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Na podlagi poziva podjetja M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče (v
nadaljevanju: M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76.
člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKA CONA SEVNICA
– OBMOČJA II., III. IN IV., ŠMARJE (SD ZN 9)

1. Podatki o vlogi
Podjetje M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p. je z vlogo brez številke z dne 15. 10. 2019,
prejeto dne 16. 10. 2019, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na kulturno dediščino in konkretne smernice za Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta industrijska cona Sevnica – območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)
(v nadaljevanju: SD ZN 9).
Na spletnem mestu Občine Sevnica je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV – Šmarje, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019,

-

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – območja II., III., IV., Šmarje (SD ZN 9) z grafičnim delom in prilogami,
Občina Sevnica, julij 2019 - dopolnitev oktober 2019.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahaja spomenik z vplivnim območjem: Sevnica – Cerkev
Marijinega vnebovzetja (EŠD: 3349).
Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register
nepremične kulturne dediščine.
Obrazložitev:
V gradivu prikazana načrtovana ureditev se nahaja v neposredni bližini spomenika Sevnica –
Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD: 3349) in se nahaja v vplivnem območju predmetnega
spomenika. Načrtovana ureditev lahko pomembneje vpliva na varovane vrednote navedene
enote dediščine. Ob upoštevanju podanih usmeritev za umestitev objektov na način, ki ohranja
zeleni pas ob železniški progi in usmeritev za načrtovanje objektov, ki so tlorisno in višinsko
omejeni in upoštevajo usmeritve za arhitekturno oblikovanje ter zazelenjene pripadajoče
površine, menimo, da večjega dodatnega negativnega vpliva na varovane vrednote ni
pričakovati.
V kolikor bodo v celoti upoštevane konkretne smernice za načrtovanje, ki jih podajamo v
nadaljevanju (glej točko 3.) in plan v tem smislu korigiran, ocenjujemo, da bi bili ukrepi za
varstvo kulturne dediščine ustrezni in pomembnejših vplivov na kulturno dediščino verjetno ne
bi bilo.
2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.
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3. Konkretne smernice
3.1. Podatki o kulturni dediščini
V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: Sevnica – Cerkev Marijinega
vnebovzetja (EŠD: 3349), vplivno območje spomenika.
Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini.
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd).
Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev
V nadaljevanju podajamo kulturnovarstvene usmeritve za SD OPN 9.
Novi objekti s svojimi tlorisnimi in višinskimi gabariti morajo biti načrtovani in umeščeni v prostor
tako, da se ohrani veduta na cerkev Marijinega vnebovzetja, zato je potrebno upoštevati
naslednje ukrepe:
- Pozidava naj se načrtuje v delu zemljišča ob reki Savi. Vzdolž železniške proge in
lokalne ceste se ohranja zeleni pas v razdalji cca 50 m, kjer se ohranjajo neposredni
pogledi na cerkev iz vstopnih smeri. Zeleni pas mora biti ostati v večjem delu travnik ali
njiva. V coni II. ob dovozni cesti se lahko uredi parkirišče, ki pa mora biti ozelenjeno z
avtohtonimi listopadnimi drevesi, parkirna mesta pa tlakovana z betonskimi travnimi
ploščami in zatravljena.
- Vsi načrtovani objekti morajo biti umeščeni tako, da se ohrani zeleni pas ob cesti.
Umestitev objektov mora slediti usmerjenosti obstoječih objektov v okolici.
- Tlorisni gabariti objektov morajo biti pravokotni, v razmerju stranic 1: 1,2 do 1: 2, pri
čemer širina objektov ne sme presegati najširšega stanovanjskega objekta v
neposredni bližini oz. območju cerkve.
- Višinski gabariti novih objektov ne smejo presegati višinskega gabarita najvišjega
stanovanjskega objekta.
- Objekti so lahko zaključeni s simetrično dvokapnico, katere sleme mora biti vzporedno z
daljšo stranico objekta oziroma smeri SZ – JV, naklon strehe mora biti med 38 – 42
stopinj, vrsta kritine pa v barvi in teksturi oblikovno prilagojena prevladujoči kritini v
ožjem prostoru, ali z ravno streho, ki pa mora biti ekstenzivno zazelenjena t.im. green
roof. Prevladujejo naj klasične obdelave fasad, v nevtralnem barvnem tonu (ubito bela
ali v pastelno peščenem odtenku). Možne so kombinacije z lesom za členitve fasad in
podobno ali drugi naravni materiali oziroma materiali, ki naravno patinirajo.
- Izgradnja večjih servisno-logistični objektov, trgovsko-prodajnih objektov ali poslovno
storitvenih objektov, ki presegajo največji možni gabarit se lahko predvidi kot kompleks
dveh ali treh med seboj povezanih pravokotnih mas. Medsebojne povezave morajo biti
nevtralno oblikovane, v smislu povezovalnih transparentnih hodnikov ali podobno. Med
objekti je potrebno načrtovati avtohtono zasaditev.
- Za ureditev okolice novih objektov je potrebno izdelati Načrt krajinske arhitekture, ki bo
v čim večji meri ohranil avtohtono listopadno drevnino ter ozelenil okolico novi stavb.
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Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov potrebnih za nemoteno funkcioniranje objektov v
skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov, je izjemoma dopustna s predhodnimi
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne enote ZVKDS.
Prepovedana je postavitev predimenzioniranih objektov za oglaševanje, to je reklamnih stolpov
ali panojev. Dejavnosti v objektu naj se oglašujejo s posameznimi tablami manjših dimenzij,
montiranimi na fasado ob glavni vhod objekta.
Odjemna mesta odpadkov ne smejo biti vizualno izpostavljena in morajo biti postavljena v za to
namenjen servisni prostor znotraj objekta. V primeru umestitve odjemnih mest na zunanje
površine, le ta ne smejo biti na vizualno izpostavljenih mestih in morajo biti krajinsko urejena.
Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem.
Za vse posege v območju tega ZN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.
mateja@mmundus.si

Številka:
Datum:

35012-151/2019/9
29. 4. 2020

Na podlagi poziva podjetja M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče (v
nadaljevanju: M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76.
člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

NOVO MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
DOPOLNITEV KONKRETNIH SMERNIC ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKA CONA SEVNICA –
OBMOČJA II., III. IN IV., ŠMARJE (SD ZN 9)

1. Podatki o vlogi
Podjetje M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p. je z vlogo brez številke z dne 15. 10. 2019, prejeto
dne 16. 10. 2019, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana
na kulturno dediščino in konkretne smernice za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
industrijska cona Sevnica – območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9). V zvezi z navedeno vlogo je
Ministrstvo že izdalo mnenje št. 35012-151/2019/4 z dne 12. 11. 2019, v katerem je podalo
konkretne smernice za načrtovanje in ugotovilo obstoj verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe
plana na kulturno dediščino, v kolikor podane smernice ne bodo v celoti upoštevane.
Podjetje M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p. je z novo vlogo brez številke, prejeto po elektronski
pošti dne 17. 4. 2020, pozvalo Ministrstvo, da izda dopolnitev mnenja o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na kulturno dediščino za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijska
cona Sevnica – območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN9). Vlogi je bilo priloženo:

-

SD ZN IC Sevnica – območja II., III., IV., Šmarje (SD ZN 9) - uskladitev izhodišč,
izdelovalec M Mundus Mateja Sušin Brence s.p., Sevnica, marec 2020.

Pri pregledu gradiva je bilo ugotovljeno, da je gradivo pripravljeno na način, iz katerega ni
mogoče razbrati upoštevanja izdanih smernic in usmeritev usklajevanj po elektronski pošti z dne
15. 4. 2020 in 16. 4. 2020, zato je Ministrstvo dne 22. 4. 2020 pozvalo podjetje M Mudnus, Mateja
Sušin Brence s.p. k dopolnitvi vloge.
Ministrstvo je dne 24. 4. 2020 s strani podjetja M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p. prejelo
elektronsko dopolnitev vloge. Predloženo je bilo dopolnjeno in popravljeno gradivo:
- SD ZN IC Sevnica – območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN ) - Izhodišča za pripravo in
Ureditvena situacija v merilu 1:1000, izdelovalec M Mundus Mateja Sušin Brence s.p.,
Artiče, št. projekta: 1930, april 2020.
Podjetje M Mudnus, Mateja Sušin Brence s p. je po elektronski pošti dne 29. 4. 2020 predložilo
še čistopis besedila »Izhodišča za pripravo«, s korigiranim besedilom v poglavju 1.

2. Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahaja spomenik z vplivnim območjem: Sevnica – Cerkev
Marijinega vnebovzetja (EŠD: 3349).
Na podlagi pregleda gradiva ugotavljamo, da so izhodišča v določenih rešitvah popravljena in
dopolnjena. Spremembe so v smeri upoštevanja zahtev varstva kulturne dediščine, tako, da so
rešitve sedaj bolj prilagojene varstvu in ohranjanju kulturne dediščine. Novo mnenje Ministrstva o
verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register
nepremične kulturne dediščine, je, da je verjetnost vpliva majhna in da strateška presoja
vplivov plana z vidika kulturne dediščine ni potrebna. Ustrezno varstvo bomo zagotavljali skozi
postopek prostorskega načrtovanja (mnenje k osnutku in mnenje k predlogu).
Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov se nanaša na končno verzijo gradiva, ki ga je
podjetje M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p., predložilo po elektronski pošti dne 29. 4. 2020
(čistopis Izhodišč za pripravo, izdelovalec M Mundus Mateja Sušin Brence s.p., Artiče, št.
projekta: 1930, april 2020).

3. Dopolnitev konkretnih smernic
Ugotavljamo, da gradivo v zadostni meri upošteva konkretne smernice podane v mnenju št.
35012-151/2019/4 z dne 12. 11. 2019 ter ustrezno povzema dodatne usmeritve podane tekom
usklajevanj v postopku izdaje tega mnenja. Dodatnih novih usmeritev nimamo.

Lep pozdrav.
Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino
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Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

M MUNDUS – Mateja Sušin Brence s.p.
E-pošta: mateja@mmundus.si,
tanja.rus@brezice.si

Številka: 354-163/2019-4
Datum: 12. 11. 2019
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje in konkretne
smernice za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica-območja II, III in IV Šmarje
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na
okolje in konkretne smernice za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica-območja II, III in IV
Šmarje, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih
bolezni, okolje in hrano

Priloge:
- strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-19 /
NP - 2144814 z dne 8. 11. 2019.
Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ga. Breda Kralj
Štefanova ul. 5
1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

Številka: 212b-09/1649-19 / NP – 2144814
Povezava: 354-163/2019-2;
DANTE-212b-DZ19MZ_SDZN9 za IC Sevnica - Šmarje_CPVO-SMERNICE_2144814

Maribor, 8.11.2019

Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne
smernice za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III in IV Šmarje

Z dopisom št. 354-163/2019-2 ste nas 16.10.2019 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov
plana na okolje za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III, in IV Šmarje v občini Sevnica s
stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani občine:
 Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za industrijsko cono Sevnica – območja II,
III in IV Šmarje (SD ZN 9) - izhodišča, št: 1930, M MUNDUUS s.p. Artiče, julij-oktober 2019, s
prilogami (SDZN).
Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17
(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za SDZN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne
smernice.
Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, pri čemer
smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede:
1. Značilnosti SDZN:
 S SDZN je obravnavano območje, ki se nahaja v industrijski coni v osrednjem delu mesta Sevnica
med železniško progo Ljubljana – Dobova in Sevnica – Trebnje, ter reko Savo na jugozahodni strani
območja, opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako SE42. Podrobnejša namenska raba
območja SDZN je pretežno opredeljena kot površine gospodarske cone (IG), v manjšem obsegu pa


kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU);
Namen SDZN je omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za
gradnjo objektov glede na potrebe pobudnikov priprave SDZN za območja II, III in IV in sicer za:

SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III in IV Šmarje _CPVO-SMERNICE

- OBMOČJE II (obstoječe stanovanjsko območje) na zemljišču s parc. št. 18/3, 18/4 18/5, 31/2, 31/3,
31/4, 31/5, 24, 25/1, 25/2 in 25/3, vse k.o. 1380 - Šmarje načrtuje družba TANIN d.d. na teh
zemljiščih zgraditi nov laboratorij in okrepiti raziskovalno dejavnost, na delu zemljišč s parc. št. 1 in
5/2, k.o. 1380 – Šmarje pa se ob dovozni cesti uredi parkirišče za osebna vozila ter na parc. št. 5/1
poslovni objekt z zunanjo ureditvijo.
- OBMOČJE III (območje Dinos) na zemljiščih s parc. št. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 14/5 in 15/11 vse k.o.
1380 - Šmarje načrtuje družba TANIN d.d. servisno – logistični objekt za potrebe vzdrževanja in
servisiranja lastnega voznega parka ter skladiščenja.
- OBMOČJE IV (rezervirano območje – poslovno stanovanjsko območje) na delu območja na katerem





je že urejen dovoz in zgrajena avtomatska ročna avtopralnica, se s to spremembo ZN ukinja
obvoznica in predvidi izgradnja trgovsko – prodajnega objekta in poslovno – storitvenih objektov, z
ureditvijo dovozov in vse potrebne infrastrukture;
Območje obsega parcelne št. v celoti ali deloma: del 1, del 2, del 4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 24, 25/1,
25/2, 25/3, 5/1, 5/2, 18/3, 18/4, 18/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 15/11, 14/5, 14/6, 13/2, del 145/1, del
145/2, del 146/1, 146/2, 146/3, del 883/1, del 883/2, del 885, del 871/4, 871/10, 871/11, del 871/7 in
del 875/14, vse v 1380 – k.o. Šmarje v skupni površini okoli 2,07 ha;
Za nekatere posege predvidene s temi spremembami bo verjetno treba izvesti predhodni postopek ali
izdelati poročilo o vplivih na okolje.

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 Z SDZN se ureja območje PNRP IG in delno CU, ki je delno namenjeno tudi bivanju ljudi, zato s
stališča VZL lahko predvidevamo neposredne vplive na VZL iz okolja;
 Sosednja območja so takšnega značaja (vodne površine, površine za proizvodne dejavnosti in
prometno infrastrukturo), da poseg s stališča VZL ne bo imel pomembnega vpliva na ta območja in
obratno, zato s stališča VZL ne predvidevamo daljinskih vplivov iz okolja;
 SDZN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo neposrednih in kumulativnih vplivov na podzemno


vodo;
S SDZN se nekoliko zmanjšujejo kmetijske površine primerne za pridelavo kakovostne lokalne hrane.

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 SDZN bodo verjetno imele s stališča VZL same in skupaj z obstoječimi plani neposredne, kumulativne
in sinergijske vplive na okolje zaradi hrupa, kakovosti zunanjega zraka in svetlobnega onesnaženja;
 Zaradi SDZN se bo verjetno nekoliko spremenil promet na tem območju, zato lahko predvidevamo
povečanje neposrednih kumulativnih in sinergijskih obremenitev obravnavanega območja zaradi


prometa;
SDZN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo vpliva na podzemno vodo in posledično na oskrbo
prebivalcev s kakovostno pitno vodo;
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z SDZN se zmanjšujejo kmetijske površine, zato lahko pričakujemo manjpomembne vplive na oskrbo
prebivalstva s kakovostno lokalno pridelano hrano;
z SDZN se ne zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo, zato ne
pričakujemo poslabšanja kakovosti bivalnega okolja.



Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije in izvedenega postopka ugotavljanja verjetnosti
pomembnejših vplivov izvedbe plana s stališča VZL podajamo naslednje konkretne smernice:
SDZN s svojo dejavnostjo lahko predstavljajo vir hrupa, onesnaževanja zraka in svetlobnega onesnaženja,
zato je treba za preprečevanje vplivov na okolje in posledično na VZL upoštevati naslednje ukrepe:
-

-

-

-

Na območju ni dovoljena nova stanovanjska gradnja ali širitev obstoječih stanovanjskih objektov,
dolgoročno pa je treba predvideti ukinitev območja CU in postopno ukinitev ali preselitev
stanovanjskih objektov na primernejšo lokacijo;
Novogradnje je treba projektirati na način, da pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bo presežene
mejne vrednosti za hrup, kakovost zunanjega zraka in svetlobno onesnaženje;
Strojne naprave na fasadah objektov je treba umestiti na lokacijo, kjer v bližini ni sosednjih
stanovanjskih objektov na katere bi imelo obratovanje teh naprav s stališča varovanja pred hrupom
negativne vplive na okolje, kar je treba preveriti s strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom.
Prometno infrastrukturo na območju SDZN je treba umestiti v prostor na način, da bo v čim manjši
meri vplivala na najbližje stanovanjske objete na tem območju.
Obratovanje dejavnosti na tem območju je zaradi bližine stanovanjskih stavb dovoljeno le v
dnevnem in pogojno v večernem času, v nočnem času in ob nedeljah in praznikih pa obratovanje
ni dopustno.
Novogradnje ne smejo vplivati na bistveno zmanjšanje osončenja stanovanjih objektov na tem
območju.

Sklepno mnenje:
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da je za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica –
območja II, III in IV Šmarje v Občini Sevnica s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz
okolja potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru ureditve predvidenih dejavnosti na tej lokaciji je treba v dokumentaciji za izvedbo gradnje
upoštevati zgoraj navedene konkretne smernice.
Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž. grad.
MATJAŽ ROTER

Digitalno podpisal MATJAŽ ROTER
Datum: 2019.11.08 13:58:59 +01'00'
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Številka: 354-163/2019/8
Datum: 6. 7. 2020
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in smernice
za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III in IV Šmarje - dopolnitev
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
okolje in smernice za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III in IV
Šmarje - dopolnitev, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki jih je pripravil
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem in smernicami.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje in smernice Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b09/1649-20 / NP – 2144814-1 z dne 2. 7. 2020.
Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ga. Breda Kralj
Štefanova ul. 5
1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

Številka: 212b-09/1649-20 / NP – 2144814-1
Povezava: 354-163/2019
DANTE-212b-DZ20MZ_SDZN9 za IC Sevnica - Šmarje_CPVO-SMERNICE_2144814-1

Maribor, 2.7.2020

Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne
smernice za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III in IV Šmarje dopolnitev

Z dopisom št. 354-163/2019 ste nas 19.6.2020 ponovno zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja II, III in IV Šmarje v občini
Sevnica s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani občine:


Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za industrijsko cono Sevnica – območja II,
III in IV Šmarje (SD ZN 9) - izhodišča, št: 1930, M MUNDUUS s.p. Artiče, julij-oktober 2019, s
prilogami (SDZN);
in poslano po elektronski pošti:
 Dodatne obrazložitve na izdano mnenje, M MUNDUS s.p. Artiče, junij 2020.
Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17
(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za SDZN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne
smernice.
Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, pri čemer
smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede:
1. Značilnosti SDZN:
 S SDZN je obravnavano območje, ki se nahaja v industrijski coni v osrednjem delu mesta Sevnica
med železniško progo Ljubljana – Dobova in Sevnica – Trebnje, ter reko Savo na jugozahodni strani
območja, opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako SE42. Podrobnejša namenska raba
prostora (PNRP) je pretežno opredeljena kot površine gospodarske cone (IG), v manjšem obsegu pa
kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU);
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Namen SDZN je omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za
gradnjo objektov glede na potrebe pobudnikov priprave SDZN za območja II, III in IV in sicer za:
- OBMOČJE II (obstoječe stanovanjsko območje) na zemljišču s parc. št. 18/3, 18/4 18/5, 31/2, 31/3,
31/4, 31/5, 24, 25/1, 25/2 in 25/3, vse k.o. 1380 - Šmarje načrtuje družba TANIN d.d. na teh
zemljiščih zgraditi nov laboratorij in okrepiti raziskovalno dejavnost, na delu zemljišč s parc. št. 1 in
5/2, k.o. 1380 – Šmarje pa se ob dovozni cesti uredi parkirišče za osebna vozila ter na parc. št. 5/1
poslovni objekt z zunanjo ureditvijo.
- OBMOČJE III (območje Dinos) na zemljiščih s parc. št. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 14/5 in 15/11 vse k.o.
1380 - Šmarje načrtuje družba TANIN d.d. servisno – logistični objekt za potrebe vzdrževanja in
servisiranja lastnega voznega parka ter skladiščenja.
- OBMOČJE IV (rezervirano območje – poslovno stanovanjsko območje) na delu območja na katerem
je že urejen dovoz in zgrajena avtomatska ročna avtopralnica, se s to spremembo ZN ukinja
obvoznica in predvidi izgradnja trgovsko – prodajnega objekta in poslovno – storitvenih objektov, z
ureditvijo dovozov in vse potrebne infrastrukture;
Območje obsega parcelne št. v celoti ali deloma: del 1, del 2, del 4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 24, 25/1,
25/2, 25/3, 5/1, 5/2, 18/3, 18/4, 18/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 15/11, 14/5, 14/6, 13/2, del 145/1, del
145/2, del 146/1, 146/2, 146/3, del 883/1, del 883/2, del 885, del 871/4, 871/10, 871/11, del 871/7 in
del 875/14, vse v 1380 – k.o. Šmarje v skupni površini okoli 2,07 ha;
Za nekatere posege predvidene s temi spremembami bo verjetno treba izvesti predhodni postopek ali
izdelati poročilo o vplivih na okolje.

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 Z SDZN se ne ureja območja namenjeno tudi bivanju ljudi, saj se na območju ukinja stanovanjska
gradnja, zato s stališča VZL ne predvidevamo pomembnih neposrednih vplivov na VZL iz okolja;
 Sosednja območja so takšnega značaja (vodne površine, površine za proizvodne dejavnosti in
prometno infrastrukturo), da poseg s stališča VZL ne bo imel pomembnega vpliva na ta območja in



obratno, zato s stališča VZL ne predvidevamo daljinskih vplivov iz okolja;
SDZN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo neposrednih in kumulativnih vplivov na podzemno
vodo;
S SDZN se ne zmanjšujejo kmetijske površine primerne za pridelavo kakovostne lokalne hrane.

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 SDZN s stališča VZL same in skupaj z obstoječimi plani verjetno ne bodo imele pomembnih
neposrednih, kumulativnih in sinergijskih vplivov na okolje, saj se na območju omejujejo nekateri do


sedaj dovoljeni posegi, stanovanjska gradnja pa ukinja;
Zaradi SDZN se bo verjetno nekoliko spremenil promet na tem območju, vendar ne predvidevamo
povečanja neposrednih kumulativnih in sinergijskih obremenitev obravnavanega območja zaradi
prometa;
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SDZN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo vpliva na podzemno vodo in posledično na oskrbo
prebivalcev s kakovostno pitno vodo;
z SDZN se ne zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo, zato ne
pričakujemo poslabšanja oskrbe s kakovostno lokamo pridelano hrano in kakovosti bivalnega okolja.



Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije in izvedenega postopka ugotavljanja verjetnosti
pomembnejših vplivov izvedbe plana s stališča VZL podajamo naslednje konkretne smernice:
SDZN s svojo dejavnostjo lahko predstavljajo vir hrupa, onesnaževanja zraka in svetlobnega onesnaženja,
zato je treba za preprečevanje vplivov na okolje in posledično na VZL upoštevati naslednje ukrepe:
-

-

-

-

Na območju ni dovoljena nova stanovanjska gradnja ali širitev obstoječih stanovanjskih objektov,
dolgoročno pa je treba predvideti ukinitev območja CU in postopno ukinitev ali preselitev
stanovanjskih objektov na primernejšo lokacijo;
Novogradnje je treba projektirati na način, da pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bo presežene
mejne vrednosti za hrup, kakovost zunanjega zraka in svetlobno onesnaženje;
Strojne naprave na fasadah objektov je treba umestiti na lokacijo, kjer v bližini ni sosednjih
stanovanjskih objektov na katere bi imelo obratovanje teh naprav s stališča varovanja pred hrupom
negativne vplive na okolje, kar je treba preveriti s strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom.
Prometno infrastrukturo na območju SDZN je treba umestiti v prostor na način, da bo v čim manjši
meri vplivala na najbližje stanovanjske objete na tem območju;
S stališča ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, se naj za ogrevanje in hlajenje objektov v čim
večji meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin, onesnažen zrak
iz proizvodnih procesov pa je treba voditi na prosto skozi filtrne naprave;
Za celotno območje OPPN je treba predvideti izgradnjo kanalizacijskega omrežja, in ga priključiti
na obstoječo kanalizacijsko omrežje, zaključeno s komunalno čistilno napravo;
Osvetljevanje objektov v nočnem času naj bo omejeno na delovni čas oz opremljeno s senzorji za
samodejno vklapljanje in izklapljanje, na oknih stavb z varovanimi prostori pa ne smejo presegati
mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja.

Sklepno mnenje
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da za SDZN9 za industrijsko cono Sevnica – območja
II, III in IV Šmarje v Občini Sevnica s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni
treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, v času projektiranja pa je treba v dokumentaciji za izvedbo
gradnje upoštevati zgoraj navedene konkretne smernice.
Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž. grad.
podpisal MATJAŽ ROTER
MATJAŽ ROTER Digitalno
Datum: 2020.07.02 10:54:33 +02'00'

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
ŽERJAL
Vodja: EMIL
Preverjanje istovetnosti dokumenta: https://www.nlzoh.si/
istovetnost
mag. Emil
Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
2020.07.02 11:43:12 +02'00'
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