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Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja za okoljsko 

poročilo Občinskega prostorskega načrta občine Črna na Koroškem -aneks, Matrika ZVO 

december 2016 

 

Legenda okrajšav 
ARSO   Agencija Republike Slovenije za okolje 

BP   bazna postaja mobilne telefonije 

CPVO   celovita presoja vplivov na okolje 

ČN   čistilna naprava 

EMS   elektromagnetno sevanje 

EPO   ekološko pomembno območje 

EUP   enota urejanja prostora 

EŠD   evidenčna številka dediščine iz registra nepremične kulturne dediščine  

DRSC   Direkcija Republike Slovenije za ceste 

DTŠ   detajlno talno število 

GD   gradbeno dovoljenje 

GGE   gozdnogospodarska enota 

GGN   gozdnogospodarski načrt 

GJI   gospodarska javna infrastruktura 

HHŠ   hidrološko-hidravlična študija 

HT   habitatni tip 

HE   hidro elektrarna 

IDZ   idejna zasnova 

J   jug 

KČN   komunalna čistilna naprava 

LEA   lokalna energetska agencija 

LEK   lokalno energetski koncept 

MKČN   mala komunalna čistilna naprava 

MKGP   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MO   mestna občina  

MOP   Ministrstvo za okolje in prostor 

MUV   medobčinski uradni vestnik 

MV   mejna vrednost 

NKZ   nadomestna kmetijska zemljišča 

NRP   namenska raba prostora 

NUP   nosilec urejanja prostora 

NVDP   naravna vrednota državnega pomena 

NVLP   naravna vrednota lokalnega pomena 

                                                 
11 V aneksu OP za OPN občine Črna podajamo le tiste priloge (vsebino le teh), ki so se glede na verificirano verzijo 
bistveno spremenile.  
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OP   okoljsko poročilo 

OPN   občinski prostorski načrt 

OPPN   občinski podroben prostorski načrt 

OU   omilitveni ukrep 

OVD   okoljevarstveno dovoljenje 

OVE   obnovljivi viri energije 

PE   populacijski ekvivalent 

PGD   projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

PIA   prostorsko izvedbeni akt 

PIP   prostorsko izvedbeni pogoji 

PPIP   podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji 

PoPIP   posebni prostorsko izvedbeni pogoji 

PISO   prostorsko informacijski sistem občin 

PLDP   povprečni letni dnevni promet 

PNRP   podrobnejša namenska raba prostora 

POO posebno ohranitveno območje; ang. kratica SAC (Special Area of 

Conservation) 

POV   posebna območja varstva; ang. kratica SPA (Special Protected Areas) 

PVO   poročilo o vplivih na okolje 

RPE   Register prostorskih enot 

ReNPVO  Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 

RKD   register kulturne dediščine 

RS   Republika Slovenija 

RTP   razdelilna transformatorska postaja 

S   sever 

SDP   spomenik državnega pomena 

SPRO   strategija prostorskega razvoja občine 

SPRS   strategija prostorskega razvoja Slovenije 

SURS   Statistični urad RS 

SVPH   stopnja varstva pred hrupom 

TE   termo elektrarna 

UN   urbanistični načrt 

URE   učinkovita raba energije 

V   vzhod 

VT   vodno telo  

VS   vodovodni sistem 

Z   zahod 

ZGO   Zakon o graditvi objektov 

ZON   Zakon o ohranjanju narave 

ZPNačrt  Zakon o prostorskem načrtovanju  

ZRSVN   Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

ZV-1   Zakon o vodah 

ZVKDS   Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije 

ZVKD-1  Zakon o varstvu kulturne dediščine 

ZVO   Zakon o varstvu okolja 
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1 UVODNO POJASNILO 
 

Leta 2011 je bil sprejet Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine 

Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 72/11).  

 

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO/sedaj MOP) je bila izdana 

odločba št. 35409-167/2012/9, z dne 4.9.2012, v skladu s katero je treba za OPN občine 

Črna na Koroškem izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju 

CPVO), v okviru katerega se izvede tudi presoja sprejemljivosti vplivov obravnavanega 

plana na varovana območja (zavarovana območja, območja Natura 2000 ter naravne 

vrednote).  
 

S pridobitvijo pozitivnega mnenja oddelka CPVO (MOP) na okoljsko poročilo (št. 35409-

146/2014/21, z dne 5.12.2014) in s sodelovanjem na javni obravnavi (avgust 2015) je 

postalo okoljsko poročilo verificirano in tako predstavlja veljavni dokument v postopku 

sprejemanja OPN občine. 
 

V času po javni razgrnitvi je občina v proces sprejemanja plana vključila tudi pripombe, 

naznanjene na javni razgrnitvi. Poleg pripomb se je občina odločila tudi za nekatere druge 

korekcije namenske rabe (npr: območje Žerjava). Med tem časom se je za območje Črne in 

Žerjava izdelala tudi poplavna študija. 
 

Aneks OP je dokument, ki je skupaj z verificiranim dokumentom tvori enovit izdelek v 

procesu CPVO. Aneks vsebuje dopolnitve in spremembe glede na OPN, stanje okolja je 

osveženo za okoljska področja, kjer je to relevantno, osvežena je tudi zakonodaja. 

 

 



OP za OPN občine Črna na Koroškem - aneks                                         Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 10 od 102 

2 OZADJE 
 

2.1 Namen poročila 
 

Osnovni namen okoljskega poročila (aneks k OP) je zagotoviti objektiven pregled in 

evaluacijo verjetnih vplivov izvedbe OPN na vse segmente okolja, družbenega okolja, 

kulturne dediščine in narave ter s temi informacijami pripomoči pri procesu CPVO.  

Postopek CPVO vodi MKO s ciljem zagotavljanja visoke ravni varstva okolja z vključevanjem 

okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje OPN, ki vodijo k trajnostnem razvoju 

območja.  

Celovita presoja varstva okolja mora biti izvedena med pripravo OPN ter pred njegovim 

sprejetjem. 

 

2.2 Izhodišča okoljskega poročila 
 

Predmetno poročilo se nanaša na Osnutek odloka dopolnjenega osnutka občinskega 

prostorskega načrta občine Črna na Koroškem, Kaliopa d.o.o., julij 2016. 

 

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

okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in 

kulturne dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna 

podlaga za pripravo planov. V okviru priprave predmetnega OP okoljska izhodišča izhajajo 

iz: 

 nacionalnih zakonov (vsaki obravnavani segment v tem poročilu navaja relevantno 

zakonsko podlago), 

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

št. 2/06), 

 Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 

– 2013, 

 odlokov lokalne skupnosti, 

 pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora, 

 strokovnih podlag, ki so bile delane v preteklosti za potrebe različnih razvojnih 

projektov v občini v preteklosti ter ostalih javno dostopnih podatkov. 

 

2.3 Struktura poročila 
 

Vsebina 
Zakonska podlaga je Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 

28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 

112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

48/12, 57/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11). 

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

poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe načrtov na okolje (Ur. l. 

RS, št. 73/05). 

 

Okoljsko poročilo je sestavljeno iz naslednjih vsebin: 

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

 Opis ključnih okoljskih problemov, in predvidenih negativnih vplivov plana;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
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 opis plana: opis osnovnih značilnosti plana; 

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

kulturna dediščina, narava, odpadki, naravni viri in kmetijska zemljišča), ki so 

sestavljena iz podpoglavij: 

- stanje okolja: predstavljene naravnogeografske in družbeno-geografske 

značilnosti obravnavanega območja, izhodiščno stanje okolja, varstvena, 

varovana in zavarovana območja s pravnimi režimi ter smernice nosilcev urejanja 

prostora; 

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

kazalcev stanja okolja za spremljanje doseganja okoljskih ciljev plana; 

- merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov: predstavljan metodološki 

pristop; 

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

vplivov na postavljene okoljske cilje, omilitveni ukrepi; 

- program spremljanja ali monitoring: opredeljeni kazalci za spremljanje stanja 

okolja oziroma doseganje okoljskih ciljev plana. 

      

 

Posamezna poglavja s segmenti okolja se začnejo z navedbo zakonskih osnov ter ostalih 

virov. V kolikor se v nadaljevanju teksta ponovi določen zakonski predpis, se številka in leto 

uradnega lista ne ponavlja, ampak se navaja samo besedilo zakonskega predpisa; 

 alternative: opredelitev do alternativnih rešitev za posamezne predvidene ureditve; 

 opozorilo o celovitosti; 

 sklepna ocena o sprejemljivosti. 

 

Sestavni del okoljskega poročila je dodatek za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na 

varovana območja (v nadaljevanju Dodatek k OP).  

Pravna osnova za izdelavo Dodatka k OP je podana v Zakonu o ohranjanju narave /ZON/ 

(Ur. l. RS, št. 56/99 (31/00 - popr.), 110/02-ZGO-1, 119/02, 41/04, 61/06-ZDru-1, 63/07 

Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 32/2008 Odl. US: U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B) (v 

nadaljevanju ZON) ter v 4. točki 3. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 

planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 

3/11). Vsebina je določena v prilogi 8. omenjenega pravilnika. 

 

Dodatek k OP je sestavljen iz naslednjih vsebin: 

 ime in kratek opis plana;  

 podatki o planu oz. s planom načrtovanem posegu v naravo: 

- območje, ki ga zajema plan, 

- določitev namenske rabe prostora, 

- velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo, 

- predvideno obdobje izvajanja plana, 

- potrebe po naravnih virih, 

- predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi, 

 podatki o varovanih območjih: 

- varstveni cilji varovanih območij in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni 

vrednosti območja, 

- prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na 

katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali 

kulturne dediščine predpisan drugačen režim, 

- povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih, 

podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic, 

- prikaz območij dejanske rabe prostora, 

- vrste in habitatni tipi za katere je natura območje določeno, 

- načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih, 

- opis obstoječega izhodiščnega stanja območja, 

- ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju, 
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- podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj na ključne habitate ali 

vrste na območju, 

 podatki o ugotovljenih vplivih in njihovi presoji: 

- metoda presoje vplivov na naravo, 

- opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov posega v naravo na varstvene cilje 

posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s  

kumulativnimi vplivi, 

- opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov plana na varovana območja in ocena 

vplivov načrtovanih posegov na varovana območja, 

- splošna ocena, 

- ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba preverjenih rešitev 

in razlogi za izbor predlagane rešitve, 

 omilitveni ukrepi in priporočila, časovni okvir njihove izvedbe, njihovi nosilci in način 

spremljanja izvedbe: 

- omilitveni ukrepi, 

- navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za ohranjanje narave, ki 

lahko vpliva na bodoče stanje območja, 

 navedba o virih podatkov oziroma načinu njihove pridobitve in o metodah 

napovedovanja vpliva in presoj; 

 navedbe o izvajalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila. 

 

Aneks k OP je dokument, ki dopolnjuje verificiran OP. Aneks OP ni določal okoljskih ciljev 

in kazalcev za njihovo spremljanje, ker so le ti enaki verificiranemu poročilu. Prav tako 

aneks ne analizira smernic nosilcev urejanja prostora, ker se štejejo za aktualne tiste izpred 

treh let.  

Aneks OP se fokusira zgolj na relevantne spremembe (stanja okolja, zakonodaje, sprememb 

v OPN), ki so nastala v procesu sprejemanja OPN občine Črna na K.  

 

Razlaga pogosto uporabljanih terminov 
V pričujočem poročilu se namesto občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) pogosto 

uporabljata tudi termina plan ali Odlok o OPN. Gre za to, da je dopolnjen osnutek OPN, 

katerega okoljsko poročilo ocenjuje, pripravljen v obliki (predloga) odloka, ki naj bi šel na 

koncu procesa priprave OPN v glasovanje na Občinski svet.  

Glede na Zakon o prostorskem načrtovanju se z nazivi: OPN, plan, Odlok o OPN, v tem 

poročilu razume in govori o dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta občine 

Črna na Koroškem, ki je prikazan v formi osnutka odloka. 

 

V poročilu se beseda občina pojavlja v dveh oblikah: z veliko začetnico in z malo začetnico. 

Občina z veliko začetnico v tem poročilu pomeni institucijo, z malo začetnico pa območje 

občine Črna na K.  

 

2.4 Merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov 

OPN 
 

Na podlagi strateških ciljev plana oz. prostorskega razvoja občine, okoljskih ciljev, analize 

posameznih sestavin okolja, določitve dejanskega stanja okolja ter analize predvidenih 

sprememb namenske rabe in posegov katerih plan omogoča (in predvideva) na prostoru 

občine, je bila opredeljena ocena vplivov plana na okolje, naravo, kulturno dediščino ter 

družbeno okolje.  

 

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

izvedbe planov na okolje je potrebno v okoljskem poročilu opredeliti neposredne, daljinske, 

kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, trajne in začasne vplive 

izvedbe plana. 
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V prej omenjeni uredbi so zgoraj omenjeni vplivi obrazloženi kot: 

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

plana neposredno vpliva na izbrane kazalce stanja okolja. Ugotovljeno območje 

neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi 

posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin.  

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

posledica izvedbe plana in se zgodijo oddaljeno od posega v okolje.  

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

vpliva na izbrane kazalce stanja okolja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s 

posegi, ki so načrtovani in grajeni na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrane 

kazalce stanja okolja, ali kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov 

istega posega ali več posegov istega plana združen vpliv, katerega učinki na izbrane 

kazalce stanja okolja niso zanemarljivi. 

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

celoti večji od vsote posameznih vplivov. Sinergijski vplivi se ugotavljajo zlasti v 

primerih, ko se količina vplivov na habitate, naravne vire ali poseljena območja približa 

zmogljivosti kompenziranja teh vplivov. 

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

(5) letih od začetka vplivanja. 

6. Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med 

petimi (5) in desetimi (10) leti od začetka vplivanja. 

7. Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v 

desetih (10) letih od začetka vplivanja. 

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

9. Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave. 

 

Doseganje okoljskih ciljev plana smo vrednotili na podlagi ocenjenih sprememb kazalcev 

stanja okolja (trend gibanja kazalca), ki smo jih opredelili za ugotavljanje doseganja 

okoljskih ciljev plana.  

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

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

 

Tabela 1: Znaki ocene razvoja posameznega kazalca 

 Znaki ocene razvoja posameznega kazalca 

 

razvoj v smeri, ki pomeni doseganje kakovostno ali 
količinsko opredeljenega cilja 

 

neopredeljiva smer razvoja, nezadosten razvoj za dosego 
kakovostnih oz. količinskih ciljev,  

 

neugoden razvoj 
 

 

Spremembo posameznega kazalca stanja okolja smo predvideli na podlagi dostopnih 

podatkov in trendov za ta kazalec ter opredeljenih potencialnih vplivov OPN. Na podlagi 

postavljenih velikostnih razredov, smo vrednotili vplive plana 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 2. 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 

(pozitiven vpliv), vplivi izvedbe le tega delujejo pozitivno na uresničevanje okoljskih 

ciljev. Z ocena A (ni vpliva) se oceni kadar se ne pričakuje niti pozitivnih niti negativnih 

vplivov plana.  

 Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred B 

(nebistven vpliv), vplivi izvedbe le tega na uresničevanje okoljskih ciljev niso pomembni.  

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

(nebistven vpliv zaradi izvedbe OU), vplivi izvedbe le tega na uresničevanje okoljskih 
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ciljev so pomembni, vendar obstajajo ustrezni in izvedljivi omilitveni ukrepi, ki vplive 

zmanjšajo na sprejemljivo raven.  

 Če se podojene in ocene za katerikoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred 

D ali E, so vplivi izvedbe za uresničevanje okoljskih ciljev pomembni in škodljivi. 

 
Tabela 2: Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe 

plana na uresničevanje okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev 

stanja okolja in glede na vplive plana na posamezen segment okolja 

Razred 
učinka 

Opredelitev razreda učinka 

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

Izbrani kazalec stanja okolja 

A 
ni vpliva oziroma je lahko 
vpliv pozitiven 

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

Ne pričakujemo sprememb vrednosti izbranih kazalcev stanja okolja 
oziroma pričakujemo izboljšanje kazalcev stanja okolja. 

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

Ne pričakujemo bistvenih sprememb izbranih kazalcev stanja okolja. 

C 
nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov-OU 

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

Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.  

D bistven vpliv 

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

Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.  

E uničujoč vpliv 

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

Pričakujemo uničujoče poslabšanje večine izbranih kazalcev stanja 
okolja. Spremembe kazalcev stanja okolja ni mogoče omiliti z 

omilitveni ukrepi. 

X ugotavljanje vpliva ni možno 
Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o 
predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem 
stanju okolja. 

2.4.1 Omilitveni ukrepi (OU) 

Omilitveni ukrepi 
V poročilu so za vsak segment okolja lahko navedeni omilitveni ukrepi.  

 

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

(ocena E).  

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

jih mora dopolnjen osnutek OPN, ki ga pripravljavec odda z vlogo na MOP za mnenje o 

sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. 

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

pozitivnega mnenja (OP pa dobi od MOP mnenje o ustreznosti), se jih lahko vključi 

naknadno v predlog OPN. V tem primeru lahko MOP hkrati z odločbo o potrditvi plana izda 

tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. 

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

 nosilec izvedbe omilitvenega ukrepa,  

 časovna opredelitev izvedbe omilitvenega ukrepa (v kateri fazi oz. postopku ga je 

treba izvesti),  

 način spremljanja uspešnosti izvedbe/izvedenega omilitvenega ukrepa. 

 

Omilitveni ukrepi za posege/pobude, za katere je predvidena sprememba namenske rabe 

prostora, so navedeni v prilogi VIII. 
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3 PREGLED POJAVOV, ZNAČILNOSTI TER POMEMBNIH 

PRIČAKOVANIH VPLIVOV OPN 
 

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

naravo, varstvo človekovega zdravja in na kulturno dediščino. Obravnavajo se: 

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

onesnaževanje),  

 narava (vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote),  

 človek (družbeno okolje, zdravje),  

 kulturna dediščina ter krajina.  

 

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

planerjem ter terenskih ogledov, identificiralo ključne okoljske probleme, pojave in 

značilnosti lokalnega okolja. Nato so se predvideli bistveni vplive ob izvajanju OPN na 

okolje, zdravje ljudi, naravo in kulturno dediščino.  

 

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

podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 

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

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

 

Tabela 3: Pregled obstoječih pomembnih negativnih vplivov, pojavov ter 

značilnosti na območju občine Črna na Koroškem2 
Segment Negativni vplivi, pojavi ter značilnosti 

Zrak -Občina leži v submontanskem klimatskem pasu. V višjih legah ima že vse značilnosti alpske klime.  
-Temperaturne razlike so velike glede na ekspozicijo in nadmorsko višino. Povprečna letna 
temperatura se giblje med 5 in 7°C.  
-Mežiška dolina je zelo slabo prevetrena. V zimskem času se zaradi visokih hribov na vseh straneh 
temperaturne inverzije komajda kdaj razkrojijo. 
-Območje občine je del območja onesnaženosti z oznako SI 2. Na območju je, v grobem, zrak 
onesnažen pod dovoljeno mejo, razen pri ozonu kjer so ravni povsod previsoke. 
-V Zgornji Mežiški dolini  je še danes glavna gospodarska panoga industrija akumulatorskih baterij 
(kompleks TAB). Prehod na predelavo odpadnih akumulatorjev in nove čistilne tehnologije so precej 
izboljšale stanje emisij v okolje. 
-Glavni onesnaževalci zraka so točkovni viri emisij iz individualnih kurišč ter iz industrije.   
-V občini ni sistemov daljinskega toplovodnega ogrevanja, plinovod je oddaljen okoli 12 km od 
občine.  
-Povprečni letni dnevni promet (PLDP) najbolj obremenjenih cest skozi občino znaša med 300 in 
3300. 
-V občini je nekaj emitentov, ki so zavezani za pridobitev okoljevarstveno dovoljenje.  
-V občini je več industrijskih območij. Zaznane so tri konfliktna območja (Žerjav in Črna), kjer biva 
okoli 500 prebivalcev. 

Vode -Občina leži v submontanskem klimatskem pasu. V višjih legah ima že vse značilnosti alpske klime.  
-Količina padavin se giblje med 1.260 mm in 1.430 mm.  
-Poplavnih območij ni v uradni evidenci ARSA.  
-Meža in Koprivna (prečka državno mejo) sta vodotoka 1. reda.  
-Meža dosega na območju Črne pretoke 5-15 m3/s. 
-Kemijsko stanje Meže je ocenjeno kot dobro, ekološko kot slabo. 
-Pitna voda na območju je iz vodnih teles (VT) Karavanke in K-S Alpe, ki sta kraška in razpoklinska. 
Tudi v času suše v občini ni redukcij pitne vode. Zdravstvena ustreznost pitne vode je dobra, nadzor 
ustrezen. 
-Na območju občine je nekaj vodovarstvenih območij. 
-Po podatkih za l. 2012 javni kanalizacijski sistem koristi okoli 50% populacije občine. Vzpostavljen 
sistem pokriva skoraj celo občinsko središče. Kanalizacija se zaključi na ČN Črna, s PE 3200. 
Čistilna naprava je zastarela, čiščenje je nezadostno. 
-Na ostalih območjih razpršene poselitve je relativno obsežen problem zaradi neustreznega 
odvajanja odpadnih komunalnih voda preko pretočnih greznic neposredno v okolje. 
-Na območju občine še ni vzpostavljen kataster greznic. Storitev črpanja greznic ni sistemsko 
urejeno. Za okoli 140 prebivalcev je zagotovljena storitev praznjenja nepretočnih greznic oziroma 

                                                 
2 Vsebina tabele 3 je v primerjavi z verificirano verzijo dopolnjena z svežimi podatki stanja okolja. 
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obstoječih greznic.   
-Industrijski kompleks TAB odvaja tehnološko odpadno vodo na lastnih čistilnih napravah: ČN Topla 
in ČN IB, ki imata iztok v Mežo. Monitoringi v letu 2012 kažejo, da  ni ugotovljenega preseganja 
predpisanih mejnih vrednosti. Pri meritvah trenutnih vrednosti pH in temperature med vzorčenjem 
odpadne vode nobena meritev pH vrednosti ni presegala mejne vrednosti za izpust odpadne vode v 
vodo.  
-V občini so definirana poplavna območja- 

Tla -Občina je reliefno zelo razgibana. Značilna je tudi velika gozdnatost. 
-Južni pas silikatnih kamnin ali tržiško-solčavski sredogorski pas neprepustnih kamnin sestavljajo 
paleozojski skrilavci, glinovci, peščenjaki in vložki apnenca.  
Tufi dokazujejo najstarejše vulkansko delovanje na ozemlju današnje Slovenije (Smrekovec). Uršlja 
gora in Peca sta povečini iz apnencev in dolomitov triasne starosti. V pestrih geološki zgodovini so 
nastali številni rudni minerali. 
-Na metamorfnih in magmatskih kamninah Črnjanskega so se razvile kisle rjave prsti, v višjih 
hribovitih predelih pa ranker. Zaradi hitrega preperevanja kamninske osnove se je razvila debela 
plast peščene prsti, ki vsebuje le malo glinastih delcev. Spiranje hranilnih snovi je povzročilo 

zakisevanje. 
-Občina ima zaradi reliefnih danosti malo dobre obdelovalne kmetijske zemlje. Na območju občine 
ni obsežnega intenzivnega kmetovanja. Glavna dejavnost je živinoreja in pašništvo. 
-Zaradi rudarjenja so v tleh zelo povečane koncentracije svinca, kadmija, cinka pa tudi kobalta in 
arzena. Koncentracije se spremljajo tudi v okviru projekta ROTS. 
-V skladu z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini se izvajajo sanacijski ukrepi. 
-Večina območja občine je erozijsko manj ogroženo, ker gre za redko poselitev.  
Erozijsko najbolj ogrožena območja-največja nevarnost zemeljskih plazov:  

 levo in desno pobočje potoka Koprivna 
 pobočje levega brega Tople 
 pobočja med Mežo in Bistro 
 pobočja med Petrovim grabnom in Kramarico 
 pobočja med Javorškim in Jazbinskim potokom 
 pobočji Helenskega potoka. 

-Na območju občine je 7 registriranih zemeljskih plazov (ARSO), leta 2012 je nastalo 19 novih.  
-Ob Žerjavu je veliko območje odprtega kopa mineralnih surovin. V preteklosti se je tam kopalo 
zaradi svinčeve rude, sedaj zaradi dolomita in apnenca. Degradirano območje je veliko okoli 100 ha, 
veljavna raba je S (stavbna zemljišča). Na tem območju deluje kamnolom TAB z veljavno koncesijo. 

Odpadki -Ravnanje z odpadki je ustrezno. 
-Organizirano je ločeno zbiranje odpadkov. Javno službo na območju občine izvaja podjetje JKP Log 
d.o.o. iz Raven na Koroškem.  
-Na območju občine ni odlagališča odpadkov. Odlaganje se vrši v  Koroškem centru za ravnanje z 
odpadki (KOCEROD). V l. 2011 pričelo z uvajanjem »suho/mokrega« zbiranja odpadkov na izvoru–
pri vsakem gospodinjstvu. 
-Večje količine ločene embalaže lahko občani oddajo tudi v Zbirna centra Lokovica in Dobja vas, 
kjer lahko oddajo tudi kosovne odpadke, manjše količine gradbenega materiala in nevarne odpadke 
iz gospodinjstev.  
-Zbiranje kosovnih odpadkov je 1 x letno organizirano po sistemu »od vrat do vrat«. 
-V letu 2011 se je v občini zbralo 930 ton komunalnih odpadkov ALI 360 kg/prebivalca*leto, kar je 
20% manj od državnega povprečja (l. 2009; 449 kg vseh odpadkov na prebivalca ). 
-V občini je 11 EKO otokov na katere gravitira v povprečju okoli 330 ljudi. EKO otoki so zadovoljivo 
razporejeni po aglomeracijah. 

Hrup -Povprečni letni dnevni promet (PLDP) najbolj obremenjenih cest skozi občino znaša med 300 in 
3.300. 
-V občini ni železnice. 
-V občini so emitenti, ki so zavezani za pridobitev okoljevarstveno dovoljenje. Monitoringi kažejo 
dobro stanje.  
-V občini je več industrijskih območij. Zaznani sta dve konfliktni območji (Žerjav in Črna), kjer biva 
okoli 500 prebivalcev. 
-Stopnje varstva pred hrupom se na območju občine urejajo z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju.  

EMS -Na območju občine ni omrežja visokonapetostnih daljnovodov, niti le-to ni v planu ELESa. 
-Na območju občine je nekaj TV  oddajnikov in oddajnikov signala bazne telefonije. Gre za 
neposeljena območja. 

Svetlobno 
onesnaževa
nje 

-Poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave (JR) je v letih 2008-2010 znašala v 
povprečju 138 MWh na leto. Povprečna poraba električne energije za JR znaša 37,8 kWh/prebivalca.  
-Občina aktivno pristopila k prenovi JR ter učinkovitejši rabi energije in se prijavila na razpis za 
energetsko učinkovito prenovo JR na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
-V občini je za zamenjavo predvidenih 164 svetilk od skupno 279 svetilk. S tem ukrepom bo Občina 
po predvidenem projektantskem izračunu prihranila dobrih 64 MWh na leto ter znižala svojo letno 
porabo električne energije za JR na okoli 20 kWh/prebivalca. Do leta 2016 mora Občina, kot 
upravljavec JR, prenoviti oz. zamenjati še 61 svetilk. 

Kulturna 
dediščina 

-Na območju občine je registriranih 64 enot kulturne dediščine (KD), 50 enot je razglašenih za 
kulturni spomenik, vsi so lokalnega pomena.   
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-Nepremična KD je v dobrem stanju. Le ena enota je ogrožene s stopnjo 4 in manj. Ocena 
ogroženosti je bila s strani pristojnega ZVKDS izdelana l. 2012.    

Naravni viri 
in kmetijska 
zemljišča 

-Občina ima zaradi reliefnih danosti relativno malo kmetijskih površin, obdelovalnih pa ima zelo 
malo. Le-ta so v ozkih dolinah Meže in Javorskega potoka. Trajni travniki obsegajo 71% kmetijskih 
površin. 
-Glede na osnovno dejansko rabo je v občini okoli 5.295 m2 kmetijskih zemljišč na prebivalca 
občine. Le okoli 0,5% vseh kmetijskih površin oz. 26 m2/prebivalca je obdelovalnih (njive in vrtovi). 
Državno povprečje znaša okoli 2.300 m2 K zemljišč v uporabi oz. okoli 900 m2 obdelovalnih 
površin/preb. 
-Na hribovitih in gorskih delih občine so tla revna, s talnimi števili 20-50. V dolini Meže med Črno in 
občinsko mejo ter v dolini Javorskega potoka so se razvila obrečna, evtrična, oglejena tla, kjer so 
najboljša kmetijska zemljišča v občini. Gre za tla bogata s hranili. Talna števila se gibljejo okoli 80. 
-Območje je zelo gozdnato. Po osnovni namenski rabi je gozda okoli 13.410 ha ali okoli 86% 
območja občine. Po dejanski rabi znaša gozdnatost okoli 84%, kar je daleč nad državnim 
povprečjem, ki znaša okoli 60%. 
-Večinoma gre za bukove in v višjih predelih za smrekove gozdove v različnih variacijah. 

-Občina ima izdelan lokalni energetski koncept. 
-Skupaj se v občini porabi za ogrevanje in električne energije za okoli 87 GWh oz. okoli 24 
MWh/prebivalca*leto. Poraba končne energije je okoli 18% višja od državnega povprečja. Glavni 
razlog temu je velika industrijska poraba. 

Krajina -Le dve naselji sta se razvili v gručasto obliko, občinsko središče in Žerjav. 
-Občina je redko poseljena, gre za tipično razpršeno poselitev s celki. 
-Posamični primeri razpršene gradnje se pojavljajo izven naselij kot posamični novejši objekti, 
stanovanjski objekti, kmetijske stavbe, počitniške hiše, pomožni in drugi objekti.  
-Večjih območij razpršene gradnje načrtovalec OPN ni zaznal. 
-Krajina in družbeno okolje sta močno zaznamovani s stoletno rudarsko tradicijo.  

Narava Občina je biotsko zelo raznovrstna in bogata z naravnimi danostmi. V občini je veliko območij in 
točk naravnih vrednot, šest Natura 2000 območji, štiri ekološko pomembna območja ter zavarovana 
območja-ožja in širša-krajinski park Topla.  

Splošno -Občina obsega okoli 156 km2 in šteje okoli 3.600 prebivalcev. Naselje Črna na Koroškem je 
občinsko središče, kjer živi okoli 2.500 preb.  
-Gre za demografsko ogroženo območje. Negativni skupni prirast je znašal v obdobju 2000-2011 v 
povprečju letno -7,95 na 1000 prebivalcev. Državno povprečje v tem obdobju znaša 3,4. 
-V občini se ne izvajajo dejavnosti, ki bi imele negativne čezmejne vplive na okolje, naravo, 
človekovo zdravje ali kulturno dediščino. 

 

Tabela 4: Pregled predvidenih večjih vplivov OPN glede na aneks k OP 
Segment Pričakovani vplivi izvedbe plana Izključena iz 

nadaljnje 
presoje 
DA ali NE 

Zrak PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI. 
 

NE 
 

Tla PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI. 
 

NE 
 

Vode 
(površinske 
in 
podzemne) 

MOŽNI BISTVENI VPLIVI 
 
Vplivi so opisani v poglavju Vode. 
 
 
Na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi. 

NE 

Hrup MOŽNI BISTVENI VPLIVI  
 
Vplivi so opisani v poglavju Hrup. 
 
Na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi. 

NE 

Odpadki PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI.  DA 
 

Narava MOŽNI BISTVENI VPLIVI  
 
Ključno je varovanje habitata kvalifikacijskih vrst SPA Grintovci. 
 
Na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi. 

NE 

Naravni viri 
in kmetijska 
zemljišča 

PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI. DA 

Zdravje ljudi MOŽNI BISTVENI VPLIVI  
 
Vplivi so opisane v obsežnem poglavju 16. Zdravje ljudi. 
 

NE 
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Na voljo so ustrezni omilitveni ukrepi.  

Kulturna 
dediščina 

PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI.  
 

DA 

Krajina PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI.  
 

DA 

EMS PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI.  
 

DA 

Svetlobno 
onesnaževa
nje 

PRIČAKUJEJO SE NEBISTVENI VPLIVI.  
 

DA 
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4 PODATKI O OPN  
 

4.1 Ime OPN in ureditveno območje 
 
Ime OPN Občinski prostorski načrt občine Črna na Koroškem 

Načrtovalec  Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana 

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

 

Občinski prostorski načrt zajema celotno območje občine Črne na Koroškem.  
 

Slika 1: Občina Črna na Koroškem v regiji (AO, 2016)  

 
 
Občina je vključena v prostorsko informacijski sistem občin (PISO).  

 

4.2 Cilji OPN  
 

Ozadje 
Plan je namenjen zagotavljanju kakovostnejšega družbenega, gospodarskega in predvsem 

prostorskega razvoja občine ter odpravi pomanjkljivosti dosedanjega prostorskega razvoja.  

Prostorski razvoj občine izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih 

dejavnikov v občini in njenega širšega območja. Cilji prostorskega razvoja so določeni na 

podlagi izhodišč, ki so povzeta po SPRS, prostorskem redu Slovenije in po ostalih 

hierarhično nadrejenih aktih.  
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4.3 Opis plana 

4.3.1 Uvod 
Občinski prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del ter obvezne priloge. Izdelan je v 

digitalni in analogni obliki. Dopolnjen osnutek OPN je načrtovalec pripravil v obliki 

(predloga) odloka: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črna na Koroškem (v 

nadaljevanju: Odlok o OPN). 

4.3.2 Vsebina občinskega prostorskega načrta 

Strateški del 
Strateški del OPN Črna na Koroškem vsebuje: 

– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,  
– zasnovo prostorskega razvoja občine,  
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena,  
– opredelitev okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z 

njimi prostorsko povezana, 
– opredelitev okvirnih območij razpršene poselitve,  
– usmeritve za prostorski razvoj občine, ki vsebujejo: usmeritve za razvoj poselitve in 

za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev 
namenske rabe zemljišč ter usmeritve za določitev PIP ter  

– grafične prikaze strateškega dela. 

 
Iz okoljskega vidika je poglavitna sprememba dop. osn. OPN glede na verzijo 

izpred let v tem, da se širi industrijska NRP, ki prihaja v neposredni stik z 

bivanjsko NRP (npr: CUh). Sprememba je opazna predvsem v naselju Žerjav. 

 

Izvedbeni del 
Izvedbeni del OPN Črna na Koroškem določa: 

– območja namenske rabe prostora, 

– prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju PIP), 

– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju 

OPPN) in usmeritve za njihovo izdelavo.  

 

EUP oznake 
Z novim dop. osn. OPN občine Črna na K. se uvajajo nove oznake za posamezno enoto 

urejanja prostora. Zaradi posebnosti so nekatere EUP razdeljene na manjša območja (MO). 

MO znotraj EUP je podenota EUP, ki je prostorsko zaključena celota z opredeljeno 

podrobnejšo namensko rabo (dop. osn. OPN, člen 75). 

 
Tabela 5: EUP oznake (Kaliopa, 2016) 

Skupne značilnosti enot EUP ime EUP 

BISTRA   

območje gozdov in razpršene poselitve BS1 Bistra in Ludranski vrh 

pretežno neposeljena gozdna območja BS2 Smrekovško pogorje Bistra 

območje načrtovane turistične dejavnosti BS3 Kamp Bistra / Plaznik 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem BS4 Kmetija Osojnik 

gozdarsko naselje BS5 Gozdarsko naselje Mlinarsko 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem BS6 Kmetija Prevržan (2) 

BS7 Kmetija Brezovnik 

BS8 Kmetija Plaznik 

BS9 Kmetija Lah 

ČRNA   

vzhodni del Črne izven UN Črna CR1 Spodnje Javorje 
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Skupne značilnosti enot EUP ime EUP 

CR2 Črna vzhod 

južni del Črne izven UN Črna CR3 Smučišče Črna 

vzhodni del Črne izven UN Črna CR4 Pristava 

CR5 Gostišče Prauhartt 

degradirane, pretežno gozdne površine CR6 Gozd med Črno in Dolino smrti 

severni del Črne izven UN Črna CR7 Soteska ob Meži 

UN Črna CR8 UN Črna/Mušenik 

UN Črna CR9 UN Črna/TAB 

UN Črna CR10 UN Črna/Rudarjevo 

UN Črna 
 

CR11 UN Črna/ Kotnik 

UN Črna CR12 UN Črna/Strmina nad Mežo /nad 
jezom 

UN Črna CR13 UN Črna/Stari Center 

UN Črna CR14 UN Črna/ Novi Center 

UN Črna CR15 UN Črna/Pod Tebrom 

UN Črna CR16 UN Črna/Za gasilskim domom 

UN Črna CR17 UN Črna/Za Lekarno 

UN Črna CR18 UN Črna/Lampreče 

UN Črna CR19 UN Črna/Mrdavšič 

UN Črna CR20 UN Črna/Ob cesti v Koprivno 

UN Črna CR21 UN Črna/Okoli Meže 

UN Črna CR22 UN Črna/Pod smučiščem 

UN Črna CR23 UN Črna/ Stadion 

UN Črna CR24 UN Črna/Pristava južno od Meže 

UN Črna CR25 UN Črna / Ob 
potoku Pristava 

UN Črna CR26 UN Črna/Kmetija Pongračič 

JAVORJE   

 JV1 Javorje 

Obstoječa poselitev  JV2 Nad Kodrunovo žago 

Gospodarska dejavnost / žaga JV3 Kodrunova žaga  

poselitev ob cesti JV4 Mala Črna 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem JV 5 Kmetija Matvoz 

JV6 Kmetija Drvodel in Podkržnik 

gospodarska dejavnost / žaga JV7 Žaga pod Lukežom ob Javorskem 
potoku 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem JV8 Kmetija Šumnik 

JV9 Kmetija Jedlovčnik 

JV10 Kmetija Mežnija 

JV11 Kmetija Pukl 

JV12 Kmetija Modrej 

center Javorja JV13 Sv. Magdalena 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem JV14 Kmetija Komprej 

JV15 Jedlovška bajta 

JV16 Kmetija Krištan 

JV17 Kmetija Kavnik 

območje načrtovane turistične dejavnosti JV18 Kamp Javorje / Roženičnik 

JV19 Bungalovi Kodrun 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem JV20 Kmetija Narovnik 

JAZBINA   

 JZ1 Jazbina 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem JZ2 Kmetija Hlevnik 

JZ3 Kmetija Korizl 

KOPRIVNA   

 KP1 Severni del Koprivne 

 KP2 Koprivna ob reki Meži 

 KP3 Olševa 

celk z velikim razvojnim območjem / območje načrtovane 
turistične dejavnosti 

KP4 Turistično območje kmetije  (Sv. 
Jakob) Mežnar 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem KP5 Kmetija Rep 

območje načrtovane turistične dejavnosti KP6 Kamp Koprivna 
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Skupne značilnosti enot EUP ime EUP 

stanovanjsko območje As s širitvijo – stara poselitev po FK 
podobno kot JV15 in PP9 

KP7 Koprivna za Pušo 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem KP8 Kmetija Potočnik 

KP9 Kmetija Šumel 

KP10 Golobova bajta 

šola KP11 Šola v Koprivni 

LUDRANSKI VRH   

pretežno neposeljena gozdna območja LV1 Smrekovško pogorje Ludranski vrh 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem LV2 Kmetija Smrečnik 

LV3 Kmetija Veselk 

LV4 Kmetija Godec 

LV5 Kmetija Najovnik 

LV6 Kmetija Vresk 

LV7 Kmetija Perhanija 

LV8 Kmetija Senčnik 

gozdarsko naselje LV9 Gozdarsko naselje Jasa 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem LV10 Kmetija Pudgarsko 

PODPECA   

območje gozdnih in kmetijskih površin v vzhodnem delu 
naselja Podpeca 

PP1 Podpeca vzhod 

pretežno neposeljena gozdna območja  PP2 Podpeca zahod 

 PP3 Šmelc 

območje za turizem in rekreacijo ob starem vhodu v rov PP4 Igrčevo 

območje za turizem in rekreacijo v ruralnem prostoru PP5 Nad Mitnekom 

rudarsko naselja PP6 Rudarsko naselje Štopar 

nova stanovanjska gradnja v ruralnem prostoru na območju 
nekdanjih pozidav  

PP7 Logar - Grobelnik 

rudarsko naselja PP8 Rudarsko naselje Helena 

mešana poselitev PP9 Rajzer 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem PP10 Kmetija Nagornik 

PP11 Kmetija Petek 

PP12 Kmetija Pik 

PP13 Kmetija Najbrž 

vojaška karavla PP14 Karavla Podpeca 

celk ali samotna kmetija z manjšim razvojnim območjem PP15 Kmetija Bisternik 

TOPLA   

Krajinski park Topla  TP1 Krajinski park Topla 

celk z velikim razvojnim območjem TP2 Fajmut 

ŽERJAV   

UN Žerjav ZR1 
 

UN Žerjav / Center 

UN Žerjav ZR2 UN Žerjav / gozd s posebnim 
namenom 

UN Žerjav ZR3 UN Žerjav / Jazbinski potok 

UN Žerjav ZR4 UN Žerjav /Ožina Meže in ceste 

UN Žerjav ZR5 UN Žerjav /TAB1 

UN Žerjav ZR6 UN Žerjav /MPI 

UN Žerjav ZR7 UN Žerjav /TAB 2 

območje ekploatacije ZR8 Rudnik 2 

nekdanje območje sedaj gozd ZR9 gozd ob eksploataciji 

odlagališče nevarnih odpadkov ZR 10 odlagališče 

 

Urbanistični načrt (UN) 
Urbanistični načrt je izdelan za Črno na Koroškem in Žerjav.  

 

Konceptualni del urbanističnega načrta Črne na Koroškem in Žerjava, izdelan na podlagi 

izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in obeh naselij, opredeljuje koncept razvoja 

naselja Črna na Koroškem in koncept razvoja naselja Žerjav, ki vsebujeta:  

 koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa,  
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 koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja z opredelitvijo temeljnih 

struktur naselja, oblikovalskih izhodišč za razvoj ali ohranjanje oblikovne podobe 

naselja, oblikovnih potez naselja in naselbinskih jeder v naselju,  

 koncept zelenega sistema naselja, v okviru katerega se določijo njegove sestavine, 

njihova medsebojna povezanost ter povezanost z drugimi grajenimi strukturami v 

naselju,  

 koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja,  

 lokalni energetski koncept,  

 koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,  

 koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju.  

 

Koncept razvoja in urbanistično oblikovanje Črne na Koroškem in Žerjava poteka skladno s 

konceptualnim in podrobnejšim urbanističnim načrtom. Vsebine urbanističnega načrta se 

smiselno prenesejo v izvedbeni del OPN. Vsi posegi na območju urbanističnih načrtov se 

izvajajo skladno z urbanističnim načrtom, ki se uporablja kot strokovna podlaga / obvezna 

osnova.  

 

Razvoj obeh naselij je medsebojno zelo povezan. Temelji na ideji, da se v Črni koncentrirajo 

neproizvodne dejavnosti, v Žerjavu pa se ohranjajo in razvijajo industrijske dejavnosti 

vendar samo pod pogojem izvedbe celovite prenove celotnega naselja ob sočasni celoviti 

ekološki, prostorski in oblikovalski prenove celotnega naselja. Naselji delujeta kot tesno 

povezani a hkrati dve ločeni celoti, ki skupaj urejate vsebine, ki jih je zaradi njune majhnost 

racionalneje urejati skupaj a hkrati vsaka zase razvijata tiste vsebine, ki so pomembne za 

razvoj njune lastne identitete. 

4.1 Odnos do drugih načrtov 
 

OPPN »IP 3 ŽERJAV« v pripravi 
Območje OPPN je umeščeno v širše območje industrijske cone, ki obsega večji del naselja 

Žerjav Območje OPPN meri okvirno 1,5 ha in predstavlja del EUP z oznako ZR1/11 ter je 

definirano kot industrijska cona. 

Območje OPPN na južni strani meji na območje obstoječe industrijske cone podjetja Tab 

d.o.o., na zahodni strani pa ga omejuje reka Meža. Na severni strani in delno na vzhodni 

strani so, umeščeni stanovanjski objekti, ki so bili zgrajeni ob delovanju rudnika Mežica 

(Locus, 2016).  
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Slika 2: Območje OPPN v pripravi (Locus, 2016) 

 
Legenda: 
Rdeč poligon: območje OPPN v pripravi 

 

Ugotavljamo, da je namenska raba osnutka OPPN skladna z predlagano rabo v dopolnjenem 

osnutku OPN (oboje IP).  

4.1.1      Osnovni podatki o nameravanih spremembah 
Po javni razgrnitvi(JR) je v proces priprave OPN bilo vključenih 83 pobud za spremembo 

NRP. Večinoma gre za okoljsko sprejemljive predloge. 

4.1.2     Predvideno obdobje izvajanja plana 
Plan bo nadomestil veljaven plan na strateškem in izvedbenem nivoju. Plan je usklajen s 

Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS). 

Plan načeloma nima določenega obdobja izvajanja. Plan se bo spreminjal po potrebi, glede 

na posredovane pobude za spremembo namembnosti, predvideno na vsakih nekaj let, 

odvisno od razvojnih potreb in prioritet občine. 

4.1.3     Ocena razvoja stanja brez realizacije načrta 
V primeru ne-izvedbe OPN bi lahko prišlo lahko do neskladnega, okoljsko nesprejemljivega 

in bivanjsko neustreznega umeščanja dejavnosti v prostor, kar bi se v prostoru kazalo kot: 

 razpršeno širjenje poselitve izven obstoječih poselitvenih območij (neracionalna raba 

zemljišč); 

 oteženo prostorsko planiranje zaradi velikih neskladnosti veljavnega plana z 

dejanskim stanjem; 

 mešanje posameznih rab (dejavnosti) in s tem povzročanja konfliktov v prostoru; 

 večja verjetnost razvrednotenja biotske raznovrstnosti in večji negativni vplivi na 

naravne vrednote;  

 umeščanja, ki bi razvrednotila območja in zmanjšala kakovost življenja ter zavirala 

trajnostni razvoj. 
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5 TLA 
 

5.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 
o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-

108/09, 8/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 

14/15) 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Ur. l. RS, št. 64/94, 

33/00 Odl.US: U-I-313/98, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1, 28/06 in 51/06-UPB1, 97/10) 

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

32/15)) 

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

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

14/07, 35/07-UPB2, 83/12-ZFfS-1) 

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

82/08, 113/09, 99/13) 

o Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 

113/09, 5/13, 22/15) 

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

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

l. RS, št. 68/96, 41/04-ZVO-1) 

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

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

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

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

 

Občinski in ostali predpisi 
/ 

 

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

okolja v zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

5.2 Stanje okolja 
 

Povzemamo bistvene podrobnosti izvedenih ukrepov (v povezavi z zagotavljanjem kakovosti 

tal), ki so se na območju občine izvedli v l. 2015 in ki so pomemben pokazatelj trenutnega 

stanja okolja (področje tal) v občini. 

 

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

namenjene zadrževanju otrok 

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

 Zunanja ureditev prostora pred kulturnim domom, Črna na Koroškem 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201283&stevilka=3287
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_NAVO228.html
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 Ureditev parkirišča »Faktor« pri Prahovem mostu, Črna na Koroškem 

 Preplastitev ceste Stopar (1.del), Žerjav 

 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh, Črna na Koroškem 

 Asfaltiranje makadamske površine Javorje, Črna na Koroškem 

 Preplastitev ceste Lampreče (2. del), Črna na Koroškem 

 Asfaltiranje makadamske površine Jazbina, Žerjav 

 Asfaltiranje makadamske površine Najbrževo, Črna na Koroškem 

Mokro čiščenje javnih površin 

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje 

Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje 

 

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

prišteva tudi monitoring tal. 

 

Na tem področju okolja omenjamo rezultate študije ARSO in BF (Biotehniške fakultete UL). 

 

Pri vzorcih vrtnih tal, makadama in kmetijskih tal so bile izvedene analize na elemente Cd, 

Pb, Zn in As. Uporabljene so bile enake analizne metode oziroma metodologija priprave 

vzorcev, kot v projektu ROTS (Zupan s sodelavci 2000), ki upošteva Pravilnik o 

obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l.RS 55/97) 

in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Ur.l.RS 

68/96). Na ta način so bili zagotovljeni pogoji za primerljivost rezultatov z rezultati preiskav 

vzorcev tal iz prejšnjih let. 

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

absorpcijske spektrometrije (SIST ISO 11047 in SIST ISO 17294-2). Vzorci tal so bili 

predhodno zmleti in presejani na velikost 150 μm ter pripravljeni za meritve po postopku 

mokrega sežiga z zlatotopko (SIST ISO 11466). 

 

Tabela 6: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) 

odvzetih oktobra 2015 (NIJZ, 2016) 
Lokacija Opis lokacije Globina 

vzorca 
Zn 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Igrišče Vrtec Kralj 
Matjaž Črna 

Vrhnji sloj tal 0-5 578 226,2 2,74 12,0 

Spodnji sloj tal 20-30 370 180,9 1,85 6,8 

Vrhnji sloj tal 0-5 215 100.7 0,67 5,6 

Spodnji sloj tal 20-30 298 273,2 2,04 7,1 

Igrišče Vrtec 
Žerjav 

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

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

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

Koprivna 28 Makadamska tla na 
cesti 

0-5 2333 653 16,0 4,8 

Topla 4 Makadamska tla na 
dvorišču 

0-5 799 23,0 0,1 1,0 

Varni Vrt 
»Greda« 
Žerjav center 

Zemlja iz gred v 
varnem vrtu 

0-20 277 105,2 0,1 4,0 

Vrt nasproti Šole 
Žerjav center 

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

Sanirana greda 
Rudarjevo 

Vrtna tla po sanaciji 
ENVIT 

0-20 598 183,9 2,30 7,3 

Prvotna tla na vrtu 0-20 738 814 6,31 7,4 

Ludranski vrh 1 Kmetijska tla 0-20 286 1104 4,35 5,3 

Pristava 34 Kmetijska tla 0-20 2084 1564 16,9 6,5 

Ludranski vrh 23 Kmetijska tla 0-20 187 102,6 0,1 1,8 

Bistra 14 Kmetijska tla 0-20 230 148,4 1,36 2,8 

Jazbina 1 Kmetijska tla 0-5 898 920 6,05 5,2 

Ludranski vrh 15 Kmetijska tla 0-20 171 215,3 1,41 1,8 

Legenda: 

 Zn Pb Cd As 

Mejna vrednost 200 85 1 20 

Opozorilna vrednost 300 100 2 30 

Kritična vrednost 720 530 12 55 
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Interpretacija rezultatov: 

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

katerih se spremlja vsebnost težkih kovin v zgornji plasti tal. Zanima nas, v kolikšni meri se 

tla mešajo in onesnaženje prehaja iz spodnjih v vrhnjo plast, seveda pod pogoji, da ni večjih 

zunanjih vplivov na mešanje tal. Primerjava tal po dveh letih od sanacije je pokazala, da je 

zgornja plast tal s težkimi kovinami precej manj obremenjena, kot pred sanacijo. Po petih 

letih pa so se koncentracije analiziranih elementov precej povišale, so pa še vedno mnogo 

nižje, kot pred preplastitvijo. Meritve po sedmih letih od sanacije pa kažejo podobno stanje, 

kot dve leti pred tem. 

5.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 
Ugotavljamo ustrezne strateške usmeritve glede sanacije degradiranih območij v občini 

(strateški del dop. osn. OPN, več členov). 

 

Ugotavljamo, da je območje pridobivanja mineralnih surovin ustrezno definirano (63 člen 

dop. osn. OPN). 

 

Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 124 dop. osn. OPN), za varovanje tal in plodne 

zemlje, ustrezni. 

 

Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 128 dop. osn. OPN), za plazovita območja, ustrezni. 

 

Vrednotenje in ocene ostajajo enake kot v verificiranem OP. Ključne zahteve poglavja tal 

(npr: omilitveni ukrepi) iz verificiranega OP so del dopolnjenega osnutka OPN. 
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6 VODE 
 

6.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

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

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

 

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

57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) 

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

108/09, 8/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 

14/15) 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 65/14, 98/15) 

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

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

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

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št 

89/08, 77/11 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14) 

o Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 

113/09, 5/13, 22715) 

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

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

sprejemljivega pretoka (Ur. l. RS, št. 97/09)  

o Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 

58/11, 15/16) 

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

114/09, 53/15) 

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

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

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

 

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

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

št. 11/89, 19/91) 

o Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, 

št. 8/99) 

 
Viri in literatura 
o Hidravlična študija visokih vod na porečju Meže – za OPVP 25-Črna na Koroškem, 

Inštitut za vode RS, 2014 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201177&stevilka=3282
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/related/VVO_ODLOKI/89.pdf
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/related/VVO_ODLOKI/30.pdf
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o Občina Črna na Koroškem, 2010, Zapisnik o ogledu in ocenitvi škode po neurju v Črni na 

Koroškem z dne 06.08.2010 

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

 

6.2 Stanje okolja 
 

V primerjavi z verificiranim OP, se je v l. 2014 izdelalo poplavno študijo, ki daje osnove za 

načrtovanje na poplavnem območju v porečju Meže med Črno na Koroškem in Žerjavom. 

HHŠ je torej dodana v aneks OP. Prav tako so dodani aktualni podatki skupine Tab, 

relevantni za poglavje vode. Ostale vsebine ostajajo enake verificirani OP. 

6.2.1 Ravnanje z odpadnimi vodami v podjetjih TAB d.d., MPI 
Reciklaža d.o.o., in TAB-IPM d.o.o. 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi 

z emisijami snovi in toplote v vode. 

 

Nastajanje odpadnih vod 

Industrijske odpadne vode:  

-pri pripravi vode z ionsko izmenjavo; 

-pri pranju tal in čiščenju opreme; 

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

-pri pranju elementov; 

-pri mokrih čistilcih zraka in separatorjev kapljic; 

-v laboratoriju in servisu za popravila reklamiranih baterij; 

-pri tuširanju zaposlenih; 

-v napravah za hlajenje; 

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

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

zadostnega prostora izlitega elektrolita je IČN opremljena z nivojskimi stikali; 

-pri pripravi mešanja in nalivanja gela; 

-pri izpiranju plošč na mokrem polnjenju  

-pri izpiranju formiranih plošč. 

 

Komunalne vode: 

-MKČN 40 PE ter  

-MKČN 100 PE). 

 

TAB d.d. 

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

 industrijska odpadna voda in 

 komunalna odpadna voda. 

V podjetju imajo na vsaki lokacijo po eno industrijsko čistilno napravo, na kateri se čistijo 

odpadne vode iz proizvodnje. Skladno z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem, se na 

lokaciji SPE Topla izvedejo 3 meritve letno ter v SPE IB 4 meritve. 

 

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

komunalne čistilne naprave. Na obeh lokacijah sta locirani po dve mali komunalni čistilni 

napravi, kamor se odvajajo odpadne komunalne vode. Na teh izpustih se meritve opravljajo 

na vsaka 3 leta. V letu 2014 te meritve niso bile izvedene. 

 

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

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Vse tehnološke odpadne vode, ki nastanejo, se vračajo v zaprti krogotok vod. 
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S tem v podjetju ni iztoka za odpadne tehnološke vode. 

Za komunalne odpadne vode ima podjetje vgrajene tri male komunalne čistilne naprave. 

Na malih komunalnih čistilnih napravah se izvajajo občasne meritve in sicer na vsaka 3 leta. 

Monitoring v letu 2014 ni bil izveden. 

 

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

tudi karta poplavne nevarnosti (KPN) in karto razredov poplavne nevarnosti za območje 

Meže s pritoki na odseku Črna na Koroškem in Žerjava. 

 

Naselji Črna na Koroškem in Žerjav spadata v eno izmed 61 območij pomembnega vpliva 

poplav (OPVP) v Republiki Sloveniji (RS). OPVP so območja, za katera lahko z veliko 

verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije poplavne ogroženosti (ogroženost zdravja ljudi, 

gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) poplavno najbolj ogrožena območja v RS. 

OPVP Črna na Koroškem – Žerjav ima površino območja 0,62 km2, število stalnih in 

začasnih prebivalcev 1750, število stavb s hišno številko 269, število enot kulturne 

dediščine 18, število kulturnih spomenikov 15, število poslovnih subjektov 104, ocenjeno 

število zaposlenih 523, število IPPC in SEVESO zavezancev 2, dolžino pomembnejše linijske 

infrastrukture 4 km, število pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega 

pomena pa 5 (IzVRS, 2014). 

 

Slika 3: OPVP Črna na Koroškem – Žerjav (sivo območje) in območje LIDAR 

posnetka (IzVRS, 2014) 

 
Opis območja pomembnega vpliva poplav 

Območje obsega naselji Črna na Koroškem in Žerjav, skozi katera teče vodotok Meža s 

pritoki. V Mežo se na tem območju stekajo večji vodotoki Bistra, Javorski potok in Jazbinski 

potok. Poleg teh vodotokov je veliko manjših pritokov Meže in Javorskega potoka. Ti pritoki 

so večinoma hudourniškega značaja.  

Meža je do Črne naraven nereguliran vodotok. Na območju Črne je struga regulirana, 

večinoma z betonskimi zidovi. V Črni je zajetje za podzemno hidroelektrarno v rudniku 

Mežica. Zgrajen je večji jez, od katerega je speljan podzemni rov do elektrarne. To se pozna 

(pri nizkem) pretoku, ki je vse do Prevalj, kjer se ta voda iz elektrarne zopet izlije v strugo, 
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dokaj nizek. Dolvodno proti Žerjavu ima struga simetrični profil, kjer so bregovi struge 

utrjeni s kamenjem ali travo. 

 

Slika 4: Meža skozi Črno (IzVRS, 2014) 

 
 

Iz vidika obravnave poplavnih razmerij na območju pomembnega vpliva poplav je 

pomemben tudi Jazbinski potok, desni pritok Meže. Javorski potok sicer izvira iz Lopatovega 

grabna v Javorju. Je okoli 10 km dolg potok. 

Javorski potok je na obravnavanem območju (od vtoka v Mežo do 2 km gorvodo) večinoma 

reguliran, z betonskimi zidovi na spodnjem odseku, gorvodno pa z trapeznim profilom 

utrjenim s kamenjem. Veliko ima tudi pragov za stabilizacijo nivelete dna. V Javorski potok 

se stekajo številni manjši pritoki. 

 

Slika 5: Javorski potok v Črni, kjer največkrat poplavlja (IzVRS, 2014) 

 
 

Poplavni dogodki v zadnjih letih 

Na območju občine Črna sta se v zadnjih letih zgodila dva večja poplavna dogodka, in sicer 

leta 2010 in 2012. 
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Leta 2010 (06.08.2010) je neurje z vetrom in močnim deževjem zajelo občino Črna na 

Koroškem. Neurje je povzročilo razdejanje na območju centra Črne, Javorja, Ludranskega 

vrha in Bistre. Na Javorskem potoku je prišlo do številnih erozijskih zajed brežin, odplavljalo 

je številna podrta drevesa, grmovja, veje, debla ter druge predmete, ki jih je voda nosila s 

seboj, dokler se niso na prvi večji oviri zagozdile. V centru Črne je prišlo do zamašitve 

mostne konstrukcije s prinesenimi vejami in debli, ki so se zagozdile v mostni odprtini. 

Zaradi zajezitve je prišlo do tega, da je potok gorvodno od mostu prestopil brežine. Voda iz 

Javorskega potoka je zalila celoten center Črne na Koroškem ter številne kleti in dvorišča 

stanovanjskih hiš (povzetek iz Zapisnika o ogledu in komisije za ocenitev škode po neurju v 

Črni na Koroškem z dne 06.08.2010, Občina Črna na Koroškem). 

 

Slika 6: Območje v Črni, kjer se je leta 2010 zamašila mostna odprtina na 

Javorskem potoku (vir: Občina Črna na Koroškem, zapisnik 2010) 

 
 

Leta 2012 je bilo zaradi obilnega deževja več težav s plazovi in hudourniki kot z glavnimi 

vodotoki. Meža je poplavila le na območju dolvodno od pritoka Jazbinskega potoka, kjer je 

bil ogrožen stanovanjski objekt. Javorski potok na območju Črne ni prestopil bregov, je bil 

pa na kritični višini, tako da so bile na bregovih že nameščene vreče s peskom. 

 

Karta poplavne nevarnosti in karta razredov poplavne nevarnosti 

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

Za Q100 so izrisane še hitrosti in zmnožki hitrosti in globin. Na podlagi teh kart so bili 

določeni in izrisani razredi poplavne nevarnosti. 
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Slika 7: Veljavnost izračuna HHŠ in razredi poplavne nevarnosti (AO, 2016) 

 
Legenda 
Črna črtkana linija: Veljavnost izračuna HHŠ 
Rdeče šrafiran poligon: Območje razreda velike poplavne nevarnosti (Pv) 
Oranžno šrafiran poligon: Območje razreda srednje poplavne nevarnosti (Ps) 

Rumeno šrafiran poligon: Območje razreda majhne poplavne nevarnosti (Pm) 
Rdeč pikčast poligon: Območje razreda preostale poplavne nevarnosti (Pp) 

 

6.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 

Poplavna območja 
Pri načrtovanju na poplavnih območjih je ključno, da se dosledno upošteva Uredba o pogojih 

in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v nadaljevanju Uredba. 

 

Generalno se lahko razdelijo omejitve iz priloge 1, Uredbe o pogojih in omejitvah za 

izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št 89/08, 77/11 Odl.US: U-I-81/09-15, 

U-I-174/09-14) v tri kategorije: 

 razred visoke nevarnosti poplav: gradnja prepovedana. 

 razred srednje nevarnosti poplav (višina poplavne vode (Q100) 0,5 m do 1,5 m): 

gradnja mogoča ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov. Poplavna 

ogroženost se preveri na izvedene ukrepe in če le-te več ni, se lahko gradi. 

 razred majhne nevarnosti poplav: gradnja je mogoča ob upoštevanju pogojev 

vodnega soglasja. 

Seveda so specifični pogoji in omejitve navedeni v prilogi 1, uredbe. 

 

Splošno načelo, ki se ga je treba držati pri urbanizmu je, DA SE NE POVEČA POPLAVNA 

OGROŽENOST. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201177&stevilka=3282
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Ugotavljamo, da dopolnjen osnutek OPN ne predvideva posegov na območjih velikega 

razreda nevarnosti (Pv) poplav.  

 

Ugotavljamo, da dopolnjen osnutek OPN predvideva 7 posegov (pripombe po JR) na 

območja srednjega razreda (Ps) poplavne nevarnosti. Večinoma gre za sprejemljive 

spremembe NRP, ki ne bodo povečevale poplavne ogroženosti območja. Nekaj pa je takih, 

za katere predlagamo, da se manjši deli znotraj predloga za spremembo spremeni NRP in 

sicer v ZD. 

 

Tabela 7: Pobuda za spremembo NRP na Ps 
Oznaka pripombe Raba po OPN ocena 

76_obcina K2 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

6_obcan K1 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan CUh Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje veliko cca 50 m2. Predlagamo, da se delu, ki leži v 
Ps, nameni NRP ZD. Ostale ureditve so možne v skladu s 
poplavno uredbo. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

75_obcina SS Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na Z delu pripombe, kateremu se naj nameni NRP 
ZD. Ostale ureditve so možne v skladu s poplavno uredbo. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

51_obcina IG Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na robnem Z delu pobude, kateremu naj se nameni 
NRP ZD. Ostale ureditve so možne v skladu s poplavno 
uredbo. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

 

Ugotavljamo, da dopolnjen osnutek OPN predvideva nekaj posegov na območja majhnega 

in preostalega razreda (Pm in Pp) poplavne nevarnosti.  

Ocenjujemo, da omenjene spremembe NRP ne bodo bistveno poslabšale poplavne 

ogroženosti. OU niso potrebni. 

 

Tabela 8: Pobuda za spremembo NRP na Pm 
Oznaka pripombe Raba po OPN ocena 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

76_obcina K2 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

6_obcan K1 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

31_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 



OP za OPN občine Črna na Koroškem - aneks                                         Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 35 od 102 

Nebistven vpliv (ocena B) 

73_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

75_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

 

Tabela 9: Pobuda za spremembo NRP na Pp 
Oznaka pripombe Raba po OPN ocena 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

76_obcina K2 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

81_obcina CUc Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

82_obcina ZS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

6_obcan K1 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

73_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

31_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

75_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

 

Poseganje plana na nepozidana stavbna zemljišča (NSZ)  

V sklopu analiz NZS na območju Pv in Ps ugotavljamo, da so na območju veljavnosti HHŠ 

tudi taka območja. Skupno jim je, da gre za območja, ki so strnjena v obstoječi pozidavi in 

tako ne predstavljajo realne možnosti, da bi se na teh zemljiščih (kljub rabi) kaj gradilo. Gre 

torej za območja, kjer je stavbni fond v celoti izkoriščen, nezazidana območja pa v večini 

predstavljajo manipulativne površine.  

 

Tabela 10: NZS na Pv 
EUP Raba po OPN komentar 

CR21/1 SS Nepozidano območje EUP v Pv poplavnem razredu predstavlja 
sklenjeno območje, kjer je že zapolnjen stavbni fond. CR13/2 CUh 

CR12/2 SS 

ZR5/1 IP 

ZR4/4 IG Nepozidano območje EUP v Pv poplavnem razredu predstavlja 
že izvedene stavbne površine. 

 

Tabela 11: NZS na Ps 
EUP Raba po OPN komentar 

CR5/1 BT Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
manipulativno površino, gradnja ni več možna. 

CR5/2 ZP Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
manjšo površino, gradnja ni več možna. 

CR26/2 SK Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
manipulativno površino med Mežo in obstoječimi objekti. CR20/3 SS 

CR21/1 SS Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
sklenjeno območje, kjer je že zapolnjen stavbni fond. CR13/1 CUh 

CR13/7 SS 

CR13/3 CU 

CR12/2 SS 

CR9/1 IP 

CR7/2 SSp Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu naj ostane 



OP za OPN občine Črna na Koroškem - aneks                                         Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 36 od 102 

nepozidano. 

ZR/1 IP Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
že izvedene stavbne površine. ZR5/1 IP 

ZR4/5 IG 

ZR4/4 IG 

 

Skladnost HHŠ z OPPN v pripravi (območje industrijske cone v Žerjavu). 

Ugotavljamo, da so na planiranem območju OPPN sicer določeni Pm in Ps, v delu, kjer je Ps, 

pa se načrtuje zelene ureditve.  

 

Ugotavljamo, da so usmeritve na območju vodotokov (60. člen dop. osn. OPN) ustrezne. 

 

Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 121 dop. osn. OPN), za varstvo voda (člen 122 dop. 

osn. OPN) za priobalna zemljišča in (člen 123 dop. osn. OPN), za varstvo podzemne vode, 

ustrezni. 

 

 

OCENA 
 

Vpliv OPN na vode bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). 

 

 

6.4 Omilitveni ukrepi 
 
Tabela 12: Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvedbe 

Spremljanje 
uspešnosti 

38_obcan; EUP ZR1/10 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje veliko cca 50 m2. Ostale ureditve so možne v skladu 
s poplavno uredbo. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem  

75_obcina; EUP ZR4/7 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na Z delu pripombe. Ostale ureditve so možne v 
skladu s poplavno uredbo. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

51_obcina; ZR1/11 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na robnem Z delu pobude. Ostale ureditve so možne 
v skladu s poplavno uredbo. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

NPZ na območju EUP CR7/2 
Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu naj ostane 
nepozidano. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 
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ZRAK 
 

6.5 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 
o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-

108/09, 8/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 

14/15) 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15) 

o Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih 

v zunanjem zraku (Ur. l. RS 56/06) 

o Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Ur. l. RS, št. 31/07, 

50/13) 

o Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 

24/05, 92/07) 

o Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/13, 

2/15) 

o Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS 

št. 58/11) 

o Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11) 

o Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15) 

 

Občinski in ostali predpisi 
/ 

 

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

okolja v zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

o ARSO, 2015, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2015 

o Tab d.d., 2014, Okoljsko poročilo 

6.6 Stanje okolja 

6.6.1 Onesnaževalci v občini  
Splošno 

V Zgornji Mežiški dolini je še danes glavna gospodarska panoga industrija akumulatorskih 

baterij. Prehod na predelavo odpadnih akumulatorjev in nove čistilne tehnologije so sicer 

precej izboljšale stanje emisij v okolje, vendar nove emisije predstavljajo zgolj dodatek že 

močno onesnaženemu okolju. 

 

Industrija 

Kazalec stanja okolja Število konfliktnih območij kaže na SLABO stanje. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED6098.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201324&stevilka=862
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5592.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201121&stevilka=852
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV10250.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201155&stevilka=2525
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Zaznali smo štiri takšna območja, v Črni in Žerjavu. Ocenjujemo, da na konfliktnih območjih 

biva okoli 500 prebivalcev. Še posebej naselje Žerjav je močno zaznamovano z industrijo in 

rudarjenjem. 

 
V občini so sledeča podjetja IPPC zavezanci: 

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

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

Odlagališče nevarnih odpadkov 

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

kovin 

 TAB d.d.; Lokacija: Mušenik, Črna na Koroškem; Naziv IPPC naprave: Taljenje 

barvnih kovin. 

V občini ni HOS/HHOS3 zavezancev. 

V občini ni velikih kurilnih naprav4. 

 

V sledeči tabeli so prikazane vse naprave v občini, ki imajo po Zakonu o varstvu okolja 

(ZVO) status nepremičnega vira onesnaževanja zunanjega zraka. Naprave so večinoma 

nameščene v industrijskem območju Žerjava. Podjetja delujejo pretežno v metalurški-

predelovalni panogi (proizvodnja akumulatorjev in predelava svinčeno-kislinskih 

akumulatorjev in drugih odpadkov na osnovi svinca). 
 

Tabela 13: Nepremični viri onesnaževanja zunanjega zraka v občini Črna na K., 

leto 2011 (ARSO, 2013) 
Naziv 
zavezanca 

Lokacija 
zavezanca 

Onesnažilo Letna količina 
(kg) 

Naprave - splošno 

TAB, d.d. SPE 
TOPLA 

Mušenik 18, 
Črna na 
Koroškem 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III. nev. 
sk. 0,03 

celotni prah 289,28 

organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik 
(TOC) 73,44 

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 87,02 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju II. nev. 
sk. 0,73 

TAB, d.d., TAB 
– SPE IB, 
Žerjav 67, 2393 
Črna na 
Koroškem 

Žerjav 67, Črna 
na Koroškem 

celotni prah 85,75 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 805,90 

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 36,56 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju II. nev. 
sk. 1,06 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III. nev. 
sk. 0,02 

TAB-IPM 
Žerjav 79, Črna 
na Koroškem 

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2 13.113,00 

ogljikov monoksid (CO) 85,00 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 4.250,00 

celotni prah 187,00 

MPI - ŽERJAV 79, VSOTA rakotvorne snovi III. nev. sk. 2,85 

                                                 
3HOS-Naprave, ki uporabljajo organska topila, so napeljave in oprema, ki so nepremična tehnična celota v kateri se 
izvaja ena ali več dejavnosti iz priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz 
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila ali katera koli druga dejavnost, ki je z njimi tehnično povezana in 
lahko vpliva na emisije hlapnih organskih spojin. 
HHOS-Naprave, ki uporabljajo organska topila z vsebnostjo halogeniranih organskih spojin, so napeljave in 
oprema, ki so nepremična tehnična celota, v kateri se izvaja ena ali več dejavnosti iz 2. člena Uredbe o mejnih 
vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila 
ali katera koli druga dejavnost, ki je z njimi tehnično povezana in lahko vpliva na emisije halogeniranih organskih 
spojin. 
4 Velike kurilne naprave so kurilne naprave, katerih vhodna toplotna moč je večja ali enaka 50 MW, ne glede na to, 
ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto, razen:  
1. sežigalnic odpadkov in velike kurilne naprave, v katerih se sosežigajo odpadki skladno z določbami predpisa, ki 

ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,  
2. dizelskih, bencinskih ali plinskih motorjev,  
3. velikih kurilnih naprav, pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu (pod 
določenimi pogoji). 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED3659.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED3659.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3658.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3658.html
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RECIKLAŽA, 
D.O.O. 
 

ČRNA NA 
KOROŠKEM 
 

poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani 
dibenzofurani (PCDF) 0,00 

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 137,52 

VSOTA prašnate anorg. snovi II. 138,87 

organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik 
(TOC) 4.158,57 

VSOTA rakotvorne snovi I. nev. sk. 2,85 

kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd 5,62 

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2 17.569,23 

VSOTA prašnate anorg. snovi III. 1,66 

ogljikov monoksid (CO) 12.068,00 

nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 1,35 

kositer in njegove spojine, izražene kot Sn 1,98 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 60.138,80 

celotni prah 1.116,99 

baker in njegove spojine, izražene kot Cu 1,98 

krom in njegove spojine, izražene kot Cr 1,90 

 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi 

z emisijami snovi v zrak. 

 

TAB d.d. 

Odpadne pline, ki so onesnaženi s prahom ali meglico žveplove kisline, se v ozračje odvaja 

preko filtrov. Plini, ki so onesnaženi s prahom se vodi preko t.i. »suhih« filtrov, meglico 

žveplove kisline pa vodimo skozi t.i. »mokre« filtre. 

Meritve emisij snovi v zrak se izvajajo periodično, na vsaka 3 leta. V letu 2014 se je izvedlo 

meritve na 5-ih izpustih, od tega 1 meritev v SPE Topla in 4 v SPE IB. 

Vse meritve opravljene v letu 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim 

okoljevarstvenim dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Odpadni dimni plini se pred izpustom v ozračje čistijo na vrečastih filtrih in/ali na oddelku 

ražvepljevanja dimnih plinov. Na dveh izpustih se zagotavljajo trajne kvantitativne meritve 

določenih parametrov. Poleg trajnih meritev se izvajajo še meritve polikloriranih 

dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofurani –dvakrat letno ter enkrat letno kovine in 

celotni prah. 

Vsaka 3 leta se izvedejo meritve za parametre, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, 

razen parametrov, za katere so predpisane trajne meritve. 

Vse meritve opravljene v let u 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim 

okoljevarstvenim dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

TAB-IPM d.o.o. 

V sklopu podjetja TAB – IPM d.o.o. sta v kotlovnici nameščena dva vročevodna kotla, ki sta 

namenjena proizvodnji toplote za tehnologijo ter ogrevanje poslovnih in proizvodnih 

prostorov. 

V letu 2014 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle na enem izmed dveh kotlov. 

Obratovanje kotla je skladno z zakonodajo (Tab, 2014). 

 

Konfliktna območja 

Ugotavljamo štiri konfliktna območja in sicer v Črni (območje TAB d.d., SPE Topla) in v 

Žerjavu. V primerjavi z verificirano verzijo so konfliktna območja ali na novo definirana oz 

spremenjena. V Žerjavu se območja neposrednega stika med čisto stanovanjsko in 

industrijsko rabo spreminjajo. Gre za eno ključnih spremembe glede na plan (dop. osn. 

OPN), ki je bil ocenjevan v verificirani verziji OP. 
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Konfliktno območje Črna 

 

Slika 8: Prikaz konfliktnega območja v naselju Črni na K. (OP, 2014) 

 
Legenda: 
Rumena–stanovanjske površine (SSb) 
Vijolična–industrijske površine (IP) 
Rdeča linija-meja konfliktnega območja  
 

V primerjavi z dop. osn. OPN iz l. 2014 se na tem območju na S delu spreminja namenska 

raba in sicer iz SSb v ZD. Ocenjujemo, da na teme območju ni več neposrednega stika med 

čisto stanovanjsko rabo (SS) in industrijsko (IP). Stik konfliktih namenskih rab na tem 

območju je tako zmanjšan. 

 

Slika 9: Prikaz konfliktnega območja v naselju Črni na K. (Kaliopa, 2016) 

 
Legenda: 

Rdeča linija-meja konfliktnega območja  

 

V letu 2013 je ARSO izvajal meritve delcev PM10 in vsebnosti težkih kovin v njih na lokaciji 

Rudarjevo. Meritve v dvomesečnem obdobju (25.5. do 26.7. 2013) so se izvajale z 

namenom ocene obremenjenosti zraka s težkimi kovinami v stanovanjskem naselju v 

neposredni bližini industrijskega obrata. Primerjava vsebnosti svinca v zraku je pokazala, da 

je bila povprečna koncentracija svinca v celotnem obdobju meritev na merilnem mestu 
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Rudarjevo 3x nižja, kot na lokaciji Žerjav, vendar pa precej višja, kot na drugih območjih v 

Sloveniji (NIJZ, 2016; str. 36). 

 

Konfliktno območje Žerjav 1 

Osrednja sprememba konfliktnega območja v Žerjavu (Žerjav 1) je v tem, da se meja 

konfliktnega območja seli severno. V načrtu je OPPN, kjer se NRP definira kot IG in se stika 

z rabo CUh (območje centralnih dejavnosti skupaj s stanovanji (glej spodnjo sliko). 

 

Slika 10: Prikaz konfliktnega območja v naselju Žerjav (OP, 2014) 

 
Legenda: 
Siva-površine rudnikov (LN) 
Vijolična–površine gospodarske cone (IG) 
Vinska–industrijske površine (I) 

Zelena-območja centralnih dejavnosti (C) 
Rjava-stanovanjske površine (S) (večstanovanjski objekti) 
Rumena–stanovanjske (SS) površine (samostojne hiše) 
Rdeča linija-meja konfliktnega območja  
 

Slika 11: Prikaz konfliktnega območja v Žerjavu med EUP ZR1/10 (CUh) in ZR1/11 

(IG) (Kaliopa, 2016) 

 
Legenda: 
IG- gospodarske cone 
(obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti) 
CUh- osrednja območja centralnih dejavnosti v historičnem jedru s stanovanji 
(historično jedro,kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, poslovne, socialne, kulturne, verske in 
podobne dejavnosti) 
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V primerjavi s konfliktnim območjem iz verificirane verzije OP iz l. 2014, se je konfliktno 

območje prestavilo na stik namenske rabe prostora IG in CUh. 

 

 
Slika 12: Objekti s hišnimi številkami v konfliktnem območju (AO, 2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: območje stka med stanovanjsko in industrijsko rabo 
Opomba: Slika je informativna 

 

Hišne številke na konfliktnem območju 

Neposredno z mejo konfliktnega območja mejijo naslednjo objekti s hišnimi številkami: 

Žerjav 78, Žerjav 77, Žerjav 75 in Žerjav 74. 

OPPN v 
pripravi 
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Konfliktno območje Žerjav 2 

V Žerjavu se je v primerjavi z verificirano verzijo OP določilo novo konfliktno območje. 

Fizično se sicer ne stikata čista industrijska in stanovanjska raba (vmes poteka cesta PC), 

vendar se zaradi razporeditve obstoječih objektov in karakteristike območja lahko pričakuje 

negativne vplive industrija na čista stanovanjska območja. 

 

Slika 13: Prikaz konfliktnega območja v Žerjavu med EUP ZR4/5 (IG) in ZR5/1 

(IP) in EUP ZR4/4 (SS) (Kaliopa, 2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: območje stka med stanovanjsko in industrijsko rabo 
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Na območju EUP ZR4/4 (Konfliktno območje žerjav 2) so objekti z naslednjimi hišnimi 

številkami: 

 

Slika 14: Stanovanjski objekti s hišnimi številkami v konfliktnem območju (AO, 

2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: Območje SS 
Opomba: Slika je informativna 

 

Iz slike izhaja, da je najožji južni del EUP ZR4/4 neposeljen, gosteje je poseljen severni del, 

ki pa se tudi bistveno odmika od potencialnih virov onesnaženja. 

 

Konfliktno območje Žerjav 3 

V Žerjavu se je v primerjavi z verificirano verzijo OP določilo novo konfliktno območje. 

Fizično se sicer ne stikata čista industrijska in stanovanjska raba (vmes poteka cesta PC), 

vendar se zaradi razporeditve obstoječih objektov in karakteristike območja lahko pričakuje 

negativne vplive industrija na območje (PNRP IG), kjer so stanovanjski objekti (PNRP CUh). 
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Slika 15: Slika konfliktnega območja Žerjav 3 med EUP ZR1/13 in ZR1/12 (Kaliopa, 

2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: meja konfliktnega območja 
Sivo šrafiran poligon: NRP IG 
Rožnato obarvan poligon: NRP CUh 

Na območju ZR 1/13 so naslednji stanovanjski objekti: Žerjav 15, Žerjav 17 in Žerjav 18 

 

Slika 16: Stanovanjski objekti s hišnimi številkami v konfliktnem območju (AO, 

2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: meja konfliktnega območja 
Opomba: Slika je informativna 
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Monitoring prašnih delcev na merilnem mestu v Žerjavu5 

V času priprave poročila NIJZ je ARSO objavil podatke o meritvah do meseca aprila 2015. 

Povzemamo izmerjene vrednosti. 

 

Tabela 14: Povprečne mesečne koncentracije elementov v l. 2015 na merilnem 

mestu Žerjav (NIJZ, 2016) 
ŽERJAV Ni 

ng/m3 
As 
ng/m3 

Cd 
ng/m3 

Pb 
ng/m3 

januar 8,4 1,8 2,3 245 

februar 5,1 2,2 5,6 259 

marec 4,3 4,5 5,7 405 

april 3,6 2,4 4,3 391 

Ciljna 
vrednost/mejna 
letna vrednost 

20 6 5 500 

Komentar tabele: 

Lahko se izpostavi zanimivo opažanje, da so bile povprečne mesečne koncentracije kadmija 

v delcih PM10 za meseca februar in marec višje od ciljne mejne letne vrednosti, kar se v letu 

2014 ni zgodilo v niti enem mesecu. 

 

ARSO je v l. 2015 pripravil tudi pregled meritev koncentracij svinca, kadmija, arzena in 

niklja na merilnem mestu Žerjav v obdobju med 2009 in 2014  

Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 15: Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu 

Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 293 254 300 250 394 330 

min 12 3 3 3 8 11 

max 744 1139 927 1011 25825 1870 

Št dni nad 
500 ng/m3 

18 14 27 12 18 41 

Št dni nad 
1000 ng/m3 

0 1 0 1 3 4 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 500 ng/m3 

Koncentracije svinca v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Skoraj vsako 

leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki močno odstopajo od povprečnih. Povprečna letna 

mejna vrednost za svinec (500 ng/m3 oz. 0,5 mg/m3) ni bila presežena v nobenem letu. V 

opazovanem obdobju so bile koncentracije svinca v zraku nad 1000 ng/m3 izmerjene v 

sledečih dnevih: 29.3.2010, 15.6.2012, 10.2.2013, 12.6.2013, 9.8.2013, 2.4.2014, 

11.6.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 1000 ng/m3 so bile izmerjene v 9 

dnevih. 

 

Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 16: Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem 

mestu Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,6 4,4 2,5 1,5 2,5 2,7 

min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

max 12,70 23,4 14,3 6,8 40,2 21,6 

Št dni nad 5 
ng/m3 

13 60 17 2 20 25 

                                                 
5 V Žerjavu je merilnik za spremljanje delcev PM10 postavljen nasproti podjetij: Tovarne akumulatorskih baterij 
TAB, MPI- Metalurgija, plastika inženiring in podjetje Gradbeni materiali d.o.o.. Merilno mesto je locirano približno 
20 metrov nad cesto po kateri teče promet proti Črni oziroma Mežici. Na drugi strani ceste pa stojita že prej 
omenjeni tovarni. Na hribu nasproti merilnega mesta je bila deponija odpadkov iz rudnika, ki so jo nato zatravili, 
zdaj pa je v lasti Cestnega podjetja Maribor, ki izkorišča apnenčaste dolomitne jalovine za namen izdelave mivke.  
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Št dni nad 10 
ng/m3 

2 15 4 0 5 6 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 5 ng/m3 

Koncentracije kadmija v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. V 

opazovanem obdobju najbolj izstopa leto 2010, ko so bile izmerjene koncentracije najvišje, 

vendar ciljna mejna koncentracija 5 ng/m3 ni bila presežena. Skoraj vsako leto se pojavlja 

nekaj koncentracij, ki odstopajo od povprečnih. 

V opazovanem obdobju so bile koncentracije kadmija v zraku nad 10 ng/m3 izmerjene v 

sledečih dnevih: 29.8.2009, 22.9.2009, 30.1.2010, 4.4.2010, 30.4.2010, 12.5.2010, 

26.5.2010, 15.6.2010, 15.7.2010, 20.8.2010, 3.9.2010, 13.9.2010, 25.9.2010, 5.10.2010, 

17.10.2010, 23.10.2010, 4.11.2010, 17.1.2011, 14.3.2011, 7.5.2011, 5.12.2011, 

10.2.2013, 16.3.2013, 17.3.2013, 18.3.2013, 19.5.2013, 1.3.2014, 12.8.2014, 28.8.2014, 

21.10.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene v 32 

dnevih. 

 

Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 17: Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem 

mestu Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,7 2,2 1,9 1,9 1,7 1,9 

min 0,2 0,25 0,1 0,2 0,1 0,1 

max 12,9 12,8 6,1 53,3 15,3 9,8 

Št dni nad 6 
ng/m3 

8 5 1 6 5 7 

Št dni nad 10 
ng/m3 

4 1 0 1 4 0 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 6 ng/m3 

Koncentracije arzena v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem letnem nivoju in so 

precej nižje od ciljne letne koncentracije 6 ng/m3. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj 

koncentracij, ki odstopajo od povprečnih. V opazovanem obdobju so bile koncentracije nad 

10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 31.5.2009, 27.8.2009, 21.11.2009, 23.12.2009, 

12.8.2010, 15.3.2012, 10.2.2013, 23.4.2013, 17.5.2013 in 12.6.2013. Koncentracije nad 

10 ng/m3 so bile izmerjene v 10 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

Tabela 18: Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu 

Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 1,7 1,8 2,4 2,5 2,8 1,9 

min 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 

max 9,6 8,1 7,4 19,1 24,0 20,2 

Št dni nad 20 
ng/m3 

0 0 0 0 1 1 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 20 ng/m3 

Koncentracije niklja v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Izmerjene 

koncentracije so precej pod ciljno letno vrednostjo 20 ng/m3. 

 

6.7 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN 
 

Območja proizvodnih dejavnosti oz. konfliktna območja 
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Ugotavljamo, da se načrtujejo površine za proizvodne ali gospodarske dejavnosti (PNRP: 

IG, IP, PO) oz. se obstoječim spreminja raba: 

 

Naselje Žerjav 

 

Ker smo na območju naselja definirali tri konfliktna območja, smo jih zaradi jasnosti različno 

poimenovali. Žerjav 1 konfliktno območje je na desnem bregu Meže, kjer se planira OPPN. 

Žerjav 2 konfliktno območje je območje na levem bregu Meže ob regionalni cesti Žerjav 3 

konfliktno območje je kakih 50 m dolvodno od prvih dveh, na desnem bregu Meže. 

 

Konfliktno območje med EUP ZR1/10 (CUh) in ZR1/11 (IG) Žerjav 1 

Ugotavljamo, da je na tem območju v pripravi OPPN, ki na stiku konfliktnih območjih 

predvideva cca 10 m zeleni pas, ki lahko pripomore k zmanjševanju negativnih vplivov 

industrijskih naprav. 
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Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja (okoljsko poročilo, 2014), da so vse meritve, ki jih 

je podjetje dolžno zagotavljati (emisije snovi v zrak, emisije snov in toplote v vode in 

emisije hrupa) skladne z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem.  

 

Konfliktno območje med EUP ZR4/5 (IG) in ZR5/1 (IP) in ZR4/4  Žerjav 2 

 
V primerjavi z verificirano verzijo OP gre za novo konfliktno območje, kjer se sicer fizično ne 

stikata območji industrije in čiste stanovanjske rabe (vmes poteka cesta), vendar je glede 

na značilnosti obravnavanega prostora negativne vplive industrije mogoče pričakovati. 

 

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja, da so vse meritve, ki jih je podjetje dolžno 

zagotavljati (emisije snovi v zrak, emisije snov in toplote v vode in emisije hrupa) skladne z 

zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem.  

 
Ocenjujemo, da se na ožjem delu EUP ZR4/4 že izpolnjen stavbni fond, oz je na ožjem, 

južnem delu EUP praktično nemogoča postavitev stanovanjskih objektov. Gre tudi za 

relativno neatraktivne lokacije za postavitve bivanjskih objektov. 

V severnem delu EUP ZR4/4, kjer so obstoječi stanovanjski objekti  (Žerjav 3, Žerjav 4, 

Žerjav 5, Žerjav 6, Žerjav 7 in Žerjav 8), je poleg ceste od industrijske dejavnosti loči tudi 

struga reke Meža. Ocenjujemo, da je stavbni fond tudi na tem delu EUP zapolnjen in 

bistvenega povečanja ni pričakovat. Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 
Ko gre za konfliktna območja med industrijsko namensko rabo in stanovanjsko smo v 

analizo vzeli tudi meritve v sklopu poročila NIJZ, ki ga na merilnem mestu v Žerjavu izvaja 

ARSO. 

Iz pregleda, ki ga je pripravil ARSO lahko sklepamo predvsem naslednje: 

– povprečne letne koncentracije kovin v delcih PM10 na merilnem mestu Žerjav so nižje 

od mejnih letnih vrednosti, 

– posamezne dnevne koncentracije za nekatere kovine so zelo visoke. 

 

Predvsem slednji podatek je zanimiv, saj občasna visoka porast koncentracij posameznih 

kovin lahko kaže na občasen pojav dodatnih emisij kovin v zrak na območju oz. na hitro 

kratkočasno povečanje obstoječih emisij. V tem pogledu najbolj značilno odstopa izmerjena 

najvišja dnevna koncentracija svinca v zraku v letu 2013, ki za več kot 10 kratnik presega 

dnevne maksimume iz ostalih let. V nizu letnih podatkov pa pomeni povišanje povprečne 

letne koncentracije svinca v zraku iz 251 ng/m3 na 393 ng/m3, oz. za več kot 50%. To 

pomeni tudi, da je bila povprečna koncentracija svinca v zraku na ravni tiste iz obdobja 

27.9.2007 do 1.10.2008, ko so se izvajale meritve kovin v Žerjavu prvič za obdobje enega 

leta. Najvišje povprečne koncentracije kovin pa so pokazale kratkotrajne dvomesečne 

meritve kovin v zraku leta 2007. 

 

Meritve trdih delcev sicer kažejo na prisotnost onesnažil v zraku in s tem na določen 

negativni vpliv na zdravje ljudi, vendar so le te pod zakonsko določenimi mejami. 

Ocenjujemo, da je predlagana NRP v sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. Gre za 

spremembo glede na verificiran OP iz l. 2014, ki na teh območjih ni dovoljevala 

stanovanjske gradnje (OP, 2014, str. 105). 

 
Naselje Črna 

 
Glede na NRP v dop. osn OPN Kaliopa, 2016 ugotavljamo, da je konfliktno območje v Črni 

zmanjšano. V S delu je sedaj območje NRP ZD. 
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Meritve trdih delcev sicer kažejo na prisotnost onesnažil v zraku in s tem na določen 

negativni vpliv na zdravje ljudi, vendar so le te pod zakonsko določenimi mejami. 

Ocenjujemo, da je predlagana NRP v sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 120 dop. osn. OPN) za varstvo zraka ustrezni. 

 

OCENA  
 

Vpliv OPN na kakovost zraka bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

(ocena C).   

 
 

6.8 Omilitveni ukrepi 
 
Tabela 19: Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvedbe 

Spremljanje 
uspešnosti 

Umestitev zelene bariere, pripomba 51_občina; EUP ZR1/1, 
ZR1/2: 
Med stik NRP CUh in IG naj se v pasu dolgem ca 50 m in 
širokem ca 10 m zasadi zeleni vegetacijski pas višine do 10 m. 
Rastlinje na tej barieri naj bo primerno gosto in ozelenelo po 
celotni višini (kombinacija zimzelenih grmovnic in dreves).  
 
OU je pomemben, saj bo pripomogel k zmanjšanju negativnih 
vplivov prašenja (ovira prašnemu usedanju) dovoznih vozi v 
nove skladiščne prostore. V določeni meri bo zmanjšal tudi 
emisije hrupa. Ukrep je smiseln, v kolikor se ga ustrezno 
vdela v OPPN, ki je na tem območju v pripravi. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem  

Čiščenje fasad in ostrešij na bivanjskih enotah: Žerjav 77, 
Žerjav 75, Žerjav 74, Žerjav 72, Žerjav 71. Vsaj 1 x letno, v 
suhem obdobju. 
 

OU je pomemben, saj je pričakovati, da se bo zaradi 
povečanja tovornega prometa na območju, povečalo tudi 
prašenje. Prašenju bodo še posebej izpostavljene najbližje 
stanovanjske enote. 

Med 
načrtovanjem 
OPN/OPPN 

Načrtovalec 

OPN/OPPN 

Občina Črna 

na Koroškem 

Mokro pranje dovoznih cest in manipulativnih površin 
predvidenih na območju OPPN. 
 
OU je pomemben, Glede na predvidene dejavnosti, saj se bo 
na tem območju najverjetneje povečal promet tovornih vozil. 
Izvaja naj se redno mokro pranje javnih površin v sklopu 
kompleksa OPPN 1 x tedensko. 

Med 
načrtovanjem 
OPN/OPPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

Časovno naj se omeji privoze in dovoze tovornih vozil do 
skladiščnih prostorov, ki bodo na območju OPPN. Premiki so 
dovoljeni med 8:00 in 17:00 
 
 

Med 
načrtovanjem 
OPN/OPPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

Konfliktno območje Žerjav 2: 
NRP naj se v J delu spremeni. Iz sedanje SS, naj se spremeni 
v PO. Predlagamo, da se sprememba NRP izvede J od parcele 
s št. 162/1, k.o. Žerjav. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 
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7 HRUP 
 

7.1 Zakonodaja in viri 

 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 

2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 
o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-

108/09, 8/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 

14/15) 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl.US: U-I-224/00-15, 

110/02-ZGO-1, 131/04 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/05, 33/06-UPB1, 33/06 Odl.US: U-I-

325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-Zces-1, 24/15) 

o Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 

109/09, 62/10) 

o Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) 

o Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12) 

o Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 

50/05, 69/06, 17/11-ZTZPUS-1) 

 

Občinski in ostali predpisi 
/ 

 

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

okolja v zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

o Tab, 2014, Okoljsko poročilo 

o ZVD, 2014, Poročilo o stanju hrupa v okolju TAB-IPM logistika, plastika in surovine 

d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem 

o ZVD, 2013, Poročilo o meritvah hrupa v okolju, TAB d.d. – SPE TOPLA 

o ZVD, 2014, Poročilo o stanju hrupa v okolju, MPI RECIKLAŽA, Žerjav 79, 2393 Črna na 

Koroškem 

o ZVD, 2014, Poročilo o meritvah hrupa v okolju, TAB d.d., SPE IB, Žerjav 79, 2393 Črna 

na Koroškem 

 

7.2 Stanje okolja 

7.2.1 Industrija 

 
Kazalec stanja okolja Število konfliktnih območij kaže na SLABO stanje. 

 

Zaznane so tri takšna območja, v Črni in Žerjavu. Ocenjujemo, da na konfliktnih območjih 

biva okoli 500 prebivalcev. Še posebej naselje Žerjav je močno zaznamovano z industrijo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199729&stevilka=1642
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200218&stevilka=717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200250&stevilka=2455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004131&stevilka=5557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200942&stevilka=2038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4926
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Monitoring hrupa (2012) 

Obrat MPI Reciklaža d.o.o. (vir: Poročilo o stanju hrupa v okolju, Proizvodnja  MPI Reciklaža 

d.o.o., ZVD d.d., št. LFIZ-20110095-JJ/P, 31.8.2012)–prve meritve 

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu. Viri hrupa so različne 

naprave za mletje, drobljenje, prezračevanje, ipd. na lokaciji Žerjav 79.  Merilna mesta so 

bila:  

-parkirišče podjetja TAB d.d. ob cesti proti Črni na K. 

-pri stanovanjskem objektu Žerjav 4 

-na bregu proti stan. objektu Žerjav 71 

-na nasipu v višini stan. bloka Žerjav 20. 

 

TAB-IPM Plastika d.o.o. (vir: ZVD d.d., št. LFIZ-20110003-FD/P/A, 22.2.2011)–obratovalni 

monitoring 

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu.  

 

TAB d.d.–obrat SPE IB v Žerjavu (vir: ZVD d.d., št. LFIZ-20110142-FD/P, 1.2.2012) –

obratovalni monitoring  

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu. Merilna mesta so 

določena v naselju Žerjav, na območju centra, ob stanovanjskih objektih. 

 

TAB d.d.–obrat TOPLA v Črni na K. (vir: ZVD d.d., št. LFIZ-20110075-FD/P, 26.9.2012)-

obratovalni monitoring  

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu. Merilna mesta so 

določena v naselju Žerjav, na območju centra, ob stanovanjskih objektih. 

 

Slika 17: Situacija merilnih mest  

 
 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi 

z emisijami hrupa. Meritve so bile v sklopu rednega obratovalnega monitoringa na parcelnih 
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mejah skupine TAB in ob najbolj izpostavljenimi stanovanjskimi objekti tako v Žerjavu, kot 

v Črni. Izvajalec meritev je v vseh primerih Zavod za varstvo pri delu (ZVD). 

 

TAB d.d. 

Hrup v podjetju nastaja zaradi delovanja tehnoloških naprav, čistilnih naprav (filtrov za 

čiščenje odpadnih plinov) ter transporta. 

Emisije hrupa se opravljajo na vsaka 3 leta. 

V letu 2014 so bile meritve opravljene na lokaciji SPE IB. 

Z meritvami je bilo ugotovljeno, da viri hrupa ne prekoračujejo mejnih vrednosti. 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Hrup, ki nastane pri delovanju tehnoloških naprav, čistilnih naprav in transportu, je 

potrebno spremljati z občasnimi meritvami na vsaka 3 leta. 

Meritve so se izvedle v letu 2014, kjer je bilo ugotovljeno, da so emisije hrupa skladne z 

zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem. 
 

Za leto 2016 so meritve že bile izveden, vendar poročila še niso na voljo (december 2016). 

Po zagotovilih ga Tanja Fašun, nobena izmed izmerjenih vrednosti ne presega zakonskih 

normativov. 

 

Konfliktna območja 

 

Ugotavljamo štiri konfliktna območja in sicer v Črni (območje TAB, d.d. SPE Topla) in v 

Žerjavu. Prikaz območij z analizo je v poglavju Zrak. 

 

7.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 

Območja proizvodnih dejavnosti oz. konfliktna območja 
 

Ugotavljamo, da se načrtujejo površine za proizvodne ali gospodarske dejavnosti (PNRP: 

IG, IP, PO) oz. se obstoječim spreminja raba: 

 

Naselje Žerjav 

 

Konfliktno območje med EUP ZR1/10 (CUh) in ZR1/11 (IG) Žerjav 1 

Ugotavljamo, da je na tem območju v pripravi OPPN, ki na stiku konfliktnih območjih 

predvideva cca 10 m zeleni pas, ki lahko pripomore k zmanjševanju negativnih vplivov 

hrupa industrijskih naprav. 

 



OP za OPN občine Črna na Koroškem - aneks                                         Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 54 od 102 

 

 
 

OPPN je v fazi osnutka, njegova implementacija pa lahko pomembno vpliva na 

zmanjševanje negativnega vpliva industrije na območja stanovanj.  

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja, da so vse meritve hrupa, ki jih je podjetje dolžno 

zagotavljati skladne z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem.  

 

Konfliktno območje med EUP ZR4/5 (IG) in ZR5/1 (IP) in ZR4/4 Žerjav 2 

 
V primerjavi z verificirano verzijo OP gre za novo konfliktno območje, kjer se sicer fizično ne 

stikata območji industrije in čiste stanovanjske rabe (vmes poteka cesta), vendar je glede 

na značilnosti obravnavanega prostora negativne vplive hrupa industrije mogoče 

pričakovati. 

 

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja, da so vse meritve hrupa, ki jih je podjetje dolžno 

zagotavljati skladne z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem. V aneksu OP 

predlagamo, da se J del EUP spremeni in naj bo PO (ostale cestne površine). 

 
Meritve hrupa so v zakonsko predpisanih mejah. Ocenjujemo, da je predlagana NRP v 

sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
Konfliktno območje med EUP ZR1/13 in ZR1/12 Žerjav 3 
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V primerjavi z verificirano verzijo OP gre za novo konfliktno območje, kjer se sicer fizično ne 

stikata območji industrije in čiste stanovanjske rabe (vmes poteka cesta), vendar je glede 

na značilnosti obravnavanega prostora negativne vplive hrupa industrije mogoče 

pričakovati. 

 

Meritve hrupa so v zakonsko predpisanih mejah. Ocenjujemo, da je predlagana NRP v 

sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
Naselje Črna 

 
Glede na NRP v dop. osn OPN Kaliopa, 2016 ugotavljamo, da je konfliktno območje v Črni 

manjšega obsega in obsega le blokovsko naselje Rudarjevo, na desnem bregu Meže. 

 
Meritve hrupa so v zakonsko predpisanih mejah. Ocenjujemo, da je predlagana NRP v 

sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
SVPH 

Uredba (Ur. l. RS, št. 62/10) sicer določa stopnje varstva pred hrupom po posameznih 

podrobnejših rabah prostora. Vendar je treba ob tem smiselno upoštevati tudi določila 2. 

odstavka 2. čl. uredbe (Ur. l. RS, št. 34/08) ter 3. odstavka 4. čl. uredbe (Ur. l. RS, št. 

105/05), ki govorijo o razmejitvi stikov med II. in IV SVPH ter I. in IV. SVPH. 

Zaradi tega ne smejo v vseh območjih z PNRP SS, SP, SB, BT apriorni veljati določila oz. 

omejitve II. SVPH, ampak le na tistih območjih, ki izpolnjujejo tudi kriterije navedenih 

členov in odstavkov uredbe. 

 

Meje IV. in II. SVPH se lahko neposredno dotikata. To je mogoče v primeru, da v okolici II., 

na območju IV. ni takšnih virov hrupa (trajnih ali impulzivnih), da bi bile MV v II. 

prekoračene. 

 

Ugotavljamo, da kriterije za II. SVPH izpolnjujejo sledeče lokacije:  

Raba SS: CR8 (le SZ del EUP, območje nad cesto proti Igerčevomu), CR11, CR12, CR16, 

CR17, CR18, CR19, CR24, CR25, ZR3 razen zahodnega dela EUP, parc. 195, 196, 197, 198, 

199, 234, vse k.o. Žerjav, kjer veljajo III: SVPH  

Raba BT: KP6, BS3, PP14, PP4, PP5, JV19 

Raba SP: PP5 

Raba S: PP4, PP7. 

 

OPN naj prevede zahteve, tako, da bodo veljale za aktualne EUP. 

 
Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 131 dop. osn. OPN), za zdravja ljudi pred hrupom, 

ustrezni. 

 

OCENA 
 

Vpliv OPN na hrup bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).  

 

 

7.4 Omilitveni ukrepi 
 

Tabela 20: Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvedbe 

Spremljanje 
uspešnosti 
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Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvedbe 

Spremljanje 
uspešnosti 

II stopnja velja v sledečih EUP: 
Raba SS; EUP: CR8 (le SZ del EUP, območje nad cesto proti 
Igerčevomu), CR11, CR12, CR16, CR17, CR18, CR19, CR24, CR25, 
ZR3 razen zahodnega dela EUP, parc. 195, 196, 197, 198, 199, 234, 
vse k.o. Žerjav, kjer veljajo III: SVPH  
Raba BT; EUP: KP6, BS3, PP14, PP4, PP5, JV19 
Raba SP; EUP: PP5 
Raba S; EUP: PP4, PP7. 
 
V primerjavi z verificirano verzijo OP, je v obstoječem dop. osn. OPN 
prišlo do preimenovanja EUP. Potrebno je ustrezno prevesti OU, tako 
da bodo veljali za nove oznake EUP. 

 

 

 

 

Med 

načrtovanjem 

OPN 

 

 

 

 

 

Načrtovalec 

OPN 

 

 

 

 

 

Občina Črna 

na Koroškem 

Umestitev zelene bariere: 
Med stih NRP CUh in IG naj se v pasu dolgem ca 50 m in širokem ca 
10 m zasadi zeleni pas višine do 10 m. Rastlinje na tej barieri naj bo 
primerno gosto in ozelenelo po celotni višini (kombinacija zimzelenih 
grmovnic in dreves).  
 
OU je pomemben, saj bo pripomogel k zmanjšanju negativnih vplivov 
prašenja (ovira prašnemu usedanju) dovoznih vozi v nove skladiščne 
prostore. V določeni meri bo zmanjšal tudi emisije hrupa. Ukrep je 
smiseln, v kolikor se ga ustrezno vdela v OPPN, ki je na tem območju 
v pripravi. 

Med 

načrtovanjem 

OPN 

Načrtovalec 

OPN/OPPN 

Občina Črna 

na Koroškem  

Konfliktno območje Žerjav 2: 
NRP naj se v J delu spremeni. Iz sedanje SS, naj se spremeni v PO. 
Predlagamo, da se sprememba NRP izvede J od parcele s št. 162/1, 
k.o. Žerjav. 

Med 

načrtovanjem 

OPN 

Načrtovalec 

OPN 

Občina Črna 

na Koroškem 

 

Tabela 21: PNRP in SVPH 

Oznaka PNRP ime SVPH 

Območja stavbnih zemljišč 

S stanovanjske površine III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

SS* stanovanjske površine III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

SK površine podeželskega naselja III. 

SP* površine počitniških hiš III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

CU osrednja območja centralnih dejavnosti III. 

CD druga območja centralnih dejavnosti III. 

IP površine za industrijo IV. 

IG gospodarske cone IV. 

BT* površine za turizem III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

Bp planinske koče III. 

ZS površine za oddih, rekreacijo in rekreacijo III. 

ZP parki III. 

ZD druge urejene zelene površine III. 

ZK pokopališča III. 

PC površine cest IV. 

PO ostale prometne površine IV. 

E območja energetske infrastrukture IV. 
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T območja komunikacijske infrastrukture IV. 

O območja okoljske infrastrukture IV. 

A   

Aa       
površine kmetij (celki in druge samotne kmetije, manjši zaselki 

kmetij) 
III. 

Ak 

površine kmetij in nekmetijskih stanovanjskih objektov (mešani 

zaselki kmetij in nekmetijskih stanovanjskih hiš in / ali počitniških 

hiš) 

III. 

As 

površine nekmetijskih stanovanjskih objektov in počitniških hiš 

(površine poselitve, nastale na območju nekdanjih, praviloma 

kmetijskih (pomožnih) objektov ali nove površine praviloma legalnih 

objektov, nastale v preteklosti) 

III. 

Ar 
površine nekdanje rudarske ali gozdarske poselitve v ruralnem 

okolju  
III. 

Območja kmetijskih zemljišč 

K1 najboljša kmetijska zemljišča IV. 

K2 druga kmetijska zemljišča IV. 

Območja gozdnih zemljišč 

G gozdna zemljišča IV. 

Gv varovalni gozd IV. 

Gr gozdni rezervat IV. 

Gp gozd s posebnim namenom IV. 

Gk gozd s kmetijskim potencialom (pretežno z gozdom obrasle površine  

celkov, ki so v preteklosti bile v kmetijski rabi / zaraščene površine 
oz. druge s starim planom opredeljene kmetijske površine) 

IV. 

Območja voda 

VC celinske vode III. 

VI območje vodne infrastrukture IV. 

Območja drugih zemljišč 

LN  površine nadzemnega pridobivalnega prostora IV. 

O ostala območja IV. 

Opomba: 
*II stopnja velja v sledečih EUP: 
Raba SS; EUP: CR8 (le SZ del EUP, območje nad cesto proti Igerčevomu), CR11, CR12, CR16, CR17, CR18, CR19, 
CR24, CR25, ZR3 razen zahodnega dela EUP, parc. 195, 196, 197, 198, 199, 234, vse k.o. Žerjav, kjer veljajo III: 
SVPH  
Raba BT; EUP: KP6, BS3, PP14, PP4, PP5, JV19 
Raba SP; EUP: PP5 
Raba S; EUP: PP4, PP7. 
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8 KULTURNA DEDIŠČINA IN KRAJINA 
 

8.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Zakon o ratifikaciji Evropske kulturne konvencije št. 18 (Ur. l. RS, št. 7/93) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega 

spopada (Ur. l. RS, št. 7/93) 

o Protokol k Haaški konvenciji (Ur. l. FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 4/56) 

o Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega 

uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih (Ur. l. RS, št. 

7/93) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur. l. 

RS, št. 7/93) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije št. 121  o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva 

(Ur. l. RS, št. 7/93)–t.im. Granadska konvencija 

o Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) 

(MEKVAD, Ur. l. RS-Mednarodne pogodbe, št. 7-21/99, 24/99)-t.im. Malteška konvencija 

 

Predpisi Republike Slovenije 
o Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 

Odl.US: U-I-297/08-19, 90/12, 111/13, 32/16) 

o Pravilnik o seznamu zvrsti dediščine in varstvene usmeritve (Ur. l. RS, št. 102/10) 

o Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo (Ur. l. RS, št. 76/10) 

o Pravilnik o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS, št. 3/13) 

o Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Ur. l. RS, št. 57/11) 

 

Občinski in ostali predpisi 
o Odlok o razglasitvih nepremičnih in kulturnih in zgodovinskih spomenikov (MUV, št. 

11/94, 30/11) 

o Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih 

projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 43/04) 

 

8.2 Stanje okolja 
 

Stanje okolja ostaja enako verificirani verziji OP. 

 

8.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN 
 
Ugotavljamo, da so usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih, območjih kulturne 

dediščine, člen 67, ustrezne. 

 

Ugotavljamo, da so splošni PIP za varstvo KD (člen 115), ustrezni. 

 

Ker dop. osn. OPN s spremembami NRP ne posega na evidentirana območja kulturne 

dediščine, ostajajo ocene enake verificirani verziji OP. Predlagamo, da se v predlogu OPN 

ponovno osveži stanje enot kulturne dediščine na območju občine. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV11445.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=61
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9585.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2654
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9 NARAVA 
 

9.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 

naravnih življenjskih prostorov (Bern, 1979, Ur. l. RS, št. 17/99) 

o Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (79/409/EEC) 

o Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih 

vrst, tudi t.i. Direktiva o habitatih (92/43/EGS) 

o Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992, Ur. l. RS, št. 7/96) 

o Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča močvirskih ptic 

(Ramsar, 1971, Ur. l. RS, št. 15/92) 

o Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonn, 1979, Ur. l. RS, št. 18/98 

in 27/98) 

o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012/ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 

2/06) 

 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur. l. RS, št. 56/99 (31/00 - popr.), 110/02-ZGO-1, 

119/02, 41/04, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 32/2008 

Odl. US: U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B, 46/14) 

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

108/09, 8/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 

14/15) 

o Zakon o varstvu podzemnih jam (Ur. l. RS, št. 2/04, 61/06-Zdru-1, 46714) 

o Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 Odl.US: U-I-53/95, 24/99 Skl.US: U-

I-51/95, 56/99-ZON (31/00 - popr.), 67/02, 110/02-ZGO-1, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-

10, 115/06, 110/07, 61/10 Odl.US:U-I-77/08-14, 106/10, 63/13, 101/13, 17/14, 24/15, 

9/16) 

o Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

načrtov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) 

o Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13) 

o Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13– odl. US, 3/14 in 21/16) 

o Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88/05 in 

56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15) 

o Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 

o Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 

115/07, 36/09, 102/11, 15/14) 

o Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 

85/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14) 

o Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03) 

o Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 

82/02, 42/10) 

o Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe načrtov in posegov v naravo na 

varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0818
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o Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 

93/10, 23/15) 

9.2 Stanje okolja 
 

Stanje okolja je enako verificirani verziji OP. 

 

9.3 Ocena vplivov OPN 

9.3.1 Ocena pričakovanih vplivov na posebna varstvena 
območja (Natura območja) in ekološko pomembna 
območja 

Ocena pričakovanih vplivov na posebna varstvena območja (Natura območja) 

Predvidene spremembe namenske rabe se načrtujejo na območju Natura 2000. Vplive na 

kvalifikacijske vrste in celovitost Natura območij podrobneje obravnavamo v Dodatku za 

presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (Dodatek k OP), 

omilitveni ukrepi pa so predstavljeni v tabeli ob koncu poglavja. 

 

Glavna sprememba glede na verificirano verzijo OP je sprememba NRP na območju izvira 

Meže. Predlog dop. osn. OPN je NRP BT. Glede na to, da območje v celoti leži v SPA 

Grintovci so za implementacijo te rabe predvideli omilitvene ukrepe, ki jih je potrebno vnesti 

v prostorski akt. 

 

Outdoor park 

Občina Črna na Koroškem želi na območju Obistovih skal (območje Natura 2000) izvesti 

plezalno adrenalinski park za prostočasne aktivnosti in s tem razširiti turistično ponudbo. 

Med izhodiščem pri »Faktorju« (dostop parcela 541/19 k.o. Črna) in z zaključkom na vrhu 

Obistovih skal želijo izvesti ferato oz. zavarovano plezalno pot, ki je varovana z varovali in 

pomagali iz železja. Predvidena je zaščita na parc. št. 546/3 k.o. Črna, pot pa se nadaljuje 

po parc. 546/9 in 80/9 k.o. Črna.  

Na parc. št. 753/1 k.o. Podpeca je predvidena 5x5 m razgleda ploščad, ki je izhodišče za 

traso kolesarskega spusta in »zip line«. Dostop do ploščadi je po parc. 980, 762 in 763 k.o. 

Podpeca.  

Zip line je vožnja po jeklenici s posebnimi pripomočki. Predvidena je v dveh alternativah, 

odvisno od rezultatov statičnega izračuna. Trasa naj bi potekala po parc. št. 753/1 k.o. 

Podpeca in v izvedbi A po parc. št. 531/9, 531/12, 546/1, 525/1 (cesta), 530, 532/3, 566/1 

(cesta), 571/12 (Meža), 423/2, 410, 564/2 (cesta), 414/2, 336/4, 336/5, 346/2, 336/3, 

560/5, 337, 345/1, 298, 297, 300, 560/3, 304, 305/1, 305/2, 295 k.o. Črna ali po izvedbi B 

po parc. št. 407, 410 k.o. Ludranski vrh. 

Trasa kolesarskega spusta je predvidena po parc. št. 753/1, 762 k.o. Podpeca, 2 k.o. Črna, 

sestop pa po 11/27, 11/21 in 9/3 k.o. Črna. 

9.3.1 Ocena pričakovanih vplivov na naravne vrednote (NV) 
V nadaljevanju so obravnavane tiste NV, kjer bi OPN lahko pomenil negativne vplive. 

V postopku po javni razgrnitvi je v proces sprejemanja OPN prišlo do nekaterih pripomb na 

območjih NV. Gre za NV Meža, NV Bistra, NV Najevska lipa in NV Navrške peči. V tabeli OU 

so ukrepi, ki poseg (spremembo NRP) omilijo na sprejemljivo raven. 

 

Ugotavljamo, da so usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih, ohranjanje 

naravne dediščine, člen 66, ustrezne. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004111&stevilka=4623
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Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 116 dop. osn. OPN) za ohranjanje naravne dediščine 

ustrezni.  

 

9.4 Omilitveni ukrepi (OU) 
 

V spodnji tabeli so zbrani vsi dodatni6 OU segmenta narave. 

 

Tabela 22: Pregled omilitvenih ukrepov (OU) 

Poimenovan
je 
predloga/Lo
kacija  

EUP ali 
K.O.(nivo 
pobud) 

Opis 
območja  

Omilitveni ukrepi (OU) Prizadeta 
vrsta, HT 
ali 
naravov. 
območje 

Razlog za 
izbor OU 

Ocena 
izvedljivo
sti 
ukrepa 

Časovni 
okvir 
izvedbe
. 
/Nosilci 
izvedbe 
OU 

Spremlj
anje 
uspešno
sti 
izveden
ega OU 

55_obcan JV20 SPA 
Grintovci 

- Objekta se dodatno ne 
osvetljuje 
- V času gradnje se poseka 
le nujno potrebno drevje. 
Dela naj potekajo v 
dnevnem času. 
- Dovozna pot naj bo 
umeščena na način, da 
upošteva avtohtone 
značilnosti tamkajšnje 
krajine (uporaba avtohtonih 
materialov). 

Kval. 
vrste SPA 
Grintovci 

Ohranjan
je 
habitata 
ogroženih 
živalskih 
vrst 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 

88_obcina KP16 EPO 
Kamnišk
o - 
Savinjsk
e Alpe 
SPA 
Grintovci 
NV Meža 

-Gozdni rob se ustrezno 
vzdržuje 
-Gradbene odpadke in 
odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem 
odlagališču  
-Za fasadne elemente in 
zunanje ureditve naj se 

prednostno uporablja 
avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen), 
-Zelene površine naj se 
uredi z zasaditvijo 
avtohtonega vegetacijskega 
pokrova 
-Območje urejanja naj se ne 
ograjuje 
-Parkirišče se uredi v 
neposredni bližini dovozne 
ceste 
-Parkirišče se uredi v 
peščeni ali travnati obliki 
(asfaltiranje, betoniranje ali 
tlakovanje parkirnih površin 
se ne izvaja) 
-Parkirišča naj se ne 
osvetljuje ali ograjuje. 

Kval. 
vrste SPA 
Grintovci, 
NV Meža 

Ohranjan
je 
habitata 
ogroženih 
živalskih 
vrst, 
hidrološk
e 

vrednosti 
NV 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 

87_obcina KP15 EPO 
Kamnišk
o - 
Savinjsk
e Alpe 
SPA 
Grintovci 

-Gozdni rob se ustrezno 
vzdržuje 
-Gradbene odpadke in 
odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem 
odlagališču.  
-Uporablja se avtohton 
gradbeni material (npr: les, 

Kval. 
vrste SPA 
Grintovci 

Ohranjan
je 
habitata 
ogroženih 
živalskih 
vrst 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 

                                                 
6 Omilitveni ukrepi iz verificirane verzije so že vneseni v OPN. 
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Poimenovan
je 
predloga/Lo
kacija  

EUP ali 
K.O.(nivo 
pobud) 

Opis 
območja  

Omilitveni ukrepi (OU) Prizadeta 
vrsta, HT 
ali 
naravov. 
območje 

Razlog za 
izbor OU 

Ocena 
izvedljivo
sti 
ukrepa 

Časovni 
okvir 
izvedbe
. 
/Nosilci 
izvedbe 
OU 

Spremlj
anje 
uspešno
sti 
izveden
ega OU 

kamen). 
-Zelene površine naj se 
uredi z zasaditvijo 
avtohtonega vegetacijskega 
pokrova. 
-Območje urejanja naj se ne 
ograjuje. 

11_obcan KP17 EPO 
Kamnišk
o - 
Savinjsk
e Alpe 
SPA 
Grintovci 

-Poseg (npr: izkop, 
odstranitev dreves) je 
potrebno izvesti izven 
obdobja gnezdenja večine 
vrst ptic in izven rastitvene 
sezone (gradnja možna od 
julija do novembra). 
-gradnja novega objekta se 
načrtuje v primernem 
odmiku od gozdnega roba, 
-Za fasadne elemente in 
zunanje ureditve naj se 
prednostno uporablja 

avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen), 
-Odpadne vode iz 
novozgrajenih objektov naj 
se odvajajo v vodotesne 
greznice ali ČN. 

Kval. 
vrste SPA 
Grintovci 

Ohranjan
je 
habitata 
ogroženih 
živalskih 
vrst 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 

27_obcan BS5 NV 
Bistra 
potok-
del 
EPO 
Kamnišk
o - 
Savinjsk
e Alpe 

-Poseg (npr: izkop, 
odstranitev dreves) se 
izvaja na način, da se ne 
posega vodno telo, ki je NV. 
-Za fasadne elemente in 
zunanje ureditve naj se 
prednostno uporablja 
avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen), 
-Dodatnih premostitev se ne 
izvede, 
-Odpadne vode iz 
novozgrajenih objektov naj 
se odvajajo v vodotesne 
greznice ali ČN. 

NV Bistra Ohranjan
je 
značilnos
ti 
hidrološk
e funkcije 
NV 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 

3_obcina KP12 EPO 
Kamnišk
o - 
Savinjsk
e Alpe 
SPA 
Grintovci
-daljinski 
vpliv 

-Gozdni rob se ustrezno 
vzdržuje- gradnja novih 
objektov se načrtuje v 
odmiku od novo 
oblikovanega gozdnega roba 
vsaj za eno drevesno višino 
odraslega drevesa. 
-Obstoječe drevje na 
zemljišču se v čim večji meri 
ohrani in vključi v krajinsko 
zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se 
posamezna drevesa zaščiti 
pred mehanskimi 
poškodbami. 
-Gradbene odpadke in 
odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem 
odlagališču.  
-Odpadne vode iz 

Kval. 
vrste SPA 
Grintovci 

Ohranjan
je 
habitata 
ogroženih 
živalskih 
vrst 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 
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Poimenovan
je 
predloga/Lo
kacija  

EUP ali 
K.O.(nivo 
pobud) 

Opis 
območja  

Omilitveni ukrepi (OU) Prizadeta 
vrsta, HT 
ali 
naravov. 
območje 

Razlog za 
izbor OU 

Ocena 
izvedljivo
sti 
ukrepa 

Časovni 
okvir 
izvedbe
. 
/Nosilci 
izvedbe 
OU 

Spremlj
anje 
uspešno
sti 
izveden
ega OU 

novozgrajenih objektov naj 
se odvajajo v vodotesne 
greznice ali ČN. 
-Za fasadne elemente in 
zunanje ureditve naj se 
prednostno uporablja 
avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen), 
-Zelene površine v okolici 
objektov naj se uredi z 
zasaditvijo avtohtonega 
vegetacijskega pokrova. 
-V kolikor se v prihodnje 
načrtuje še gradnja novih, 
dodatnih objektov, naj se ti 
načrtujejo čim bližje 
obstoječim objektom in 
cesti. 
-Območje urejanja naj se ne 
ograjuje. 

-Parkirišče se uredi le na 
delu območja, ki je že 
nasuto z materialom (v 
neposredni bližini dovozne 
ceste). 
-Parkirišče se uredi v 
peščeni ali travnati obliki 
(asfaltiranje, betoniranje ali 
tlakovanje parkirnih površin 
se ne izvaja). 
-Parkirišča naj se ne 
osvetljuje ali ograjuje. 

7_obcina, 
86_obcina 

KP13, 
KP14 

EPO 
Kamnišk
o - 
Savinjsk
e Alpe 
SPA 
Grintovci 

-Obstoječe drevje na 
zemljišču se v čim večji meri 
ohrani in vključi v krajinsko 
zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se 
posamezna drevesa zaščiti 
pred mehanskimi 
poškodbami 
- Gradbene odpadke in 
odvečni izkopni material se 
deponira na zato urejenem 
odlagališču  
-Odpadne vode iz 
novozgrajenih objektov naj 
se odvajajo v vodotesne 
greznice ali ČN. 
-Za fasadne elemente in 
zunanje ureditve naj se 
prednostno uporablja 
avtohton gradbeni material 
(npr: les, kamen, pesek) 
-Zelene površine v okolici 
objektov naj se uredi z 
zasaditvijo avtohtonega 
vegetacijskega pokrova 
-Pohodne oz. vozne površine 
naj bodo izdelane iz 
naravnih materialov (pesek, 
sekanci, les...). 
-Večja in hrupnejša 
gradbena dela (npr: 

Kval. 
vrste SPA 
Grintovci 

Ohranjan
je 
habitata 
ogroženih 
živalskih 
vrst 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 
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Poimenovan
je 
predloga/Lo
kacija  

EUP ali 
K.O.(nivo 
pobud) 

Opis 
območja  

Omilitveni ukrepi (OU) Prizadeta 
vrsta, HT 
ali 
naravov. 
območje 

Razlog za 
izbor OU 

Ocena 
izvedljivo
sti 
ukrepa 

Časovni 
okvir 
izvedbe
. 
/Nosilci 
izvedbe 
OU 

Spremlj
anje 
uspešno
sti 
izveden
ega OU 

odstranitev dreves) je 
potrebno izvesti izven 
obdobja gnezdenja večine 
vrst ptic (gradnja možna 
med julijem in januarjem) 
-V času gradnje se 
uporabljajo stroji s čim 
manjšo možno zvočno 
močjo. Upošteva se časovne 
omejitve glede njihove 
uporabe, (predvsem 
uporaba v dnevnem času). 

9_obcan LV5 NV 
Najevska 
lipa 

-Objekte in naprave se gradi 
oziroma namešča v takšni 
oddaljenosti od drevesa, oz 
njegovega rastišča, da se ne 
spremenijo življenjske 
razmere na rastišču 
-Ne spreminja se razmerja 
med osenčenostjo oz 

osončenostjo drevesa 
-Vej, listov, debla, drevesne 
skorje in korenin se ne lomi, 
seka, obsekava ali drugače 
poškoduje (izjema so 
sanacijski ukrepi na 
drevesu) 
-Na deblo, veje ali korenine 
se ne obeša, pritrjuje ali 
postavlja tujih teles (plakati, 
svetilke, antene, ipd) 
-NV se lahko opremi za 
obisk, ogled ali predstavitev 
javnosti z pojasnjevalnimi 
tablami, vendar na načni, da 
se s posegom ne poškoduje 
drevesa in ne spremeni 
razmer na rastišču. 

Rastišče 
NV 

Ohranjan
je 
habitusa 
lipe-NV 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 

Outdoor 
park 

Več EUP Skalno 
in strmo 
območje 
nad 
Črno; 
območje 
SAC 
Obistove 
skale 

-Pred izvedbo gradnje se 
preveri prisotnost 
kvalifikacijskega habitatnega 
tipa (predvsem prisotnost 
značilnih rastlinskih vrst, 
ogroženih ter zavarovanih 
rastlinskih vrst habitatnega 
tipa). Popis se predloži 
Zavodu RS za varstvo 
narave v pregled. Če bi 
zaradi predvidenih posegov 
bil uničen bistven del 
habitatnega tipa, se posegi 
dodatno uskladijo z 
Zavodom RS za varstvo 
narave na posameznih 
lokacijah 
-Pred izvedbo posegov se na 
območju Obistovih skal 
preveri prisotnost 
zavarovanih vrst skalnih 
gnezdilk. Popis se predloži 
Zavodu RS za varstvo 
narave v pregled. Za 

Karbonat
na 
skalnata 
pobočja z 
vegetacij
o skalnih 
razpok 

Ohranjan
je kval. 
HT in 
habitata 
zavarova
nih vrst 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 
ZRSVN 
OE Mb 
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Poimenovan
je 
predloga/Lo
kacija  

EUP ali 
K.O.(nivo 
pobud) 

Opis 
območja  

Omilitveni ukrepi (OU) Prizadeta 
vrsta, HT 
ali 
naravov. 
območje 

Razlog za 
izbor OU 

Ocena 
izvedljivo
sti 
ukrepa 

Časovni 
okvir 
izvedbe
. 
/Nosilci 
izvedbe 
OU 

Spremlj
anje 
uspešno
sti 
izveden
ega OU 

posege, ki bi ogrozili 
gnezdilna mesta 
zavarovanih vrst ptic, se 
podrobno uskladijo z 
Zavodom RS za varstvo 
narave. 
-Na ključnih točkah 
predvidene infrastrukture se 
interpretira naravovarstvene 
posebnosti območja (npr: 
nosilni stebri za »zip line«, 
itd). 

Outdoor 
park 

Več EUP Območje 
NV 
Navrške 
peči 

-Izvedejo se tehnične 
rešitve, da se naravna 
vrednota, predvsem pa 
Olividin spodmol, ne 
poškoduje ter da je vidna 
podoba objektov čim bolj 
usklajena z okolico, 
-Objekti se izvedejo s 

minimalnim površinskim 
poseganjem v prostor 
naravne vrednote. 
Vegetacijo na naravni 
vrednoti se lahko odstrani, 
da se omogoči dostop in 
izboljša vidnost 
geomorfoloških vsebin. 
Območja čiščenja vegetacije 
se na terenu uskladi z 
Zavodom RS za varstvo 
narave, 
-V času gradenj 
(temeljenja) in 
odstranjevanja površinskih 
plasti, se zagotovi občasen 
naravovarstveni nadzor z 
namenom odkritja novih 
kvalitet naravne vrednote, 
predvsem fosilnih ostankov. 
Če v primeru izjemnih 
odkritij ni mogoče zagotoviti 
in-situ varstva ter 
interpretacije na mestu, se 
za fizično prestavljive dele 
naravne vrednote izvede 
ukrepe ex-situ varstva; 
-naravno vrednoto se uredi 
za obisk z interpretacijsko 
točko. Interpretacija se 
uskladi z Zavodom RS za 
varstvo narave. 
-Pred izvedbo gradnje se 
preveri prisotnost 
kvalifikacijskega habitatnega 
tipa (predvsem prisotnost 
značilnih rastlinskih vrst, 
ogroženih ter zavarovanih 
rastlinskih vrst habitatnega 
tipa). Popis se predloži 
Zavodu RS za varstvo 
narave v pregled. Če bi 
zaradi predvidenih posegov 

NV 
Navrške 
peči 

Varovanj
e 
geomorfo
loške 
zvrsti NV 

Ukrep je 
izvedljiv 
v fazi 
načrtova
nja OPN 

Med 
načrtov
anjem 
OPN  
 
Med 
izvajanj
em 

Občina 
 
 
 
Investito
r 
ZRSVN 
OE Mb 
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Poimenovan
je 
predloga/Lo
kacija  

EUP ali 
K.O.(nivo 
pobud) 

Opis 
območja  

Omilitveni ukrepi (OU) Prizadeta 
vrsta, HT 
ali 
naravov. 
območje 

Razlog za 
izbor OU 

Ocena 
izvedljivo
sti 
ukrepa 

Časovni 
okvir 
izvedbe
. 
/Nosilci 
izvedbe 
OU 

Spremlj
anje 
uspešno
sti 
izveden
ega OU 

bil uničen bistven del 
habitatnega tipa, se posegi 
dodatno uskladijo z 
Zavodom RS za varstvo 
narave na posameznih 
lokacijah 

9.4.1 Alternative 
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

planov na okolje je v 3. členu med ostalim zapisano, da je OP dokument, v katerem se 

opredelijo, opišejo in ovrednotijo možne alternative za posege, ki so s stališča okolja, 

narave, kulturne dediščine ali zdravja ljudi, zelo sporni. 

 

Ocenjujemo, da tovrstnih (spornih) posegov ne bo. Na nobenem območju ni pričakovati 

bistvenih vplivov na naravovarstvena območja, v kolikor se izvedejo omilitveni ukrepi in 

izpolnijo usmeritve iz smernic nosilcev urejanja prostora. Zaradi navedenega se alternativne 

rešitve v OP ne obravnavajo.  

9.5 Monitoring (spremljanje stanja ohranjenosti 

narave) 
 

Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega: 

1. spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, HT, EPO, posebnih 

varstvenih območij in ekosistemov, 

2. spremljanje stanja na področju varstva NV. 

 

Monitoring ohranjenosti narave je del sistema monitoringa stanja okolja in se izvaja skladno 

z zakonom (ZON) in s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Nalogo zagotavljanja spremljanja 

stanja narave ima MKO, izvaja pa jo ZRSVN.  

9.6 Skladnost OPN z okoljskimi cilji s področja narave-

zaključek 
 

Okoljski cilji se nanašajo na območja z naravovarstvenimi statusi in na ohranjanje 

značilnosti in lastnosti, zaradi katerih so bila območja določena ter na ogrožene in 

zavarovane vrste ter HT, ki se glede na uredbo prednostno ohranjajo. Nekatere predvidene 

spremembe namenske rabe in stavbna neizvedene območja posegajo na naravovarstvena 

območja (Natura območja, EPO ali NV). Na podlagi tega so bili opredeljeni tudi konkretni 

omilitveni ukrepi, ki so zastavljeni tako, da se ohranjajo lastnosti in cilji naravovarstvenih 

območij (ugodno stanje HT in živalskih ter rastlinskih vrst). Ob upoštevanju teh ukrepov je 

OPN v skladu z zastavljenimi cilji.  
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10 RABA NARAVNIH VIROV IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
 

10.1 Zakonodaja in viri 

 
Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

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

108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.)) 

o Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 Odl.US: U-I-53/95, 24/99 Skl.US: U-

I-51/95, 56/99-ZON (31/00 - popr.), 67/02, 110/02-ZGO-1, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-

10, 115/06, 110/07, 61/10 Odl.US:U-I-77/08-14, 106/10) 

o Zakon o kmetijstvu /Zkme/ (Ur. l. RS, št. 54/00, 16/04 Odl.US: U-I-211/00-16, 45/04-

ZdZPKG, 20/06-UPB1, 45/08-ZKme-1) 

o Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2) 

o Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur. l. RS, št. 70/95, 54/99 Odl.US: U-I-

76/97) 

o Energetski zakon (EZ) (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00-popr., 110/02-ZGO-1, 50/03 Odl.US: 

U-I-250/00-14, 51/04, 26/05-UPB1, 118/06 (9/07-popr.), 27/07-UPB2, 70/08, 22/10) 

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

14/07, 35/07-UPB2) 

o Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88/2005, 

Ur.l. RS, št. 56/2007, 29/09) 

o Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 

kmetovanju (Ur. l. RS, št. 34/07) 

o Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. 

l. RS, št. 68/96, 41/04-ZVO-1) 

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

62/08, 113/09) 

o Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 122/08) 

 

Občinski in ostali predpisi 
o Odlok o izrabi vodotokov v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski Uradni Vestnik, št. 

3/1993) 

 

10.2 Stanje okolja 
 
Stanje okolja je enako verificirani verziji OP. 

 

10.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 
Ocena vplivov dop. osn. OPN na to okoljsko področje je enaka verificirani verziji OP. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199954&stevilka=2561
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11 ODPADKI 
 

11.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 
 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Uredba o odpadnih oljih(ur. l. RS št. 24/12) 

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

o Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih 

surovin (Ur. l. RS, št. 34/08, 30/11) 

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

o Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01) 

 

Občinski in ostali predpisi 
o Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 

koroški regiji (Ur. l. RS, št. 85/11) 

 

11.2 Stanje okolja 
 

Stanje okolja je enako verificirani verziji OP. 

11.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 

V fazi izvedbe OPPN v Žerjavu bodo nastali gradbeni odpadki. Ker v trenutku nastajanja 

aneksa k OP še ni bila jasna prostornina le teh, poudarjamo le pomembnost spoštovanja 

zakonskih in podzakonskih aktov s tega področja. 

 

Ocena vplivov dop. osn. OPN na to okoljsko področje je enaka verificirani verziji OP. 



OP za OPN občine Črna na Koroškem - aneks                                         Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 69 od 102 

12 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 
 

12.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 

 

Predpisi Republike Slovenije 
o Nacionalni energetski program (Ur. l. RS, št. 57/04) 

o Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS – Ur. l. RS. št. 76/04) 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12,    

97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11) 

o Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 (8/00 popr.), 110/02-ZGO-1, 50/03 Odl.US: U-I-

250/00-14, 51/04, 26/05- UPB1, 118/06 (9/07 popr.), 27/07-UPB2, 70/08, 22/10) 

o Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 

70/96, 41/04-ZVO-1) 

o Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega 

sevanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 70/96, 17/11-ZTZPUS-1) 

o Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05, 55/08) 

 

Občinski in ostali predpisi 
/ 

 

12.2 Stanje okolja 
 

Stanje okolja je enako verificirani verziji OP. 

 

12.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 

Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 132 dop. osn. OPN), za varovanje zdravja ljudi pred 

elektromagnetnim sevanjem, ustrezni. 

 

Ocena vplivov dop. osn. OPN na to okoljsko področje je enaka verificirani verziji OP. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3757
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200350&stevilka=2445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200451&stevilka=2307
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200526&stevilka=891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006118&stevilka=5019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007447
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200727&stevilka=1351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3025
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691
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13 SVETLOBNO ONESNAŽENJE 
 

13.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 

2/06) 

 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 

109/07, 62/10, 46/13) 

 

Občinski in ostali predpisi 
/ 

 

Viri in literatura 
o Lokalni energetski koncept občine Črna na Koroškem, Breznik in Breznik, Storitve in 

svetovanja d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, september 2012 

 

13.2 Stanje okolja 
 

Stanje okolja je enako verificirani verziji OP. 

 

13.3 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN  
 

Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 133 dop. osn. OPN), za varovanje zdravja ljudi pred 

svetlobnim onesnaženjem, ustrezni. 

 

Ocena vplivov dop. osn. OPN na to okoljsko področje je enaka verificirani verziji OP. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716


OP za OPN občine Črna na Koroškem - aneks                                         Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 71 od 102 

14 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI  
 

14.1 Zakonodaja in viri 
 

Mednarodne konvekcije, predpisi Evropske unije in resolucije 
o Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 

2/06) 

 

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

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 

U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 ) 

o Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (uradno prečiščeno besedilo) 

(ZSRRUPB1) (Ur. l. RS, št. 83/03) 

o Uredba o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 

določitvi meril za določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00) 

o Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/06) 

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

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

 

Občinski in ostali predpisi 
/ 

 

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

okolja v zgornji Mežiški dolini v letu 2015 

o ARSO, 2015, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2015 

o Tab d.d., 2014, Okoljsko poročilo 

 

14.2 Stanje 

14.2.1 Zdravje ljudi  
Mežiška dolina je industrijska pokrajina na severu Slovenije tik ob meji z Avstrijo. V njenem 

Zgornjem delu (območje občin Črna na Koroškem in Mežica) se je razvila predvsem 

industrija svinca, ki je ravno v letošnjem letu obeležila 350 letnico od pričetka rudarjenja in 

predelave svinčeve rude. Posledica večstoletnega rudarjenja in industrije svinca je 

prekomerna onesnaženost Zgornje Mežiške doline s svincem in drugimi toksičnimi kovinami. 

Kljub temu, da so se emisije svinca v Zgornji Mežiški dolini v zadnjih 30 letih nenehno 

zmanjševale, se pred izvedbo ciljnih sanacijskih ukrepov obremenjenost prebivalstva s 

svincem ni zmanjševala sočasno z njimi. Razlog za to bi lahko bili spremenjeni primarni viri 

izpostavljenosti. Svinec se je skozi leta kopičil v zgornji plasti tal, od koder se sedaj sprošča. 

Še več onesnaženega prahu se dviga iz makadamskih površin, ki so bile urejene z 

onesnaženim materialom iz rudniških hald. Z vdihavanjem in zaužitjem tega prahu, delcev 

tal in na onesnaženih tleh pridelane hrane, se je nadaljevalo kopičenje svinca v ljudeh, ki 

živijo na tem območju. Da bi zmanjšali izpostavljenost in vnos svinca pri prebivalcih Zgornje 

Mežiške doline, smo leta 2007 pričeli izvajati program ukrepov za izboljšanje kakovosti 

okolja v Zgornji Mežiški dolini. Ciljna skupina so predvsem mlajši otroci, ki predstavljajo del 

populacije z največjim tveganjem za zdravje zaradi vplivov svinca. Poleg znižanja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
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izpostavljenosti in absorpcije svinca uspešno izvedeni ukrepi pripomorejo tudi k dvigu 

kakovosti bivanja v okolju. Ukrepi, kot so preplastitev makadamskih poti, ureditev otroških 

igrišč, čiščenje ostrešij in fasad, mokro čiščenje utrjenih poti in varovalna prehrana so že 

pokazali učinek, za nadaljnjo bližanje zastavljenemu cilju pa bo te ukrepe potrebno še 

dopolniti in nadgraditi. Cilj dolgoročnega programa je doseči, da bodo imeli otroci iz Zgornje 

Mežiške doline vsebnosti svinca v krvi pod 100 μg/l (za 95% vseh otrok iz ZMD). V zadnjih 

letih ima povišane vsebnosti (100 μg/l in več) približno desetina otrok, od začetka izvajanja 

programa je zrasel tudi delež otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi (pod 50 μg/l), znižale 

pa so se mediana, geometrična srednja in aritmetična srednja vrednost za svinec v krvi 

triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline. Po letu 2010 so te vrednosti stagnirale, zato bo 

potrebno v prihodnje delovati še bolj celovito ter skušati v večji meri v program pritegniti 

pomembne zasebne lokalne deležnike, predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo 

svinca (NIJZ, 2016). 

 
Vpliv OPN na zdravje ljudi je posredno ocenjen s kazalci stanja okolja v naslednjih poglavjih 

aneksa OP: 

 Voda 

 Zrak 

 Hrup 

 Tla (stanje okolja) 

Nadaljevanje poglavje je zastavljeno tako, da najprej podajamo ažurne podatke stanja 

okolja, sledi še analiza z oceno vplivov. Okoljski cilji in kazalci za njihovo spremljanje 

ostajajo enaki verificiranemu OP, zato jih na tem mestu ne navajamo. 

14.3 Stanje okolja 

14.3.1 Tla 
Povzemamo bistvene podrobnosti izvedenih ukrepov (v povezavi z zagotavljanjem kakovosti 

tal), ki so se na območju občine izvedli v l. 2015 in ki so pomemben pokazatelj trenutnega 

stanja okolja (področje tal) v občini. 

 

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

namenjene zadrževanju otrok 

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

 Zunanja ureditev prostora pred kulturnim domom, Črna na Koroškem 

 Ureditev parkirišča »Faktor« pri Prahovem mostu, Črna na Koroškem 

 Preplastitev ceste Stopar (1.del), Žerjav 

 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh, Črna na Koroškem 

 Asfaltiranje makadamske površine Javorje, Črna na Koroškem 

 Preplastitev ceste Lampreče (2. del), Črna na Koroškem 

 Asfaltiranje makadamske površine Jazbina, Žerjav 

 Asfaltiranje makadamske površine Najbrževo, Črna na Koroškem 

Mokro čiščenje javnih površin 

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje 

Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje 

 

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

prišteva tudi monitoring tal. 

 

Na tem področju okolja omenjamo rezultate študije ARSO in BF (Biotehniške fakultete UL). 

 

Pri vzorcih vrtnih tal, makadama in kmetijskih tal so bile izvedene analize na elemente Cd, 

Pb, Zn in As. Uporabljene so bile enake analizne metode oziroma metodologija priprave 

vzorcev, kot v projektu ROTS (Zupan s sodelavci 2000), ki upošteva Pravilnik o 

obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l.RS 55/97) 
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in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Ur.l.RS 

68/96). Na ta način so bili zagotovljeni pogoji za primerljivost rezultatov z rezultati preiskav 

vzorcev tal iz prejšnjih let. 

Vsebnost anorganskih nevarnih snovi (Cd, Pb, Zn, As) je bila izmerjena z metodo atomske 
absorpcijske spektrometrije (SIST ISO 11047 in SIST ISO 17294-2). Vzorci tal so bili predhodno 
zmleti in presejani na velikost 150 μm ter pripravljeni za meritve po postopku mokrega sežiga z 
zlatotopko (SIST ISO 11466). 
 

Tabela 23: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) 

odvzetih oktobra 2015 
Lokacija Opis lokacije Globina 

vzorca 
Zn 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Igrišče Polena Vrhnji (saniran) 
sloj tal 

0-5 1020 1003 6,78 7,6 

Spodnji (prvotni) 
sloj tal 

20-30 2065 5503 38,3 19,0 

Parkirišče 
Lenartova 

Makadamska tla na 
parkirišču 

0-5 1796 527,1 11,51 4,1 

Igrišče Vrtec 
Kralj 
Matjaž Črna 

Vrhnji sloj tal 0-5 578 226,2 2,74 12,0 

Spodnji sloj tal 20-30 370 180,9 1,85 6,8 

Vrhnji sloj tal 0-5 215 100.7 0,67 5,6 

Spodnji sloj tal 20-30 298 273,2 2,04 7,1 

Igrišče Vrtec 

Žerjav 

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

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

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

Koprivna 28 Makadamska tla na 

cesti 

0-5 2333 653 16,0 4,8 

Topla 4 Makadamska tla na 
dvorišču 

0-5 799 23,0 0,1 1,0 

Partizanska 13 Makadamska tla na 
stezi 

0-5 5508 5622 25,5 20,0 

Varni Vrt 
»Greda« 
Žerjav center 

Zemlja iz gred v 
varnem vrtu 

0-20 277 105,2 0,1 4,0 

Vrt nasproti 

Šole 
Žerjav center 

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

Sanirana greda 
Rudarjevo 

Vrtna tla po 
sanaciji ENVIT 

0-20 598 183,9 2,30 7,3 

Prvotna tla na vrtu 0-20 738 814 6,31 7,4 

Ludranski vrh 1 Kmetijska tla 0-20 286 1104 4,35 5,3 

Pristava 34 Kmetijska tla 0-20 2084 1564 16,9 6,5 

Ludranski vrh 

23 

Kmetijska tla 0-20 187 102,6 0,1 1,8 

Bistra 14 Kmetijska tla 0-20 230 148,4 1,36 2,8 

Jazbina 1 Kmetijska tla 0-5 898 920 6,05 5,2 

Ludranski vrh 
15 

Kmetijska tla 0-20 171 215,3 1,41 1,8 

Legenda: 

 Zn Pb Cd As 

Mejna vrednost 200 85 1 20 

Opozorilna vrednost 300 100 2 30 

Kritična vrednost 720 530 12 55 

 

Interpretacija rezultatov: 

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

katerih se spremlja vsebnost težkih kovin v zgornji plasti tal. Zanima nas, v kolikšni meri se 

tla mešajo in onesnaženje prehaja iz spodnjih v vrhnjo plast, seveda pod pogoji, da ni večjih 

zunanjih vplivov na mešanje tal. Primerjava tal po dveh letih od sanacije je pokazala, da je 

zgornja plast tal s težkimi kovinami precej manj obremenjena, kot pred sanacijo. Po petih 

letih pa so se koncentracije analiziranih elementov precej povišale, so pa še vedno mnogo 
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nižje, kot pred preplastitvijo. Meritve po sedmih letih od sanacije pa kažejo podobno stanje, 

kot dve leti pred tem. 

14.3.2 Vode 
V primerjavi z verificiranim OP, se je v l. 2014 izdelalo poplavno študijo, ki daje osnove za 

načrtovanje na poplavnem območju v porečju Meže med Črno na Koroškem in Žerjavom. 

HHŠ je torej dodana v aneks OP. Prav tako so dodani aktualni podatki skupine Tab, 

relevantni za poglavje vode. Ostale vsebine ostajajo enake verificirani OP. 

14.3.2.1 Ravnanje z odpadnimi vodami v podjetjih TAB d.d., MPI 

Reciklaža d.o.o., in TAB-IPM d.o.o. 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi 

z emisijami snovi in toplote v vode. 

 

Nastajanje odpadnih vod 

Industrijske odpadne vode:  

-pri pripravi vode z ionsko izmenjavo; 

-pri pranju tal in čiščenju opreme; 

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

-pri pranju elementov; 

-pri mokrih čistilcih zraka in separatorjev kapljic; 

-v laboratoriju in servisu za popravila reklamiranih baterij; 

-pri tuširanju zaposlenih; 

-v napravah za hlajenje; 

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

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

zadostnega prostora izlitega elektrolita je IČN opremljena z nivojskimi stikali; 

-pri pripravi mešanja in nalivanja gela; 

-pri izpiranju plošč na mokrem polnjenju  

-pri izpiranju formiranih plošč. 

 

Komunalne vode: 

-MKČN 40 PE ter  

-MKČN 100 PE). 

 

TAB d.d. 

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

 industrijska odpadna voda in 

 komunalna odpadna voda. 

V podjetju imajo na vsaki lokacijo po eno industrijsko čistilno napravo, na kateri se čistijo 

odpadne vode iz proizvodnje. Skladno z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem, se na 

lokaciji SPE Topla izvedejo 3 meritve letno ter v SPE IB 4 meritve. 

 

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

komunalne čistilne naprave. Na obeh lokacijah sta locirani po dve mali komunalni čistilni 

napravi, kamor se odvajajo odpadne komunalne vode. Na teh izpustih se meritve opravljajo 

na vsaka 3 leta. V letu 2014 te meritve niso bile izvedene. 

 

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

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

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

S tem v podjetju ni iztoka za odpadne tehnološke vode. 

Za komunalne odpadne vode ima podjetje vgrajene tri male komunalne čistilne naprave. 

Na malih komunalnih čistilnih napravah se izvajajo občasne meritve in sicer na vsaka 3 leta. 

Monitoring v letu 2014 ni bil izveden. 
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14.3.2.2 Poplavna ogroženost 

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

tudi karta poplavne nevarnosti (KPN) in karto razredov poplavne nevarnosti za območje 

Meže s pritoki na odseku Črna na Koroškem in Žerjava. 

 

Naselji Črna na Koroškem in Žerjav spadata v eno izmed 61 območij pomembnega vpliva 

poplav (OPVP) v Republiki Sloveniji (RS). OPVP so območja, za katera lahko z veliko 

verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije poplavne ogroženosti (ogroženost zdravja ljudi, 

gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) poplavno najbolj ogrožena območja v RS. 

OPVP Črna na Koroškem – Žerjav ima površino območja 0,62 km2, število stalnih in 

začasnih prebivalcev 1750, število stavb s hišno številko 269, število enot kulturne 

dediščine 18, število kulturnih spomenikov 15, število poslovnih subjektov 104, ocenjeno 

število zaposlenih 523, število IPPC in SEVESO zavezancev 2, dolžino pomembnejše linijske 

infrastrukture 4 km, število pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega 

pomena pa 5 (IzVRS, 2014). 

 

Slika 18: OPVP Črna na Koroškem – Žerjav (sivo območje) in območje LIDAR 

posnetka (IzVRS, 2014) 

 
Opis območja pomembnega vpliva poplav 

Območje obsega naselji Črna na Koroškem in Žerjav, skozi katera teče vodotok Meža s 

pritoki. V Mežo se na tem območju stekajo večji vodotoki Bistra, Javorski potok in Jazbinski 

potok. Poleg teh vodotokov je veliko manjših pritokov Meže in Javorskega potoka. Ti pritoki 

so večinoma hudourniškega značaja.  

Meža je do Črne naraven nereguliran vodotok. Na območju Črne je struga regulirana, 

večinoma z betonskimi zidovi. V Črni je zajetje za podzemno hidroelektrarno v rudniku 

Mežica. Zgrajen je večji jez, od katerega je speljan podzemni rov do elektrarne. To se pozna 

(pri nizkem) pretoku, ki je vse do Prevalj, kjer se ta voda iz elektrarne zopet izlije v strugo, 

dokaj nizek. Dolvodno proti Žerjavu ima struga simetrični profil, kjer so bregovi struge 

utrjeni s kamenjem ali travo. 
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Slika 19: Meža skozi Črno (IzVRS, 2014) 

 
 

Iz vidika obravnave poplavnih razmerij na območju pomembnega vpliva poplav je 

pomemben tudi Jazbinski potok, desni pritok Meže. Javorski potok sicer izvira iz Lopatovega 

grabna v Javorju. Je okoli 10 km dolg potok. 

Javorski potok je na obravnavanem območju (od vtoka v Mežo do 2 km gorvodo) večinoma 

reguliran, z betonskimi zidovi na spodnjem odseku, gorvodno pa z trapeznim profilom 

utrjenim s kamenjem. Veliko ima tudi pragov za stabilizacijo nivelete dna. V Javorski potok 

se stekajo številni manjši pritoki. 

 

Slika 20: Javorski potok v Črni, kjer največkrat poplavlja (IzVRS, 2014) 

 
 

Poplavni dogodki v zadnjih letih 

Na območju občine Črna sta se v zadnjih letih zgodila dva večja poplavna dogodka, in sicer 

leta 2010 in 2012. 

Leta 2010 (06.08.2010) je neurje z vetrom in močnim deževjem zajelo občino Črna na 

Koroškem. Neurje je povzročilo razdejanje na območju centra Črne, Javorja, Ludranskega 

vrha in Bistre. Na Javorskem potoku je prišlo do številnih erozijskih zajed brežin, odplavljalo 

je številna podrta drevesa, grmovja, veje, debla ter druge predmete, ki jih je voda nosila s 
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seboj, dokler se niso na prvi večji oviri zagozdile. V centru Črne je prišlo do zamašitve 

mostne konstrukcije s prinesenimi vejami in debli, ki so se zagozdile v mostni odprtini. 

Zaradi zajezitve je prišlo do tega, da je potok gorvodno od mostu prestopil brežine. Voda iz 

Javorskega potoka je zalila celoten center Črne na Koroškem ter številne kleti in dvorišča 

stanovanjskih hiš (povzetek iz Zapisnika o ogledu in komisije za ocenitev škode po neurju v 

Črni na Koroškem z dne 06.08.2010, Občina Črna na Koroškem). 

 

Slika 21: Območje v Črni, kjer se je leta 2010 zamašila mostna odprtina na 

Javorskem potoku (vir: Občina Črna na Koroškem, zapisnik 2010) 

 
 

Leta 2012 je bilo zaradi obilnega deževja več težav s plazovi in hudourniki kot z glavnimi 

vodotoki. Meža je poplavila le na območju dolvodno od pritoka Jazbinskega potoka, kjer je 

bil ogrožen stanovanjski objekt. Javorski potok na območju Črne ni prestopil bregov, je bil 

pa na kritični višini, tako da so bile na bregovih že nameščene vreče s peskom. 

 

Karta poplavne nevarnosti in karta razredov poplavne nevarnosti 

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

Za Q100 so izrisane še hitrosti in zmnožki hitrosti in globin. Na podlagi teh kart so bili 

določeni in izrisani razredi poplavne nevarnosti. 
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Slika 22: Veljavnost izračuna HHŠ in razredi poplavne nevarnosti (AO, 2016) 

 
Legenda 
Črna črtkana linija: Veljavnost izračuna HHŠ 
Rdeče šrafiran poligon: Območje razreda velike poplavne nevarnosti (Pv) 
Oranžno šrafiran poligon: Območje razreda srednje poplavne nevarnosti (Ps) 

Rumeno šrafiran poligon: Območje razreda majhne poplavne nevarnosti (Pm) 
Rdeč pikčast poligon: Območje razreda preostale poplavne nevarnosti (Pp) 

14.3.3 Zrak 

14.3.3.1 Onesnaževalci v občini  

Splošno 

V Zgornji Mežiški dolini je še danes glavna gospodarska panoga industrija akumulatorskih 

baterij. Prehod na predelavo odpadnih akumulatorjev in nove čistilne tehnologije so sicer 

precej izboljšale stanje emisij v okolje, vendar nove emisije predstavljajo zgolj dodatek že 

močno onesnaženemu okolju. 

 

Industrija 

Kazalec stanja okolja Število konfliktnih območij kaže na SLABO stanje. 

 

Zaznali smo štiri takšna območja, v Črni in Žerjavu. Ocenjujemo, da na konfliktnih območjih 

biva okoli 500 prebivalcev. Še posebej naselje Žerjav je močno zaznamovano z industrijo in 

rudarjenjem. 

 
V občini so sledeča podjetja IPPC zavezanci: 

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

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

Odlagališče nevarnih odpadkov 

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

kovin 
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 TAB d.d.; Lokacija: Mušenik, Črna na Koroškem; Naziv IPPC naprave: Taljenje 

barvnih kovin. 

V občini ni HOS/HHOS7 zavezancev. 

V občini ni velikih kurilnih naprav8. 

 

V sledeči tabeli so prikazane vse naprave v občini, ki imajo po Zakonu o varstvu okolja 

(ZVO) status nepremičnega vira onesnaževanja zunanjega zraka. Naprave so večinoma 

nameščene v industrijskem območju Žerjava. Podjetja delujejo pretežno v metalurški-

predelovalni panogi (proizvodnja akumulatorjev in predelava svinčeno-kislinskih 

akumulatorjev in drugih odpadkov na osnovi svinca). 
 

Tabela 24: Nepremični viri onesnaževanja zunanjega zraka v občini Črna na K., 

leto 2011 (ARSO, 2013) 
Naziv 
zavezanca 

Lokacija 
zavezanca 

Onesnažilo Letna količina 
(kg) 

Naprave - splošno 

TAB, d.d. SPE 
TOPLA 

Mušenik 18, 
Črna na 
Koroškem 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III. nev. 
sk. 0,03 

celotni prah 289,28 

organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik 
(TOC) 73,44 

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 87,02 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju II. nev. 
sk. 0,73 

TAB, d.d., TAB 
– SPE IB, 
Žerjav 67, 2393 
Črna na 
Koroškem 

Žerjav 67, Črna 
na Koroškem 

celotni prah 85,75 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 805,90 

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 36,56 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju II. nev. 
sk. 1,06 

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III. nev. 
sk. 0,02 

TAB-IPM 
Žerjav 79, Črna 
na Koroškem 

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2 13.113,00 

ogljikov monoksid (CO) 85,00 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 4.250,00 

celotni prah 187,00 

MPI - 
RECIKLAŽA, 
D.O.O. 
 

ŽERJAV 79, 
ČRNA NA 
KOROŠKEM 
 

VSOTA rakotvorne snovi III. nev. sk. 2,85 

poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani 
dibenzofurani (PCDF) 0,00 

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 137,52 

VSOTA prašnate anorg. snovi II. 138,87 

organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik 
(TOC) 4.158,57 

VSOTA rakotvorne snovi I. nev. sk. 2,85 

kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd 5,62 

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2 17.569,23 

VSOTA prašnate anorg. snovi III. 1,66 

ogljikov monoksid (CO) 12.068,00 

nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 1,35 

                                                 
7HOS-Naprave, ki uporabljajo organska topila, so napeljave in oprema, ki so nepremična tehnična celota v kateri se 
izvaja ena ali več dejavnosti iz priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz 
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila ali katera koli druga dejavnost, ki je z njimi tehnično povezana in 
lahko vpliva na emisije hlapnih organskih spojin. 
HHOS-Naprave, ki uporabljajo organska topila z vsebnostjo halogeniranih organskih spojin, so napeljave in 
oprema, ki so nepremična tehnična celota, v kateri se izvaja ena ali več dejavnosti iz 2. člena Uredbe o mejnih 
vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila 
ali katera koli druga dejavnost, ki je z njimi tehnično povezana in lahko vpliva na emisije halogeniranih organskih 
spojin. 
8 Velike kurilne naprave so kurilne naprave, katerih vhodna toplotna moč je večja ali enaka 50 MW, ne glede na to, 
ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto, razen:  
1. sežigalnic odpadkov in velike kurilne naprave, v katerih se sosežigajo odpadki skladno z določbami predpisa, ki 

ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,  
2. dizelskih, bencinskih ali plinskih motorjev,  
3. velikih kurilnih naprav, pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu (pod 
določenimi pogoji). 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED3659.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED3659.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3658.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3658.html
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kositer in njegove spojine, izražene kot Sn 1,98 

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 60.138,80 

celotni prah 1.116,99 

baker in njegove spojine, izražene kot Cu 1,98 

krom in njegove spojine, izražene kot Cr 1,90 

 

V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi 

z emisijami snovi v zrak. 

 

TAB d.d. 

Odpadne pline, ki so onesnaženi s prahom ali meglico žveplove kisline, se v ozračje odvaja 

preko filtrov. Plini, ki so onesnaženi s prahom se vodi preko t.i. »suhih« filtrov, meglico 

žveplove kisline pa vodimo skozi t.i. »mokre« filtre. 

Meritve emisij snovi v zrak se izvajajo periodično, na vsaka 3 leta. V letu 2014 se je izvedlo 

meritve na 5-ih izpustih, od tega 1 meritev v SPE Topla in 4 v SPE IB. 

Vse meritve opravljene v letu 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim 

okoljevarstvenim dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Odpadni dimni plini se pred izpustom v ozračje čistijo na vrečastih filtrih in/ali na oddelku 

ražvepljevanja dimnih plinov. Na dveh izpustih se zagotavljajo trajne kvantitativne meritve 

določenih parametrov. Poleg trajnih meritev se izvajajo še meritve polikloriranih 

dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofurani –dvakrat letno ter enkrat letno kovine in 

celotni prah. 

Vsaka 3 leta se izvedejo meritve za parametre, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, 

razen parametrov, za katere so predpisane trajne meritve. 

Vse meritve opravljene v let u 2014 so bile v skladu z zakonodajo in izdanim 

okoljevarstvenim dovoljenjem (Tab, 2014). 

 

TAB-IPM d.o.o. 

V sklopu podjetja TAB – IPM d.o.o. sta v kotlovnici nameščena dva vročevodna kotla, ki sta 

namenjena proizvodnji toplote za tehnologijo ter ogrevanje poslovnih in proizvodnih 

prostorov. 

V letu 2014 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle na enem izmed dveh kotlov. 

Obratovanje kotla je skladno z zakonodajo (Tab, 2014). 

 

Konfliktna območja 

Ugotavljamo štiri konfliktna območja in sicer v Črni (območje TAB d.d., SPE Topla) in v 

Žerjavu. V primerjavi z verificirano verzijo so konfliktna območja ali na novo definirana oz 

spremenjena. V Žerjavu se območja neposrednega stika med čisto stanovanjsko in 

industrijsko rabo spreminjajo. Gre za eno ključnih spremembe glede na plan (dop. osn. 

OPN), ki je bil ocenjevan v verificirani verziji OP. 
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Konfliktno območje Črna 

 

Slika 23: Prikaz konfliktnega območja v naselju Črni na K. (OP, 2014) 

 
Legenda: 
Rumena–stanovanjske površine (SSb) 
Vijolična–industrijske površine (IP) 
Rdeča linija-meja konfliktnega območja  
 

V primerjavi z dop. osn. OPN iz l. 2014 se na tem območju na S delu spreminja namenska 

raba in sicer iz SSb v ZD. Ocenjujemo, da na teme območju ni več neposrednega stika med 

čisto stanovanjsko rabo (SS) in industrijsko (IP). Stik konfliktih namenskih rab na tem 

območju je tako zmanjšan. 

 

Slika 24: Prikaz konfliktnega območja v naselju Črni na K. (Kaliopa, 2016) 

 
Legenda: 

Rdeča linija-meja konfliktnega območja  

 

V letu 2013 je ARSO izvajal meritve delcev PM10 in vsebnosti težkih kovin v njih na lokaciji 

Rudarjevo. Meritve v dvomesečnem obdobju (25.5. do 26.7. 2013) so se izvajale z 

namenom ocene obremenjenosti zraka s težkimi kovinami v stanovanjskem naselju v 

neposredni bližini industrijskega obrata. Primerjava vsebnosti svinca v zraku je pokazala, da 

je bila povprečna koncentracija svinca v celotnem obdobju meritev na merilnem mestu 
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Rudarjevo 3x nižja, kot na lokaciji Žerjav, vendar pa precej višja, kot na drugih območjih v 

Sloveniji (NIJZ, 2016; str. 36). 

 

Konfliktno območje Žerjav 1 

Osrednja sprememba konfliktnega območja v Žerjavu (Žerjav 1) je v tem, da se meja 

konfliktnega območja seli severno. V načrtu je OPPN, kjer se NRP definira kot IG in se stika 

z rabo CUh (območje centralnih dejavnosti skupaj s stanovanji (glej spodnjo sliko). 

 

Slika 25: Prikaz konfliktnega območja v naselju Žerjav (OP, 2014) 

 
Legenda: 
Siva-površine rudnikov (LN) 
Vijolična–površine gospodarske cone (IG) 
Vinska–industrijske površine (I) 

Zelena-območja centralnih dejavnosti (C) 
Rjava-stanovanjske površine (S) (večstanovanjski objekti) 
Rumena–stanovanjske (SS) površine (samostojne hiše) 
Rdeča linija-meja konfliktnega območja  
 

Slika 26: Prikaz konfliktnega območja v Žerjavu med EUP ZR1/10 (CUh) in ZR1/11 

(IG) (Kaliopa, 2016) 

 
Legenda: 
IG- gospodarske cone 
(obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti) 
CUh- osrednja območja centralnih dejavnosti v historičnem jedru s stanovanji 
(historično jedro,kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, poslovne, socialne, kulturne, verske in 
podobne dejavnosti) 
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V primerjavi s konfliktnim območjem iz verificirane verzije OP iz l. 2014, se je konfliktno 

območje prestavilo na stik namenske rabe prostora IG in CUh. 

 

Slika 27: Objekti s hišnimi številkami v konfliktnem območju (AO, 2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: območje stka med stanovanjsko in industrijsko rabo 
Opomba: Slika je informativna 

 

Hišne številke na konfliktnem območju 

Neposredno z mejo konfliktnega območja mejijo naslednjo objekti s hišnimi številkami: 

Žerjav 78, Žerjav 77, Žerjav 75 in Žerjav 74. 

OPPN v 
pripravi 
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Konfliktno območje Žerjav 2 

V Žerjavu se je v primerjavi z verificirano verzijo OP določilo novo konfliktno območje. 

Fizično se sicer ne stikata čista industrijska in stanovanjska raba (vmes poteka cesta PC), 

vendar se zaradi razporeditve obstoječih objektov in karakteristike območja lahko pričakuje 

negativne vplive industrija na čista stanovanjska območja. 

 

Slika 28: Prikaz konfliktnega območja v Žerjavu med EUP ZR4/5 (IG) in ZR5/1 

(IP) in EUP ZR4/4 (SS) (Kaliopa, 2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: območje stka med stanovanjsko in industrijsko rabo 
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Na območju EUP ZR4/4 (Konfliktno območje žerjav 2) so objekti z naslednjimi hišnimi 

številkami: 

 

Slika 29: Stanovanjski objekti s hišnimi številkami v konfliktnem območju (AO, 

2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: Območje SS 
Opomba: Slika je informativna 

 

Iz slike izhaja, da je najožji južni del EUP ZR4/4 neposeljen, gosteje je poseljen severni del, 

ki pa se odmika od potencialnih virov onesnaženja. 

 

Konfliktno območje Žerjav 3 

V Žerjavu se je v primerjavi z verificirano verzijo OP določilo novo konfliktno območje. 

Fizično se sicer ne stikata čista industrijska in stanovanjska raba (vmes poteka cesta PC), 

vendar se zaradi razporeditve obstoječih objektov in karakteristike območja lahko pričakuje 

negativne vplive industrija na območje (PNRP IG), kjer so stanovanjski objekti (PNRP CUh). 
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Slika 30: Slika konfliktnega območja Žerjav 3 med EUP ZR1/13 in ZR1/12 (Kaliopa, 

2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: meja konfliktnega območja 
Sivo šrafiran poligon: NRP IG 
Rožnato obarvan poligon: NRP CUh 

Na območju ZR 1/13 so naslednji stanovanjski objekti: Žerjav 15, Žerjav 17 in Žerjav 18 

 

Slika 31: Stanovanjski objekti s hišnimi številkami v konfliktnem območju (AO, 

2016) 

 
Legenda: 
Rdeča linija: meja konfliktnega območja 
Opomba: Slika je informativna 
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Monitoring prašnih delcev na merilnem mestu v Žerjavu9 

V času priprave poročila NIJZ je ARSO objavil podatke o meritvah do meseca aprila 2015. 

Povzemamo izmerjene vrednosti. 

 

Tabela 25: Povprečne mesečne koncentracije elementov v l. 2015 na merilnem 

mestu Žerjav (NIJZ, 2016) 

ŽERJAV Ni 

ng/m3 

As 

ng/m3 

Cd 

ng/m3 

Pb 

ng/m3 

januar 8,4 1,8 2,3 245 

februar 5,1 2,2 5,6 259 

marec 4,3 4,5 5,7 405 

april 3,6 2,4 4,3 391 

Ciljna 

vrednost/mejna 

letna vrednost 

20 6 5 500 

Komentar tabele: 

Lahko se izpostavi zanimivo opažanje, da so bile povprečne mesečne koncentracije kadmija 

v delcih PM10 za meseca februar in marec višje od ciljne mejne letne vrednosti, kar se v letu 

2014 ni zgodilo v niti enem mesecu. 

 

ARSO je v l. 2015 pripravil tudi pregled meritev koncentracij svinca, kadmija, arzena in 

niklja na merilnem mestu Žerjav v obdobju med 2009 in 2014  

Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 26: Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu 

Žerjav (NIJZ, 2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 293 254 300 250 394 330 

min 12 3 3 3 8 11 

max 744 1139 927 1011 25825 1870 

Št dni nad 

500 ng/m3 

18 14 27 12 18 41 

Št dni nad 

1000 

ng/m3 

0 1 0 1 3 4 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 500 ng/m3 

Koncentracije svinca v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Skoraj vsako 

leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki močno odstopajo od povprečnih. Povprečna letna 

mejna vrednost za svinec (500 ng/m3 oz. 0,5 mg/m3) ni bila presežena v nobenem letu. V 

opazovanem obdobju so bile koncentracije svinca v zraku nad 1000 ng/m3 izmerjene v 

sledečih dnevih: 29.3.2010, 15.6.2012, 10.2.2013, 12.6.2013, 9.8.2013, 2.4.2014, 

11.6.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 1000 ng/m3 so bile izmerjene v 9 

dnevih. 

 

Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 27: Povprečne koncentracije kadmija v različnih obdobjih na merilnem 

mestu Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                                                 
9 V Žerjavu je merilnik za spremljanje delcev PM10 postavljen nasproti podjetij: Tovarne akumulatorskih baterij 
TAB, MPI- Metalurgija, plastika inženiring in Cestnega podjetja Maribor. Merilno mesto je locirano približno 20 
metrov nad cesto po kateri teče promet proti Črni oziroma Mežici. Na drugi strani ceste pa stojita že prej omenjeni 
tovarni. Na hribu nasproti merilnega mesta je bila deponija odpadkov iz rudnika, ki so jo nato zatravili, zdaj pa je v 
lasti Cestnega podjetja Maribor, ki izkorišča apnenčaste dolomitne jalovine za namen izdelave mivke.  
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povprečje 2,6 4,4 2,5 1,5 2,5 2,7 

min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

max 12,70 23,4 14,3 6,8 40,2 21,6 

Št dni nad 5 
ng/m3 

13 60 17 2 20 25 

Št dni nad 10 
ng/m3 

2 15 4 0 5 6 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 5 ng/m3 

Koncentracije kadmija v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. V 

opazovanem obdobju najbolj izstopa leto 2010, ko so bile izmerjene koncentracije najvišje, 

vendar ciljna mejna koncentracija 5 ng/m3 ni bila presežena. Skoraj vsako leto se pojavlja 

nekaj koncentracij, ki odstopajo od povprečnih. 

V opazovanem obdobju so bile koncentracije kadmija v zraku nad 10 ng/m3 izmerjene v 

sledečih dnevih: 29.8.2009, 22.9.2009, 30.1.2010, 4.4.2010, 30.4.2010, 12.5.2010, 

26.5.2010, 15.6.2010, 15.7.2010, 20.8.2010, 3.9.2010, 13.9.2010, 25.9.2010, 5.10.2010, 

17.10.2010, 23.10.2010, 4.11.2010, 17.1.2011, 14.3.2011, 7.5.2011, 5.12.2011, 

10.2.2013, 16.3.2013, 17.3.2013, 18.3.2013, 19.5.2013, 1.3.2014, 12.8.2014, 28.8.2014, 

21.10.2014, 4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene v 32 

dnevih. 

 

Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

 

Tabela 28: Povprečne koncentracije arzena v različnih obdobjih na merilnem 

mestu Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 2,7 2,2 1,9 1,9 1,7 1,9 

min 0,2 0,25 0,1 0,2 0,1 0,1 

max 12,9 12,8 6,1 53,3 15,3 9,8 

Št dni nad 6 
ng/m3 

8 5 1 6 5 7 

Št dni nad 10 
ng/m3 

4 1 0 1 4 0 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 6 ng/m3 

Koncentracije arzena v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem letnem nivoju in so 

precej nižje od ciljne letne koncentracije 6 ng/m3. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj 

koncentracij, ki odstopajo od povprečnih. V opazovanem obdobju so bile koncentracije nad 

10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih: 31.5.2009, 27.8.2009, 21.11.2009, 23.12.2009, 

12.8.2010, 15.3.2012, 10.2.2013, 23.4.2013, 17.5.2013 in 12.6.2013. Koncentracije nad 

10 ng/m3 so bile izmerjene v 10 dnevih. 

 

Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav 

Tabela 29: Povprečne koncentracije niklja v različnih obdobjih na merilnem mestu 

Žerjav (NIJZ, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

povprečje 1,7 1,8 2,4 2,5 2,8 1,9 

min 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 

max 9,6 8,1 7,4 19,1 24,0 20,2 

Št dni nad 20 
ng/m3 

0 0 0 0 1 1 

Komentar tabele: 

Podatki za l. 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajat z 29.5.2009 

Mejna vrednost: 20 ng/m3 

Koncentracije niklja v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Izmerjene 

koncentracije so precej pod ciljno letno vrednostjo 20 ng/m3. 
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14.3.4 Hrup 

14.3.4.1 Industrija 

Kazalec stanja okolja Število konfliktnih območij kaže na SLABO stanje. 

 

Zaznane so tri takšna območja, v Črni in Žerjavu. Ocenjujemo, da na konfliktnih območjih 

biva okoli 500 prebivalcev. Še posebej naselje Žerjav je močno zaznamovano z industrijo. 

 

Monitoring hrupa (2012) 

Obrat MPI Reciklaža d.o.o. (vir: Poročilo o stanju hrupa v okolju, Proizvodnja  MPI Reciklaža 

d.o.o., ZVD d.d., št. LFIZ-20110095-JJ/P, 31.8.2012)–prve meritve 

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu. Viri hrupa so različne 

naprave za mletje, drobljenje, prezračevanje, ipd. na lokaciji Žerjav 79.  Merilna mesta so 

bila:  

-parkirišče podjetja TAB d.d. ob cesti proti Črni na K. 

-pri stanovanjskem objektu Žerjav 4 

-na bregu proti stan. objektu Žerjav 71 

-na nasipu v višini stan. bloka Žerjav 20. 

 

TAB-IPM Plastika d.o.o. (vir: ZVD d.d., št. LFIZ-20110003-FD/P/A, 22.2.2011)–obratovalni 

monitoring 

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu.  

 

TAB d.d.–obrat SPE IB v Žerjavu (vir: ZVD d.d., št. LFIZ-20110142-FD/P, 1.2.2012) –

obratovalni monitoring  

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu. Merilna mesta so 

določena v naselju Žerjav, na območju centra, ob stanovanjskih objektih. 

 

TAB d.d.–obrat TOPLA v Črni na K. (vir: ZVD d.d., št. LFIZ-20110075-FD/P, 26.9.2012)-

obratovalni monitoring  

Obravnavani viri hrupa ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za dnevni, 

večerni in nočni čas ter konične ravni na nobenem merilnem mestu. Merilna mesta so 

določena v naselju Žerjav, na območju centra, ob stanovanjskih objektih. 

 

Slika 32: Situacija merilnih mest  
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V l. 2014 je skupina TAB izdala okoljsko poročilo. Povzemamo glavne ugotovitve v povezavi 

z emisijami hrupa. Meritve so bile v sklopu rednega obratovalnega monitoringa na parcelnih 

mejah skupine TAB in ob najbolj izpostavljenimi stanovanjskimi objekti tako v Žerjavu, kot 

v Črni. Izvajalec meritev je v vseh primerih Zavod za varstvo pri delu (ZVD). 

 

TAB d.d. 

Hrup v podjetju nastaja zaradi delovanja tehnoloških naprav, čistilnih naprav (filtrov za 

čiščenje odpadnih plinov) ter transporta. 

Emisije hrupa se opravljajo na vsaka 3 leta. 

V letu 2014 so bile meritve opravljene na lokaciji SPE IB. 

Z meritvami je bilo ugotovljeno, da viri hrupa ne prekoračujejo mejnih vrednosti. 

 

MPI-RECIKLAŽA d.o.o. 

Hrup, ki nastane pri delovanju tehnoloških naprav, čistilnih naprav in transportu, je 

potrebno spremljati z občasnimi meritvami na vsaka 3 leta. 

Meritve so se izvedle v letu 2014, kjer je bilo ugotovljeno, da so emisije hrupa skladne z 

zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem. 
 

Za leto 2016 so meritve že bile izveden, vendar poročila še niso na voljo (december 2016). 

Po zagotovilih ga Tanja Fašun, nobena izmed izmerjenih vrednosti ne presega zakonskih 

normativov. 

 

Konfliktna območja 

 

Ugotavljamo štiri konfliktna območja in sicer v Črni (območje TAB, d.d. SPE Topla) in v 

Žerjavu. Prikaz območij z analizo je v poglavju Zrak. 

14.4 Vrednotenje vplivov izvedbe OPN z oceno vpliva 

14.4.1 Vode 

Poplavna območja 
Pri načrtovanju na poplavnih območjih je ključno, da se dosledno upošteva Uredba o pogojih 

in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v nadaljevanju Uredba. 

 

Generalno se lahko razdelijo omejitve iz priloge 1, Uredbe o pogojih in omejitvah za 

izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št 89/08, 77/11 Odl.US: U-I-81/09-15, 

U-I-174/09-14) v tri kategorije: 

 razred visoke nevarnosti poplav: gradnja prepovedana. 

 razred srednje nevarnosti poplav (višina poplavne vode (Q100) 0,5 m do 1,5 m): 

gradnja mogoča ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov. Poplavna 

ogroženost se preveri na izvedene ukrepe in če le-te več ni, se lahko gradi. 

 razred majhne nevarnosti poplav: gradnja je mogoča ob upoštevanju pogojev 

vodnega soglasja. 

Seveda so specifični pogoji in omejitve navedeni v prilogi 1, uredbe. 

 

Splošno načelo, ki se ga je treba držati pri urbanizmu je, DA SE NE POVEČA POPLAVNA 

OGROŽENOST. 

 

Ugotavljamo, da dopolnjen osnutek OPN ne predvideva posegov na območjih velikega 

razreda nevarnosti (Pv) poplav.  

 

Ugotavljamo, da dopolnjen osnutek OPN predvideva 7 posegov (pripombe po JR) na 

območja srednjega razreda (Ps) poplavne nevarnosti. Večinoma gre za sprejemljive 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201177&stevilka=3282
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spremembe NRP, ki ne bodo povečevale poplavne ogroženosti območja. Nekaj pa je takih, 

za katere predlagamo, da se manjši deli znotraj predloga za spremembo spremeni NRP in 

sicer v ZD. 

 

Tabela 30: Pobuda za spremembo NRP na Ps 
Oznaka pripombe Raba po OPN ocena 

76_obcina K2 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

6_obcan K1 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan CUh Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje veliko cca 50 m2. Predlagamo, da se delu, ki leži v 
Ps, nameni NRP ZD. Ostale ureditve so možne v skladu s 
poplavno uredbo. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

75_obcina SS Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na Z delu pripombe, kateremu se naj nameni NRP 
ZD. Ostale ureditve so možne v skladu s poplavno uredbo. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

51_obcina IG Sprejemljivo pod pogoji 
 
OU: 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na robnem Z delu pobude, kateremu naj se nameni 
NRP ZD. Ostale ureditve so možne v skladu s poplavno 
uredbo. 
 
Nebistven vpliv zaradi izvedbe OU (ocena C) 

 

Ugotavljamo, da dopolnjen osnutek OPN predvideva nekaj posegov na območja majhnega 

in preostalega razreda (Pm in Pp) poplavne nevarnosti.  

Ocenjujemo, da omenjene spremembe NRP ne bodo bistveno poslabšale poplavne 

ogroženosti. OU niso potrebni. 

 

Tabela 31: Pobuda za spremembo NRP na Pm 
Oznaka pripombe Raba po OPN ocena 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

76_obcina K2 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

6_obcan K1 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

31_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

73_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

75_obcina SS Sprejemljivo 

Nebistven vpliv (ocena B) 

51_obcina IG Sprejemljivo 
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Nebistven vpliv (ocena B) 

 

Tabela 32: Pobuda za spremembo NRP na Pp 
Oznaka pripombe Raba po OPN ocena 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

76_obcina K2 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

81_obcina CUc Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

82_obcina ZS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

6_obcan K1 Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

73_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

31_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

38_obcan CUh Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

70_obcina PC Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

75_obcina SS Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

51_obcina IG Sprejemljivo 
Nebistven vpliv (ocena B) 

 

Poseganje plana na nepozidana stavbna zemljišča (NSZ)  

V sklopu analiz NZS na območju Pv in Ps ugotavljamo, da so na območju veljavnosti HHŠ 

tudi taka območja. Skupno jim je, da gre za območja, ki so strnjena v obstoječi pozidavi in 

tako ne predstavljajo realne možnosti, da bi se na teh zemljiščih (kljub rabi) kaj gradilo. Gre 

torej za območja, kjer je stavbni fond v celoti izkoriščen, nezazidana območja pa v večini 

predstavljajo manipulativne površine.  

 

Tabela 33: NZS na Pv 
EUP Raba po OPN komentar 

CR21/1 SS Nepozidano območje EUP v Pv poplavnem razredu predstavlja 

sklenjeno območje, kjer je že zapolnjen stavbni fond. CR13/2 CUh 

CR12/2 SS 

ZR5/1 IP 

ZR4/4 IG Nepozidano območje EUP v Pv poplavnem razredu predstavlja 
že izvedene stavbne površine. 

 

Tabela 34: NZS na Ps 
EUP Raba po OPN komentar 

CR5/1 BT Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
manipulativno površino, gradnja ni več možna. 

CR5/2 ZP Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
manjšo površino, gradnja ni več možna. 

CR26/2 SK Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
manipulativno površino med Mežo in obstoječimi objekti. CR20/3 SS 

CR21/1 SS Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
sklenjeno območje, kjer je že zapolnjen stavbni fond. CR13/1 CUh 

CR13/7 SS 

CR13/3 CU 

CR12/2 SS 

CR9/1 IP 

CR7/2 SSp Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu naj se 
dodeli NRP ZD. 

ZR/1 IP Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu predstavlja 
že izvedene stavbne površine. ZR5/1 IP 

ZR4/5 IG 

ZR4/4 IG 
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Skladnost HHŠ z OPPN v pripravi (območje industrijske cone v Žerjavu). 

Ugotavljamo, da so na planiranem območju OPPN sicer določeni Pm in Ps, v delu, kjer je Ps, 

pa se načrtuje zelene ureditve.  

 

Ugotavljamo, da so usmeritve na območju vodotokov (60. člen dop. osn. OPN) ustrezne. 

 

Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 121 dop. osn. OPN), za varstvo voda (člen 122 dop. 

osn. OPN) za priobalna zemljišča in (člen 123 dop. osn. OPN), za varstvo podzemne vode, 

ustrezni. 

14.4.2 Zrak 

Območja proizvodnih dejavnosti oz. konfliktna območja 
Ugotavljamo, da se načrtujejo površine za proizvodne ali gospodarske dejavnosti (PNRP: 

IG, IP, PO) oz. se obstoječim spreminja raba: 

 

Naselje Žerjav 

Ker smo na območju naselja definirali tri konfliktna območja, smo jih zaradi jasnosti različno 

poimenovali. Žerjav 1 konfliktno območje je na desnem bregu Meže, kjer se planira OPPN. 

Žerjav 2 konfliktno območje je območje na levem bregu Meže ob regionalni cesti Žerjav 3 

konfliktno območje je kakih 50 m dolvodno od prvih dveh, na desnem bregu Meže. 

 

Konfliktno območje med EUP ZR1/10 (CUh) in ZR1/11 (IG) Žerjav 1 

Ugotavljamo, da je na tem območju v pripravi OPPN, ki na stiku konfliktnih območjih 

predvideva cca 10 m zeleni pas, ki lahko pripomore k zmanjševanju negativnih vplivov 

industrijskih naprav. 
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Slika 33: Območje OPPN v sprejemanju (Locus, 2016) 

 

 
 

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja (okoljsko poročilo, 2014), da so vse meritve, ki jih 

je podjetje dolžno zagotavljati (emisije snovi v zrak, emisije snov in toplote v vode in 

emisije hrupa) skladne z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem.  

 

Konfliktno območje med EUP ZR4/5 (IG) in ZR5/1 (IP) in ZR4/4  Žerjav 2 

V primerjavi z verificirano verzijo OP gre za novo konfliktno območje, kjer se sicer fizično ne 

stikata območji industrije in čiste stanovanjske rabe (vmes poteka cesta), vendar je glede 

na značilnosti obravnavanega prostora negativne vplive industrije mogoče pričakovati. 

 

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja, da so vse meritve, ki jih je podjetje dolžno 

zagotavljati (emisije snovi v zrak, emisije snov in toplote v vode in emisije hrupa) skladne z 

zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem.  
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Ocenjujemo, da se na ožjem delu EUP ZR4/4 že izpolnjen stavbni fond, oz je na ožjem, 

južnem delu EUP praktično nemogoča postavitev stanovanjskih objektov. Gre tudi za 

relativno neatraktivne lokacije za postavitve bivanjskih objektov. 

V severnem delu EUP ZR4/4, kjer so obstoječi stanovanjski objekti  (Žerjav 3, Žerjav 4, 

Žerjav 5, Žerjav 6, Žerjav 7 in Žerjav 8), je poleg ceste od industrijske dejavnosti loči tudi 

struga reke Meža. Ocenjujemo, da je stavbni fond tudi na tem delu EUP zapolnjen in 

bistvenega povečanja ni pričakovat. Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 
Ko gre za konfliktna območja med industrijsko namensko rabo in stanovanjsko smo v 

analizo vzeli tudi meritve v sklopu poročila NIJZ, ki ga na merilnem mestu v Žerjavu izvaja 

ARSO. 

Iz pregleda, ki ga je pripravil ARSO lahko sklepamo predvsem naslednje: 

– povprečne letne koncentracije kovin v delcih PM10 na merilnem mestu Žerjav so nižje 

od mejnih letnih vrednosti, 

– posamezne dnevne koncentracije za nekatere kovine so zelo visoke. 

 

Predvsem slednji podatek je zanimiv, saj občasna visoka porast koncentracij posameznih 

kovin lahko kaže na občasen pojav dodatnih emisij kovin v zrak na območju oz. na hitro 

kratkočasno povečanje obstoječih emisij. V tem pogledu najbolj značilno odstopa izmerjena 

najvišja dnevna koncentracija svinca v zraku v letu 2013, ki za več kot 10 kratnik presega 

dnevne maksimume iz ostalih let. V nizu letnih podatkov pa pomeni povišanje povprečne 

letne koncentracije svinca v zraku iz 251 ng/m3 na 393 ng/m3, oz. za več kot 50%. To 

pomeni tudi, da je bila povprečna koncentracija svinca v zraku na ravni tiste iz obdobja 

27.9.2007 do 1.10.2008, ko so se izvajale meritve kovin v Žerjavu prvič za obdobje enega 

leta. Najvišje povprečne koncentracije kovin pa so pokazale kratkotrajne dvomesečne 

meritve kovin v zraku leta 2007. 

 

Meritve trdih delcev sicer kažejo na prisotnost onesnažil v zraku in s tem na določen 

negativni vpliv na zdravje ljudi, vendar so le te pod zakonsko določenimi mejami. 

Ocenjujemo, da je predlagana NRP v sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. Gre za 

spremembo glede na verificiran OP iz l. 2014, ki na teh območjih ni dovoljevala 

stanovanjske gradnje (OP, 2014, str. 105). 

 
Naselje Črna 

Glede na NRP v dop. osn OPN Kaliopa, 2016 ugotavljamo, da je konfliktno območje v Črni 

zmanjšano. V S delu je sedaj območje NRP ZD. 

 
Meritve trdih delcev sicer kažejo na prisotnost onesnažil v zraku in s tem na določen 

negativni vpliv na zdravje ljudi, vendar so le te pod zakonsko določenimi mejami. 

Ocenjujemo, da je predlagana NRP v sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 120 dop. osn. OPN) za varstvo zraka ustrezni. 

14.4.3 Hrup 

Območja proizvodnih dejavnosti oz. konfliktna območja 
 

Ugotavljamo, da se načrtujejo površine za proizvodne ali gospodarske dejavnosti (PNRP: 

IG, IP, PO) oz. se obstoječim spreminja raba: 

 

Naselje Žerjav 

 

Konfliktno območje med EUP ZR1/10 (CUh) in ZR1/11 (IG) Žerjav 1 

Ugotavljamo, da je na tem območju v pripravi OPPN, ki na stiku konfliktnih območjih 

predvideva cca 10 m zeleni pas, ki lahko pripomore k zmanjševanju negativnih vplivov 

hrupa industrijskih naprav. 
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OPPN je v fazi osnutka, njegova implementacija pa lahko pomembno vpliva na 

zmanjševanje negativnega vpliva industrije na območja stanovanj.  

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja, da so vse meritve hrupa, ki jih je podjetje dolžno 

zagotavljati skladne z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem.  

 

Konfliktno območje med EUP ZR4/5 (IG) in ZR5/1 (IP) in ZR4/4 Žerjav 2 

V primerjavi z verificirano verzijo OP gre za novo konfliktno območje, kjer se sicer fizično ne 

stikata območji industrije in čiste stanovanjske rabe (vmes poteka cesta), vendar je glede 

na značilnosti obravnavanega prostora negativne vplive hrupa industrije mogoče 

pričakovati. 

 

Iz okoljskega poročila skupine TAB izhaja, da so vse meritve hrupa, ki jih je podjetje dolžno 

zagotavljati skladne z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem. V aneksu OP 

predlagamo, da se J del EUP spremeni in naj bo PO (ostale cestne površine). 

 
Meritve hrupa so v zakonsko predpisanih mejah. Ocenjujemo, da je predlagana NRP v 

sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
Konfliktno območje med EUP ZR1/13 in ZR1/12 Žerjav 3 

V primerjavi z verificirano verzijo OP gre za novo konfliktno območje, kjer se sicer fizično ne 

stikata območji industrije in čiste stanovanjske rabe (vmes poteka cesta), vendar je glede 

na značilnosti obravnavanega prostora negativne vplive hrupa industrije mogoče 

pričakovati. 

 

Meritve hrupa so v zakonsko predpisanih mejah. Ocenjujemo, da je predlagana NRP v 

sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
Naselje Črna 

Glede na NRP v dop. osn OPN Kaliopa, 2016 ugotavljamo, da je konfliktno območje v Črni 

manjšega obsega in obsega le blokovsko naselje Rudarjevo, na desnem bregu Meže. 

 
Meritve hrupa so v zakonsko predpisanih mejah. Ocenjujemo, da je predlagana NRP v 

sklopu konfliktnih območij sprejemljiva. 

 
SVPH 

Uredba (Ur. l. RS, št. 62/10) sicer določa stopnje varstva pred hrupom po posameznih 

podrobnejših rabah prostora. Vendar je treba ob tem smiselno upoštevati tudi določila 2. 

odstavka 2. čl. uredbe (Ur. l. RS, št. 34/08) ter 3. odstavka 4. čl. uredbe (Ur. l. RS, št. 

105/05), ki govorijo o razmejitvi stikov med II. in IV SVPH ter I. in IV. SVPH. 

Zaradi tega ne smejo v vseh območjih z PNRP SS, SP, SB, BT apriorni veljati določila oz. 

omejitve II. SVPH, ampak le na tistih območjih, ki izpolnjujejo tudi kriterije navedenih 

členov in odstavkov uredbe. 

 

Meje IV. in II. SVPH se lahko neposredno dotikata. To je mogoče v primeru, da v okolici II., 

na območju IV. ni takšnih virov hrupa (trajnih ali impulzivnih), da bi bile MV v II. 

prekoračene. 

 

Ugotavljamo, da kriterije za II. SVPH izpolnjujejo sledeče lokacije:  

Raba SS: CR8 (le SZ del EUP, območje nad cesto proti Igerčevomu), CR11, CR12, CR16, 

CR17, CR18, CR19, CR24, CR25, ZR3 razen zahodnega dela EUP, parc. 195, 196, 197, 198, 

199, 234, vse k.o. Žerjav, kjer veljajo III: SVPH  

Raba BT: KP6, BS3, PP14, PP4, PP5, JV19 

Raba SP: PP5 

Raba S: PP4, PP7. 
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OPN naj prevede zahteve, tako, da bodo veljale za aktualne EUP. 

 
Ugotavljamo, da so splošni PIP (člen 131 dop. osn. OPN), za zdravja ljudi pred hrupom, 

ustrezni. 

 
 

OCENA 
 
 

Vpliv OPN na varovanje zdravja ljudi bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (ocena C).   

 

14.5 Omilitveni ukrepi 
 

Tabela 35: Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvedbe 

Spremljanje 
uspešnosti 

38_obcan; EUP ZR1/10 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje veliko cca 50 m2. Ostale ureditve so možne v skladu 
s poplavno uredbo. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem  

75_obcina; EUP ZR4/7 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na Z delu pripombe. Ostale ureditve so možne v 
skladu s poplavno uredbo. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

51_obcina; ZR1/11 
-Na območju Ps ni dovoljena gradnja objektov. Gre za 
območje na robnem Z delu pobude. Ostale ureditve so možne 
v skladu s poplavno uredbo. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

NPZ na območju EUP CR7/2 
Nepozidano območje EUP v Ps poplavnem razredu naj ostane 
nepozidano. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

Umestitev zelene bariere, pripomba 51_občina; EUP ZR1/1, 
ZR1/2: 
Med stik NRP CUh in IG naj se v pasu dolgem ca 50 m in 
širokem ca 10 m zasadi zeleni vegetacijski pas višine do 10 m. 
Rastlinje na tej barieri naj bo primerno gosto in ozelenelo po 
celotni višini (kombinacija zimzelenih grmovnic in dreves).  
 
OU je pomemben, saj bo pripomogel k zmanjšanju negativnih 
vplivov prašenja (ovira prašnemu usedanju) dovoznih vozi v 
nove skladiščne prostore. V določeni meri bo zmanjšal tudi 
emisije hrupa. Ukrep je smiseln, v kolikor se ga ustrezno 
vdela v OPPN, ki je na tem območju v pripravi. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem  

Čiščenje fasad in ostrešij na bivanjskih enotah: Žerjav 77, 
Žerjav 75, Žerjav 74, Žerjav 72, Žerjav 71. Vsaj 1 x letno, v 
suhem obdobju. 
 
OU je pomemben, saj je pričakovati, da se bo zaradi 
povečanja tovornega prometa na območju, povečalo tudi 
prašenje. Prašenju bodo še posebej izpostavljene najbližje 
stanovanjske enote. 

Med 

načrtovanjem 
OPN/OPPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

Mokro pranje dovoznih cest in manipulativnih površin 
predvidenih na območju OPPN. 
 
OU je pomemben, Glede na predvidene dejavnosti, saj se bo 
na tem območju najverjetneje povečal promet tovornih vozil. 
Izvaja naj se redno mokro pranje javnih površin v sklopu 
kompleksa OPPN 1 x tedensko. 

Med 
načrtovanjem 
OPN/OPPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

Časovno naj se omeji privoze in dovoze tovornih vozil do 
skladiščnih prostorov, ki bodo na območju OPPN. Premiki so 
dovoljeni med 8:00 in 17:00 

Med 
načrtovanjem 
OPN/OPPN 

Načrtovalec 
OPN/OPPN 

Občina Črna 
na Koroškem 
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Omilitveni ukrepi 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvedbe 

Spremljanje 
uspešnosti 

Konfliktno območje Žerjav 2: 
NRP naj se v J delu spremeni. Iz sedanje SS, naj se spremeni 
v PO. Predlagamo, da se sprememba NRP izvede J od parcele 
s št. 162/1, k.o. Žerjav. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

II stopnja velja v sledečih EUP: 
Raba SS; EUP: CR8 (le SZ del EUP, območje nad cesto proti 
Igerčevomu), CR11, CR12, CR16, CR17, CR18, CR19, CR24, 
CR25, ZR3 razen zahodnega dela EUP, parc. 195, 196, 197, 
198, 199, 234, vse k.o. Žerjav, kjer veljajo III: SVPH  
Raba BT; EUP: KP6, BS3, PP14, PP4, PP5, JV19 
Raba SP; EUP: PP5 
Raba S; EUP: PP4, PP7. 
 
V primerjavi z verificirano verzijo OP, je v obstoječem dop. 
osn. OPN prišlo do preimenovanja EUP. Potrebno je ustrezno 
prevesti OU, tako da bodo veljali za nove oznake EUP. 

Med 
načrtovanjem 
OPN 

Načrtovalec 
OPN 

Občina Črna 
na Koroškem 

 
PNRP in SVPH 

Oznaka PNRP ime SVPH 

Območja stavbnih zemljišč 

S stanovanjske površine III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

SS* stanovanjske površine III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

SK površine podeželskega naselja III. 

SP* površine počitniških hiš III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

CU osrednja območja centralnih dejavnosti III. 

CD druga območja centralnih dejavnosti III. 

IP površine za industrijo IV. 

IG gospodarske cone IV. 

BT* površine za turizem III.  
II. velja na območjih iz legende 
tabele* 

Bp planinske koče III. 

ZS površine za oddih, rekreacijo in rekreacijo III. 

ZP parki III. 

ZD druge urejene zelene površine III. 

ZK pokopališča III. 

PC površine cest IV. 

PO ostale prometne površine IV. 

E območja energetske infrastrukture IV. 

T območja komunikacijske infrastrukture IV. 

O območja okoljske infrastrukture IV. 

A   

Aa       
površine kmetij (celki in druge samotne kmetije, manjši zaselki 

kmetij) 
III. 

Ak 

površine kmetij in nekmetijskih stanovanjskih objektov (mešani 

zaselki kmetij in nekmetijskih stanovanjskih hiš in / ali počitniških 

hiš) 

III. 
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As 

površine nekmetijskih stanovanjskih objektov in počitniških hiš 

(površine poselitve, nastale na območju nekdanjih, praviloma 

kmetijskih (pomožnih) objektov ali nove površine praviloma legalnih 

objektov, nastale v preteklosti) 

III. 

Ar 
površine nekdanje rudarske ali gozdarske poselitve v ruralnem 

okolju  
III. 

Območja kmetijskih zemljišč 

K1 najboljša kmetijska zemljišča IV. 

K2 druga kmetijska zemljišča IV. 

Območja gozdnih zemljišč 

G gozdna zemljišča IV. 

Gv varovalni gozd IV. 

Gr gozdni rezervat IV. 

Gp gozd s posebnim namenom IV. 

Gk gozd s kmetijskim potencialom (pretežno z gozdom obrasle površine  

celkov, ki so v preteklosti bile v kmetijski rabi / zaraščene površine 

oz. druge s starim planom opredeljene kmetijske površine) 

IV. 

Območja voda 

VC celinske vode III. 

VI območje vodne infrastrukture IV. 

Območja drugih zemljišč 

LN  površine nadzemnega pridobivalnega prostora IV. 

O ostala območja IV. 

Opomba: 
*II stopnja velja v sledečih EUP: 
Raba SS; EUP: CR8 (le SZ del EUP, območje nad cesto proti Igerčevomu), CR11, CR12, CR16, CR17, CR18, CR19, 
CR24, CR25, ZR3 razen zahodnega dela EUP, parc. 195, 196, 197, 198, 199, 234, vse k.o. Žerjav, kjer veljajo III: 
SVPH  
Raba BT; EUP: KP6, BS3, PP14, PP4, PP5, JV19 
Raba SP; EUP: PP5 
Raba S; EUP: PP4, PP7. 
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15 ALTERNATIVE 
 
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

planov na okolje je v 3. členu med ostalim zapisano, da je OP dokument (prav tako aneks 

OP), v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo možne alternative za posege, ki so s 

stališča okolja, narave, kulturne dediščine ali zdravja ljudi, zelo sporni. 

 

Ocenjujemo, da tovrstnih (spornih) posegov ne bo. Na nobenem območju ni pričakovati 

bistvenih vplivov na okolje, zdravje ljudi, naravo ali kulturno dediščino, v kolikor se izvedejo 

omilitveni ukrepi iz aneksa OP. Zaradi navedenega se alternativne rešitve v aneksu OP ne 

obravnavajo.  
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16 OPOZORILO O CELOVITOSTI POROČILA 
 

Osnova za izdelavo in postavitev poglavij predmetnega okoljskega poročila je bila Uredba o 

okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe načrtov na 

okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Pri zasnovi poglavij smo upoštevali tudi določila Direktive 

2001/42/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27.6.2001, o presoji vplivov 

nekaterih posegov in programov na okolje. 

16.1 Potek dela 
Podjetje Matrika ZVO d.o.o. je v začetku leta 2013 prejelo naročilo Občine Črna na 

Koroškem za pripravo Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti plana na 

varovana območja. 

 

S pridobitvijo pozitivnega mnenja oddelka CPVO (MOP) na okoljsko poročilo (št. 35409-

146/2014/21, z dne 5.12.2014) in s sodelovanjem na javni obravnavi (avgust 2015) je 

postalo okoljsko poročilo verificirano in tako predstavlja veljavni dokument v postopku 

sprejemanja OPN občine. 
 

V času po javni razgrnitvi je občina v proces sprejemanja plana vključila tudi pripombe, 

naznanjene na javni razgrnitvi. Poleg pripomb se je občina odločila tudi za nekatere druge 

korekcije namenske rabe (npr: območje Žerjava). Med tem časom se je za območje Črne in 

Žerjava izdelala tudi poplavna študija. 
 

Aneks OP je dokument, ki je skupaj z verificiranim dokumentom tvori enovit izdelek v 

procesu CPVO. Aneks vsebuje dopolnitve in spremembe glede na OPN, stanje okolja je 

osveženo za okoljska področja, kjer je to relevantno, osvežena je tudi zakonodaja. 

 

Pri izdelavi aneksa okoljskega poročila se je izhajalo iz: 

osnutka OPN (strateški del), dopolnjenega osnutka OPN (strateški del in izvedbeni del z 

pripadajočo grafiko) in pripomb iz JR. Dopolnjen osnutek OPN je bil pripravljen v obliki 

predloga Odloka o OPN, urbanističnih načrtov, Prikaza stanja prostora, zakonskih zahtev, 

ciljev in usmeritev državnih strategij, resolucij in operativnih programov, regionalnih 

razvojnih programov, smernic nosilcev urejanja prostora, strokovnih podlag in analiz, 

varstvenih režimov, javno dostopnih podatkov, aplikacij v GIS-u in iz terenskih ogledov. 

 

Izveden je bil delovni sestanek med načrtovalcem in pripravljavcem OPN in Aneksa OP. 

16.2 Izdelovalci Aneksa k OP 
Vodja projekta Vsebinska področja 

Uroš Kobe, u.d.i.kem.tehn. 
 
 
Sodelovali: 

mag. Martin Gregorc, univ.dipl.biol. 

Nadzor nad izvajanjem projekta  
 
 

 

17 SKLEPNA OCENA 
 

V Aneksu OP so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe OPN občine Črna na 

Koroškem na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine. 

Potencialni vplivi so bili opredeljeni na podlagi tekstualnega dela OPN (strateški in izvedbeni 

del) in posegov, za katere je predvidena sprememba namenske rabe prostora. Vplive 
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izvedbe OPN na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi sprememb kazalcev 

stanja okolja. 

 

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ocenjujemo, da je Dopolnjen osnutek 

Občinskega prostorskega načrta občine Črna na Koroškem, z vidika vplivov 

izvedbe OPN na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in 

kulturne dediščine, sprejemljiv ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov. 

 


