvodnjo lepljenih nosilcev (z oznako I).
Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec –
kapelica Marof).
Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti, prestavitev daljnovoda ter
izvedbo dodatnih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.

Načrtovane prostorske ureditve v pEUP ST 28 IP-1/2 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne dejavnosti
in sicer se načrtuje povečanje območja z ureditvami:
- Delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov: linija
Meles 2 (z oznako H1 in opcijsko z oznako H2).
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/3 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in sicer se načrtuje zmanjšanje območja z ureditvami:
- Vzdrževanje objektov (odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem).
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/4 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti in sicer se načrtuje zmanjšanje območja z ureditvami:
- Vzdrževanje objektov (odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem).
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih
priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
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Slika 3 Prikaz rešitve sprememb in dopolnitev
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Tlorisni gabariti predvidenih objektov:
- OBJEKT A - upravna stavba: 52,0m x 20,0m
- OBJEKT B - boksi za sekance: 60,0m x 25,0m
- OBJEKT C - žagalnica: 150,0m x 30,0m, z nadstrešnico 76,0m x 19,0m
- OBJEKT D - tesalnica : 100,0m x 25,0m
- OBJEKT E – sušilnice(3x): 18,0m x 10,0m
- OBJEKT F - sortirnica: 112,0m x 42,0m, z nadstrešnico 40,0m x 16,0m, pod objektom je predviden
bazen za požarno vodo (cca. 1.000m3)
- OBJEKT G – začasni objekt_šotor: 60,0m x 20,0m
- OBJEKT H - linija Meles 2: 140,0m x 20,0m
- OBJEKT I – hala za proizvodnjo lepljenih nosilcev: 81,0m x 12,0m in 25,0m x 20,0m
- OBJEKT J – sušilnice: 19,0m x 12,0m
Znotraj posamezne parcele je dopustna postavitev tudi drugih objektov določenih z usmeritvami za lego objekta
ter funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri čemer je dopusten FI = 0,8 ter minimalen
FZP = 0.
Višinski gabariti predvidenih objektov:
- Dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 13,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob
stavbi do vključno strešnega venca.
Notranje povezave preko obstoječe proizvodne cone se uredi v širini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m varovalnega
pasu. Intervencijske poti se uredi v širini najmanj 3,5 m. Predvidena je prestavitev nadzemnega daljnovoda 20
kV in izgradnja nove transformatorske postaje.
4.3.1.3

Prometna infrastruktura

Na robu območja OPPN ST 28 IP – sever poteka:
- Regionalna cesta z oznako R1 213, odsek 1365, Bloška polica – Pudob in
- Javna pot z oznako 729591: Markovec – kapelica Marof.
4.3.1.4

Opremljenost s komunalno infrastrukturo

V območju OPPN ST 28 IP – sever potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave javne komunalne infrastrukture
in sicer:
- vodovodno omrežje,
- ločeno kanalizacijsko omrežje,
- elektroenergetsko omrežje in
- telekomunikacijsko omrežje.
4.3.1.5

Energetska infrastruktura

V območju OPPN ST 28 IP – sever se nahaja obstoječe elektroenergetsko omrežje in sicer nadzemni daljnovod
20 kV. Predvidena je postavitev nove 20 kV transformatorske postaje.
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4.3.1.6

Razsvetljava

V območju OPPN ST 28 IP – sever javna razsvetljava poteka ob regionalni cesti. Znotraj podjetja se uporablja
razsvetljava za osvetljevanje objektov.
4.3.1.7

Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in
trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Povzeto po Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP
ST 28 IP– sever, V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, oktober 2021
Usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine
- Na območju OPPN ST 28 IP – sever ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
- Predhodno, pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je potrebno izvesti arheološke raziskave, in sicer:
o Opraviti je potrebno historično analizo prostora in obstoječih podatkov.
o Opravi ekstenzivni podpovršinski terenski pregled in izkop strojnih testnih jarkov. S strojnimi
testnimi jarki je potrebno pregledati 1% predvidenega območja.
o Na podlagi rezultatov terenskega pregleda in strojnih testnih jarkov bo nato določen obseg ter
način morebitnih nadaljnih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih 31., 33. in 85.
člena ZVKD-1.
- Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve soglasodajalca s področja varovanja kulturne
dediščine.
Usmeritve za ohranjanje narave
- V območju OPPN ST 28 IP – sever so evidentirana naravna vrednota ali druga varovana območja s
področja ohranjanja narave in sicer:
o Naravna vrednota: Veliki Obrh, Vodotok na Loškem polju, hidrološka NV, ekosistemska NV,
državni pomen (evid. št. 2930),
o Naravna vrednota: Loško polje, Pretočno kraško polje pri Ložu, geomorfološka NV, državni
pomen (evid. št. 1232),
o Ekološko pomembno območje: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri: ID80000,
o Zavarovana območja: Lipa pri kapelici ob cesti v Pudob, Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov
za naravne znamenitosti, naravni spomenik, lokalni pomen (Uradni list RS, 2/92).
- V bližini območja OPPN ST 28 IP – sever v oddaljenosti cca. 300,0 m je evidentirano ekološko pomembno
območje: Loško polje ID35100.
- Z OPPN ST 28 IP – sever se v območju evidentiranih naravnih vrednot ali drugih varovanih območij s
področja ohranjanja narave načrtuje ohranjanje obstoječih zelenih površin – območje je opredeljeno s
pEUP ST 28/1 IP-1/8 s PNRP druge zelene površine z grafično oznako ZD.
- Usmeritve za varstvo naravnih vrednot Loško polje in Veliki Obrh:
o Območja v oddaljenosti 15 m od vrha brežine Velikega Obrha se ne nasipava. Ob urejanju
območja se prepreči posipanje ali valjenje nasipnega materiala na območje naravne vrednote.
Morebitne novonastale nasipne brežine izven 15 m pasu ob vodotoku se za preprečitev erozije
in spiranja v območje vodotoka in njegove neposredne okolice zasadi.
o Ohrani se obstoječa obvodna vegetacija.
o Nove zelene površine se ureja z avtohtono vegetacijo
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Usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja Osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri:
o Organskih odpadkov, ki bi lahko privabili velike zveri se ne odlaga. Odlaganje odpadkov se uredi
tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen.
o Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo
svetlobe nad vodoravnico in naj se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop.
Na celotnem območju naj se prepreči pojav in širitev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
V območju pEUP ST 28/1 IP-1/5 se ohranja obstoječa lipa pri kapelici ob cesti v Pudob.
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve soglasodajalca s področja ohranjanja narave.

Rešitve in ukrepi za varovanje okolja - zrak
- V območju OPPN ST 28 IP - sever ni predvidenih novih ureditev oz. dejavnosti, ki bi prispevale delež k
emisijam škodljivih snovi v zrak.
- Predvidena obremenitev zraka z izgradnjo proizvodne cone ne sme presegati dovoljenih koncentracij po
Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09
in 50/13). Dejavnosti, ki bi na obravnavanem območju lahko povzročale večje onesnaženje zraka od
predpisanega z uredbo, niso dovoljene.
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica
- V območju OPPN ST 28 IP – sever ni vodovarstvenih območij.
- Na vzhodni strani območja OPPN ST 28 IP – sever se nahaja vodotok Veliki Obrh, na severni strani pa
vodotok Brežiček.
- Z OPPN ST 28 IP – sever je območje vodnega in 5-metrskega priobalnega zemljišča vodotoka 2. reda:
Veliki Obrh in Brežiček ter območje velikega, srednjega in majhnega razreda poplavne nevarnosti glede
na predvideno stanje opredeljeno s PNRP z grafično oznako ZD - druge zelene površine - pEUP ST 28/1
IP - 1/8, kjer se načrtuje ohranjanje obstoječega stanja.
- V območju vodnih in priobalnih zemljišč:
o So prepovedani vsi posegi, razen v primerih navedenih v 37. in 201. členu Zakona o vodah (v
nadalj.: ZV-1).
o Je potrebno upoštevati 84. in 68. Člena ZV-1 in sicer so na vodnem in priobalnem zemljišču
prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih
zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode,
plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
o Ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru
ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega
zemljišča skladno z 38. in 39. členom ZV-1.
o Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče
vodotoka. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.
- Za obravnavano območje OPPN je izdelan Hidrološko hidravljični elaborat za načrtovane posege v
prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 –dopolnitev),
v katerem:
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o So določena poplavna zemljišča v skladu s Pravilnikom za določanje območij, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v
razrede ogroženosti – Ur. l. RS, št. 60/2007).
o Je ugotovljeno, da načrtovani posegi, omilitveni in izravnalni ukrepi ne povečujejo obstoječe
poplavne ogroženosti območja ter ne posegajo na območje celovitih omilitvenih ukrepov.
Omilitveni ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti predvideva dvig terena na koto 577,54 m.n.v.
znotraj gradbenih mej za stavbe na petih površinah (A1, A2, A3, A5 in A7), na eni površini (A4) na koto
577,47 m.n.v., na drugi površini (A6) pa na koto 577,24 in 577,16 m.n.v.:
o Površina z oznako A1: Dvig terena se giblje od 0 do 33cm, kar glede na površino 2244m2
volumsko predstavlja največ 583m3 zdajšnega retenzijskega prostora (upoštevana je povprečna
višina 26cm po celotni površini).
o Površina z oznako A2 predstavlja površino velikosti 1242 m2. Pri dvigu terena v povprečju za
30cm, se zmanjša poplavni prostor za 373 m3. Z dvigom nad Q100 se uvrsti v razred preostale
nevarnosti.
o Površina z oznako A3 predstavlja površino v velikosti 5753 m2, kar ob dvigu terena v povprečni
višini 10cm, volumsko predstavlja 575 m3.
o Površina z oznako A4 sicer uvrščamo v razred srednje nevarnosti. Z dvigom terena v višini 25cm
do obstoječega terena pristopne ceste se uvrsti ta površina v razred majhne nevarnosti. Površina
znaša 1883 m2, ocenjeni volumen pa 470 m3. Tu je predviden parkirni prostor za osebna vozila
in dostop do njih. Ob izgradnji je potrebno postaviti opozorilno tablo nevarnosti poplav, da
uporabniki pravočasno umaknejo avtomobile. Značilnost poplav v Loški dolini je postopoma
naraščanje gladine vode, kar omogoča varno evakuacijo.
o Površina z oznako A5 predstavlja območje v velikosti 648 m2. Z dvigom terena v povprečni višini
30cm se zmanjša retenzijski volumen za 195 m3.
o Površina z oznako A6, sta površini v velikosti 123 in 57 m2. Področje sega v razred srednje
nevarnosti. Z dvigom terena za 10cm je območje v razredu majhne nevarnosti, kjer je gradnja
dostopnih cest dovoljena. Poseg volumsko predstavlja 18 m3.
o Površina z oznako A7 predstavlja območje v velikosti 1069 m2. Z dvigom terena se zmanjša
poplavni volumen za 748 m3, ob upoštevanju povprečne višine nasutja 70cm.
o Skupno zmanjšanje volumna na celotnem območju zaradi dviga terena znaša 2962 m3.
Za zagotavljanje poplavnega prostora v nadomestnem volumnu cca. 3300 m3 se predvidi izravnalni
ukrep z izkopom materiala na obstoječem dvignjenem platoju ob Brežičku:
o Izravnalni ukrep predstavlja znižanje terena površine 1160m2 na kote okoliškega terena (proti
Brežičku). Izkopi so globine do 3,47m. Brežine proti platoju se izvedejo v naklonu 1: 1,5. Po
končanih delih se brežine zatravi. Za točno izvedbo se izdela podrobnejši načrt, ki lahko predvidi
tudi faznost izkopov vezanih na faznost gradnje in s tem zagotovitvi nadomestne volumne.
Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upoštevati naslednje:
o Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati tako,
da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrževanje zalednih voda ob večjih
nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje.
o Dostop do strug vodotokov mora biti zagotovljen v vseh fazah gradnje.
o Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako,
da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno
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odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s
Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02,
50/04, 109/07, 64/14 in 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12), Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19).
Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS št. 47/05).
Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki bi potekali vzporedno z vodotoki morajo biti v
takšni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin in struge in zagotovljena varnost
objektov – vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda.
Na odsekih, kjer trasa komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno
upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne
mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe. Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka
ni dovoljena.
Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim
večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno
prioritetno predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je možno padavinske
vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije širšega območja),
število izpustov naj bo čim manjše. Pri tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretočno
sposobnost vodotoka ter podati rešitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike).
Za vse posege na območjih urejanja z OPPN, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.
Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve soglasodajalca s področja varovanja okolja.

Rešitve in ukrepi za varovanje okolja - hrup
- Vir hrupa v območju OPPN ST 28 IP – sever je obstoječa proizvodna cona in cestni promet.
- Območje OPPN ST 28 IP – sever je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.
RS, št. 43/18 in 59/19) glede na namembnost območja uvrščeno v VI. stopnjo varstva pred hrupom.
- Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in
podzakonski akti predvsem s področja varstva pred hrupom.
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja - odpadki
- Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni
zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.
- Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski
in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.

Rešitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnaževanje
Eranthis
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V območju OPPN ST 28 IP – sever javna razsvetljava poteka ob regionalni cesti. Proizvodna cona ima
svojo interno razsvetljavo.
Javna razsvetljava mora biti zasnovana in izvedena tako, da se zmanjša svetlobno onesnaževanje.

-

Zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja
- Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti
zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.
- Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja glede na predvideno namembnost območja in
posamezne dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi
uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s predpisi
je treba:
o upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
o zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in načrtovati hidrantno omrežje s
podzemnimi hidranti,
o zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve,
o zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope,
dovoze, poti in delovne površine za gasilsko intervencijo.
- Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti (VII. stopnja po MCS) in sicer projektni pospešek tal
0,175 (g). Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje oz. prostorske ureditve.

Odnosi do drugih načrtov
SD OPPN ST 28 IP - sever je pripravljen v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Loška
dolina (Ur. list RS št. 78/2012, 87/2013, 106/2015, 116/2017, 126/2018 in 139/2019). Odlok o OPN Loška dolina
določa, da se območje SDOPPN ST 28 IP – sever nahaja v enoti urejanja prostora (v nadalj. EUP) z oznako: ST
28/1 IP.
Usmeritve za OPPN in posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ST 28/1 IP v naselju Stari trg pri Ložu so
naslednji:
- Predviden OPPN za območje proizvodnih dejavnosti.
- Na meji z območjem stanovanj je treba zagotoviti zeleni zaščitni pas.
- Ob strugi Velikega Obrha naj se zagotovi 15 metrski pas, kjer se ne načrtuje posegov.
- Brežin Velikega Obrha naj se ne nasipava, utrjuje ali kako drugače posega vanje.
- Ohranja naj se obrečna vegetacija.
- Predhodno je potrebno izvesti arheološke raziskave, na podlagi katerih bodo določeni obseg in način
zaščitnih arheoloških izkopavanj ter natančnejši pogoji za varstvo.
- Do sprejema OPPN: dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve
za potrebe tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnost. V primeru spremembe proizvodne
dejavnosti ali novogradnje proizvodnega objekta je potrebno pripraviti OPPN.
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Raba prostora
Glede na veljavni OPPN je celotno območje opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko
rano IP – območja proizvodnjah dejavnosti.
Slika 4 Prikaz namenske rabe na območju urejanja ter okolice (Vir: PISO, november 2021)

Glede na dejansko rabo je celotno območje opredeljeno kot pozidana in sorodna zemljišča – 3000 (vir: PISO,
november 2021)

Predvideno obdobje izvajanja plana
Plan načeloma nima določenega obdobja izvajanja. Izvedba predvidenih ureditev se planira za daljše časovno
obdobje.

Predvidene emisije in odpadki ter ravnanje z njimi
4.7.1 Emisije
Na podlagi dejavnosti ter predvidenih sprememb OPPN lahko sklepamo, da bodo nastajale emisije hrupa, emisije
v zrak, vodo in tla.
Z ozirom na predviden plan lahko pričakujemo naslednje obremenitve:
• nastajanje emisij hrupa:
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•

•

•

o hrup zaradi prometa (transport lesa ter izdelkov, promet zaposlenih)
o hrup zaradi opravljanja dejavnosti (razrez ter obdelava lesa)
o hrup kot posledica obratovanja in uporabe objektov
nastajanje emisij v zrak
o emisije prometa (transport)
o emisije iz dejavnosti (emisije prašnih delcev zaradi obdelave lesa, razpršene emisije)
o emisije v zrak zaradi ogrevanja (kurilne naprave na lesno biomaso)
nastajanje emisij v vode ter tla:
o odvajanje komunalne odpadne vode
o odvajanje padavinske odpadne vode
o odpadne vode s povoznih površin (parkirišča, prometne površine)
nastajanje emisij svetlobnega onesnaževanja:
o svetlobno onesnaževanje zaradi osvetljevanja objektov

4.7.2 Ravnanje z odpadki
Znotraj dejavnosti podjetja MBS List d.o.o. je urejeno ravnanje z odpadki. Vsi odpadki, ki nastajajo se predajajo
pooblaščenim podjetjem za odvoz odpadkov. S predvidenimi spremembami OPPN lahko pričakujemo, da se bo
količina odpadkov lahko povečala (večje zmogljivost), vrste odpadkov pa se ne bodo spremenile.
Tabela 2 Nastali odpadki v podjetju MBS List v letu 2020 (vir: Poročilo o nastajanju odpadkov)
Številka Naziv
12 01 02
12 01 04
13 05 07
08 04 10
08 04 09
15 01 02

Količina
(kg)
Prah in delci železa
25.420
Prah in delci barvnih kovin
640
Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
200
Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09
64.840
Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 6.900
snovi
Plastična embalaža
18.680

4.7.3 Ravnanje z odpadnimi vodami
Na območju OPPN v sklopu izvajanja dejavnosti podjetja nastajajo komunalne odpadne vode, ki so speljane v
kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo ter padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v vodotok. Tehnološke
oziroma industrijske odpadne vode ne nastajajo.
S spremembami OPPN se odvajanje odpadnih vod ne bo spremenilo.

Potrebe po naravnih virih
Raba vode
Voda se porablja predvsem za sanitarne namene ter čiščenje. Voda se ne uporablja v tehnoloških procesih, ki
se izvajajo v sklopu dejavnosti podjetja. S spremembami OPPN se ne bo spremenila raba vode, prav tako ne
pričakujemo povečanja rabe vode.
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Raba surovin in energentov
Podjetje se ukvarja s predelavo lesa. Za izvajanje dejavnosti potrebuje električno energijo ter naftne derivate za
pogon mehanizacije. S spremembo OPPN se ne spreminja vrsta ter način rabe surovin ter energentov. Z novimi
objekti se bo lahko povečala proizvodnja ter s tem tudi raba,

Čezmejni vpliv
Z OPPN za EUP ST IP ni predvidenih sprememb, ki bi imele vpliv na sosednje države in zato čezmejni vplivi v
poročilu niso obravnavani. Območje OPPN je oddaljeno od meje z republiko Hrvaško približno 10 km v smeri
proti jugovzhodu.
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5 STANJE OKOLJA
Opis območja
Območje obravnave se nahaja v občini Loška dolina v neposredni bližini regionalne ceste Bloška polica – Pudob
med naseljima Stari trg pri Ložu in Pudob, tik ob vodotoku Veliki Obrh na vzhodni strani območja in vodotoku
Brežiček na severovzhodni strani območja.
Slika 5 Prikaz območja obravnave (vir: Atlas Okolja, november 2021)

Izhodiščno stanje okolja
5.2.1 Tla in raba prostora
Raba tal
Celotno območje SD OPPN je že preoblikovano ter pozidano. Glede na veljavno namensko rabo je območje SD
OPPN namenjeno industrijski dejavnosti (IP), glede na dejansko rabo pa je opredeljeno kot pozidana in sorodna
zemljišča (3000). S SD OPPN se raba območja ne spreminja.
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Onesnaženost tal
Podatkov o onesnaženosti tal na območju SD OPPN ni na voljo, prav tako ni voljo podatkov o onesnaženosti v
neposredni okolici obravnavanega območja. V sklopu raziskav onesnaženosti tal (ROTS, MOP) so bile v letu
2004 opravljene analize onesnaženosti tal na območju lokacije Podgora pri Ložu, ki je od lokacije SD OPPN
oddaljeno približno 2,5 km v smeri proti jugu. Na območju raziskav so bile določene povečane vrednosti za arzen
– As (20 ter 21,7 mg/kg), kadmij – Cd (1,66 ter 1,76 mg/kg) ter nikelj- Ni (66,7 mg/kg). Mejne vrednosti za
omenjene kovine niso bile presežene. Vrednosti določevalnih nevarnih organskih onesnaževal so bile pod mejo
detekcije. Rezultati opravljenih analiz niso reprezentativni za obravnavano lokacijo.
Dejavnost podjetja MBS List d.o.o. se na lokaciji izvaja že od leta 1905. Glede na dejavnost, ki se na lokaciji
izvaja (predelava lesa) večjih količin nevarnih snovi ni bilo skladiščenih ali uporabljenih. Glede na podatke, ki so
na razpolago, v preteklosti na območju SD OPPN ni bilo večjih nesreč ali izrednih dogodkov.
Območje SD OPPN se nahaja izven plazljivih ter erozijskih območij.

5.2.2 Vode
Površinske vode
Širše območje predstavlja kraški svet s tipičnimi kraškimi pojavi. Pomembnejši vodotok širšega območja je Obrh,
ki izvira na južni in vzhodni strani Loškega polja (Veliki in Mali Obrh).
Veliki Obrh izvira ob vznožju Racne gore na vzhodnem delu polja, južno od naselja Vrhnika pri Ložu. Teče mimo
naselji Markovec in Pudob, kjer se združi s potokom Mali Obrh, dalje poteka tok reke pod skupnim imenom, Obrh.
Veliki Obrh ima dva stalna pritoka, Brežiček in Viševski Brežiček.
Veliki Obrh teče mimo vzhodne strani območja SD OPPN, neposredno ob meji. Teče v smeri sever - jug. Pred
obravnavanim območjem se mu kot desni pritok priključi tudi potok Brežiček. Podatkov o kakovost površinskih
vod na območju obravnave ni na razpolago. Na širšem območju obravnave se kakovost površinskih vod spremlja
na vodotoku Jezerski Obrh (VT Jezerski Obrh SI 141VT1 merilno mesto Nadlesk), ki je od obravnavane lokacije
oddaljen približno 1 km zahodno od lokacije in se nahaja dolvodno od območja obravnave. Po podatkih (Ocena
stanja rek v Sloveniji v letih 2012 ter 2013, ARSO, julij 2015) je bilo kemijsko stanje na omenjenem merilnem
mestu v letu 2012 ocenjeno kot dobro, ekološko stanje pa kot zelo dobro. Glede na Oceno ekološkega stanja
vodotokov za obdobje od 2016 do 2019 (ARSO) je bilo na omenjenem merilnem mestu ekološko stanje ocenjeno
kot dobro z visoko ravnjo zaupanja.
Podzemne vode
Širše območje SD OPPN spada v območje vodnega telesa SIVTPODV1010 – Kraška Ljubljanica. Vodno telo
podzemne vode Kraška Ljubljanica se nahaja v sedimentnih kamninah in nevezanih sedimentih. Dolomitni, malo
skraseli vodonosnik je mezozojske starosti. Glede na poroznost je kraški in razpoklinski. Po izdatnosti je visoko
do srednje izdaten. Apnenčast vodonosnik je mezozoiske starosti. Je kraški in razpoklinski, zelo do malo skraseli.
Po izdatnosti je nizko do srednje izdaten. Kakovost podzeme vode v širi okolici SDOPPN se spremlja na merilnem
mestu Veliki Obrh pri lOžu, ki je od obravnavane lokacije oddaljen približno 2,5 km v smeri proti zahodu. Iz
podatkov o Oceni kemijskega stanja podzemnih vod za obdobnje od 2006 do 2020 (ARSO) je razvidno, de je za
VT Kraška Ljubljanica ocenjeno kot dobro. Na izbranih merilnih mestih ni bilo določenih neustreznih vzorcev.
Podatkov o stanju podzemne vode na območju SD OPPN ni na razpolago. Glede na splošne podatke ter
značilnosti lokacije, lahko sklepamo, da se podzemna voda nahaja plitvo pod površjem. Točnih podatkov o globini
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ter smeri podzemne vode za obravnavano lokacijo ni na voljo. Prav tako ni na voljo podatkov o kakovosti
podzemne vode na območju SD OPPN.
Poplavna območja
Obravnavano območje se glede na opozorilno karto poplav (ARSO) nahaja na območju zelo redkih poplav ter
redkih poplav. Poplavni dogodki so bili zabeleženi v leti 2014 ter 2010.
Slika 6 Prikaz območji poplav z območjem SDOPPN (vir: ARSO)

modro - redke poplave, rumeno – zelo redke poplave
Za obravnavano območje je bila v letu 2015 narejena hidrološko hidravlična študija za potrebe sprejetja OPPN
(Hid – Eko Alenka Kotar s.p., Trebnje , januar 2015). V nadaljevanju podajamo povzetke elaborata.
Območje je potencialno poplavno ogroženo. Na poplavno varnost vpliva vodotok Brežiček, ki na vzhodu meji z
obravnavanim območjem, na jugu pa Veliki Obrh. Ob strugi Velikega Obrha bo zagotovljen 15 metrski pas, kjer
ni načrtovanih posegov, prav tako ne v 5-metrskem priobalnem pasu vodotoka Brežiček.
Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje
kraške planote od Blok do Račne gore na severu in vzhodu do Snežnika (1796 m) ter Javornikov na jugu in
zahodu. Loška dolina je del klasičnega krasa, za katerega so značilne površinske in podzemeljske kraške oblike.
Loško polje, eno izmed polj Notranjskega podolja, bistveno zaznamuje ponikalnica - potok Obrh. Ob nastopu
dolgotrajnega deževja, omenjeno ponikanje povzroči ojezeritev doline.
Pri hidravlični presoji obravnavanega območja se je preveril vpliv visokih vod oz. gladin Velikega Obrha in
Brežička. Izveden je bil izračun gladin visokih vod Brežička v izlivnem odseku na obravnavanem območju ob
upoštevanju zajezbe Velikega Obrha oz. gladin ojezeritve Loške doline. Na obravnavanem območju vplivajo na
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poplavno nevarnost le visoke vode Obrha. Ob nastopu verjetnosti dogodkov s povratno dobo 10 in 100 let pride
do ojezeritve doline, ki sega še cca. 650 m gorvodno od izliva Brežička v Veliki Obrh.
Slika 7 Karta razredov poplavne nevarnosti (vir: HH študija, Hid – Eko Alenka Kotar s.p., 2015)
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Vodovarstvena območja
Območje SD OPPN se nahaja izven vodovarstvenih območij. Najbližje vodovarstveno območje se nahaja
približno 2 km v smeri proti jugu oziroma vzhodu. V pripravi je nova Uredba o vodovarstvenih območjih, ki pa še
ni bila sprejeta v času priprave poročila.
Odpadne vode
Na območju SD OPPN nastajajo komunalne odpadne vode ter meteorne odpadne vode. Komunalne odpadne
vode se odvajajo v javno kanalizacijo, ki se konča s komunalno čistilno napravo (Stari trg 1950 PE). Meteorne
vode z utrjenih površin, ki nastajajo na območju, se zbirajo ter odvajajo v vodotok (Veliki Obrh). Podjetje opravlja
meritve meteornih odpadnih vod (IOV), ki nastajajo na območju skladiščenja hlodovine, območja proizvodnje hale
in žage, območja lovilne ploščadi ter utrjenih površin skladišča. Odpadne vode se odvajajo preko lovilcev olj. Iz
poročil (Poročilo o kemijskem preskušanju, NLZOH OOZ Koper, oktorber 2020) je razvidno, da vrednosti
izmerjenih parametrov v odpadni vodi na iztoku iz naprave, v času meritev, niso bile usklajene s predpisanimi
mejnimi vrednostmi. Presežene so bile posamezne mejne vrednoti za iztok v vode.
Tabela 3 Rezultati monitorniga odpadnih vod na območju SD OPPN
Merilno mesto
Prekoračeni parametri
LO2 - meteorne vode iz utrjenih površin skladišča neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK - kemijska
hlodovine
potreba po kisiku in BPK5 – biokemijska potreba po
kisiku
LO6 - meteorne vode iz območja proizvodnje hale in neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK - kemijska
žage
potreba po kisiku in BPK5 – biokemijska potreba po
kisiku
LO7 - iztok v LO7 iz lovilne ploščadi črpalne postaje mineralna olja
LO5 - meteorne vode iz utrjenih površin skladišča
neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK - kemijska
potreba po kisiku in BPK5 – biokemijska potreba po
kisiku

5.2.3 Zrak
Onesnaženost zraka
Območje občine Loška dolina je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka razporejeno v območje z oznako
SIP – primorsko območje.
V Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka so v
spodnjih tabelah podane stopnje onesnaženosti zraka glede na mejne in ciljne vrednostmi v zvezi z žveplovim
dioksidom, dušikovim dioksidom, dušikovimi oksidi, delci PM10 in PM2,5, benzenom, ogljikovim monoksidom,
ozonom, kovinami ter benzo(a)pirenom za območje SIP.
Tabela 4: Stopnja onesnaženosti zraka na območju aglomeracije SIP na mejne vrednosti
Oznaka
območja
SIP

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 svinec CO benzen O3 As Cd Ni Benzo(a)piren
II

II

II

II

II

/

II

II

I

/

/

/

II

Legenda:
Stopnja onesnaženosti zraka:
II - pod mejno vrednostjo
I - nad mejno vrednostjo
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/ - ni relevantno

Tabela 5: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku območju SIC glede na spodnji in zgornji ocenjevalni
prag
Oznaka
območja
SIP

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 svinec CO benzen As Cd

Ni

Benzo(a)piren

1

/

3

1

1

3

3

/

1

1

/

/

Legenda:
Oznaka
1- pod spodnjim ocenjevalnim pragom
2 - med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
3 - nad zgornjim ocenjevalnim pragom
/- ni relevantno

Za občino Loška dolina ni podatkov o kakovosti zraka, prav tako ni na območju obravnave merilnega mesta za
merjenje kakovosti zraka. Na kakovost ne moremo sklepati na podlagi podatkov iz bližnjih merilnih postaj (Iskrba).
Obravnavano območje je redko poseljeno, od večjih industrijskih obratov se v občini Loška dolina nahaja podjetje
Kovinoplastika Lož d.o.o..
Viri emisij
Na območju SD OPPN se podjetje MBS List d.o.o. ukvarja z obdelavo lesa. Pri tem nastajajo emisije zaradi
transporta (dovoz lesa, notranja manipulacija, odvoz lesa), proizvodnje (žaganje ter obdelava lesa) ter ogrevanje
(kurjenje na lesno biomaso).
Podjetje izvaja občasne rmonitoringe emisij v zrak in sicer iz:
- kurilnih naprav (srednja kurilna naprava 2,25 MW – Z8, srednja kurina naprava 2,45 MW – Z9) ter
- proizvodnih virov (centralni silos – Z2, odpraševalni sistem HAL 1, 2, 3. (”Moldow) – Z5, etažna
siskalnica ”ORMA” – Z7).
Tabela 6 Rezultati meritev iz kurilnih naprav Z8 ter Z9
MMZ8
Snov
Največja vrednost
Srednja vrednost
mg/m3
g/h
mg/m3
g/h
Prah
75,9
272,8
61,6
224,7
CO
106,8
383,9
98,1
358,3
NO2
290,7
1096,8
277,2
1015,5
SO2
0,4
1,6
0,1
0,5
TOC*
12,5
45,0
11,3
41,2
3
* enote so v mgC/m in gC/h

MMZ9
Največja vrednost
Srednja vrdnost
mg/m3
g/h
mg/m3
g/h
78,5
157,1
70,1
141,1
36,7
73,4
24,3
48,8
301,2
589,8
279,1
563,0
1,3
2,6
0,5
1,0
48,8
95,6
39,3
78,9

Rezultati so povzeti iz Poročila o meritvah emisije snovi v zrak, ZVD d.o.o., Ljubljana, marec 2019.
Tabela 7 Rezultai merite emisij iz virov Z2
Snov
Prah
Eranthis

Z2MM1
Največja vrednost
Srednja vrednost
mg/m3
g/h
mg/m3
g/h
3,6
19,2
2,8
14,8
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Tabela 8 Rezultai merite emisij iz virov Z5
Snov
Prah

Prah

Z5MM1
Največja vrednost
Srednja vrednost
mg/m3
g/h
mg/m3
g/h
1,2
2,6
1,1
2,5
Z5MM3
Največja vrednost
Srednja vrednost
3
mg/m
g/h
mg/m3
g/h
2,4
5,6
2,2
5,1

Z5MM2
Največja vrednost
Srednja vrdnost
mg/m3
g/h
mg/m3
g/h
1,3
2,7
1,1
2,4
Z5MM4
Največja vrednost
Srednja vrdnost
3
mg/m
g/h
mg/m3
g/h
7,2
15,5
4,3
9,2

Tabela 9 Rezultai merite emisij iz virov Z7
Mesto merjenja
Količina proizvedenih opažnih plošč na uro na dan meritev
Masni pretok formaldehida
Mejna vrednost
Maksimalna izračunana vrednost
Srednja izračunana vrednost

Z7MM1
5,94 m3
43,6 (44,0) g/h
0,12 kg/m3 proizvedenih plošč
0,00741kg/m3 proizvedenih plošč
0,00734 kg/m3 proizvedenih plošč

Vonjave
Na omočju SD OPPN ni prisotnih virov vonjav. Glede na vrste dejavnosti v širši okolici domnevamo, da so viri
emisije vonjav prisotni zaradi kmetijske dejavnosti (gnojenje njiv, travnikov) predvsem v spomladanskem in
poletnem času.

5.2.4 Hrup
Mejne vrednosti kazalcev hrupa v naravnem in življenjskem okolju za posamezna območja varstva pred hrupom
določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19). Stopnje zmanjševanja
onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke
hrupa, so naslednje:
III. območje varstva pred hrupom
za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj
moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi,
– na območju družbene infrastrukture: površine za vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno
upravo in opravljanje verskih obredov,
– na območju zelenih površin: površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča,
– na mešanem območju vse osrednje in mešane površine in
– na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na
prostem.
IV. območje varstva pred hrupom
za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju prometne infrastrukture vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
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– na območju proizvodnih dejavnosti: površine za industrijo, gospodarske cone ali površine z objekti za
industrijsko proizvodnjo
Tabela 10 Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III in IV območje varstva pred hrupom
Vrsta ravni

Ldan (dbA) Lvečer (dbA) Lnoč (dbA) Ldvn (dbA)

III. območje
Mejna vrednost
/
/
50
60
Mejna vrednost konične ravni 85
70
70
/
Mejna vrednost za vir hrupa 58
53
48
58
IV. območje
Mejna vrednost
/
/
65
75
Mejna vrednost konične ravni 90
90
90
/
Mejna vrednost za vir hrupa 73
68
63
73
Kazalec dnevne ravni hrupa Ldan velja od 6:00 do 18:, Lvečer od 18:00 do 22:00 in Lnoč od 22:00 do 6:00
Glede na zgoraj omenjeno Uredbo se območje SD OPPN uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom, okolica pa v
IV. oziroma III. stopnjo varstva pred hrupom (območja stanovanjskih objektov).
Obstoječe obremenitve s hrupom
Območje SD OPPN je locirano med naselji Stari trg pri Ložu, Pudob, Nadlesk in Markovec. Ob zahodni strani
poteka regionalna cesta Lož – Babno polje. Povprečni letni promet na omenjeni cesti je v letu 2019 znašal 3190
vozil (vir: DRSC). Na severovzhodni strani se nahaja podjetje Svea Gaber. Bližnji stanovanjski objekti se nahajajo
severno (Cesta Notranjskega odreda 49), zahodno (Nadlesk 1), vzhodno (Markovec 31B) ter južno (Pudob 43).
Znotraj podjetja vir hrupa predstavljajo dejavnosti (obdelava lesa) ter promet (transport surovin in izdelkov ter
zaposlenih). Dnevno v podjetje odpelje/pripelje 25 tovornjakov.
Slika 8 Prikaz naselij z bljižnimi stanovanjskimi objekti (vir: PISO, november 2021)
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Podjetje MBS List d.o.o. izvaja redne monitoringe hrupa. Glede na izvedene meritve, podjetje v obstoječem
stanju, ne presega mejnih vrednosti oziroma ne povzroča prekomernih imisij hrupa najbolj izpostavljenim
stanovanjskim objektom. V nadaljevanju so podani rezultati meritev in izračuna imisij hrupa zaradi obratovanja
MBS List d.o.o. (Poročilo o stanju hrupa v okolju, ZVD d.o.o., Ljubljana, januar 2019). V nadaljevanju podajamo
ugotovitve in zaključke opravljenih meritev in izračunov.
Tabela 11 Kazalci hrupa za Ldan, Lvečer, Lnoč ter Ldvn znotraj podjetja (IV. SVPH)
Lokacija
Nasproti silosa
Ob ograji nasproti brusilnice
Jugozahodni rod ograje
Nasproti gasilskega doma
Ob vratarnici
Mejne vrednosti

Ldan (dBA) Lvečer (dBA)
57,6
57,6
62,2
62,2
58,5
58,5
51,9
51,9
63,2
63,2
73
68

Lnoč (dBA)
44,0
39,0
55,4
39,8
59,6
63

Ldvn (dBA)
58,3
62,3
62,8
52,8
67,2
73

Tabela 12 Kazalci hrupa za Ldan, Lvečer, Lnoč ter Ldvn pred stanovanjskimi objekti (III. SVPH)
Lokacija
Cesta Notranjskega odreda 46
Markovec 31B
Pubod 43
Nadlesk 1
Mejne vrednosti

Ldan (dBA) Lvečer (dBA)
45,5
45,5
35,2
35,2
45,3
45,3
47,9
47,9
58
53

Lnoč (dBA)
36,6
25,6
45,1
47
48

Ldvn (dBA)
47,2
36,6
51,6
53,6
58

Tabela 13 Konične ravni hrupa za Ldan, Lvečer ter Lnoč znotraj podjetja (IV. SVPH)
Lokacija
Nasproti silosa
Ob ograji nasproti brusilnice
Jugozahodni rod ograje
Nasproti gasilskega doma
Ob vratarnici
Mejne vrednosti

Ldan (dBA) Lvečer (dBA)
63,1
63,1
65,3
65,3
65,9
65,9
59,8
59,8
69,1
69,1
90
90

Lnoč (dBA)
45,8
40,8
59,1
43,9
65,9
90

Tabela 14 Konične ravni hrupa za Ldan, Lvečer ter Lnoč pred stanovanjskimi objekti (III. SVPH)
Lokacija
Cesta Notranjskega odreda 46
Markovec 31B
Pubod 43
Nadlesk 1
Mejne vrednosti

Ldan (dBA) Lvečer (dBA)
51,8
51,8
43,0
43,0
52,1
52,1
52,6
52,6
85
70

Lnoč (dBA)
43,1
32,4
54,6
54,6
70

V obstoječem stanju na južnem delu območja prihaja do stika območij namenjenih za industrijo (IP) ter stika
območij namenjenim stanovanjski rabi (S). Namenska raba na območju je prikazana na sliki 4.
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5.2.5 Elektromagnetno sevanje
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 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 (visokofrekvenčni vir sevanja).
V obravnavanem območju SD OPPN se nahaja obstoječi 20 kV nadzemni daljnovod ter tri transformatorske
postaje (TP Marles 100 kW, TP Žaga 650 kW ter TP Finala 1200 kW).
Območje SD OPPN glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko
uvrstimo v II. stopnjo varstva pred EMS.

5.2.6 Svetlobno onesnaževanje
V obravnavnem območju SD OPPN se uporabljajo svetila za osvetljavo objektov ponoči. Uporabljajo se svetila,
ki svetijo navzdol, uporaba je minimalna za zagotavljanje varnosti. Ponoči podjetje ne obratuje. Javna razsvetljava
poteka ob regionalni cesti, ki meji na mejo območja na zahodni strani.

5.2.7 Odpadki
Znotraj dejavnosti podjetja MBS List d.o.o. je urejeno ravnanje z odpadki. Vsi odpadki, ki nastajajo se predajajo
pooblaščenim podjetjem za odvoz odpadkov.
Tabela 15 Nastali odpadki v podjetju MBS List v letu 2020 (vir: Poročilo o nastajanju odpadkov)
Številka Naziv
12 01 02
12 01 04
13 05 07
08 04 10
08 04 09
15 01 02

Količina
(kg)
Prah in delci železa
25.420
Prah in delci barvnih kovin
640
Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
200
Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09
64.840
Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 6.900
snovi
Plastična embalaža
18.680

5.2.8 Tveganje za nesreče
Glede na Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
(Uradni list RS št. 57/15 ) dejavnost podjetja MBS list d.o.o. oziroma naprava ne spada med vrste posegov in
naprav, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega.
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Prav tako podjetje oziroma dejavnost v ne zapade pod določila Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in
zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/16).
Na območju obravnave SD OPPN oziroma v njegovi neposredni bližini lahko v primeru nezgod in nesreč nastopijo
tveganja za morebitne nesreče, ki lahko potencialno obremenijo okolje. To so predvsem požar (lesni produkti). V
primeru večjega požara lahko pride do onesnaženja podzemne vode ter bližanega vodotoka. Količina nevarnih
snovi, ki se uporabljajo v podjetju so majhne. Gre predvsem za naftne derivate za pogon mehanizacije, sredstva
za vzdrževanje ter lepila, ki se uporabljajo pri proizvodnji opažnih plošč.

5.2.9 Podnebne spremembe
Za območje občine Loška dolina je značilno kontinentalno podnebje z mrzlimi zimami in zmernimi poletji. Za
podnebje Loške doline sta odločilna predvsem lega na notranji strani dinarske gozdne pregrade, ki zavira vplive
Sredozemskega morja, in kotlinski značaj doline, kjer je pogost pojav toplotni obrat. Babno polje je najhladnejše
stalno naseljeno območje v Sloveniji. Najnižja izmerjena temperatura je bila -34,5°C. Padavin je razmeroma
veliko in so sorazmerno enakomerne porazdeljene prek leta z izrazitim jesenskim viškom oktobra in novembra
ter neizrazitim viškom spomladi. Najmanj padavin je poleti. Povprečno v dolini pade 1500-1600 mm padavin letno,
v hribovitih delih pa lahko precej več (Leskova dolina prejme že okrog 2000 mm, Snežnik tudi preko 3000 mm).
Za hribovite predele so značilne tudi obilne snežne padavine.
Po podatkih Agencije RS za okolje so v Sloveniji že opažene spremembe podnebja, saj se je temperatura v
zadnjih petdesetih letih dvignila za 1,7 °C, pogostejše pa so tudi suše. Podnebni scenariji nakazujejo ogrevanje
vseh regij v Sloveniji v prihodnosti, pri čemer naj bi bilo ogrevanje močnejše v zimskem in poletnem obdobju,
količina padavin pa se bo verjetno povečala v zimskem obdobju in zmanjšala v poletnem obdobju.
Za obravnavano območje je zaradi lege v zmernem geografskem in podnebnem pasu značilna velika variabilnost
podnebnih in vremenskih razmer. Projekcije nakazujejo, da bo vremenskih ekstremov in posledično nevarnih
dogodkov v prihodnje več in se bomo z njimi soočali pogosteje kot v preteklosti. Med najpomembnejšimi tovrstnimi
dogodki lahko za obravnavano območje izpostavimo predvsem poplave.

5.2.10 Narava
5.2.10.1 Varovana območja narave
Natura 2000
Obravnavano območje se ne nahaja znotraj varovanih območij Natura 2000. Najbjižja območja so od meje OPPN
odaljena:
- POV Kočevsko (ID območja: SI3000263) 1,9 km v smeri proti severovzhodu,
- POV Javorniki – Snežnik (ID območja: SI3000231) 1,75 km v smeri proti jugozahodu ter
- POO Snežnik – Pivka (ID območja: SI5000002) 1,75 km v smeri proti jugozahodu.
EPO
Območje SD OPPN se nahaja na območju Osrednje območje življenskega prostora velikih veri (ID območja:
80000). 400 m v smeri proti severozahodu se nahaja območje Loško polje (ID območja: 351009).
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Naravne vrednote
Znotraj meje OPPN, vendar izven meje urejanja se nahajata naravni vrednoti:
- Pretočno kraško polje pri Ložu; Loško polje, naravna vrednota državnega pomena, GEOMORF,
(GEOMORFP), (HIDR), Ident.št: 1232 ter
- Vodotok na Loškem polju; Veliki Obrh, naravna vrednota državnega pomena, HIDR, EKOS, Ident.št:
2930
Tabela 16 Prikaz varovanih območij narave na območju obravnave

5.2.10.2 Rastlinstvo in živalstvo
Območje SD OPPN je pozidano. Okolica območje je v večji meri že antropogeno sprmenjena, večji del
predstavljajo kmetijske površine. Na vzhodnem delu območja teče vodotok Veliki Obrh. Podatkov o rastlinskih in
živalskih vrstah na tem območju ni na razpolago. Kartiranja ter popisi habitatov za to območje niso bili narejeni.

5.2.11 Kulturna dediščina
Območje SD OPPN se nahaja izven območji registrirane kulturne dediščine. V nadaljevanju so podane enote
kulturne dediščine, ki se nahajajo v okolici obravnavanega območja.

Eranthis

Stran 40 od 75

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

Tabela 17 Enote registrirane kulturne dediščine v okolici obravnavanega območja
EŠD

Ime

Tip enote

Opis

10975 Stari trg pri Ložu - Arheološko
Arheološko najdišče najdišče
Gradišče
10963

Pudob - Arheološko
območje

10954

Nadlesk - Rimski
kohortni kastel

17966

Nadlesk - Vas

8245

Viševek - Arheološko
najdišče Dole

2337

Viševek Marijinega
vnebovzetja

Cerkev

V naselju so odkrite številne drobne rimskodobne najdbe. Na ledini
Gradišče stoji 27,40 x 15,80 m velika poznoantična villa rustica, ki
je obdana z delno uničenim jarkom. Vidni so zidovi in obzidje.
Oddaljena približno 110 m v smeri proti severu.
Arheološko
Odkrite so bile rimskodobne najdbe. Predvidevamo traso rimske
najdišče
ceste.
Oddaljena približno 60 m v smeri proti jugu.
Arheološko
Zgornje rimski kohortni kastel, s prostorom za kohors kvingenarijo
najdišče
in z 8,5 m široko ter dobro ohranjeno klavikulo na severni strani.
Ostale strani kastela so slabše ohranjene.
Oddaljena približno 330 m v smeri proti zahodu.
Naselbinska
Obcestna vas z občutnim centralnim delom ob križišču. Silhueta ni
dediščina
izrazita. Bolj kot cerkev sv. Jedrti predstavlja dominanto habitus
lipe ob njej. Stavbni fond kljub adaptacijam relativno dobro
ohranjen.
Oddaljena približno 350 m v smeri proti zahodu.
Arheološko
Sledovi prazgodovinske poselitve; glede na najdeno lončenino gre
najdišče
za bronastodobno naselbino.
Oddaljena približno 300 m v smeri proti jugvzhodu.
Vplivno območje Oddaljeno približno 10 m od obravnavanega območja v smeri proti
spomenika
vzhodu.

Slika 9 Prikaz varstvenih režimo kulturne dediščine (eVRD)
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5.2.12 Poseljenost in prebivalstvo
Občina Loška dolina je redko poseljena. V občini živi približno 3800 prebivalcev. Od večjih podjetij se v občini
nahajata Kovinoplastika Lož d.o.o. ter podjetje MBS List d.o.o., ki je predmet obravnave.
Območje, kjer se nahaja podjetje MBS List d.o.o. je namenjeno industrijski dejavnosti. Na južni strani območja se
nahaja naselje Pudob. Najbližji objekt (Pudob 43) se nahaja neposredno ob meji območja. Objekt je v lasti podjetja
in ni naseljen. Severno od območja se nahaja naselje Stari trg. Na južnem delu naselja Stari trg (v smeri proti
območju obravnave) se nahaja šola ter športno igrišče. Najbližji stanovanjski objekt na severu je od meje območja
oddaljen približno 140 m (Cesta Notranjskega odreda 46). Na zahodu se nahaja naselje Nadlesk, na vzhodu pa
naselje Markovec. Na severovzhodni strani se nahaja podjetje Svea Gaber. Območje obravnave z naselji ter
stanovanjskimi objekti je prikazano na sliki 8. Obravnavano območje je komunalno urejeno.
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6 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja
in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino.
Okoljski cilji plana se v okoljskem poročilu opredelijo glede na značilnosti plana, ki vključujejo zlasti območje in
vsebino plana. Na podlagi okoljskih ciljev plana se ugotavljanje pomembnih ciljev plana in njihovo vrednotenje
izvede z uporabo ustreznih meril vrednotenja vplivov plana in ustrezne metodologije.
Ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno
dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja, stopnje doseganja varstvenih ciljev in druga merila, ki
zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov plana.
•

nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov:
o Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
o Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18),
o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
o Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12 in 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
o Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15),
o Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/ (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15,
27/17 ter 22/18),
o Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD),
Ur.l. RS, 24/99).

•

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

•

pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora.
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V postopku priprave in sprejemanja plana spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje EUP ST 28 IP – sever je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo številka 35409-221/20212550-8 z dne 15. 7. 2021. Iz odločbe izhaja, da je za predmetno spremembo potrebno izdelati okoljsko poročilo
in izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
V nadaljevanju podajamo mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN, ki so relevantni za izdelavo
poročila.
Nosilci urejanja prostora Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije v svojih mnenjih niso ocenili, da bi bilo potrebno za obravnavani plan
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Direkcija RS za vode je v konkretnih smernicah st. 35020-85/2021-4 z dne 16. 6. 2021 podala mnenje, da imajo
s planom načrtovani posegi oziroma dejavnosti lahko vpliv na vode in vodni režim ter varovana in ogrožena
območja, kar bo verjetno pomembneje vplivalo na okolje z vidika upravljanja z vodarni. Ministrstvo je iz uradnih
evidenc E Vode - Atlas voda ugotovilo, da je obravnavano območje v neposredni bližini dveh vodotokov in da je
narava spremembe plana taka, da ima izvedba plana lahko pomembnejši vpliv na okolje, zato je Ministrstvo
odločilo, da je celovita presoja vplivov na okolje potrebna.
Ministrstvo za zdravje z mnenjem st. 350-68/2021-4 soglaša z mnenjem Nacionalnega instituta za javno zdravje
st. 350-43/2021-2 (256). V tern mnenju NIJZ ocenjuje, da bo izvedba plana v obliki in obsegu, kot je opisano v
izhodiščih plana, verjetno imela pomemben vpliv na zdravje in počutje ljudi. Ministrstvo je pri pregledu predložene
dokumentacije ugotovilo, da gre pri obravnavanem planu za širitev že obstoječe industrije na območju, ki ima v
bližini stanovanjske objekte, zato Ministrstvo meni, da bo izvedba plana lahko pomembneje vplivala na ljudi in je
zato potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
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7 VERJETEN RAZVOJ STANJA OKOLJA V KOLIKOR SE PLAN NE IZVEDE
Območje obravnavanih sprememb je že v obstoječem stanju namenjejo izvajanju industrijskih dejavnosti. S
spremembami se območje plana ne širi, tako da območje, ki se namenja izvajanju dejavnosti ostane enako.
Z neizvedbo plana bodo obstoječe obremenitve ostale na ostale ne ravni sedanjih. Podjetje bo nadaljevalo z
izvajanjem svoje dejavnosti. Spremembe plana so predvsem namenjeni optimizacije umestitve znotraj že
sprejetega OPPN.
Pri načrtovanju OPPN-ja leta 2015 je prejšnje podjetje predvidelo gradbeno mejo ob transportnih poteh, sedanji
lastnik pa želi dograditi določene objekte ob obstoječih in na določenih mestih bi morali transportno pot premakniti
(na zemljišču podjetja znotraj meja urejanja).
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8 DOLOČITEV VSEBINE OKOLJSKEGA POROČILA IN 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:
1.
elementi okolja (zrak, tla, voda, hrup, odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje),
2.
narava (vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote),
3.
kulturna dediščina ter krajina ter
4.
zdravje ljudi.
Pomembni vplivi plana, vključno s predvidenimi emisijami in odpadki ter ravnanje z njimi (t.i. vsebinjenje)
Določitev verjetnih pomembnih vplivov plana je bilo izvedeno na podlagi podatkov o obstoječem stanju,
terenskega ogleda, poznavanja pobud in ureditev v okviru predmetnega SDOPPN. Upoštevani so tudi okoljski
cilji in smernice nosilcev urejanja prostora.
Tabela 18 Verjetni pomembni vplivi plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in
kulturne dediščine in vključitev v nadaljnjo presojo (vsebinjenje)
SEGMENT

KLJUČNE UGOTIVITVE

PRESOJA

TLA

Območje SDOPPN je že v celoti namenjeno izvajanju dejavnosti
podjetja MBS List d.o.o. ter pozidano v obstoječem stanju. Z izvedbo
plana se pritiski na tla ne bodo spremenili. Tla bodo ranljivejša v času
izvajanja gradbenih del. Gre za omejeno časovno obdobje ter v
omejenem obsegu. Ob upoštevanju predpisov pri izvajanju gradbenih
del, pomembnih vplivov ne pričakujemo. Vplivi bodo na ravni
obstoječih. Posredno se vplivi na tla obravnavajo v poglavju Vode,
predvsem glede odvajanja odpadnih vod.
Na območju podjetja nastajajo odpadne vode (sanitarne, meteorne), ki
se odvajajo na čistilno napravo, oziroma v vodotok. Prav tako se plan
načrtuje na območju poplav. Pri načrtovanju ter izvajanju plana bo
potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje odpadnih vod. V obstoječem
stanju podjetje ne zagotavlja doseganja predpisanih parametrov
izpustov za odpadne meteorne vode. Z izvedbo plana je potrebno
zagotavljati ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti.
Na lokaciji območja obravnave je prisotnih več virov emisije v zrak. Z
izvedbo plana lahko pričakujemo, da se bodo emisije povečevale v
kolikor bo prišlo do povečanja zmogljivosti delovanja. Povečan bo tudi
transport, ki posledično vpliva na povečane emisije.
Na območju SD OPN je že v obstoječem stanju prisotnih več virov
hrupa. Z izvedbo plana lahko pričakujemo, da se bodo emisije
povečevale v kolikor bo prišlo do povečanja zmogljivosti delovanja.
Predvsem povečan transport, ki posledično vpliva na povečane emisije
hrupa.

DA

VODE

ZRAK

HRUP
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SEGMENT
EMS

KLJUČNE UGOTIVITVE

S SD OPPN je predvideno tudi umeščanje nove transformatorske
postaje (20 kV), potrebne za delovanje podjetja ter kablovodov
(predvideni so podzemni). Območje se uvršča v II, stopnjo varovanja
pred viri EMS. Pričakujemo, da bodo obremenitve ostale na ravni
obstoječih.
SVETLOBNO
Območje je že osvetljeno v obstoječem stanju. V odloku SD OPPN je
ONESNAŽEVANJE
predvideno, da razsvetljava mora biti zasnovana in izvedena tako, da
se zmanjša svetlobno onesnaževanje. Glede na obstoječe stanje ter
predvidene spremembe, bistvenih vplivov na svetlobno onesnaževanje
ne pričakujemo. Javna razsvetljava ostaja v okviru obstoječega stanja.
Glede na oddaljenost bližnjih objektov ter razsvetljenost območja,
vplivov na zdravje ljudi zaradi razsvetljenosti ne pričakujemo.
ODPADKI
Zaradi dejavnosti podjetja, ki se izvaja na območju SD OPPN, v
obstoječem stanju že nastajajo odpadki. Podjetje v sklopu svojega
delovanja ustrezno poskrbi za rokovanje z odpadki ter predajo
pooblaščenim podjetjem. S SD OPPN sicer lahko pričakujemo
povečanje odpadkov (gradbena dela, povečanje zmogljivosti), vendar
glede na ravnanje podjetja ter ob upoštevanju vseh zakonskih določil
ne pričakujemo bistvenega vpliva na okolje ali zdravje ljudi.
TVEGANJE
ZA S SD OPPN se ne povečuje tveganje za nesreče. Dejavnost podjetja
NESREČE
ostaja enaka, tveganje se ne bo povečalo. V obstoječem stanju podjetje
zagotavlja ustrezne ukrepe. V sklopu presoje v segmentu Vode so
vrednoteni vplivi posega glede na zagotavljanje poplavne varnosti in
ukrepov.
PODNEBNE
Predvidene spremembe na območju obravnave ne bodo imele
SPREMEMBE
bistvenega vpliva na emisije toplogrednih plinov. Z delovanjem se sicer
lahko povečajo emisije, z novo in sodobnejšo opremo, pa se le te lahko
minimizirajo. Območje obravnave predvsem ogrožajo poplave. V
sklopu presoje v segmentu Vode so vrednoteni vplivi posega glede na
zagotavljanje poplavne varnosti in ukrepov.
NARAVA
Obstoječe območje je že pozidano. S SD OPPN se ne posega na
varovana ali zavarovana območja narave. Prav tako iz mnenja ZRSVN
izhaja, da plan ne bo imel pomembnih vplivov na varovana območja
narave ter biotsko raznovrstnost.
KULTURNA
S SDOPPN se ne posega na območja kulturne dediščine. V osnutku
DEDIŠČINA
odloka so predvideni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine. Iz mnenja
Ministrstva za kulturo izhaja, da plan ne bi imel pomembnih vplivov na
kulturno dediščino.
ZDRAVJE LJUDI IN Dejavnost podjetja na obravnavani lokaciji vpliva na stanje okolja ter
KAKOVOST BIVANJA kakovost bivanja zaradi emisij hrupa, emisij v zrak, emisij v vode ter
emisij svetlobe. S SD OPPN se lahko zaradi sprememb, ki so
predvidene, emisije povečajo. Obravnavano območje se nahaja v
bližini stanovanjskih objektov. Zdravje in kakovost bivanja so posredno
obravnavani v poglavjih Tla, Vode, Zrak in Hrup.
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9 VPLIVI IZVEDBE SDOPPN NA OKOLJE
Tla
9.1.1 Varovana območja in pravni režimi
Na območju obravnave ni sprejetih ali veljavnih pravnih režimov za varstvo tal.

9.1.2 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
9.1.2.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 19 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj
OPPN

Kazalec stanja okolja

Ravnanje z odpadnimi vodami
Preprečitev
morebitnega
onesnaženja tal
zaradi vpliva
OPPN.

Količine zemeljskih izkopov med gradnjo
ter ravnanje z njimi

Eranthis

Stanje in trendi kazalcev
Na območju SDOPPN nastajajo komunalne
te meteorne odpadne vode. Komunalne
vode se odvajajo na KČN, meteorna pa
preko usedalnikov ter lovilcev olj v vodotok.
S predvidenimi ureditvami se režim
odvajanja odpadnih vod ne bo spremenil,
prav tako ne pričakujemo da se bo
spremenila količina odpadnih vod. V
obstoječem stanju ni urejenega bazena za
zadrževanje odpadnih vod. Z novimi
ureditvami je predviden tudi bazen za
zadrževanje odpadnih vod.
Celotno območje obravnave je pozidano in
utrjeno. Gradnja se bo izvajala znotraj
območja. Za predvidene ureditve bodo
potrebni posegi v tla (izkopi). Glede na
velikost in obseg posega ne pričakujemo
velikih količin zemeljskih izkopov. Bo pa
potrebno ustrezno ravnanje in ustrezno
odlaganje le teh.
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9.1.2.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN

Tabela 20 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka
A

B

C

D

E

X

Opredelitev
razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

ni vpliva oziroma je Splošno stanje in onesnaženost tal se zaradi izvedbe OPPN ne bosta
lahko
vpliv spremenila ali pa bodo vplivi na tla pozitivni, uporaba tal se ne bo spremenila
pozitiven
Vpliv izvedbe OPPN na splošno stanje in onesnaženost tal bo nebistven.
Lastnosti tal (raba, pokritost z vegetacijo..) bodo minimalno spremenjene.
nebistven vpliv
Poseganje v tla bo omejeno na manjši del območja OPPN. Odvodna odpadnih
vod je ustrezna in bo preprečila onesnaženje tal.
Stanje tal se bo zaradi vpliva izvedbe OPPN v fizičnem in kakovostnem smislu
nebistven
vpliv zaznavno spremenilo, raba, pokritost z vegetacijo in druge lastnosti tal bodo
zaradi
izvedbe spremenjene. Poseganje v tla bo na večjem delu območja OPPN. Odvodna
omilitvenih
odpadnih vod je ustrezna in bo preprečila onesnaženje tal. Z izvedbo učinkovitih
ukrepov.
omilitvenih ukrepov lahko pričakovane vplive omilimo, da postanejo posegi
sprejemljivi.
Stanje tal se bo zaradi vpliva izvedbe OPPN v fizičnem in kakovostnem smislu
zaznavno spremenilo. Raba, pokritost z vegetacijo in druge lastnosti tal bodo
spremenjene. Poseganje v tla bo na celotnem delu območja OPPN ter na
bistven vpliv
njegovi okolici. Odvodna odpadnih vod je neustrezna in lahko vpliva na
onesnaženje tal. Z izvedbo omilitvenih ukrepov lahko pričakovane vplive
omilimo, vendar kljub temu lahko pričakujemo poslabšanje stanja tal.
Ob izvedbi izvedbe OPPN lahko pričakujemo uničujoč vpliv na stanje tal. V
fizičnem in kakovostnem smislu bo obremenitev na tla nesprejemljivo velika
uničujoč vpliv
Poseganje v tla bo na celotnem delu območja OPPN ter na njegovi okolici.
Odvodna odpadnih vod je neustrezna in lahko vpliva na onesnaženje tal.
Izvedba OPPN je s stališča varovanja tal popolnoma nesprejemljiva.
Vplive predvidenih posegov v OPPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja
ugotavljanje vpliva
podatkov o predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem
ni možno
stanju okolja.

9.1.3 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPPN z oceno vpliva
VRSTE VPLIVOV
Vpliv na kakovost tal lahko pričakujemo med gradnjo in med obratovanjem (v primeru neustreznega ravnanja z
odpadnimi vodami in neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi). V primeru ustreznih ureditev, bistvenih vplivov
na kakovost tal med gradnjo in obratovanjem ni pričakovati. Območje vpliva bo omejeno predvsem na območje
OPPN. Do nastanka erozijskih žarišč ne bo prihajalo.
Vpliv bo neposreden, kratkotrajen, zaradi raznosa onesnaževal brez upoštevanja ukrepov, pa se lahko pojavi
tudi daljinski in dolgoročni vpliv. Kumulativnih vplivov z že obstoječimi obremenitvami ni pričakovati
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VPLIVI NA OKOLJSKI CILJ
Celotno območje obravnave je pozidano in utrjeno. Gradnja predvidenih ureditev bo povzročila fizično uničenje
tal na lokaciji predvidenih ureditev. V času gradnje obstaja tudi nevarnost onesnaženja tal z gorivi in mazalnimi
olji ter drugimi materiali, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev. Med dela, ki lahko
vplivajo na razmere v tleh prištevamo tudi transport in odlaganje izkopanega materiala, ki bo nastajal na območju
gradbišča. Z izpiranjem lahko ti materiali onesnažijo tla. Podatkov o obstoječi onesnaženosti tal ni na voljo.
Dejavnost predelave lesa se na tej lokaciji izvaja že več kot sto let. Glede na vrsto dejavnosti večjega onesnaženja
tal na območju obravnave ni pričakovati (uporaba manjših količin nevarnih snovi, utrjena površina, ustrezno
skladiščenje nevarnih snovi ter odpadkov) Ob upoštevanju zakonskih določil za ravnanje z zemeljskimi izkopi ter
gradbenimi odpadki ne pričakujemo pomembnih vplivov na tla.
S SD OPPN se ne povečuje območje namenjeno proizvodni dejavnosti. Vse predvidene ureditve se načrtujejo
znotraj že obstoječih ureditev. V obstoječem stanju je urejeno odvajanje odpadnih vod, prav tako pa je z odlokom
predvideno, da se tudi z načrtovanimi posegi uredi ustrezno odvajanje odpadnih vod. Prav tako je skupaj s
predvidenimi posegi načrtovana tudi izgradnja bazena za požarne vode (pod objektom sortirnice), kar je razvidno
iz idejne zasnove. Na lokaciji se skladiščijo manjše količine nevarnih snovi (lepila, olja, maziva). Nevarne snovi
se na lokaciji skladiščijo na primeren način ter v ustreznih prostorih, tako da je preprečeno iztekanje v tla. S SD
OPPN se ne predvideva bistvenega povečanja količin ali uporabe drugih nevarnih materialov. Tehnologija bo
ostala enaka.
Vse površine na lokaciji so/bodo utrjene z urejenim odvajanjem odpadnih vod. Preprečeno je iztekanje nevarnih
snovi neposredno v okolje. Ocenjujemo, da predvidene spremembe SD
OPPN ne bodo imele bistvenega vpliva na kakovost zraka v okolici. Glede na obstoječe stanje (manj obremenjeno
okolje) ter predvidene ureditve ne pričakujemo, da bo prišlo do preseganja mejnih vrednosti.
Tabela 21 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj
Ocena
Preprečitev morebitnega onesnaženja tal zaradi nebistven vpliv - B
vpliva OPPN.

9.1.4 Omilitveni ukrepi
Se upošteva ukrepe, ki so predvideni z odlokom ter v poglavju Vode. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.

9.1.5 Spremljanje stanja okolja
Tabela 22 Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja

Nosilec monitoringa oz. spremljanja stanja
Investitor v sklopu monitroingov ter izvajanja
Ravnanje z odpadnimi vodami
dejavnosti
Količine zemeljskih izkopov med gradnjo ter ravnanje z Investitor v sklopu svojih dejavnosti
njimi
Eranthis
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Vode
9.2.1 Varovana območja in pravni režimi
Na obravnavanem območji ni določenih pravnih režimov za varovanje voda.

9.2.2 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
9.2.2.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 23 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj
OPPN

Kazalec stanja okolja

Kakovost površinske vode na merilnem
mestu Nadlesk (VT Jezerski Obrh)
Ohranjeno dobro
stanje
površinskih in
podzemnih voda
Monitoring odpadnih vod na območju
OPPN, ki ga izvaja podjetje

Zagotovljena
poplavna varnost

Površina objektov/pozidanih površin znotraj
območij poplavne ogroženosti
Izvedeni omilitveni ukrepi za zmanjšanje
poplavne ogroženosti na območju OPPN

Eranthis

Stanje kazalcev in trendi
Kakovost na merilnem mestu Nadlesk se
spremlja v okviru monitoringa, ki ga izvaja
Agencija RS za okolje. Na podlagi rezultatov
v zadnjih letih, lahko zaključimo, da je
kakovost vodotoka Obrh na izbranem
merilnem mestu v zadnjih letih ocenjena kot
dobra. Trend kakovosti ostaja enak. Merilno
mesto se nahaja dolvodno od lokacije
podjetja MBS List d.o.o., oziroma od
območja SD OPPN.
Podjetje MBS List redno izvaja monitoring
odpadne meteorne vode na štirih lokacijah
na območju SD OPPN. Glede na zadnje
monitoringe, so bile na merilnih mestih LO2,
LO5 ter LO6, presežene mejne vrednosti za
neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK in
BPK5. Na merilnem mestu LO7 pa je bila
presežena mejna vrednost za mineralna
olja.
V obstoječem stanju znaša površina
19.438m2 (vir: Tabela površin v prikazu
stanja prostora, V Prostoru d.o.o., 2015). S
SD OPPN se bo površina objektov
povečala.
Omilitveni ukrepi, ki jih določa HH študija,
ter so povzeti v osnutku odloka, še niso
izvedeni.
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9.2.2.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN

Tabela 24 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka

Opredelitev
razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

ni vpliva oziroma je Izvedba OPPN na kakovost vod oziroma, vodooskrbo ter poplavno varnost ne
lahko
vpliv bo imela negativnih vplivov oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni.
pozitiven
Z OPPN predvidena ureditev bo imela na kakovost vod nebistven vpliv.
Zakonsko predpisane mejne vrednosti onesnaževal v odpadnih vodah ne bodo
presežene, emisijski delež oddane toplote ne bo presežen. Vplivi posega na
nebistven vpliv
vode bo s stališča varstva voda sprejemljivi. Območje ne bo poplavno obroženo,
predvidene ureditve ne bodo imele vpliva na zagotavljaje poplavne varnosti na
širšem območju.
Zakonsko dovoljene vrednosti onesnaževal in oddane toplote v odpadnih vodah
nebistven
vpliv
so lahko presežene, načrtovan poseg pa je lahko tudi v nasprotju z okoljskimi
zaradi
izvedbe
cilji. Z izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov bo zagotovljeno ustrezno
omilitvenih
odvajanje odpadnih vod z zakonsko predpisanimi vrednostmi ter zagotovljena
ukrepov.
poplavna varnost.
Z OPPN predvidena ureditev ima lahko zaradi odvajanja odpadnih vod bistven
vpliv na kakovost voda, načrtovani posegi so lahko tudi v nasprotju z okoljskim
bistven vpliv
ciljem. Vplivi posega na vode se lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji,
vendar lahko kljub temu pričakujemo poslabšanje stanja. Ogrožena bo poplavna
varnost znotraj območja OPPN.
Z OPPN predvidena ureditev ima lahko zaradi odvajanja odpadnih vod uničujoč
uničujoč vpliv
vpliv na kakovost voda in rabo vode. Ogrožena bo poplavna varnost na širšem
območju.
ugotavljanje vpliva Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih
ni možno
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.

A

B

C

D

E
X

9.2.3 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPPN z oceno vpliva
VRSTE VPLIVOV
Direktnih posegov v površinske vode in podzemne vode ne bo. Nastajale bodo odpadne vode in sicer, glede na
predvidene ureditve, lahko pričakujemo komunalne odpadne vode ter meteorne odpadne vode, ki bodo lahko
vplivale na stanje voda. V izrednih primerih (požar) lahko pričakujemo tudi nastanek požarne odpadne vode. V
času gradbenih del ne pričakujemo večjih količin odpadnih vod. Raba vode se bo s SD,OPPN povečala, vendar
se v sklopu dejavnosti podjeta voda uporablja v glavnem za sanitarne namene.
Območje predvidenega SD OPPN posega na poplavna območja. Za potrebe sprejetja OPPN je bila v letu 2015
izdelana HH študija, ki je predvidela omilitvene ukrepe, ki so že vključeni v osnutek odloka.
-

Eranthis

Vpliv na kakovost površinske in podzemne vode bo posreden in daljinski. Vpliv bo dolgoročen. Z
drugimi vplivi v okolju lahko pričakujemo kumulativne vplive.
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-

Vpliv na poplavno varnost bo neposreden, posreden, daljinski ter dolgoročen Z drugimi posegi v
okolju pričakujemo tudi kumulativen vpliv.

VPLIVI NA OKOLJSKE CILJE
Vpliv na stanje površinskih in podzemnih voda
V sklopu delovanja podjetja znotraj SD OPPN nastajajo komunalne ter meteorne odpadne vode. Novih vrst ali
virov odpadnih vod zaradi izvedbe SD OPPN ni pričakovati. Komunalne vode se odvajajo na Komunalno čistilno
napravo Stari Trg. Po podatkih s strani občine je v teku nadgradnja obstoječe KČN oziroma povečanje kapacitet
le te, saj se je s projektom izgradnje kanalizacijskega sistema v občini izkazalo, da obstoječa naprava ne
zadostuje potrebam. S predvidenimi SD OPPN se lahko poveča količina odpadnih vod. Zaradi povečanja obsega
dela lahko pride do povečanja števila zaposlenih. Po informacijah, pridobljenih s strani podjetja (g Lekšan),
večjega povečanja števila zaposlenih ne pričakujemo. Z novimi ureditvami se bo vgrajevala sodobna oprema, ki
pa zahteva manj manualnega dela, zato bo tudi potreba po delavcih manjša. Zaradi odvajanja komunalnih
odpadnih vod ne pričakujemo bistvenega vpliva na stanje površinskih in podzemnih vod.
Večji del delovnega procesa podjetja poteka na zunanjih površinah (skladiščenje, žaganje in razrez, obdelava).
Meteorna voda, ki nastaja in se odvaja s teh površin, vsebuje predvsem ostanke žaganja lesa (lesni prah), kar
pomeni večje obremenitve vode za neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK in BPK5. Odvajanje odpadne vode
posredno lahko vpliva na stanje podzemnih in površinskih vod. V obstoječem stanju se meteorna odpadna voda
zbira, obdela v usedalnikih oziroma lovilcih olj in odvaja točkovno v vodotok. S SD OPPN ni predvideno povečanje
površin znotraj območja izvajanja dejavnosti, zato ne pričakujemo povečanja količin meteornih odpadnih vod. Ne
glede na to, pa je v prihodnje potrebno ustrezno urediti odvajanje meteornih odpadnih vod, zato v poročilu
podajamo omilitvene ukrepe. Ocenjujemo, da ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, vpliv zaradi SD OPPN na
stanje podzemnih in površinskih vod ne bo bistven.
V izrednih primerih (požar) lahko nastanejo večje količine požarne odpadne vode. S SD OPPN je predvidena tudi
izgradnja bazena za požarne vode. V sklopu Objekta F je pod objektom predviden bazen za požarno vodo
približno 1.000m3 (vir: Idejna zasnova za območje Marof - sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, februar
2021). S SDOPPN se bo glede na obstoječe stanje izboljšalo odvajanje odpadnih vod v primeru požara.
Vpliv na zagotavljanje poplave varnosti
Za obravnavano območje je bila v letu 2015 narejena hidrološko hidravlična študija za potrebe sprejetja OPPN
(Hid – Eko Alenka Kotar s.p., Trebnje , januar 2015). Študija je bila narejena za obstoječe stanje ter za predvidene
ureditve. Od leta 2015 do sprememb, ki se obravnavajo v tem poročilu, je prišlo do sprememb v lastništvu podjetja,
zato so se tudi spremenile zasnove oziroma ureditve znotraj območja SD OPPN. S SD OPPN se območje ne
povečuje. Spreminja se samo umestitev objektov v prostor ter transportnih poti znotraj območja SD OPPN. V
nadaljevanju na sliki 10 so prikazane ureditve pred SD OPPN ter nove ureditve.
Glede na podatke površin (Tabela površin – predvideni objekti, V Prostoru d.o.o., 2015) je bilo predvideno
povečanje površin ocenjeno na 21.800 m2. Glede na nov predlog ureditev, ki se obravnava v sklopu SD OPPN,
pa je skupna površina novih objektov ocenjena na manj kot 20.000 m2 (vir: Idejna zasnova za območje Marof sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, februar 2021). Spremembe SD OPPN glede na veljavni OPPN ne
povečujejo območja predvidenih sprememb, oziroma jih celo zmanjšujejo. Spremembe ureditev objektov glede
na posamezne razrede poplavne ogroženosti ni.. Ocenjujemo, da ob upoštevanju omilitvenih ukrepov podanih s
HH študijo ter ukrepov v okoljskem poročilu, vpliv zaradi SD OPPN na zagotavljanje poplavne varnosti ne bo
bistven.
Eranthis
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Slika 10 Prikaz sprememb ureditve območja znotraj SDOPPN
Ureditve pred SD OPPN (obstoječ OPPN)

Eranthis

Predlog ureditev v SDOPPN
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Slika 11 Karta poplavnih razredov glede na novo stanje (vir: HH študija, Hid – Eko Alenka Kotar s.p., 2015)

Eranthis
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9.2.3.1

Upoštevanje smernic DRSV

Direkcija RS za vode je v konkretnih smernicah št. 35020-85/2021-4 z dne 16. 6. 2021 podala mnenje, da imajo
s planom načrtovani posegi oziroma dejavnosti lahko vpliv na vode in vodni režim ter varovana in ogrožena
območja, kar bo verjetno pomembneje vplivalo na okolje z vidika upravljanja z vodarni. Po pregledu usmeritev, ki
so podane na podlagi splošnih smernic, ugotavljamo, da so le te ustrezno upoštevane pri pripravi SD OPPN.
Tabela 25 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj
Ohranjeno dobro stanje površinskih in podzemnih voda
Zagotovljena poplavna varnost

Ocena
nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov - C
nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov - C

9.2.4 Omilitveni ukrepi
Poleg ukrepov, ki so predvideni v osnutku odloka je potrebno upoštevati še naslednje ukrepe:
Tabela 26 Omilitveni ukrepi za varstvo voda
Omilitveni ukrep

Časovni
okvir
Med
izvajanjem
OPPN
Med
izvajanjem
OPPN

Pri odvajanju odpadnih vod je potrebno zagotoviti, da so
parametri izpustov skladni z zakonodajo oziroma , da ne
prihaja do preseganj predpisanih vrednosti.
V sklopu načrtovanih ureditev se zagotovi izgradnja bazena
za požarno vodo, kot to predvideva Idejna zasnova (Idejna
zasnova za območje Marof - sever, V Prostoru d.o.o.,
Ilirska Bistrica, februar 2021)
Potrebno je upoštevati vse omilitvene ukrepe in način Med
izvedbe, ki so predvideni v Hidrološko hidravličnem izvajanjem
elaboratu za načrtovane posege v prostor (izdelovalec HID- OPPN
EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj
2015 –dopolnitev).

Eranthis

Nosilec
izvedbe
Investitor
Investitor

Investitor

Spremljanje
izvedbe ukrepov
Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora
Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora
Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora
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9.2.5 Spremljanje stanja okolja
Tabela 27 Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja

Nosilec monitoringa oz. spremljanja stanja
Investitor v okviru izvajanja monitoringa znotraj
Ohranjeno dobro stanje površinskih in podzemnih voda podjetja ter monitoringa, ki ga izvaja Agencija RS za
okolje
Investitor
Zagotovljena poplavna varnost

Eranthis
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Hrup
9.3.1 Varovana območja in pravni režimi
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19) obravnavano območje
spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom, okolica pa v IV oziroma III. stopnjo varstva pred hrupom.

9.3.2 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
9.3.2.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 28 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj
OPPN

Kazalec stanja okolja

Monitoring hrupa v okolju, ki se izvaja v
sklopu dejavnosti podjetja

Zmanjšanje
obremenjenosti
prebivalcev s
hrupom

Število prevozov tovornjakov na dan za
potrebe izvajanja dejavnosti

Eranthis

Stanje in trendi kazalcev
Podjetje izvaja redne meritve hrupa (na tri
leta). Glede na zadnje meritve hrupa v
naravnem in življenjskem okolju ni bilo
izmerjenih oziroma določenih preseganj
predpisanih mejnih vrednosti. Meritve hrupa
se izvajajo pri bližnjih stanovanjskih objektih
in sicer Cesta Notranjskega odreda 46,
Markovec 31B, Pudub 43 ter Nadlesk 1. S
sprejetjem SD OPPN lahko pričakujemo
višje vrednosti, vendar glede na obstoječe
stanje ter oddaljenost objektov od
dejavnosti, do preseganj vrednosti ne bo
prišlo.
Letno po pridobljenih podatkih (g Lekšan) v
podjetju predelajo 230.000 m3 lesa, oziroma
12.000m3 na mesec. Dnevno (od
ponedeljka do petka) pomeni to 25
tovornjakov in sicer 10 za dovoz hlodovine,
10 za odvoz sekancev ter 5 za odvoz
gotovih izdelkov. Z izvajanjem SD OPPN
lahko pričakujemo povečanje transporta.
Velja omeniti, da povečanje zmogljivosti
podjetja omogoča že veljavni OPPN, vendar
gre za drugačno razporeditev in rešitve
ureditev znotraj območja obravnave.
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Okoljski cilj
OPPN

Kazalec stanja okolja

Število konfliktnih območij rabe za
proizvodnje dejavnosti (I) s stanovanjsko
rabo (S)

Število prebivalce izpostavljenih
prekomernemu hrupa zaradi obratovanja
podjetja

9.3.2.2

Stanje in trendi kazalcev
Trenutno je glede na namensko rabo
konfliktno območje na južnem delu
območja, kjer se stika območje cone ter
naselja Podub. S sprejemom SD OPPN ne
pričakujemo poslabšanja obstoječega
stanja. Glede na podrobnejšo namensko
rabo se območje ob stanovanjskih
površinah namenja območju za promet
(PC).
Glede na izvedene meritve v obstoječem
stanju ni prebivalcev v bljižnjih
stanovanjskih objektih, ki bi bili izpostavljeni
prekomernemu hrupu. Glede na predvidene
spremembe
ter
obstoječe
stanje
pričakujemo, da bo tudi v prihodnje stanje
enako.

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN

Tabela 29 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka
A

B

C

D

Eranthis

Opredelitev
razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

Ob izvedbi OPPN bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva
ni vpliva oziroma je
pred hrupom pod mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Načrtovan poseg na raven
lahko
vpliv
hrupa v okolju ne bo imel pomembnega vpliva ali pa se bo raven hrupa v okolju
pozitiven
zmanjšala in s tem stanje okolja izboljšalo.
Ob izvedbi OPPN bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva
pred hrupom pod mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Do preseganja mejnih oz.
kritičnih vrednosti ne bo prihajalo tudi drugje v naravnem in življenjskem okolju,
nebistven vpliv
možna pa so preseganja v neposredni bližini vira hrupa, kjer pa ni in ne bo
sprejemnikov hrupa. Promet se bo povečeval, umeščeni bodo posamezni viri
hrupa, vendar ne bodo bistveno vplivali na raven hrupa na območju.
Ob izvedbi OPPN bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva
pred hrupom predvideno nad mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Z izvedbo
nebistven
vpliv protihrupnih ukrepov bo mogoče raven hrupa učinkovito znižati pod zakonsko
zaradi
izvedbe določene mejne oz. kritične vrednosti. Raven hrupa bo prekoračena le v
omilitvenih
neposredni bližini vira hrupa, ki pa ne bo bistveno vplival na naravno in
ukrepov.
življenjsko okolje. Promet se bo povečeval, umeščeni bodo posamezni viri
hrupa, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov pa ne bo prihajalo po prekoračenja
mejnih vrednosti.
Ob izvedbi OPPN bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva
bistven vpliv
pred hrupom predvideno nad mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Ravni hrupa ne
bo možno učinkovito znižati pod zakonsko določene mejne oz. kritične vrednosti
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Razred
učinka

Opredelitev
razreda učinka

E

tudi z izvedbo protihrupnih ukrepov. Načrtovan poseg bo bistveno vplival na
raven hrupa v naravnem in življenjskem okolju in zato ni sprejemljiv.
Ob izvedbi OPPN bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva
pred hrupom močno presegala mejne oz. kritične vrednosti. Preseganje ravni
hrupa je pričakovati tudi pri objektih z varovanimi prostori (stanovanjski objekti,
uničujoč vpliv
šole, vrtci, bolnišnice, itd.). Vpliv na raven hrupa in posledice načrtovanega
posega so v nasprotju z okoljskimi cilji v zvezi z varstvom naravnega in
življenjskega okolja pred hrupom. Poseg je popolnoma nesprejemljiv.
ugotavljanje vpliva Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih
ni možno
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.

X

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

9.3.3 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPPN z oceno vpliva
VRSTE VPLIVOV
Vpliv na obremenjenost s hrupom lahko pričakujemo predvsem zaradi prometa (obiskovalci in zaposleni) in
izvajanja dejavnosti (obdelava lesa, žaganje, skobljanje). Pričakujemo lahko neposredne vplive in kumulativne
vplive z obstoječimi obremenitvami. Vplivi bodo dolgoročni, lahko segajo pa tudi izven območja predvidenega
OPPN (daljinski vplivi). Vplive lahko pričakujemo tudi med gradnjo. Gre za omejene vplive, ki se izvajajo krajše
časovno obdobje. V času gradnje lahko pričakujemo neposredne in kumulativne vplive, ki bodo lahko segali izven
območja plana.
VPLIVI NA OKOLJSKI CILJ
S SD OPPN se območje ne povečuje. Prav tako se območju sprememb OPPN ne spreminja raba. Spreminja se
samo umestitev objektov v prostor ter transportnih poti znotraj območja SD OPPN. Na sliki 10 (poglavje Vode) so
prikazane ureditve pred SD OPPN ter nove ureditve.
Z novimi ureditvami se bo lahko povečal obseg dejavnosti podjetja, ne pa tudi vrsta dejavnosti. V kolikor bo prišlo
do umestitve novih objektov, se bo lahko povečala proizvodnja zmogljivost. Glede na podatke pridobljene s strani
predstavnikov podjetja (g Lekšan) se lahko proizvodnja poveča za dvakrat. To bi pomenilo, da bi se povečal tudi
transport surovin in izdelkov z današnjih 25 tovornjakov na maksimalno 50. Transportne poti do podjetja potekajo
po regionalni cesti Lož – Babno polje. V obstoječem stanju na omenjeni cesti letno pelje približno 3.200 vozil.
Podatkov o obremenjenosti območja zaradi ceste ni na voljo, glede na predvideno povečanje transporta zaradi
povečanja proizvodnje ter že obstoječih obremenitev, ne pričakujemo bistvenega vpliva. Zaradi novih ureditev
podjetje ne načrtuje povečevanja števila zaposlenih, tako da povečanja prometa zaradi prihoda in odhoda na delo
ne bo.
Z izvajanje SD OPPN se dejavnost podjetja ne bo spremenila. Z novimi ureditvami lahko pričakujemo, da se bo
v območje obravnave umestilo nove vire hrupa. Lahko predvidimo, da bo šlo za najsodobnejšo opremo, ki je
zgrajena na način, da so emisije hrupa najmanjše možne. S samo idejno zasnovo trenutno še ni podatkov, kam
in kakšna oprema se bo umeščala v prostor. Za zagotavljanje minimalnih možnih vplivov ter zmanjševanja emisij
hrupa, v okoljskem poročilu podajamo omilitveni ukrep glede umeščanja virov hrupa na območje SD OPPN.
Dejavnosti proizvodnje se umešča v severni del območja, južni pa je namenjen skladiščenju lesa.

Eranthis
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Glede na namensko rabo na južnem delu območja OPPN prihaja do stika namenske rabe za proizvodnje
dejavnosti (I) ter območja stanovanj. Na tem delu območja se območje obravnave približa območju naselja Pudob.
Najbližji stanovanjski objekt je Pubod 43, ki pa je v lasti investitorja in ni naseljen. Objekt je podjetje v preteklih
odkupilo.
Slika 12 Objekt Podub 43, ki meji na območje OPPN

V SD OPPN se na tem delu na podenoti ST 28/1 IP 1/6 načrtujejo ureditve za mirujoči promet s podrobnejšo
namensko rabo PC, tako da direktnega stika območij IP ter S ni.
Ocenjujemo da predvidene spremembe SD OPPN ne bodo imele bistvenega vpliva na ravni hrupa v okolici. Glede
na obstoječe stanje (mejne vrednosti so precej pod dovoljenimi) ter predvidene ureditve ne pričakujemo, da bo
prišlo do preseganja mejnih vrednosti.

Eranthis
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Slika 13 Prikaz podrobnejše namenske rabe znotraj območja ST 28 IP – sever

9.3.3.1

Upoštevanje smernic

Ministrstvo za zdravje je podalo mnenje številka 350-68/2021-4 v katerem soglaša z mnenjem Nacionalnega
instituta za javno zdravje st. 350-43/2021-2 (256). Na podlagi mnenja so v okoljskem poročilu podani omilitveni
ukrepi, ki se vključijo v odlok.
Tabela 30 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj
Zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s hrupom

Eranthis

Ocena
nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov - C
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9.3.4 Omilitveni ukrepi
Poleg ukrepov, ki so že podani v osnutku odloka, je potrebno upoštevati še naslednje ukrepe.
Tabela 31 Omilitveni ukrepi za varstvo pred hrupom
Omilitveni ukrep

Časovni
okvir
Nove objekte se načrtuje na način, da bodo preprečevale Med
širjenje hrupa v območja, kjer se nahajajo bližnji stanovanjski izvajanjem
objekti. Zunanji viri hrupa znotraj območja naj se umeščajo OPPN
tako, da so čim bolj oddaljeni od najbližjih stanovanjskih
območij
Med gradnjo je potrebno izvajati ukrepe za zmanjšanje Med
obremenjenosti s hrupom. Za gradnjo se uporabi moderna izvajanjem
tehnologija, stroji naj bodo ugasnjeni, ko se ne uporabljajo. OPPN
Investitor naj pred pričetkom izvajanja gradbenih del obvesti
bližnje stanovalce.
Spremlja se pritožbe prebivalcev ter se nanje ustrezno Med
odzove.
izvajanjem
OPPN
Dolgoročno se z vpeljavo modernejše in sodobnejše Med
tehnologije ter opreme zmanjšuje obremenjenost s hrupom. izvajanjem
OPPN

Nosilec
izvedbe
Investitor

Spremljanje
izvedbe ukrepov
Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora

Investitor

Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora

Investitor

Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora
Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora

Investitor

9.3.5 Spremljanje stanja okolja
Tabela 32 Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja
Monitoring hrupa v okolju, ki se izvaja v sklopu
dejavnosti podjetja
Število prevozov tovornjakov na dan za potrebe
izvajanja dejavnosti
Število konfliktnih območij rabe za proizvodnje
dejavnosti (I) s stanovanjsko rabo (S)
Število prebivalce izpostavljenih prekomernemu hrupa
zaradi obratovanja podjetja

Eranthis

Nosilec monitoringa oz. spremljanja stanja
Investitor v sklopu monitroingov ter izvajanja
dejavnosti
Investitor v sklopu svojih dejavnosti
Investitor in občina
Investitor v sklopu monitroingov ter izvajanja
dejavnosti
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Zrak
9.4.1 Varovana območja in pravni režimi
Na območju obravnave ni sprejetih ali veljavnih pravnih režimov za varstvo zraka.

9.4.2 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
9.4.2.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 33 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj
OPPN

Kazalec stanja okolja

Monitoring emisij v zrak, ki se izvaja v
sklopu dejavnosti podjetja ter število
emisijskih virov

Ohranjena ali
izboljšana
kakovost zraka

Število prevozov tovornjakov na dan za
potrebe izvajanja dejavnosti

Eranthis

Stanje in trendi kazalcev
Podjetje MBS List d.o.o. redno opravja
meritve emisij v zrak (dve srednji kurilni
napravi na lesne sekance, centralni silos,
odpraševalni sistem ter stiskalnica). S
spremembami predvideneg OPPN lahko
pričakujemo povečanje emisij, glede na
povečanje proizvodnjih zmogljivosti. Z
nadgradnjo obstoječe opreme, ob uporabi
najsodobnejših sistemov ter najboljših
razpoložljivih tehnik, se lahko emisije
zmanjšajo ter omeji vplive.
Letno po pridobljenih podatkih (g Lekšan) v
podjetju predelajo 230.000 m3 lesa, oziroma
12.000m3 na mesec. Dnevno (od
ponedeljka do petka) pomeni to 25
tovornjakov in sicer 10 za dovoz hlodovine,
10 za odvoz sekancev ter 5 za odvoz
gotovih izdelkov. Z izvajanjem SD OPPN
lahko pričakujemo povečanje transporta.
Velja omeniti, da povečanje zmogljivosti
podjetja omogoča že veljavni OPPN, vendar
gre za drugačno razporeditev in rešitve
ureditev znotraj območja obravnave.
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9.4.2.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN

Tabela 34 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka
A
B
C
D
E
X

Opredelitev
učinka

razreda

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

ni vpliva oziroma je lahko Izvedba plana bo imela pozitiven vpliv. Kakovost zraka se bo izboljšala
v primerjavi z obstoječim stanjem.
vpliv pozitiven
Izvedba plana bo nebistveno vplivala na kakovost zraka, ki ostaja
nebistven vpliv
nespremenjena. Mejne vrednosti ne bodo dosežene.
nebistven
izvedbe
ukrepov.

vpliv zaradi Izvedba plana bo nebistveno vplivala kakovost zraka, ki ostaja
omilitvenih nespremenjena. Mejne vrednosti delcev bodo dosežene ob izvedbi
omilitvenih ukrepov.
Izvedba plana bo bistveno vplivala na kakovost zraka. Mejne vrednosti
bistven vpliv
bodo presežene.
Izvedba plana bo uničujoče vplivala na kakovost zraka. Presežena
uničujoč vpliv
alarmna vrednost iz predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje
kakovosti zunanjega zraka.
Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o
ugotavljanje vpliva ni
predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem
možno
stanju okolja.

9.4.3 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPPN z oceno vpliva
VRSTE VPLIVOV
Vpliv na kakovost zraka lahko pričakujemo predvsem zaradi prometa (obiskovalci in zaposleni) in izvajanja
dejavnosti (obdelava lesa, žaganje, skobljanje, ogrevanje z lesno biomaso). Pričakujemo lahko neposredne
vplive in kumulativne vplive z obstoječimi obremenitvami. Vplivi bodo dolgoročni, lahko segajo pa tudi izven
območja predvidenega OPPN (daljinski vplivi). Vplive lahko pričakujemo tudi med gradnjo. Gre za omejene
vplive, ki se izvajajo krajše časovno obdobje. V času gradbenih del bodo povečane predvsem emisije prašnih
delcev. V času gradnje lahko pričakujemo neposredne in kumulativne vplive, ki bodo lahko segali izven območja
plana.
VPLIVI NA OKOLJSKI CILJ
S SD OPPN se območje ne povečuje, prav tako se ne spreminja dejavnosti. Na območju sprememb OPPN se
tudi ne spreminja raba. Spreminja se samo umestitev objektov v prostor ter transportnih poti znotraj območja SD
OPPN. Na sliki 10 (poglavje Vode) so prikazane ureditve pred SD OPPN ter nove ureditve.
V času gradnje na območju SD OPPN lahko prihaja do prašenja, zato je treba med gradnjo preprečevati prašenje
z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu ter preprečiti
nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva
sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine. Ob upoštevanju zakonskih
predpisov ter omilitvenih ukrepov, ne pričakujemo bistvenega poslabšanja kakovosti zraka na širšem območju.

Eranthis
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Viri emisij v zrak na območju obravnave so kurilne naprave, emisije iz dejavnosti (obdelave lesa) ter emisije
transporta.
V podjetju se kot energent za ogrevanje uporabljajo lesni sekanci, ki nastajajo v procesu obdelave lesa. Območje
občine ni plinificirano in tudi se ne načrtuje v prihodnosti. Glede na to, da so sekanci stranski proizvod v sklopu
dejavnosti, ki se izvaja, je uporaba le teh kot gorivo za kurjenje najprimernejša. Tako lahko tudi v prihodnje
pričakujemo, da se bodo kot gorivo uporabljali lesni sekanci. Podjetje opravlja redne monitoringe ter vzdrževanje
kurilnih naprav. Z novimi ureditvami se sicer lahko poveča poraba energije. Z ustreznim načrtovanjem novih
objektov, ki bodo energijsko varčni ter ob uporabi najsodobnejših naprav se lahko te emisije zmanjšajo.
Emisije nastajajo tudi pri obdelavi lesa (odsesavanje, lepljenje). Z novimi ureditvami lahko pričakujemo, da se bo
v območje obravnave umestilo nove vire hrupa. Lahko predvidimo, da bo šlo za najsodobnejšo opremo, ki je
zgrajena na način, da so emisije hrupa najmanjše možne. S samo idejno zasnovo trenutno še ni podatkov, kam
in kakšna oprema se bo umeščala v prostor. Za zagotavljanje minimalnih možnih vplivov ter zmanjševanja emisij
v zrak v okoljskem poročilu podajamo omilitveni ukrep glede umeščanja virov hrupa na območje SDOPPN.
Dejavnosti proizvodnje se umešča v severni del območja, južni pa je namenjen skladiščenju lesa.
Zaradi transporta bo prihajalo predvsem do emisij dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prašnih delcev
(izgorevanje goriv v motorjih). Povečan obseg proizvodnje pomeni, da se bo povečal tudi transport surovin in
izdelkov z današnjih 25 tovornjakov na maksimalno 50. Zaradi novih ureditev podjetje ne načrtuje povečevanja
števila zaposlenih, tako da povečanja prometa zaradi prihoda in odhoda na delo ne bo. Glede na predvideno
povečanje transporta, zaradi povečanja proizvodnje, ter obstoječih obremenitev v okolju, ne pričakujemo
bistvenega vpliva na kakovost zraka.
Na obravnavanem območju ni virov vonjav, prav tako se s SD OPPN ne umešča novih, zato glede tega ne
pričakujemo vplivov.
Ocenjujemo, da predvidene spremembe SD OPPN ne bodo imele bistvenega vpliva na kakovost zraka v okolici.
Glede na obstoječe stanje (manj obremenjeno okolje) ter predvidene ureditve ne pričakujemo, da bo prišlo do
preseganja mejnih vrednosti.
Tabela 35 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj
Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka

Ocena
nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov - C

9.4.4 Omilitveni ukrepi
Poleg ukrepov, ki so že podani v osnutku odloka, je potrebno upoštevati še naslednje ukrepe.
Tabela 36 Omilitveni ukrepi za ohranjanje kakovosti zraka
Omilitveni ukrep

Časovni
okvir
Ob gradnji se izvaja ukrepe za preprečevanje Med
onesnaženosti zraka ter določila Uredbe o preprečevanju ter izvajanjem
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. L. RS. št OPPN
21/11).
Eranthis

Nosilec
izvedbe
Investitor

Spremljanje
izvedbe ukrepov
Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora
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Pri načrtovanju novih objektov se vire emisij umešča tako, Med
da bodo le ti čim bolj oddaljeni od stanovanjskih območij. izvajanjem
Prav tako se pri načrtovanju uporabi najboljše razpoložljive OPPN
tehnike za zmanjšanje emisij ter povečanje energijske
učinkovitosti.

Investitor

Investitor
med
izvajanjem
svojega nadzora

9.4.5 Spremljanje stanja okolja
Tabela 37 Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja
Monitoring emisij v zrak, ki se izvaja v sklopu dejavnosti
podjetja ter število emisijskih virov
Število prevozov tovornjakov na dan za potrebe
izvajanja dejavnosti

Eranthis

Nosilec monitoringa oz. spremljanja stanja
Investitor v sklopu monitroingov ter izvajanja
dejavnosti
Investitor v sklopu svojih dejavnosti

Stran 67 od 75

Okoljsko poročilo OPPN EUP ST 28 IP – sever

10 ALTERNATIVE
V sklopu sprememb SD OPPN za EUP ST 28 IP - sever ni bilo predstavljenih alternativ, zato jih v nadaljevanju
ne obravnavamo.

Eranthis
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11 OPOZORILO O CELOVITOSTI POROČILA
Osnova za izdelavo in postavitev poglavij pričujočega okoljskega poročila je bila Uredba o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 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 načrtov in programov na okolje.
Okoljsko poročilo bo obravnavano na drugi stopnji celovite presoje vplivov na okolje. Pri izdelavi tega okoljskega
poročila smo izhajali iz zakonskih zahtev, smernic nosilcev urejanja prostora, značilnosti dejavnost, ki se v prostor
umešča in zbranih podatkov o obstoječem stanju okolja in predvidenih posegih.
Vrednotenje vplivov plana na elemente okolja, človeka, naravo, krajino smo izvedli na podlagi meril in metode
vrednotenja. Kot podlago za določitev ocene vpliva plana na okoljski cilj plana, smo prevzeli velikostno lestvico,
ki je opisana v Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Priprava okoljskega poročila kot strokovnega gradiva temelji predvsem na podatkih, ki so javno dostopni in, ki so
bili pridobljeni za potrebe izdelave poročila in postopka CPVO. V obravnavanem primeru smo ravno tako sledili
temu vodilu. Dodatnih meritev ali raziskav za potrebe poročila ni bilo narejenih.
Okoljsko poročilo ne obravnava segmentov tla, naravni viri, EMS, odpadki, svetlobno onesnaževanje., narava ter
kulturna dedoščina V sklopu izdelave poročila so podani razlogi za izključitev teh poglavij iz presoje.
Vplivi so bili presojani glede na možne predvidene aktivnosti, spremembe v okolju zaradi posega in izkušenj iz
podobnih primerov.

Eranthis
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12 SKLEPNA OCENA
V tem okoljskem poročilu so obravnavani verjetni vplivi plana na elemente okolja in zdravja ljudi. Presojani so bili
neposredni, daljinski, kumulativni, trajni in začasni vplivi. Vplivi izvedbe SD OPPN na zgoraj navedene segmente
so opredeljeni na podlagi, s presojanim planom, predvidene spremembe namenske rabe.
Ključni negativni vplivi, ki bi jih lahko povzročila izvedba SD OPPN so predvsem vezani na odvajanje odpadnih
vod z območja podjetja, emisije snovi v zrak ter emisije hrupa. S predvidenimi spremembami SD OPPN se
območje, ki je že v obstoječem stanju namenjeno industrijski proizvodnji ne povečuje. Načrtujejo se nove ureditve,
ki bodo omogočile optimalnejše delovanje podjetja. Glede na dejstvo, da lahko pričakujemo povečanje kapacitet,
se bodo posledično lahko povečale tudi emisije v okolje predvsem emisije v zrak ter emisije hrupa.
Ocenili smo, da vplivi izvedbe predmetnega OPPN ne bodo bistveni ob upoštevanju vseh omilitvenih ukrepov.
Omilitveni ukrepi so podani za ohranjanje kakovosti voda, zraka ter emisij hrupa v okolje.
Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ocenjujemo, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP– sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska
Bistrica, oktober 2021 z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, varstvo človekovega zdravja, kulturne
dediščine in ohranjanje narave sprejemljiv.

Eranthis
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13 VIRI IN ZAKONODAJA
Zakonodaja
Splošni predpisi s področja varstva okolja, ki veljajo za obravnavani poseg, so:
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, in 158/20).
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/2014,
57/15, 26/17).
- Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur. l.
RS, št. 36/09, 40/17).
Kakovost zraka in podnebne spremembe:
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18).
- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku
(Ur. l. RS, št. 56/06).
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 50/13).
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11).
- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 24/05, 92/07,
10/14, 47/17 in 48/18).
- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15, 5/17).
- Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za
vgradnjo v necestne premične stroje (Ur. l. RS, št. 54/11, 38/12 in 28/14).
- Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 70/11).
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08).
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka(Ur. l.
RS, št. 38/17, 2/20)
- Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17)
- Odločba Komisije št. 2007/589/ES o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih
plinov, UL L 229 (2007).
Vode:
- 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, 65/20).
- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16).
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16).
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17, 81/19).
Eranthis
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-

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št.
64/12, 64/14 in 98/15).
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05).
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov
za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur.l. RS, št. 10/99, 40/04, 41/04ZVO-1).
Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l RS, št. 31/09).
Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o
vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09).
Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16).
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13).
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18)
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07).
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15).
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 6 3/05 in 8/18).

Emisije hrupa:
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19).
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/04, 59/19).
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08).
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11ZTZPUS-1).
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ).
- Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the
assessment and management of environmental noise - Declaration by the Commission in the Conciliation
Committee on the Directive relating to the assessment and management of environmental noise.
- Commission Recommendation of 6 August 2003 concerning the guidelines on the revised interim
computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related
emission data (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2807).
- Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on th approximation
of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use
outdoors.
Tla:
-

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št.
68/96).

Ravnanje z odpadki:
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15).
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08 in 61/11).
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08).
- Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/12).
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/08).
- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 60/06).
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-

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 in 68/11
- popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE).
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l. RS, št. 3/10,
64/12, 93/12, 103/15).

Narava:
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l- RS, št, 96/04 (ZONUPB2), 117/07, 32/08, 8/10, 46/14, 21/18 – ZNOrg
in 31/18);
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur. l. RS, št. 30/96);
- Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(MKPBV) (Ur. l. RS, št. 89/02);
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08,
36/09, 102/11, 15/14, 62/19);
- 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, 39/13, 3/14, 47/18);
- Uredba o habitatnih tipih (Ur. list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13);
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14);
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18);
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. list RS, št. 52/02, 67/03);
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88 /05, 56/07, 29/09,
91/10, 1/13, 39/15);
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10);
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10);
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.
list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11);
- Konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih rastlin in živali ter njihovih naravnih habitatov - Bernska
konvencija (Ur. list RS, št. 55(17)/99).
Kulturna dediščina:
- Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in
21/18 – ZNOrg).
- Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 66/09).
- Pravilnik o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS, št. 3/13).
- Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke
Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Ostalo:
-

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13);
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96);
Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS št. 22/16).
Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode (Ur. l. RS, št. 55/09).
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Viri
-

Eranthis

Podatki pridobljeni s terenskim ogledom ter razgovorom s predstavnikom podjetja g. Lekšanom,
september 2021
Ocena stanja stanja vodotokov, ARSO
Ocena kemijskega stanja podzemne vode, ARSO;
Atlas okolja, ARSO, (www.gis.arso.gov.si )
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST
28 IP– sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, oktober 2021
Idejna zasnova za območje Marof - sever, V Prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, februar 2021
PISO, november 2021
Poročilo o nastajanju odpadkov v podjetju MBS List d.o.o., marec 2021
Hidrološko hidravlična študija za potrebe sprejetja OPPN, Hid – Eko Alenka Kotar s.p., Trebnje , januar
2015
Poročilo o kemijskem preskušanju odpadnih vod, NLZOH OOZ Koper, oktorber 2020
Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak, ZVD d.o.o., Ljubljana, marec 2019.
Poročilo o stanju hrupa v okolju, ZVD d.o.o., Ljubljana, januar 2019
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Priloga A: Prikaz območja SDOPPN
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