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ZADEVA:  Strokovno mnenje o oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2 

 

Z dopisom št. 350-77/2021-2 ste nas 1. 6. 2021 zaprosili za oblikovanje izhodišč za pripravo sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2. s stališča naše pristojnosti varovanja 

zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja. 

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani občine Razkrižje: 

 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2, Izhodišča za 

pripravo, Občina Razkrižje, januar 2021, z grafičnimi prilogami (SDOPN2) ter 

 Veljaven Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje, objavljen v Uradnem listu RS št. 51/2015 (OPN). 

 

Skladno s 108. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) nas je občina zaprosila za oblikovanje 

izhodišč za Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2.  

 

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije ugotavljamo, da SDOPN2 same ali skupaj z drugimi 

načrti in plani lahko imajo pomembne neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na okolje, 

zato je s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja treba upoštevati naslednja 

izhodišča: 

 V kolikor se načrtuje intenzivna kmetijska proizvodnja, na primer s stavbami za pridelavo rastlin in rejo 

živali, se naj umeščajo v enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo IK, ne pa SK, K, A ali 

podobno; 

 Nove poselitve se ne dopušča v varovalnih pasovih energetske infrastrukture ter državnih cest (glej 

103. člen OPN); 

 Pri umeščanju novih območij s povečano stopnjo varstva pred hrupom (SS in BT) se naj upoštevajo 

priporočene mejne vrednosti hrupa svetovne zdravstvene organizacije Ldvn 55 dBA, Lnoč 40 dBA, 

objekte z varovanimi prostori pa ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov hrupa, kjer so mejne 

vrednosti kazalcev hrupa že presežene; 
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 Razvoj proizvodnih, obrtnih, skladiščnih, prometnih, trgovskih in poslovnih dejavnosti naj se načrtuje v 

enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo I, ne pa v območjih za centralne dejavnosti 

oziroma s poselitvijo (glej n.pr. 11. člen ali 110. člen OPN), saj je treba preprečiti ustvarjanje konfliktnih 

območij, oziroma onemogočiti stik EUP s PNRP za stanovanjske namene in počitek (SS, SB, SP) ali 

površine za turizem (BT), kjer velja II. stopnja varstva pred hrupom (SVPH), in novih gospodarskih 

območij (IG, IP, IK); 

 Na območju plana je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje emitiranih količin toplogrednih plinov in 

onesnaževal. Predvideti je treba ukrepe za varovanja kakovosti zunanjega zraka predvsem z 

zmanjšanjem emisij onesnaževal, za ogrevanje uporabljati OVE, zemeljski plin ali skupne kotlovnice 

ter predvideti ukrepe, kot so energetska sanacija stavb, trajnostna mobilnost, omejevanje prometa v 

naseljih, umeščanje kolesarskih poti v in med naselji, umeščanje pomembnih virov vonjav v primerno 

oddaljenost od naselij ipd; 

 S stališča svetlobnega onesnaženja je treba ugotoviti letno porabo elektrike na prebivalca, namenjeno 

za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, do predpisanega roka pripraviti ukrepe za porabo 

električne energije ter neustrezne svetilke prilagoditi zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13; 

 Na celotnem območju občine je treba zagotoviti ustrezno število zbiralnic in zbirnih centrov na 

prebivalca za ločeno zbiranje in ustrezno ravnanje z odpadki. Zmanjšati je treba količine odpadkov na 

izvoru, predvideti njihovo ustrezno ločeno zbiranje ter evidentirati in sanirati nelegalna odlagališča; 

 Na območju plana je treba zagotoviti oskrbo večine prebivalstva s skladno zdravstveno ustrezno pitno 

vodo iz javnega vodovoda; 

 Na območju občine je treba s stališča kakovostnega bivalnega okolja predvideti primeren delež javno 

dostopnih otroških igrišč, zelenih površin, površin za urbano vrtnarjenje, površin za šport in rekreacijo 

ter ureditev peš in kolesarskih poti med naselji zaradi zagotovitve zdravega življenjskega sloga 

(gibanje); 

 S planom je treba zagotoviti spremljanje stanja okolja, kjer se s stališča VZL v OPN navedejo kazalci 

za spremljanje okolja in načini obveščanja prebivalstva s stanjem izbranih kazalcev ter načini 

sprejemanja pritožb prebivalcev o vplivih iz okolja. 

 

Mnenje sestavil: 

mag. Benjamin Lukan, univ.dipl.fiz. 

 

 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
 Vodja: 
 

 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  
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